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26همّدقم

اهیتخس زاغآ  نامیا و  راهب   : لّوا 32لصف 

32هراشا

نامیا لّوا  34درم 

قح شریذپ  رد  35تعاجش 

اهیتخس 37لّمحت 

راّدلا موی  37هرطاخ ي 

شوهزیت 38یناوجون 

روشرپ 39یناوج 

هنادواج يراکادف يا  تیبملا ، هلیل  هسامح ي   : مّود 42لصف 

42هراشا

ترجه 44بش 

هناقشاع 45يراکادف 

يراکادف زا  47رتارف 

يزابناج ساّسح  48هظحل ي 

یگتشذگ ناج  زا  49هیآ ي 

هنیدم راگزور  رد  رمتسم  داهج   : مّوس 52لصف 

52هراشا
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نید تمدخ  رد  دوجو  مامت  54اب 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ 55ِییادف 

اهشقن نیرت  تخس  56رگافیا 

مالسا فقو  58ماما ،

ادخ هار  رد  58داهج 

يزوریپ 59زمر 

اهگنج هرامه  لک  59هدنامرف ي 

قدنخ روالد  60بلطواد 

قالخا هسردم ي  61قدنخ ،

هنادنمزوریپ 61تشگزاب 

كوبت 61گنج 

دیشروخ بایغ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) ماما  : مراهچ 64لصف 

64هراشا

اهزور نیرت  66تخس 

ریطخ 67هفیظو يا 

زیمآ تملاسم  يریگ  67هرانک 

رتگرزب تحلصم  68تیاعر 

طوقس زا  تعنامم  يارب  69توکس 

نایفسوبا هئطوت ي  اب  70هلباقم 

توکس لاس  رد 25 لاّعف  روضح   : مجنپ 72لصف 

72هراشا

افلخ اب  74يراکمه 

! زگره ینیشن ، 75هناخ 

هنالوئسم 75ترازو 

نیما 77رواشم 

تفالخ ياروش  رد  78ییارگلوصا 
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نامثع هیلع  بالقنا   : مشش 82لصف 

82هراشا

( مالّسلا هیلع  ) ماما هدش ي  باسح  84عضاوم 

قفشم حصان  85یجنایم و 

نامثع لتق  هدیچیپ ي  86هثداح ي 

تعیب هسامح ي   : متفه 88لصف 

88هراشا

! فصولادیاز یقوش  90روش و 

! دیورب يرگید  غارس  92هب 

( مالّسلا هیلع  ) ماما لابند  هب  92تفالخ 

تموکح نیرت  94یمدرم 

تّیلوئسم شریذپ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هزیگنا ي   : متشه 96لصف 

96هراشا

مولظم تیامح  يزیتس و  98ملاظ 

نیملسم روما  حالصا  نید و  مچرپ  99زازتها 

لطاب وحم  قح و  100ییاپرب 

تلادع 101يرارقرب 

تعیب زا  نیفّلختم  اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما دروخرب   : مهن 102لصف 

102هراشا

! زگره يرابجا ، 104تعیب 

تیاده يارب  وگو  104تفگ 

؟ دنکیمن تعیب  106ارچ 

همانرب مالعا   : مهد 108لصف 

108هراشا

تعیب زا  لبق  تّجح  110مامتا 

نافعضتسم زا  111تیامح 
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يداصتقا 113تلادع 

نابلطزایتما هنیس ي  هب  ّدر  116تسد 

! زگره ملظ ، اب  117يزوریپ 

! ردارب مشچ  رد  118مشچ 

! لیقع خساپ  هتخادگ ، 118نهآ 

( مالّسلا هیلع  ) ماما تموکح  تالکشم   : مهدزای 122لصف 

122هراشا

اه هنتف  124موجه 

اهشزرا ینوگرگد  تّیلهاج ، 125تشگزاب 

قاحم رد  128قح 

كان ههبش  129ياضف 

یسایس لیلحت  130فعض 

تیالو زا  131فارحنا 

! ناناملسم اب  132گنج 

تنطلس هب  تماما  133لیدبت 

هدزایند 133صاوخ 

قافن ياه  134هرهچ 

نیثکان اب  ییورایور  لمج ، گنج   : مهدزاود 136لصف 

136هراشا

كانرطخ میظع و  138هنتف ي 

! نامثع یهاوخنوخ  139هناهب :

( مالّسلا هیلع  ) ماما ریظن  یب  140تّیعطاق 

لمج رکشل  نابزیم  141هرصب ،

! تعامج تماما  يارب  141يریگرد 

( مالّسلا هیلع  ) ماما باکر  رد  هفوک  142لها 

ریبز اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما 143رادید 
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ریبز هحلط و  يارب  تّجح  144مامتا 

گنج نادیم  رد  يولع  145تعاجش 

مّدقم ّطخ  رد  يرکف  147ثحب 

( مالّسلا هیلع  ) ماما تسد  رد  ریبز  147حالس 

تسکش زا  دعب  هشیاع  اب  148دروخرب 

لمج رد  نایوما  149شقن 

ریرج هب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما 150همان ي 

هفوک رد  مالّسلا ) هیلع  ) ماما ینارنخس  151نیلّوا 

لاؤس هب  155خساپ 

هنتف دابدرگ  رد  درص  نب  157نامیلس 

نیطساق اب  ییورایور  نیّفص ، گنج   : مهدزیس 158لصف 

158هراشا

هناملاظ 160هسیاقم يا 

يوما گنهرف  تیبرت  تحت  162ماش ،

هیواعم ياقبا  اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما 163تفلاخم 

نازیتس نید  دمآرس  164هیواعم ،

هیواعم 165لزع 

هیواعم لمعلا  166سکع 

( مالّسلا هیلع  ) ماما تّیعطاق  166ییارگلوصا و 

! اهبآم سّدقم  167دیدرت 

نیادم ناویا  ناتسآ  رد  اسر  167هظعوم يا 

تیاده دیما  هب  گنج  رد  168ریخأت 

بآ 170ناتساد 

دیوگیم نخس  170راّمع 

! رفک ای  گنج و  172ای 

! زامن تقو  173نارگن 
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! اه هزین  رس  رب  174اهنآرق 

هیواعم اب  گنج  يارب  دّدجم  175یگدامآ 

نیقرام اب  ییورایور  ناورهن ، گنج   : مهدراهچ 176لصف 

176هراشا

لکشم نیرتگرزب  178جراوخ 

جراوخ 180ياهیگژیو 

لیلحت تردق  182فعض 

سّدقم هکشخ  ریبعت  183ییاسران 

جراوخ شیادیپ  185هنیمز ي 

جراوخ ناوریپ  186ناربهر و 

اّلإ هللا» َمکُح  ال   » راعش زا  جراوخ  187دوصقم 

( مالّسلا هیلع  ) ماما هاگودرا  زا  جراوخ  ندش  188ادج 

شرسمه باّبخ و  نب  هللادبع  188رورت 

جراوخ اب  هّیلوا  189دروخرب 

ناما مچرپ  190بصن 

اه هدنام  سپ  اب  190گنج 

فارحنا ّطخ  ياه  هتشک  نایم  192رد 

! نآرق اب  گنج  رد  نآرق  192يراق 

خیرات غاد  نیرتکانزوس   : مهدزناپ 194لصف 

194هراشا

تداهش يوزرآ  196رد 

رتخد لزنم  رد  196راطفا 

رادید 197بارطضا 

قداص 198يایؤر 

ینامسآ 199يادن 

( مالّسلا هیلع  ) ماما هب  دصق  ءوس  ربخ  200راشتنا 
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نخس 200هاتوک 

( مالّسلا هیلع  ) ماما نیلاب  رب  201غبصأ 

تداهش هناتسآ ي  رد  202اهتّیصو 

ییوجماقتنا زا  211زیهرپ 

ماما تداهش  بورغ  رد  212هفوک 

قشع هنابش ي  213نفد 

214اهتسویپ

214هراشا

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ندروآ  نامیا  هرطاخ ي  « : 1  » 216تسویپ

« راّدلا موی   » نوماریپ یحیضوت  « : 2  » 217تسویپ

ترجه بش  هرطاخ ي  « : 3  » 219تسویپ

دُحا گنج  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما شقن  « : 4  » 221تسویپ

قدنخ گنج  هرطاخ ي  « : 5  » 222تسویپ

دودبع نب  ورمع  تناها  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروخرب  ناتساد  « : 6  » 223تسویپ

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا  تبیصم  « : 7  » 226تسویپ

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  تافو  تبیصم  رب  ربص  « : 8  » 227تسویپ

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا  زا  دعب  ثداوح  « : 9  » 227تسویپ

نایفسوبا مالّسلا ؛) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  « : 10  » 229تسویپ

مّود هفیلخ ي  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  « : 11  » 230تسویپ

فوع نب  نمحّرلادبع  همانیگدنز ي  « : 12  » 232تسویپ

صاّقو یبا  نب  دعس  همانیگدنز ي  « : 13  » 233تسویپ

هللادیبع نب  هحلط  همانیگدنز ي  « «: 14  » 234تسویپ

ماوع نب  ریبز  همانیگدنز ي  « : 15  » 234تسویپ

نافع نب  نامثع  همانیگدنز ي  « : 16  » 235تسویپ

تفالخ ياروش  نییعت  يارب  مّود  هفیلخ ي  تّیصو  نتم  « : 17  » 235تسویپ

دندرکیم حرطم  نامثع  رب  هک  یتالاکشا  « : 18  » 236تسویپ
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نامثع هیلع  رب  مدرم  کیرحت  رد  هشیاع  هحلط و  هتسجرب ي  شقن  « : 19  » 239تسویپ

لّوا هفیلخ ي  باختنا  هوحن ي  هدعاس و  ینب  هفیقس ي  ناتساد  « : 20  » 240تسویپ

رمع تفالخ  يارب  رکبوبا  تّیصو  « : 21  » 242تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما اب  تعیب  رب  مدرم  رارصا  ناجیه و  روش و  « : 22  » 243تسویپ

دندرکیم ار  تفالخ  شریذپ  تساوخرد  ناشیا  زا  هک  یماگنه  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  « : 23  » 244تسویپ

رمع نب  هللادبع  همانیگدنز ي  « : 24  » 245تسویپ

صاّقو یبا  نب  دعس  نوماریپ  یحیضوت  « : 25  » 248تسویپ

دیز نب  هماسا  همانیگدنز ي  « : 26  » 248تسویپ

دش لدب  در و  ردارب  ود  نیب  هک  ییاهوگتفگ  لیقع و  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروخرب  « : 27  » 251تسویپ

يو هنارگنشور  ياهدروخرب  رذوبا و  نوماریپ  یحیضوت  « : 28  » 253تسویپ

دوعسم نب  هللادبع  ندروخ  کتک  ناتساد  « : 29  » 253تسویپ

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  رسمه  هشیاع  همانیگدنز ي  « : 30  » 254تسویپ

هرصب رادناتسا  فینح  نب  نامثع  اب  لمج  رکشل  دروخرب  « : 31  » 255تسویپ

ریبز اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما میقتسم  هرکاذم ي  « : 32  » 257تسویپ

لمج گنج  رد  يردیح  هلمح ي  « : 33  » 259تسویپ

گنج نادیم  رد  خساپ  شسرپ و  « : 34  » 260تسویپ

هفوک رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هبطخ ي  نیلّوا  « : 35  » 261تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما زا  يو  یهاوخرذع  درص و  نب  نامیلس  همانیگدنز ي  « : 36  » 263تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما خساپ  هیواعم و  ياقبا  داهنشیپ  « : 37  » 265تسویپ

هیبا نب  دایز  همانیگدنز ي  « : 38  » 266تسویپ

تّیمکح شریذپ  رب  رارصا  « : 39  » 267تسویپ

تّیمکح رد  يرعشا  یسوموبا  تنایخ  « : 40  » 268تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما هب  تناها  يارب  هیواعم  شالت  « : 41  » 270تسویپ

تّیمکح شریذپ  هب  جراوخ  ضارتعا  « : 42  » 271تسویپ

يو قافن  سیق و  نب  ثعشا  همانیگدنز ي  « : 43  » 272تسویپ

باّبخ نب  هللادبع  تداهش  نایرج  « : 44  » 275تسویپ
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جراوخ ضقانتم  ياهراتفر  « : 45  » 276تسویپ

ماش يوس  هب  نتفر  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رظن  دیدجت  «: 46  » 276تسویپ

جراوخ تاجن  يارب  ناما  مچرپ  «: 47  » 277تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تسد  هب  بهو  نب  هللادبع  ندش  هتشک  « : 48  » 278تسویپ

لیمک و  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ناتساد  « : 49  » 279تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما زا  هتابن  نب  غبصا  تدایع  « : 50  » 280تسویپ

اهتشون 283یپ 

میرک نآرق  تایآ  292تسرهف 

تایاور 293تسرهف 

یبرع راعشا  299تسرهف 

یسراف راعشا  300تسرهف 

صاخشا یماسا  301تسرهف 

اهباتک یماسا  307تسرهف 

ذخآم 311عبانم و 

زکرم 317هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : شقن 

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : هسانشرس

تیآ ترـضح  تانایب  زا  هتفرگرب  مالـسلا / هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدـنز  رب  يرورم  باتک :]  ] راگن شقن  : روآدـیدپ مان  ناونع و 
.نایدمحم دمحم  ششوک  هب  يا ؛...  هنماخ  یمظعلا  هللا 

" يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسـسوم  نارهت :  : رـشن تاصخـشم 
.1394 یمالسا ، بالقنا  تاراشتنا  یلاعلا " هلظ  دم 

.ص  296: يرهاظ تاصخشم 

0-84-2951-964-978 لایر :  170000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  هیرظن   - -- 1318 ناریا ،  یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : عوضوم

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1336 دمحم ، نایدمحم ، : هدوزفا هسانش 

هلظ دـم  " يا هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  رـشن  ظفح و  رتفد  .یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسـسوم  : هدوزفا هساـنش 
یمالسا بالقنا  تاراشتنا  یلاعلا ."

ع8 ن7 1394  /DSR1692: هرگنک يدنب  هدر 

955/0844: ییوید يدنب  هدر 

3555041: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


راگن شقن 

یلاعلا هلظدم  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  زا  هتفرگربمالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  یناگدنز  رب  يرورم 

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر 
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راتفگشیپ

نیا مدرم  رب  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  هر ،) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  نآ ، راذـگناینب  ياـسر  ریبعت  هب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  يرارقرب 
يروهمج سّدـقم  ماـظن  يریگ  لکـش  تضهن و  نیا  راـختفارپ  خـیرات  رب  يرورم  .تسا  هدوب  ناـهج  نیفعـضتسم  یماـمت  نیمزرس و 

هللا تیآ  ترضح  نآ  زا  سپ  و  هر ) ) ماما ترـضح  هنامیکح ي  يربهر  هیقف و  تیالو  یّقرتم  لصا  ریثأت  شقن و  ینـشور  هب  یمالـسا 
ناـشن راـگزور  نوگاـنوگ  ثداوح  ناروک  رد  بـالقنا  تیادـه  رد  ار  یمالـسا ، بـالقنا  مّظعم  ربهر  يا ، هنماـخ  یلعدّیـس  یمظعلا 

رد دراد ، هدـهعرب  ار  يربهر  مّظعم  ماقم  راثآ  رـشن  ظـفح و  هفیظو ي  هک  یمالـسا  بـالقنا  یگنهرف  یـشهوژپ  هسّـسؤم ي  .دـهدیم 
، عطاـقم رد  هل  ٌمّظعم  ياـهدومنهر  اههاگدـید و  تاـنایب ، رـشن  روـظنم  هب  یعوـضوم  ياـهباتک  راـشتنا  هب  مادـقا  هفیظو  نیمه  يارجا 

.دیامنیم فلتخم  تاعوضوم  اهتبسانم و 

تّمه هب  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  یگدنز  نوماریپ  یمالـسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  ياهینارنخـس  لماش  رـضاح  باتک 
.دوشیم هضرع  یمالسا  بالقنا  تاراشتنا  يوس  زا  هدیدرگ و  يروآ  عمج  راگن » شقن   » ناونع اب  نایدّمحم  مالسالا  هجح 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ياهیراکادف  یناوجون و  نارود  لماش  نآ  ییادتبا  لصف  شـش  هک  هدش  میظنت  لصف  هدزناپ  رد  باتک  نیا 
نینچمه تثعب و  زا  لبق 
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نارود ثداوح  هب  زین  باتک  يدعب  لوصف  .تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) مالـسا مّرکم  ّیبن  ترجه  زا  دعب  هنیدم  رد  ناشرمتـسم  داهج 
عیاقو ات  ناشتموکح  همانرب  مالعا  و  تعیب » زا  نیفّلختم  اـب  ناـشیا  دروخرب  «، » تعیب زا  ماـما  عاـنتما   » لـماش زاـغآ  زا  ماـما  يرادـمامز 

.دراد صاصتخا  ناورهن  نیفص و  لمج ، ياهگنج 

یبتک هب  ور  شیپ  رثا  ّتیزم  .تسا  هدش  هتخادرپ  ماما  یب  هفوک  ناشیا و  تداهش  ندروخ و  تبرض  ياهارجام  هب  زین  ینایاپ  لصف  رد 
زا ربتعم و  یخیرات  عبانم  هب  دانتـسا  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یگدـنز  هب  یعاـمتجا  یـسایس  يدرکیور  ذاـّختا  رد  تسد  نیا  زا 

باتک يانغ  رما  نیا  هک  دراد  رارق  يرادـتموکح  عیاقو  نطب  رد  یمالـسا  هعماج ي  ربهر  ناونع  هب  دوخ  هک  تسا  ملاع  یهیقف  مـالک 
(، مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما رونرپ  ناشخرد و  یگدنز  زا  يریگ  هرهب  رد  ار  یهار  غارچ  رثا  نیا  تسا  دیما  .تسا  هدرک  نادنچود  ار 

.دروآ مهارف  تقیقح  ناقّقحم  ناگدنیوج و  يارب 

قیفّوتلا هللا  نم  و 
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همّدقم

ار یناگراتـس  و  دنکیم ، یناشفارون  ناگراتـس  ربارب  اهدص  هک  مینیبیم  ار  هام  مینکیم ، اشامت  ار  نامـسآ  بش  یکیرات  رد  هک  یماگنه 
نآ رد  هراتـس  نارازه  هک  ییوگ  دیآ  یم  رظن  هب  ناگراتـس  زا  رتگرزب  رایـسب  هام  دننزیم ، وسوس  یفیعـض  رون  اب  هک  مینکیم  هدـهاشم 

اهنویلیم دنیآ  یم  زیچان  زیر و  رایسب  رظن  هب  هک  یناگراتس  تسا ، هدنبیرف  رهاظ  نیا  زا  ریغ  ّتیعقاو  هک  مینادیم  همه  اّما  دریگیم ، ياج 
يرگید هراتـس ي  یلیفط  دننکیم و  دیلوت  رون  دوخ  اهنآ  تسا ، دیـشروخ  زا  دراد  هچ  ره  هک  هام  فالخرب  دـنراد و  تمظع  هام  ربارب 

.دنتسین

هلـصاف تسا ، نشور  خساپ  مینیبیم ؟ زیچان  زیر و  هنوگنیا  ار  میظع  ناگراتـس  گرزب و  ار  کچوک  هام  هک  تسا  نینچ  ارچ  یتسار  هب 
نوچ مینیبـیم و  ینارون  تکوش و  تمظع و  اـب  ار  نآ  میتـسه  رتـکیدزن  هاـم  هب  اـم  نوچ  تسا ، هدـش  دـید  ياـطخ  نینچ  بجوم  اـه 
رییغت قیاقح  هک  ام  ندـید  کچوک  گرزب و  اب  یلو  دـنیآ ، یم  رظن  هب  زیر  کچوک و  همه  نیا  دنتـسه  رود  اـم  زا  رایـسب  ناـگراتس 

.دنکیمن

رتمک نانآ  هب  تبسن  ام  هلصاف ي  هک  نازیم  ره  هب  تساه ، هلصاف  نوناق  عبات  زین  یهلا  ياهتّیصخش  لماک و  ناسنا  هب  تبسن  ام  تفرعم 
اب ام  ّتیخنس  رادقم  ره  و  مینکیم ، كرد  رتهب  ار  نانآ  تقیقح  ّتینارون و  تمظع و  دشاب 
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ٌرشب ّالإ  متنأ  ام  دوشیم  هتفگ  هک  اجنآ  ات  میرادنپیم  شیوخ  دننامه  کچوک و  ار  نانآ  دشاب  رتشیب  نانآ  زا  ام  هلـصاف ي  رتمک و  نانآ 
«. دیتسه ام  دوخ  دننامه  يرشب  زین  امش   » (1) انلثم

يو اـب  هک  يا  هلـصاف  هزادـنا ي  هب  سک  ره  هک  تسا  ییاهتّیـصخش  ناـمه  زا  یکی  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما 
!« تسا هتخانشن  یسک  نم  ادخ و  زج  ار  وت  یلع  ای  : » تفگیم هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا ربمایپ  تسا ، هتخانش  ار  وا  دراد ،

! هیواعم ای  تسا  قح  یلع  دندیسرپیم : هناّریحتم  نارود  نامه  رد  يا  هّدع  و 

هچ يو  دوجو  غورفرپ  باـتفآ  اـب  شیوخ  هلـصاف ي  ندرک  مک  يارب  مینادـیم  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هعیـش ي  ار  دوخ  هک  اـم  و 
تحت ام  یگدنز  مینک  اعّدا  میناوتیم  ایآ  میراد ؟ یهاگآ  وا  نانخس  زا  نازیم  هچ  میا و  هتـشاد  هعلاطم  وا  هرابرد ي  ردقچ  میا ؟ هدرک 
تسین يدیدرت  دهدیم ؟ ار  وا  يوب  گنر و  يا  هزادنا  ات  ام  راتفر  راتفگ و  تسا و  هدرک  ادیپ  یلّوحت  میتشاد  يو  اب  هک  یطابترا  ریثأت 

.لّوحت رییغت و  مّود  ماگ  و  تسا ، تفرعم  اه  هلصاف  ندرک  مک  يارب  لّوا  ماگ  هک 

هک میتفر  يو  بتکم  نادرگاش  زا  یکی  غارس  هب  تسا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ّتیـصخش  اب  ییانـشآ  هک  لّوا  ماگ  نتـشادرب  يارب 
لاح نیع  رد  هتـشاد و  هنیمز  نیا  رد  ار  يا  هنمادرپ  عیـسو و  تاـعلاطم  تسا و  هدرک  ینیچ  هشوخ  يولع  ناتـسوب  راـنک  رد  ار  يرمع 

شیپاشیپ تسا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  زاـتمم  ّتیـصخش  نآ  یبلط  تلادـع  تّزع و  مچرپ  قحب  هزورما  هدومن و  مأوت  لـمع  اـب  ار  ملع 
لمع هماج ي  زیزع  ماما  نآ  ياهنامرآ  هب  ات  دنکیم  تکرح  تسا  هدـناود  هشیر  اهنآ  دوجو  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  قشع  هک  یتّلم 

.دنهد تبثم  خساپ  ناشیا  يادن  هب  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  دعب  دنناشوپب و 

بـالقنا يزوریپ  ودـب  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ّتیـصخش  نو  -- ماریپ يا  هنماـخ  هللا  هیآ  تر  -- ضح هـک  ییاـهینار  -- نـخس
، دنا هتشاد  زورما  هب  ات  یمالسا 
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ار یبلاج  دـیفم و  لاح  نیع  رد  قیقد و  تاـکن  هتخادرپ و  ترـضح  نآ  ّتیـصخش  فلتخم  داـعبا  هب  هک  تسا  یـشزرااب  هعومجم ي 
ماما نآ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تفرعم  اـت  دروآ  یم  مهارف  ار  یتصرف  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ناقاتـشم  يارب  هک  دـنا  هدرک  حرطم 

.دنیامن يزیر  همانرب  شیوخ  یگدنز  يارب  يولع  هریس ي  زا  يریذپریثأت  اب  دننک و  رتشیب  گرزب 

ياـهلیلحت هدوب و  زیگنارب  باـجعا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ّتیـصخش  هریـس و  نوـماریپ  هل  ٌمّظعم  تاـعلاطم  یقارغا  چـیه  نودـب 
.دشابیم ناشیا  ناوارف  لّمأت  رظن و  ّتقد  رگناشن  ترضح  بیشن  زارفرپ و  یگدنز  زا  ناشیا  عماج  هناملاع و 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نارود  هب  ّقلعتم  یگمه  میتشاد  رایتخا  رد  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  زا  هک  ییاهینارنخـس  هعومجم 
( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تداهـش  ای  تدالو و  ماّیا  رد  مدرم  اب  هک  ییاهرادـید  رد  اـی  هعمج و  زاـمن  ياـه  هبطخ  رد  بلغا  هدوب و 

یخیرات عبانم  هب  هک  يا  هعجارم  اب  اّما  دندوب ، روذعم  اهینارنخـس  رد  عبانم  رکذ  زا  ناشیا  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، هدـش  داریا  دنتـشاد ،
هتکن و  دنا ، هدرک  نایب  يوق  كرادم  هب  دنتـسم  ار  شیوخ  بلاطم  هدرک و  هدافتـسا  عبانم  نیرتربتعم  زا  ناشیا  هک  دـش  مولعم  میتشاد 

هک ینارنخس  ره  يارب  هکنیا  وگ  دوشیم ، هدهاشم  مک  رایسب  ناشیا  بلاطم  رد  رارکت  هک  دوب  نیا  دیسریم  رظن  هب  بلاج  رایسب  هک  يا 
دنا و هدرک  يراددوخ  اهنآ  رارکت  زا  هدومن و  هعجارم  شیوخ  یلبق  بلاطم  هب  دنتشاد ، مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ّتیصخش  نوماریپ 

تـشذگ اب  زورما  هک  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  و  دـنا ، هدومن  حرطم  ار  ترـضح  نآ  ّتیـصخش  اـی  یگدـنز و  زا  يدـیدج  زارف 
.میشاب هتشاد  تسد  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نوماریپ  ناشیا  زا  یلماک  ًاتبسن  هعومجم ي  لاس  تفه  تسیب و 

میظنت شخب  هس  رد  ار  هل  ٌمّظعم  بلاطم  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  ام  یعس 
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: مییامن

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما یگدنز  زا  ییاهزارف  - 1

زورما لسن  يارب  اهنآ  هب  هّجوت  هک  تسا  هدـش  لـقن  ییاـهزارف  رتشیب  دراد و  ترـضح  یگدـنز  خـیرات  هب  ارذـگ  یهاـگن  شخب  نیا 
.دسریم رظن  هب  يرورض  دراوم  نآ  زا  يریذپوگلا  هدوب و  یتایح 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ّتیصخش  - 2

ترـضح ّتیـصخش  نوگانوگ  داعبا  یخیرات ، عبانم  نیموصعم و  تایاور  يوبن و  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هب  دانتـسا  اـب  شخب  نیا  رد 
.تسا هدش  هئارا  ترضح  هریس ي  قالخا و  زا  یهّجوت  لباق  ياه  هتکن  تسا و  هتفرگ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما زا  ینانخس  - 3

تـصرف هک  يّدح  ات  هدرک و  دانتـسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تاملک  هب  ناوارف  شیوخ  ياهینارنخـس  یط  رد  يربهر  مّظعم  ماقم 
رامشب ترضح  نانخس  زا  ییاهزارف  ریسفت  تقیقح  رد  هک  بلاطم  نیا  هعومجم ي  دنا ، هدرک  نایب  اهنآ  نوماریپ  یتاحیضوت  دنتـشاد 

.تسا هدش  يروآدرگ  شخب  نیا  رد  دوریم 

زین ار  رگید  شخب  ود  ییاهن  میظنت  قیفوت  لاعتم  دـنوادخ  زا  ددرگیم و  میدـقت  هک  تسا  هعومجم  نیا  زا  شخب  نیلّوا  رـضاح  باتک 
.میراتساوخ

باختنا ام  فرط  زا  نیوانع  اهنت  دـشابیم و  يربهر  مّظعم  ماقم  نانخـس  تسا  هدـمآ  باـتک  نتم  رد  هچنآ  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
.دشابیم ام  هب  طوبرم  اهتسویپ  اهیقرواپ و  اّما  تسا ، هدش 

اهتـشون یپ  ناونع  تحت  باتک  نایاپ  رد  هدـش و  هتـشون  يزارف  ره  نایاپ  رد  ات 122  زا 1  لسلسم  روط  هب  هک  ییاه  هرامـش  نینچمه 
.دشابیم نیبطاخم  ینارنخس و  خیرات  نایب  يارب  تسا ، هدمآ 

16 ص :
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ره هدوب و  بناـجنیا  هب  طوبرم  دوش  هدـهاشم  راـک  نیا  رد  یـصقن  بیع و  ره  هک  ددرگ  دزـشوگ  زین  هتکن  نیا  تسا  مزـال  ناـیاپ  رد 
.نیملاعلا ّبر  هللادمحلا  .دشابیم و  هل  ٌمّظعم  تاقیفوت  زا  دشاب  یلامج  نسُح و 

.نیّلصملا تاولص  لضفأ  هیلع  نینمؤملاریما  هعیش  نم  نیقیلا و  لهأ  نم  انلعجا  ّمهّللا 

نایدّمحم دّمحم 
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اهیتخس زاغآ  نامیا و  راهب   : لّوا لصف 

هراشا

19 ص :
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نامیا لّوا  درم 

رد اهیدوخ  سفن و  ياوه  ندرک  ینابرق  يدوخ و  دوخ و  زا  یشوپ  مشچ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  تافـص  نیرت  هتـسجرب  زا 
نآ رد  ربمغیپ  هب  نامیا  .تسا  هتفرگ  رارق  روحم  نیا  لوح  نینمؤملاریما  یگدـنز  گرزب  ياهارجام  مامت  .تسا  یهلا  فیلکت  لـباقم 
رد ، (1) تـشادن هدـیقع  ناـمیا و  بتکم  نیا  توـعد و  نیا  هب  سک  چـیه  يربـک  هجیدـخ ي  وا و  زا  ریغ  نامـسآ  ریز  رد  هک  یتـقو 

هزرابم يانعم  هب  زین  راگزور و  نآ  رد  ملاظ  ياهتردـق  همه ي  اب  گنج  نالعا  يانعم  هب  نآ  لوبق  هک  دوب  یبتکم  هب  ناـمیا  تقیقح ،
رب ناسنا  هک  تساوخیم  يدایز  تأرج  نیا  و  دوب ، برعلا  هریزج  هّکم و  یلیابق  هعماج ي  رب  مکاح  یعامتجا  ماظن  اب 

21 ص :

، ناشیا هب  نمؤم  نیلّوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  توعد  هدننک  تباجا  نیلّوا  هکنیا  رد  یفالتخا  یعیـش  نادنمـشیدنا  - . 1
رب لیلد  نیرتهب  .دنا  هدومن  دیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  ّتنس  لها  نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  دنرادن و  دشابیم ، مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 

- مادک چیه  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  باحصا  نایم  رد  هک  تسا  نیا  هدوب ، ناملسم  نیلّوا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هک  اعّدم  نیا 
رّرکم تاعفد  هب  هتشاد و  ار  اعّدا  نیا  هک  یسک  اهنت  و  دنا ، هدوب  ناملـسم  نیلّوا  اهنآ  هک  دنا  هدرکن  اعّدا  هیانک - هب  هن  تحارـصب و  هن 

هک تسا  هدشن  لقن  یثیدح  یخیرات و  بتک  رد  دروم  کی  یّتح  و  دشابیم ، مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تسا ، هدومن  حیرـصت  نادب 
خیرات ص 301 ؛ هبطخ ي 192 ، هغالبلا ، جـهن  .دـشاب  هدرک  ضقن  ار  ناشیا  ياعّدا  ای  هتفرگ و  داریا  ترـضح  هب  هراب  نیا  رد  یـسک 

ص 128؛ ج 13 ، لاـمعلازنک ، ص 103 ؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عـمجم  ص 111 ؛ یلزاـغملا ، نـبا  بقاـنم  ص 58 ؛ ج 1 ، قشمد ، هنیدـم 
.رگید كردم  اههد  ص 17 و  ج 4 ، هباغلادسا ، ص 220 ؛ ج 2 ، لیزنّتلادهاوش ،
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.دــنک لوـبق  ار  هزراـبم  توـعد و  نـیا  دراذــگب و  اــپ  دوـخ  یگدــنز  ياــههافر  اــهیتحار و  اهــشهاوخ ، اــهوزرآ ، هـمه ي  يور 
نیا .دـیرخ  ناـج  هب  هار  نیا  رد  ار  تالکـشم  همه ي  داتـسیا و  نآ  ياـپ  (1) و  درک لوبق  ار  توعد  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما

: دیونشب مالّسلا ) هیلع  ) یلع دوخ  زا  ار  هلمج 

هتیساو دقلو  ّطق ، ًهعاس  هلوسر  یلع  ال هللا و یلع  ّدرأ  مل  ّینأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ٍدّمحم باحـصأ  نم  نوظفحتـسملا  ملع  دقل  و 
(2)  . مادقألا اهیف  رّخأتت  لاطبألا و  اهیف  صکنت  یّتلا  نطاوملا  یف  یسفنب 

تداهـش دـنناوتیم  ربمغیپ  ثاریم  ناظفاح  ناهاگآ و  ار  نیا  .مدـنامن  بقع  ربمغیپ  لباقم  رد  کیّبل  تباجا و  لوبق و  زا  تعاـس  کـی 
ناـنامرهق و ناـناولهپ و  هک  متفرگ  رارق  ییاـههاگیاج  رد  مدز و  تسد  دوـب ، مزـال  هک  یمادـقا  يراـک و  ره  هب  هار ، نیا  رد  .دـنهدب 

.دندشیم ینیشن  بقع  لزلزت و  دیدرت و  راچد  اهاج  نآ  رد  مکحم ، ياهماگ 

(1  ) .دوب یصخش  شیاسآ  رب  هفیظو  فیلکت و  حیجرت  يدوخ و  یهاوخدوخ و  اب  هلباقم  رد  نینمؤملاریما  تکرح  نیلّوا  نیا 

قح شریذپ  رد  تعاجش 

هب تقبس  يارجام  دوب ! رتالاب  گنج  نادیم  رد  وا  تعاجش  زا  یگدنز ، نادیم  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تعاجـش  دیدرت ، نودب 
هدرک تشپ  توعد  نیا  هب  همه  هک  درک  مالسا  لوبق  يزور  نآ  ترضح ، .تسا  تعاجش  نیا  قیداصم  زا  یکی  یناوجون ، رد  مالـسا 

.دریذپب ار  نآ  درکیمن  تأرج  یسک  دندوب و 

.دنتـسه مایپ  نآ  ّدـض  لماوع ، همه ي  هعماج ، نیا  رد  هک  دـنکیم  هضرع  يا  هعماج  رد  ار  یماـیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمغیپ 
يّدام و عفانم  و  مدرم ، رب  ّطلسم  ِفارشا  ّتیفارشا  مدرم ، توخن  تسا ؛ مایپ  نآ  لباقم  رد  مدرم  تلاهج 

22 ص :

«. 1  » تسویپ ترضح : نآ  دوخ  نابز  زا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ندروآ  نامیا  هرطاخ ي  - . 1
ص 311. هبطخ ي 197 ، هغالبلا ، جهن  - . 2
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مرکا ربمغیپ  تسا ؟ رادروخرب  ّتیقّفوم  يارب  سناش  نازیم  هچ  زا  هعماج  نآ  رد  یمایپ  نینچ  .تسا  مایپ  نآ  لـباقم  رد  ناـش  یتاـقبط 
.دنکیم حرطم  ار  یمایپ  نینچ  کی 

نآ  (1) «. نک زاغآ  شیوخ  کیدزن  نادناخ  زا  ار  تراکـشآ  توعد  « ؛ نیبرقألا کتریـشع  رذنأ  و  تسا : هدـش  هداد  روتـسد  مه  لّوا 
دندرک انب  یباسح ، ياهفرح  مامت  هدـننک ي  هرخـسم  و  قیاقح ، هب  يانتعا  یب  رورغ ، ِداب  زا  رپ  توخنرپ و  ياهرـس  اب  ّربکتم  ياهومع 

اّما دنتـشاد - يدـنواشیوخ  ّتیبصع  قرِع و  مه  اهنآ  دوب - ناشنت  هراـپ ي  ربمغیپ  هکنیا  اـب  و  ربماـیپ ، ندرک  هرخـسم  يرگیچوه و  هب 
ییانتعا یب  هدنادرگرب و  ار  ناشیاهور  هدناشوپ و  ار  ناشیاهمشچ  همه ، درک ، دنلب  تسد  رـس  رب  ار  لعـشم  دنواشیوخ ، نیا  هک  اجنیا 

اجنیا و  دوب ، هدروآ  نامیا  ًالبق  هّتبلا  مروآ ! یم  نامیا  نم  تفگ : دـش ، دـنلب  ناوجون  نیا  اجنیا ، .دـندرک  هرخـسم  ریقحت و  تناها و  و 
.درک ینلع  ار  دوخ  نامیا 

اهناملسم .لّوا  زور  دنچ  نامه  زج  دوبن ، یفخم  شنامیا  زگره  تثعب ، لاس  هدزیـس  تّدم  لوط  رد  هک  تسا  ینمؤم  نآ  نینمؤملاریما 
.دوبن یفخم  وا  نامیا  و  تسا ، هدروآ  نامیا  لّوا  زا  نینمؤملاریما  هک  دنتسنادیم  همه  اّما  دنتشاد ، یفخم  نامیا  لاس  دنچ 

؛ دنکیم هرخسم  بیطخ  رعاش و  دننکیم ؛ يریگتخـس  تناها و  هعماج  ناگرزب  دننکیم ؛ تناها  اه  هیاسمه  دینک : رّوصت  تسرد  ار  نیا 
یم هوک  لثم  راوتـسا ، مکحم و  فلاخم ، ِنیگمهـس  جاوما  نیا  نایم  رد  نینمؤملاریما  و  دـنکیم ! تناـها  لذر  تسپ و  مدآ  رادـلوپ و 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تسا ، تعاجش  نیا  .دنکیم  يراشفاپ  نآ  رب  و  ما ، هتفای  ار  هار  و  ما ، هتخانش  ار  ادخ  نم  دیوگیم : دتـسیا و 
(2  ) .تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  ار  تعاجش  نیا  هنیدم  رد  هّکم و  رد  یگدنز ، لحارم  مامت  رد 

23 ص :

هیآ ي 214. ءارعش ، هروس ي  - . 1
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اهیتخس لّمحت 

ءاذیا و دروم  دروآ ، نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمغیپ هب  هّکم  رهـش  رد  یکدوک و  ناوا  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  ادتبا  زا 
.تشاد رارق  رخّسمت 

یمارآ تکازناـب و  نّدـمتم و  مدرم  هک  اـهنآ  دنتـسه ، تنوشخ  هب  لّـسوت  لـها  یعیبـط  روط  هب  نآ  مدرم  هک  دـینک  رّوـصت  ار  يرهش 
لطاب دیاقع  هب  تبـسن  بّصعتم  تّدش  هب  اهزیچ و  نیرتکچوک  رـس  رب  اوعد  لها  كاکطـصا ، دروخرب و  لها  نشخ ، یمدرم  دندوبن ،

.دندوب

بادآ و دـیاقع ، زا  ّمعا  ار  هعماج  زیچ  همه  هک  یمایپ  .دـش  حرطم  صاخ  مایپ  نآ  گرزب  ناـسنا  کـی  يوس  زا  يا  هعماـج  نینچ  رد 
.دندرک تفلاخم  ربمغیپ  اب  مدرم  ياه  هدوت  فلتخم و  ياهرشق  .دننکیم  تفلاخم  وا  اب  همه  هک  تسا  یعیبط  .دربیم  لاؤس  ریز  اهتّنس 

ندرک و عافد  دوجو  همه ي  اب  تاّیـصوصخ و  نآ  اب  مایپ  کی  شریذـپ  اهیگژیو و  نآ  اب  ناسنا  کی  هب  نتـسویپ  یطیارـش  نینچ  رد 
دوب مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یگتشذگدوخ  زا  مدق  نیلّوا  نیا  و  دشابیم ، هداعلا  قوف  یگتشذگدوخ  زا  ِمزلتسم  ندومن ، یگداتسیا 

(3  ) .داتسیا فقاوم  نیرت  تخس  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمغیپ رانک  رد  لاس  هدزیس  هک 

راّدلا موی  هرطاخ ي 

(1).

تقیقح نیا  هب  دـندوب ، هعماج  نآ  رد  هک  یناسک  همه ي  هکنیا  اب  دوب ؛ نینمؤملاریما  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ّیبن  هب  نمؤم  نیلّوا 
.تشادرب راّدلا  موی  نایرج  رد  ار  مدق  نیلّوا  درکن و  ییانتعا  اهنآ  دانع  راکنا و  رفک و  هب  وا  اّما  دندوب ، رفاک 

ره دـندومرف : دـندرک و  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  هدرک و  عمج  هّکم  رد  ار  برع  ناگرزب  راوگرزب ، ربماـیپ  راّدـلا ،» موی   » هعقاو ي رد 
ناونعب زورما  سک 

24 ص :

«. 2  » تسویپ راّدلا : موی  نوماریپ  یحیضوت  - . 1
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راّفک و زا  سک  چـیه  دـندرک و  هضرع  نارگید  رب  ار  انعم  نیا  .دوب  دـهاوخ  نم  زا  سپ  ریما  یـصو و  وا  دریذـپب ، ار  نامیا  رفن  نیلّوا 
مرکا لوسر  و  درک ، لوبق  دش و  دنلب  دوب ، هلاس  هدزیس  یکدوک  هک  نینمؤملاریما  یلو  دنک ؛ لوبق  ار  توعد  نیا  دشن  رضاح  نایشیرق 

رب ار  ترـسپ  هک  دنتفگ  بلاطوبا  هب  ءازهتـسا  تروصب  راّفک  هک  اجنآ  ات  دومن ؛ دییأت  ار  شندوب  یـصو  هدرک و  لوبق  ار  وا  نامیا  مه 
! درک ریما  وت 

اهتفلاخم و اهتّیبصع و  اـهتنوشخ و  هظحـالم ي  تیاـعر و  هظحل  کـی  يارب  یّتح  هّکم ، نارود  ماـمت  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
(4  ) .دومن عافد  قح  زا  لاح  همه  رد  درکن و  ار  اهینمشد 

شوهزیت یناوجون 

زاغآ ار  شیوخ  تلاسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمغیپ دوب و  هلاس  هدزیس  يا  هّچب  رسپ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  ینارود  نآ  رد 
یهاگ تسپ و  ياهمدآ  یـضعب  و  اـهتفلک ، ندرگ  یـضعب  شنم ، تـال  دارفا  یـضعب  هظحـالم ، یب  ياـهمدآ  تشم  کـی  دوب ، هدرک 

.دندرکیم تمحز  راچد  ار  ربمایپ  هناخ ، يوت  ياهنز 

ربماـیپ نوچ  .دوب  نینچ  نیا  لـیاوا  .دـندشیم  ربمغیپ  اـب  هلباـقم  نادـیم  دراو  هنارگیذوم  دنتـشاد ، هک  یتاـظحالم  رب  اـنب  هّکم  ناـگرزب 
؛ دننک هلباقم  وا  اب  ًاحیرـص  دـندرکیمن  تأرج  دـندوب ، یگرزب  لیماف  تشاد و  یمرتحم  يومع  تشاد ، هلیبق  دوب ، یمرتحم  ّتیـصخش 
هب ار  ربمغیپ  هک  دـندرکیم  راداو  ار  اباهم  یب  ّتیثیح و  یب  مدآ  نالف  ار ، نهددـب  ناوج  هزره و  نـالف  ار ، قالخادـب  نزریپ  نـالف  اـّما 

.دنهدب رارق  راشف  دروم  يزیمآ  تئاند  لکش 

هک یتقو  .درکیم  اـفیا  ار  شقن  نیرتـگرزب  گـنرز - شوهاـب و  يوق ، داـش و  عاجـش ، هّچبرـسپ ي  نینمؤملاریما - یطیارـش  نینچ  رد 
یسک هب  هناقشاع  هنامیمص و  دشاب ، گنرز  لبِز و  دشاب ، بیجن  گنرز و  شوهاب و  يا  هّچبرسپ 

25 ص :
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(1) .تسا هدرک  افیا  ار  یشقن  نینچ  کی  یناوجون  رد  نینمؤملاریما  .دنکیم  افیا  ار  یگرزب  شقن  دشاب ، دنم  هقالع 

(5  ) .دوب بلاط  یبا  نب  یلع  غیردیب  ياهتیامح  زا  راشرس  نوحشم و  هّکم  رد  ربمغیپ  هلاس ي  یگدنز 13  نارود  مامت  هک  یتسار  هب 

روشرپ یناوج 

ار وگلا  نآ  دـنناوتیم  ناـناوج  همه ي  هک  تسا  يراگدـنام  يوگلا  ناـمه  یناوج ، نارود  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما شـشخرد 
؛ ماگشیپ ورشیپ و  لاّعف ، ناوج  کی  شوهاب ، راکادف ، رـصنع  کی  ناونعب  هّکم  رد  یناوج ، هرود ي  رد  .دنهد  رارق  ناشدوخ  قشمرس 

نیرت تخـس  دنکیم ، رپس  هنیـس  رطخ  ياهنادیم  رد  .دنکیم  فرطرب  ربمغیپ  توعد  هار  رـس  زا  ار  گرزب  ياهعنام  اهنادیم ، همه ي  رد 
ار هنیدم  هب  ربمغیپ  ترجه  ناکما  دوخ ، يراکادف  اب  .دریگیم  هدهع  رب  ار  اهراک 

26 ص :

هب مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه  دحا ، گنج  رد  دـینک : هّجوت  هّکم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ياهراک  زا  هنومن  کی  هب  - . 1
وت زا  ریغ  متسنادیم  میـضق ! يا  تفگ : هحلط  درک ، یفّرعم  ار  دوخ  تفر و  شیرق - رکـشل  رادمچرپ  هحلط - یبأ  نب  هحلط  هزرابم ي 

ماگنه رد  هحلط  هک  « میضق » ینعم : دندیسرپ ( مالّـسلا هیلع  ) قداص ماما زا .تشاد  دهاوخن  ار  نم  اب  هلباقم  تراسج  يرگید  سک 
( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هک  یتّیعقوم  هب  هّجوت  اب  دومرف : ترضح  دوب ؟ هچ  درب ، راکب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  باطخ 

هللا یّلص  ) ربمایپ هب  میقتسم  روط  هب  دنتـسناوتیمن  هّکم  ناگرزب  دروآ ، یم  لمع  هب  ناشیا  زا  بلاطوبا  هک  ییاهتیامح  تشاد و  هّکم  رد 
هب تراسج  هب  قیوشت  ار  نانآ  دندادیم و  بیرف  دیعو  هدعو و  اب  ار  ناکدوک  لیلد  نیمه  هب  و  دـنیامن ، تناها  تراسج و  هلآ ) هیلع و 

ینارپگنـس و اب  ار  دوخ  يزاب  ناکدوک  دـمآ ، یم  نوریب  لزنم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  هک  یماـگنه  .دـندومنیم  ربماـیپ 
زین وا  و  تشاذگیم ، نایم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع اب  ار  لکـشم  ربمایپ  دندادیم ! يرتشیب  قنور  ناشیا  تروص  رـس و  رب  كاخ  ندیـشاپ 
مه هک  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع دـنتخادرپیم ، ربمایپ  ّتیذا  رازآ و  هب  ناکدوک  هک  یتقو  دـمآ و  یم  نوریب  ربماـیپ  هارمه  یعقاوم  نینچ  رد 

ربمایپ يارب  ناشتمحازم  عنام  دوب ، ناششوگ  ندناچیپ  نامه  هک  يدروخرب  اب  تفریم و  ناشغارس  هب  دوب ، ناکدوک  نامه  لاس  ّنس و 
، یلع انمضق  : » دنتفگیم هیرگ  اب  ناشیاه  هناخ  هب  تشگزاب  ماگنه  دندشیم ، یلامشوگ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع طّسوت  هک  ناکدوک  .دشیم 
( مالّـسلا هیلع  ) یلع هب  هحلط  زین  دـحا  گنج  رد  لیلد  نیمه  هب  دـناچیپ ! ار  نامـشوگ  یلع  دـناچیپ ، ار  نامـشوگ  یلع  یلع :» انمـضق 

ص 114) ج 1 ، یمق ، ریسفت  ! ) میضق ای  تفگ :
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نادیم رد  هدنشخب ؛ درمناوج ، دنمشوه ، ملاع ، لاّعف ، ياه  هتسد  هدنامرف ي  هاپـس ، هدنامرف ي  هنیدم ، نارود  رد  دعب  و  دنکیم ، مهارف 
مه یعامتجا  لئاسم  هنیمز ي  رد  دمآراک ؛ درف  کی  تموکح ، هصرع ي  هنحـص ي  رد  ورـشیپ ؛ هدنامرف ي  عاجـش و  زابرـس  گنج ،

(6  ) (1) .دوشیم انعم  مامت  هب  هتفرشیپ ي  ناوج  کی 

27 ص :

يرای يارب  هک  یتامحز  اهتّیلاّعف و  هرتسگ ي  رگناشن  دـناوتیم  يدودـح  ات  هک  دراد  ینیـشنلد  مـالک  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 1
تدهاج ًاریغـص و  تفخ  دقل  هللاو  هللادـمحلاف ، ًءاخر  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ًادّـمحم هللا  ثعب  ذـنم  تیأر  ام  : » دـشاب تشاد ، قح  نید 

هب ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) دّـمحم دـنوادخ  هک  يزور  نآ  زا  «. » هّیبن هللا  ضبق  یّتح  نیقفاـنملا ، يداـعأ  نیکرـشملا و  لـتاقأ  ًاریبـک ،
ینماان و رد  ار  یناوجون  نارود  منکیم - رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  و  متـشادن -  شیاسآ  یتحار و  يا  هظحل  درک ، ثوعبم  يربمایپ 
ات متخادرپیم ، نیقفانم  اب  هلباقم  هب  مدـیگنجیم و  ناکرـشم  اب  مدـش ، داهج  مزر و  نادـیم  دراو  یناوج  رد  مدرب و  رـس  هب  ساره  میب و 

ص 284) ج 1 ، دیفم ، داشرا  « ) .درک لقتنم  ترخآ  ملاع  هب  ار  وا  دومن و  حور  ضبق  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  يزور 
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هنادواج يا  يراکادف  تیبملا ، هلیل  هسامح ي   : مّود لصف 

هراشا

29 ص :
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ترجه بش 

یبا نب  یلع  غیردـیب  ياهتیامح  زا  راشرـس  نوحـشم و  هّکم ، رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هلاـس  هدزیـس ي  یگدـنز  نارود  ماـمت 
رد هناکریز  يا  هشقن  اـب  ربماـیپ  دوب  اـنب  هک  یبش  نآ  ینعی  تسا ؛ تیبملا  هلیل  هلئـسم ي  دروم ، نیرخآ  هک  دوب ؛ مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط

.دنک یثنخ  ار  هئطوت  نیا  هک  دوب  مزال  یعاجش  درم  دوش و  دوبان  رورت و  شا  هناخ 

هنادنمشوه رایسب  هئطوت ي  دنرادزاب ، نید  غیلبت  راک  زا  ار  ربمایپ  یناونع  چیه  هب  دنناوتیمن  دندرک  ساسحا  هّکم  ناگرزب  هکنآ  زا  دعب 
هعطق بش  یکیرات  رد  ار  وا  دـنزیرب و  ربمایپ  هناخ ي  هب  هنابـش  دـنوش و  باختنا  یناـسک  لـیابق  همه ي  زا  هک  دـندرک  یحاّرط  ار  يا 

رد لیابق  همه ي  هشقن ، نیا  اب  درک ؟ دـهاوخ  یهاوخنوخ  هلیبق  مادـک  زا  مشاه  ینب  یتّیعـضو  نینچ  رد  .دـنوش  قّرفتم  دـننک و  هعطق 
اب ییاهنت  هب  درکیمن  تأرج  يا  هلیبق  چیه  هک  یگرزب  لکـشم  تّوبن  لباقم  رد  یلیابق  یتسدمه  اب  دـنتفرگیم و  رارق  مشاه  ینب  لباقم 

.دشیم لح  دیامن ، هلباقم  مشاه  ینب 

، رورت هشقن ي  ناـحاّرط  .دوب  هدـش  مهارف  شیپ  زا  ترجه  تامّدـقم  دوـب و  ترجه  مزاـع  بش  ناـمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ
يو باوختخر  رد  ربمایپ و  هناخ ي  رد  هک  دندشیم  هّجوتم  رگا  دندرکیم ؛ مه  یشکرس  دنتشاد و  سوساج 

31 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتفرگیم ار  شیولج  دنتفریم  دوشیم ، جراخ  هّکم  زا  ربمایپ  هک  دندشیم  علّطم  رگا  دـندرکیم ؛ ضوع  ار  دوخ  هشقن ي  تسین ، یـسک 
ار ربمایپ  ناج  هکنیا  یکی  درکیم : راک  ود  دهد ، هئارا  ار  ربمایپ  روضح  شیامن  ربمایپ ، هناخ ي  رد  ربمایپ  ياج  هب  دـیاب  هک  یـسک  نآ 
؛ دوب رتمهم  مّود  راک  .دـشیم  ترجه  هشقن  نتفر  ول  عنام  هکنیا  رگید  تشاذـگیم ؛ ربمایپ  ناج  ياج  ار  شدوخ  ناـج  دادـیم و  تاـجن 

.دنک یلمع  ار  ترجه  رطاخ  هدوسآ  دنتسه ، لوغشم  هناخ  فارطا  رد  اهنآ  هک  یلاح  رد  تسناوتیم  ربمایپ  اریز 

.نم تفگ : نینمؤملاریما  دنکیم ؟ ار  راک  نیا  یسک  هچ  تفگ : درک و  حرطم  ربمایپ 

صاخ ّتیعقوم  هب  دیاب  اّما  تسین ؛ یلکـشم  راک  ّتیرومأم  نیا  شریذـپ  عاجـش ، نامرهق و  ناوج  کی  يارب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
دنمهفب ات  دنزب  ار  قرب  دیلک  يروف  دندمآ ، نانمشد  ات  هک  دوبن  مه  قرب  غارچ  کچوک ، کیرات و  گنت و  هناخ ي  کی  درک ؛ هّجوت 

هب دمآ  یم  وا  ات  و  هناخ ، هب  دنتخیریم  یناهگان  دننک ؛ هلمح  تسا  رارق  ینامز  هچ  هک  دـندوب  هدرکن  نّیعم  مه  اهنآ  .دـنا  هدرک  هابتـشا 
نب یلع  و  دوـب ، هـملک  یقیقح  ياـنعم  هـب  يراکادـف  کـی  ًاـعقاو  ینعی  .دوـب  هدـش  ماـمت  راـک  دـنک ، یفّرعم  ار  دوـخ  دـبنجب و  دوـخ 

(7  ) (1) .درک ار  يراکادف  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) بلاطیبا

هناقشاع يراکادف 

هنیدم فرط  هب  هّکم  زا  مرکا  لوسر  هک  یبش  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ياج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ندیباوخ  يارجام 
.ندش گرم  میلست  عطاق  روط  هب  ینعی  دهد ؛ ناشن  دوخ  زا  دناوتیم  ناسنا  کی  هک  تساهیراکادف  نیرتگرزب  زا  دندرک ، ترجه 
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(: مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دوخ  نابز  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ رتسب  رد  ترـضح  ندـیباوخ  ترجه و  بش  هرطاـخ ي  - . 1
«. 3  » تسویپ
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.دشاب هدیباوخ  دیاب  رتسب  نیا  رد  هک  ربمایپ  لتق  رب  مزاع  اهراوید و  تشپ  رد  هدامآ  نیگمشخ و  حّلسم و  نمشد  کیرات ، بش 

.یلب دومرف : تفر ؟ دیهاوخ  تمالس  هب  امش  مباوخب ، امش  ياج  رد  نم  رگا  درک : ضرع  ربمایپ  هب  بش  نآ  نینمؤملاریما 

(1) .مباوخیم سپ  درک : ضرع 
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هیلع و هللا  یّلص  ) ربمایپ لتق  هشقن ي  یحاّرط  رفک و  نارس  هسلج ي  زا  دعب  هک  دنکیم  لقن  شیوخ  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیش  - . 1
وأ كوتبثیل  اورفک  نیّذلا  کب  رکمی  ذإ  و  : » دومن توالت  ناشیا  رب  ار  هیآ  نیا  داد و  ربمایپ  هب  ار  هسلج  ربخ  دش و  لزان  لیئربج  هلآ ،)
هک ار  یماگنه  رواـیب ] رطاـخب   ] هـیآ ي 30 لاـفنا ، هروـس ي  نیرکاـملا .» ریخ  هللا  هللا و  رکمی  نورکمی و  كوـجرخی و  وأ  كوـلتقی 

و دندیـشکیم ، هشقن  اهنآ  دـنزاس ؛ جراخ  هّکم ) زا   ) ای و  دـنناسرب ، لتق  هب  اـی  دـننکفیب ، نادـنز  هب  ار  وت  هک  دندیـشکیم  هشقن  نارفاـک 
رب ینبم  ار  یهلا  روتسد  هیآ ، توالت  زا  سپ  لیئربج  تسا »! ناگدننکریبدت  نایوج و  هراچ  نیرتهب  ادخ  و  درکیم ؛ ریبدت  مه  دنوادخ 
هب داتسرف و  مالّسلا ) هیلع  ) یلع غارس  هب  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  .دومن  غالبا  ناشیا  هب  هنیدم  هب  ربمایپ  ترجه  ترورض 

يارب دـنوادخ  روتـسد  داد و  ربـخ  نم  لـتق  يارب  شیرق  هئطوت ي  زا  درک و  توـالت  نم  رب  ار  هیآ  نیا  لـیئربج  یلع ! اـی  دوـمرف : يو 
رد بشما  مهاوخب  وت  زا  هک  تساوخ  نم  زا  و  دومن ، غـالبا  بشما  نیمه  رد  زین  ار  روـث  راـغ  يوـس  هب  نتفر  هّکم و  زا  ندـش  جراـخ 

ندیباوخ اب  ایآ  درک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ینکیم ؟ هچ  ییوگیم و  هچ  لاح  .دوشن  علّطم  نم  نتفر  زا  شیرق  ات  یباوخب  نم  رتسب 
( مالّـسلا هیلع  ) یلع .يرآ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ دـینامیم ؟ ملاـس  امـش  دوشیم و  عفر  امـش  زا  رطخ  امـش ، ياـج  رد  نم 

رکـش ربمایپ  یتمالـس  تمعن  رب  ار  ادـخ  تشاذـگ و  نیمز  رب  یناشیپ  هدجـس  تلاح  هب  شاّشب  نادـنخ و  يا  هرهچ  اـب  درک و  یمّـسبت 
لاـبند هب  تحار  لاـیخ  اـب  درک : ضرع  ادـخ  لوـسر  هب  تشادرب ، رکـش  هدجـس ي  زا  رـس  هکنیا  زا  سپ  مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع .تـفگ 

نم يارب  زین  يرما  ره  امـش ! يادـف  مدوجو  ماـمت  مناـج و  شوگ و  مشچ و  دـیورب ! تسا ، هدیـسر  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یتّیرومأـم 
، ددرگ نم  بیصن  زین  یقیفوت  ره  هّتبلا  و  دومن ، مهاوخ  راتفر  دیهاوخب ، هنوگره  هک  دیشاب  نئمطم  متسه و  تعاطا  هدامآ ي  دیتشاد ،
ای دومرف : سپس  داد و  مالّسلا ) هیلع  ) یلع يارب  ار  مزال  تاروتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ .لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یفطل 

اهالب و نیرتشیب  نیاربانب ، .دـنکیم  ناحتما  ناشنید  هجرد ي  ّدـح  رد  دـنراد و  هک  یناـمیا  نازیم  هب  ار  شیوخ  ءاـیلوا  دـنوادخ  یلع ،
زین ءایـصوا  زا  سپ  .دـنوشیم  رادروخرب  اهیراتفرگ  نیرتشیب  زا  هک  دنتـسه  ءایـصوا  نانآ ، زا  سپ  ددرگیم و  ءاـیبنا  بیـصن  تاـناحتما 

هتوب ي رد  ارم  ار و  وت  دـنوادخ  زین  نونکا  .دـنوشیم  رادروـخرب  يرتـشیب  تاـناحتما  زا  دـنراد ، رارق  يدـعب  تاـجرد  رد  هک  یناـسک 
ربص سپ  .دش  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  هب  رومأم  هک  مالّسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  ناحتما  دننامه  یناحتما  تسا ؛ هداد  رارق  ناحتما 

هک دوـب  وـگو  تـفگ  نـیا  زا  سپ  .تـسا  کـیدزن  نانــسحم  يارب  دـنوادخ  تـمحر  هـک  ازفیب ، شیوـخ  يرادــیاپ  رب  نـک و  هـشیپ 
زا دنتخیریم ، کشا  ود  ره  هک  یلاح  رد  دنابـسچ و  دوخ  هنیـس ي  هب  ار  وا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ

ص 465) ثیدح 37 ، سلجم 16 ، یسوط ، یلاما   ) .دندومن یظفاحادخ  مه 
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نینمؤملاریما راک  نیا  دـنیوگیم : دـنکیمن ، هاگن  نینمؤملاریما  هب  یعیـش  یمالـسا و  هاگن  اب  هک  یحیـسم  هدنـسیون ي  نآ  لثم  یناسک 
.یعطق يراکادف  کی  ینعی  دیشون ؛ ار  رهز  ماج  دوخ  تسدب  هعماج ، تحلصم  يارب  هک  تسا  طارقس  راک  اب  هسیاقم  لباق  طقف 

هک دنتسه  نیا  رکف  رد  دنـشاب ، ناشدوخ  رکف  هب  يدراوم  نینچ  رد  هک  یناسک  دوب ، مکاح  بش  نآ  رد  هک  دوب  يزیچ  اهنت  صالخا ،
(8 ! ) دوب ربمایپ  ناج  تاجن  رکف  هب  هظحل  نیمه  رد  وا  اّما  دننک ؛ هدافتسا  ّتیعقوم  زا 

يراکادف زا  رتارف 

کی دراد : دُعب  ود  هنیدم ، هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  ترجه  بش  رد  ربمایپ  ياج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ندیباوخ 
.دوب دایز  رایسب  تعاس  نآ  رد  گرم  رطخ  نوچ  تسا ؛ نینمؤملاریما  یناشفناج  يراکادف و  لمع ، نیا  زا  دُعب 

نتفر اهنآ  ات  دـیباوخیم ، رتسب  نآ  رد  دـیاب  نینمؤملاریما  هک  دـننک  هلمح  يرتسب  هب  يا و  هناخ  هب  کیرات  بش  رد  دوب  رارق  نیکرـشم 
گرزب و لمع  نیا  زا  دـُعب  کـی  نیا  داد ؛ دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  نینمؤملاریما  هک  دوب  نیا  داـیز  ناـمگ  .دـنمهفن  ار  ربماـیپ 

.تسا یندشن  شومارف 

تـسرد ار  راک  نیا  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  دشاب ، رادانعم  ام  يارب  یلیخ  دـناوتیم  دراد و  دوجو  راک  نیا  رد  هک  يرگید  دـُعب  اّما 
.دسرب زورب  هلحرم ي  هب  هلاس  هدزیس  هزرابم ي  تاراختفا  دوب  رارق  هک  داد  ماجنا  يا  هظحل  نامه  رد 

دنراد تسود  همه  .درکیم  تکرح  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناتـسود  نایم  هب  رگید و  رهـش  کی  هب  مجاهم  راّفک  نایم  زا  ربمایپ 
هک دنشاب  یناسک  نیلّوا  زا  دنراد  تسود  و  دنشاب ، ناشربهر  رانک  رد  یساّسح  ّتیعقوم  نینچ  کی  رد 
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.دوشیم رپ  وا  دوجو  زا  مدرم  مشچ  دنسانشیم و  ار  وا  مدرم  دنوشیم ؛ انشآ  دیدج  طیحم  دیدج و  هعماج ي  اب 

(9  ) .تشاذگ دوخ  هتساوخ ي  يور  اپ  درک و  لوبق  ار  گرزب  ّتیلوئسم  نیا  نینمؤملاریما  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد 

يزابناج ساّسح  هظحل ي 

هدـنیآ اّما  دوب ، هّکم  مدرم  شیرق و  راشف  ریز  يراچان و  راـبجا و  يور  زا  ترجه  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا لوسر  ترجه  هچرگ 
تـضهن کـی  هک  ییاـجنآ  رد  تسرد  .تساـهیزوریپ  اـهیبایماک و  همّدـقم ي  ترجه  نیا  هـک  دنتـسنادیم  هـمه  .تـشاد  ینـشور  ي 

ار ناـشدوخ  رتدوز  دـننکیم  شـالت  همه  ًـالومعم  هک  هـظحل  نآ  رد  دوـش ، تّزع  یتـحار و  نارود  دراو  تـنحم  نارود  زا  دـهاوخیم 
ات دشیم  هدامآ  نینمؤملاریما  هظحل  نامه  رد  .دننکب  ادیپ  یهاگیاج  دنریگب و  ار  يزیچ  یعامتجا  بصانم  زا  دـنناوتب  رگا  و  دـنناسرب ،

.دوش جراخ  رهش  نیا  زا  هناخ و  نیا  زا  دناوتب  ربمایپ  ات  دباوخب  ربمایپ  رتسب  رد  کیرات  یناملظ و  یبش  رد 

، دوش جراخ  هّکم  زا  دناوتب  ربمایپ  هکنیا  يارب  .دوب  مّلسم  یعطق و  ًابیرقت  دیباوخیم ، رتسب  نیا  رد  هک  یـسک  ندش  هتـشک  بش ، نآ  رد 
.تسه اجنآ  رد  یسک  دننک  ساسحا  دننکیم ، هاگن  هک  اهسوساج  ات  دشاب  وا  ياج  هب  یسک  دیاب 

ّتیّمها رب  مه  راثیا  نیا  نامز  اّما  تسا ، مهم  هداعلا  قوف  هثداح ي  کی  دوخ  نینمؤملاریما  راثیا  نیا  هچرگ  تسا ؟ رـضاح  یـسک  هچ 
؟ تسا یک  نامز  .دیازفا  یم  نآ 

.دنربمایپ رظتنم  هدروآ و  نامیا  برثی  مدرم  دنهد ، لیکـشت  تموکح  دنورب  تسانب  دـیآ ، رـس  هب  تنحم  نارود  تسانب  هک  یتقو  نآ 
.دنکیم ار  راثیا  نیا  نینمؤملاریما  هظحل  نیا  رد  اّما  .دننادیم  ار  نیا  همه 

(10  ) .دنکب یگرزب  تکرح  نینچ  هب  مادقا  ات  دشاب  هتشادن  دوجو  ناسنا  نیا  رد  دیاب  یصخش  هزیگنا ي  چیه 
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یگتشذگ ناج  زا  هیآ ي 

.دـهدیم میلعت  ام  هب  راوگرزب  نیا  یگدـنز  زا  ار  يا  هدـنزومآ  باب  کی  مادـک  ره  هک  تسه  نینمؤملاریما  هرابرد ي  يداـیز  تاـیآ 
(1) .دابعلاب ٌفؤر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  ساّنلا  نم  و  تسا : هرقب  هروس ي  هیآ ي 207  تایآ ، زا  یکی 

؟ دـنکیمن قیبطت  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  ریغ  يرگید  سک  رب  هیآ  هک  تسانعم  نیا  هب  ایآ  هچ ؟ ینعی  نینمؤملاریما  هرابرد ي  هیآ  لوزن 
هکنیا ياـنعم  هکلب  تسین ؛ نینچ  هن ، سب ؟ تسا و  یخیراـت  تقیقح  کـی  طـقف  هیآ  تـسین ، اـم  ناـیم  رد  نینمؤـملاریما  هـک  ـالاح  و 

یـصخش زا  هک  گرزب  لـمع  کـی  هتـسیاش و  تکرح  کـی  تبـسانم  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، نینمؤملاریما  هراـبرد ي  هیآ  مییوگیم 
نوچ هیآ  نیا  ًاعبط  .درکیم  نایب  ار  یّلک  یتقیقح  دیدرگیم و  لزان  یهلا  هیآ ي  دشیم ، رداص 
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هیلع ) یلع ندـیباوخ  نایرج  ترجه و  بش  ناـمه  هیآ ، نیا  لوزن  نأـش  هک  تسین  يدـیدرت  یعیـش  نارّـسفم  ءاـملع و  ناـیم  رد  - . 1
ییاج ات  دنا ؛ هدومن  لقن  ار  ّتیعقاو  نیا  يرایسب  زین  ّتنس  لها  ياملع  نیب  رد  .دشابیم  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ رتسب  رد  مالّـسلا )

ثیدح رد  .تسا  یمالـسا  قرف  همه ي  نیب  یعامجا  دراوم  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هرابرد ي  هیآ  نیا  لوزن  تفگ  ناوتیم  هک 
هراـشا شیوخ  ناـشخرد  قباوس  زا  يدّدـعتم  دراوم  هب  دـیامنیم و  جاـجتحا  اروـش  ياـضعا  رب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما هک  داـشنا 
هـسفن يرـشی  نم  ساّنلا  نم  و  : » هیآلا هذه  هیف  تلزن  ٌدحأ  مکیف  لهف  : » دیامنیم حیرـصت  زین  ترجه  بش  رد  هیآ  نیا  لوزن  هب  دنکیم ،

دوخ نیب  رد  ایآ  « » .ال اولاق : يریغ »؟ شارفلا ، هلیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  تیقو  اّمل  دابعلاب » ٌفؤر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاـغتبا 
تبسن دنوادخ  و  ادخ ، يدونشخ  ندروآ  تسدب  يارب  دنشورفیم ، ار  دوخ  سفن  مدرم  زا  یـضعب  : » هیآ ي هک  دیراد  غارـس  ار  یـسک 

هیلع هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  رتسب  رد  ندیباوخ  اب  هک  ماگنه  نآ  نم ، زا  ریغ  دشاب ، هدش  لزان  يو  هرابرد ي  تسا » نابرهم  ناگدـنب  هب 
رخف ص 551 ) ثیدح 4 ، سلجم 20 ، یـسوط ، یلاما  !« ) میرادن غارـس  ار  یـسک  هن ، دنتفگ : مدش ؟! يو  ناج  ظفح  بجوم  هلآ ) و 

هیلع و هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  هک  یبش  رد  تسا  هدـش  لزان  بلاط  یبأ  نب  یلع  هرابرد ي  هیآ  نیا  دـسیونیم : شیوخ  ریـسفت  رد  يزار 
، لیزنّتلا دهاوش  رد  یناکسح  ص 221 ) ج5 ، يزاررخف ، ریسفت   ) .دیباوخ يو  رتسب  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع دش و  جراخ  هّکم  زا  هلآ )
ترجه و بش  هراـبرد ي  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  اـهنآ  همه ي  رد  هـک  دـنکیم  لـقن  ثیدـح  هد  صص 123-133 ، ج 1 ،
رد يرزج  ریثا  نبا  ص 67 و  ج 42 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  .تسا  هدش  لزان  بش  نآ  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع يراکادف 

.دننکیم لقن  ار  بلطم  نیمه  ص 98  ج 4 ، هباغلا ، دسأ 
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نومضم زراب  قادصم  ای  اهقادصم  زا  یکی  ّتیصخش  نآ  نوچ  و  هدش ، لزان  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ّتیصخش  نآ  هکنیا  تبـسانم  هب 
، یقافنا .تسا  هباحـص  زا  یـضعب  باب  رد  هک  یتایآ  زا  يرایـسب  لـثم  تسا ؛ ّتیـصخش  نآ  هراـبرد ي  هیآ  نیا  دـنیوگیم  تسا ، هیآ 

رداص یسک  زا  یتشز  تکرح  ای  یفنم و  عضوم  کی  سکع  هب  ای  دزیم ، رس  یـسک  زا  يراکادف  کی  ای  و  یتعاجـش ، ییاجب ، فرح 
لزان صخـش  نآ  هرابرد ي  هیآ  دنتفگیم  درکیم ، نایب  ار  بلطم  نآ  ای  ّتیعـضو  نآ  مکح  دشیم و  لزان  تبـسانم  نیا  هب  هیآ  دـشیم ،

.هدش

دوخ سفن  هک  دنتـسه  نینچنیا  مدرم  زا  یـضعب  دابعلاب  ٌفوؤر  هللا  هللا و  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  ساـّنلا  نم  و  هیآ : ینعم  اـّما 
ياـهلوزن نأـش  هّتبلا  .تسا  نینمؤـملاریما  هراـبرد ي  هیآ  نـیا  .ادـخ  يدونـشخ  ندروآ  تسدـب  يارب  دنـشورفیم  ار - دوـخ  ینعی  ار -

.تسا هفیرش  هیآ ي  نیا  ياهقادصم  زا  یکی  نینمؤملاریما  نیقی  روط  هب  اّما  هدش ، رکذ  مه  يرگید 

موهفم يدوخ  دوـخ و  هکلب  دـنهدیم ، ادـخ  هار  رد  ار  ناـشناج  گـنج  نادـیم  رد  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  طـقف  دنـشورفیم ، ار  دوـخ 
يرتلکشم ياهلکش  نتشذگ  دوخ  زا  یهاگ  .دربن  نادیم  هب  نتفر  ات  تسا  رت  تخس  نتشذگ  دوخ  زا  ساسحا  یهاگ  .دراد  يرتعیسو 

رـساترس رد  ار  هّیحور  نیا  اـم  و  دوب ، نینچنیا  نینمؤـملاریما  و  دزادـنیب ! رطخ  هب  ار  شناـج  ناـسنا  هکنیا  زا  رتلکـشم  یّتـح  دراد ؛ مه 
، یگتـشذگ دوخ  زا  ّطخ  نیا  یگدـنز - لاـس  لوـط 50  رد  ینعی  یگلاـس - ات 63  یگلاـس  هدزیـس  زا  .مینیبیم  نینمؤملاریما  یگدـنز 

(11  ) .دهدیم تهج  دشخبیم و  روحم  ار  نینمؤملاریما  یگدنز 

37 ص :
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هنیدم راگزور  رد  رمتسم  داهج   : مّوس لصف 

هراشا

39 ص :
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نید تمدخ  رد  دوجو  مامت  اب 

نمؤم و دـهاجم  زراـبم و  کـی  تاـعاس ، نیلّوا  زا  تفرگ ، شود  رب  ار  تلاـسر  راـب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا یبن  هک  يزور  نآ 
تکرباب رمع  تاعاس  نیرخآ  ات  و  دوب ؛ مالّسلا ) هیلع  ) یلع وا  و  درک ، ادیپ  دوخ  رانک  رد  دوب - یناوجون  نارود  رد  زونه  هک  راکادف -

.تشاذگن غراف  ار  نینمؤملاریما  يا  هظحل  نآ ، ظفح  دعب  یمالسا و  ماظن  نتشاد  اپرب  هار  رد  تدهاجم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ
(1) .دوب لدع  ّقح و  هماقا ي  يارب  هزرابم  هار  رد  وحم  دیرخ و  ناج  هب  ار  اهرطخ  درک ، اه  هزرابم 

نآ .تشاذگیم  وا  تشاذگیمن ، مدق  نادـیم  هب  سک  چـیه  هک  یتقو  نآ   (2) .دنامیم وا  دنامیمن ، نادـیم  رد  سک  چـیه  هک  یتقو  نآ 
ياههوک لثم  اهیتخس  هک  یتقو 

41 ص :

تدهاج ًاریغـص و  تفخ  دقل  هللاو  هللادمحلاف ، ًءاخر  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ًادّمحم هللا  ثعب  ذـنم  تیأر  ام  : » دومرف نینمؤملاریما  - . 1
دنوادـخ هک  يزور  نآ  زا  «: » ...يربکلا هّماطلا  تناکف  مالّـسلا  هیلع  هّیبن  هللا  ضبق  یّتح  نیقفانملا ، يداعأ  نیکرـشملا و  لـتاقأ  ًاریبک ،

هب .مرازگـساپس  تمعن  نیا  رب  ار  ادـخ  و  مدـیدن ، شیاسآ  یتحار و  يور  درک ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) دّـمحم
مدیگنجیم و ناکرشم  اب  مدوب ؛ هزرابم  داهج و  نادیم  رد  یلاسگرزب  ات  تشگ و  زاغآ  ساره  میب و  یلاسدرخ  ماگنه  زا  دنگوس  ادخ 

تبیـصم هک  یتسار  هب  .دومن  لقتنم  یلعا  ألم  هب  ار  يو  درک و  حور  ضبق  ار  شربمایپ  دنوادخ  هکنیا  ات  مدوب ؛ ناقفانم  توادع  دروم 
ص 284) ج 1 ، دیفم ، داشرا  « ) .دوب هدش  اپ  رب  يربک  تمایق  ییوگ  هک  دوب  تخس  نانچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا 
اهر اهنت  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ناناملـسم  هک  یماگنه  صخـألاب  دـحا و  گـنج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما شقن  - . 2

«4  » تسویپ دنتشاذگ : رارف  هب  اپ  هدومن و 
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يارب  (1) .دیشخبیم یمرگلد  نارگید  هب  هک  دوب  وا  راوتسا  تماق  درکیم ، ینیگنـس  هللا  لیبس  یف  نادهاجم  نازرابم و  شود  رب  نارگ ،
رد تسوا ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  ره  يدارا و  یحور و  یمـسج و  تّوق  زا  يدادادـخ ، تاناکما  زا  هک  دوب  نیمه  یگدـنز  ياـنعم  وا ،
قح مالّسلا ،) هیلع  ) یلع داهج  وزاب و  هدارا و  تردق  اب  هک  دوب  نینچ  و  دیامن ، هدنز  ار  قح  دنک و  هدافتـسا  قح  هملک ي  يالتعا  هار 

.دش هدنز 

رطاخب تسا ، هدش  رتخسار  رتیوق و  زور  هبزور  هدنام و  هدنز  میهافم  نیا  و  تسا ، شزرااب  ّتیناسنا  لدع و  ّقح و  میهافم  زورما  رگا 
ياهشزرا زورما  دندوبیمن ، دنردان - رایسب  رشب  خیرات  لوط  رد  هک  بلاط - یبا  نب  یلع  لاثما  رگا  .تساهیراکادف  اهتدهاجم و  نامه 

دوجو الاو  فادها  نامرآ و  لامآ و  گنهرف و  نّدمت و  تشادن ؛ ّتیباّذج  ّتیرـشب ، يارب  باّذـج  ياهناونع  تشادـن ؛ دوجو  یناسنا 
نینمؤملاریما و نوهرم  الاو ، ياهنامرآ  ظفح  رطاخب  ّتیرـشب  .دشیم  لیدـبت  هدـنرد  یـشحو و  ّتیناویح  کی  هب  ّتیرـشب  و  تشادـن ؛

(12  ) .تسوا ّدح  رد  ییالاو  ياهناسنا 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ِییادف 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ناوج  اپ و  هزات  تموکح  يزور  هنابش  تازرابم  اهگنج و 

42 ص :

حتفیال و  لاطبألا ، زرابی  و ال  یماقم ، موقی  ٌدـحأ  مهیف  نکی  مل  ّهنأ  ًانیقی  اوملع  دـق  : » هک تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  - . 1
ّالإ رمألا  نم  ٌبعـصتسمال  و  ٌقیـض ، و ال  رمأ ، هبرک  و ال  ّطـق ،  ٌهدـیدش  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسرب  تلزن  ـال  .يریغ و  نوصحلا 

يدیب هللا  فشکیو  یسفنب ، هیدفأف  مّدقتأف ، .ینمّدقیف  یهجو ؟ نع  یّمغ  جّرفملا  نیأ  یحمر ؟ نیأ  یفیـس ؟ نیأ  ّیلع ؟ یخأ  نیأ  لاق :
یب «: » هل ینقّفو  و  کلذـب ، ینّـصخ  ثیح  لوّطلا  ّنملا و  کلذـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) هلوسرل ّلج و  ّزع و  و هللا  ههجو ، نع  برکلا 

هدرک دربن  برع  ناناولهپ  اب  هک  دشاب  هتشاد  ارم  ینیزگیاج  ناوت  هک  تسین  یـسک  ناشنایم  رد  هک  دنراد  نیقی  دننادیم و  نانآ  دیدرت 
تالکـشم و اهیراوشد ، اهیتخـس و  یمامت  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ .دـنک  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نمـشد  ياـه  هعلق  و 
اهمغ و هدـننک ي  فرطرب  تساجک ؟ ما  هدـنّرب  حالـس  ریـشمش و  تساجک ؟ یلع - مردارب - دومرفیم : تفرگیم و  ارم  غارـس  اهانگنت 

هّـصغ نم  هلیـسو ي  هب  دنوادخ  مدرکیم و  يراکادف  شهار  رد  هدرک و  تکرح  نم  داتـسرفیم و  شیپ  ارم  وا  تساجک ؟ میاههودـنا 
نیا هتـسیاش ي  ارم  هک  دنتـشاذگ  ّتنم  نم  رب  شربمایپ  لاعتم و  يادـخ  گرزب ، تمعن  نیدـب  تخاسیم و  فرطرب  ار  ترـضح  ياه 

ص 700) تیاور 15 ، میلس ، باتک  « ) .دندید قیفوت 
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دش و عورش  ردب  گنج  زا  لبق  اهدروخرب  .دوب  یتموکح  نانچنآ  ّتیـصاخ  نیا ، و  دندوب ، گنج  ریگرد  مئاد  .دش  عورـش  هنیدم  رد 
نیکرـشم و رافک و  اب  دروخرب  اههد  مرکاربمایپ  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  .تشاد  همادا  لاس - هد  ینعی  ربمایپ - یگدـنز  نارود  رخآ  اـت 

روضح ربمایپ  گرم  شیپ  ییادف و  لوارق ، ناونعب  نینمؤملاریما  كانرطخ ، ياه  هنحص  اهنارود و  نیا  مامت  رد  و  تشاد ، باتک  لها 
: دنکیم نایب  نینمؤملاریما  دوخ  هک  نانچنآ  تسا ؛ هتشاد 

ار مناج  مدـنام و  ربمایپ  رانک  رد  ییاهاج  نآ  « ؛ (1) مادقألا اهیف  رّخأتت  لاطبألا و  اهیف  صکنت  یّتلا  نطاوملا  یف  یـسفنب  هتیـساو  دقل  و 
« .دندشیم ینیشن  بقع  هب  روبجم  دیزرلیم و  ناشیاپ  اجنآ  رد  نادرمریش  نانامرهق و  هک  مدرک  وا  يالب  رپس 

تسا رتهب  هک  دننکیم  رکف  دوخ  اب  یضعب  .تسا  رطخ  اجنیا  هک  دوبن  حرطم  وا  يارب  .داتسیا  یم  نینمؤملاریما  لحارم ، نیرتدیدش  رد 
دادن بیرف  تاهیجوت  هنوگنیا  اب  ار  دوخ  زگره  نینمؤملاریما  میوش ! عقاو  دیفم  مالـسا  يارب  هدـنیآ  رد  ات  مینک  ظفح  ار  دوخ  ناج  ام 

(13  ) .دوب رضاح  مّدقم  طوطخ  رد  رطخ  لحارم  مامت  رد  وا  .دوبن  روخب  بیرف  نینمؤملاریما  يالاو  سفن  هّتبلا  و 

اهشقن نیرت  تخس  رگافیا 

ینعی دـندوب - هنیدـم  رد  ربمایپ  هک  یلاـس  هد  نارود  رد  .دوب  نینمؤملاریما  هدـهع ي  رب  اـهراک  نیرت  تخـس  ربماـیپ ، ترجه  زا  دـعب 
ّتیمکاح تموکح و  نارود 

43 ص :

هللا یّلـص  ) ٍدّمحم باحـصأ  نم  نوظفحتـسملا  ملع  دقل  و  : » تسا نینچنیا  تسا ، هدـش  لقن  هغالبلا  جـهن  رد  هک  ترـضح  مالک  - . 1
اهیف رّخأتت  لاطبألا و  اهیف  صکنت  یّتلا  نطاوملا  یف  یسفنب  هتیـساو  دقل  ّطق و  ًهعاس  هلوسر  یلع  هللا و ال  یلع  ّدرأ  مل  ّینأ  هلآ ) هیلع و 

دننادیم دنتسه ، وا  نارادزار  نید و  ناظفاح  هک  نانآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ  باحـصا  زا  «: » اهب هللا  ینمرکأ  ًهدجن  مادقألا 
یم سپاو  ناناولهپ  هک  اجنآ  ما ، هدرک  يرای  لد  ناج و  هب  ار  شربمایپ  و  ما ، هدرکن  یچیپرـس  شربماـیپ  ادـخ و  ناـمرف  زا  زگره  هک 

هبطخ ي هغالبلا ، جهن  « ) .دوب هتـشاد  یمارگ  نآ  هب  ارم  ادـخ  هک  دوب  یتعاجـش  نیا  و  دـندنامیمرد ، نتخات  زا  شیپ  اهماگ  دنتـسشن و 
ص 311) ، 197
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، دوب مزال  مکحتـسم  نامیا  ای  دوب ، مزال  هداـعلا  قوف  تعاجـش  هک  اـج  ره  .دوب  نینمؤملاریما  هدـهع ي  رب  اهـشقن  نیرتلکـشم  مالـسا ،
ور هبور  یکانرطخ  يوجگنج  کی  ای  ینامرهق و  یناولهپ ، کی  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع دوب  مزـال  اـج  ره  دوب ، بلطواد  نینمؤملاریما 

.درکن لّمأت  دوش ،

هیلع و هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  دوخ  هک  دروم  کی  زج  اهنیا -  همه ي  رد  تسا ، هتـشاد  گنج  ات 70  ربمایپ 60  هک  لاـس  هد  لوط  رد 
.تشاد تکرش  نینمؤملاریما  دیاین - نوریب  هنیدم  زا  دیاب  هک  داد  روتسد  تشاذگ و  هنیدم  رد  ار  مالّسلا ) هیلع  ) یلع هلآ )

اب هطبار  رد  شناوت  همه ي  درذـگیم و  ههبج  رد  شا  یگدـنز  مامت  دراد ، یبوبحم  نادـنزرف  رـسمه و  هناـخ  رد  هک  ناوج  درم  کـی 
، دوب نایم  رد  يراکادـف  ياپ  هک  اـج  ره  .تشذـگ  نینچ  نیا  هنیدـم  لاـس  هد  ماـمت  .دوشیم  فرـص  یمالـسا  ماـظن  مالـسا و  میکحت 

بلطواد نینمؤملاریما  تئارب - هّیـضق ي  دننام  تسا - راوشد  شغالبا  دوش و  هدناسر  دیاب  یمایپ  هک  ییاجنآ  .دوب  اجنآ  نینمؤملاریما 
(14  ) (1) .دوب

44 ص :

لقن نینچ  ار  هّکم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  هماـن ي  ندرب  هوـحن ي  تئارب و  ناـیرج  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما - . 1
مامتا راب  نیرخآ  يارب  تشاد  تسود  تفرگ ، هّکم  ییاهن )  ) حتف هب  میمـصت  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  دـنکیم :
باذع زا  ار  نانآ  همان ، نآ  یط  تشون و  نیکرـشم  برع و  لیابق  مامت  هب  يا  همان  اذل  .دنامن  اهنآ  يارب  يرذع  ياج  ات  دیامن  تّجح 

هکرابم ي روس ه ي  همان ، رخآ  رد  و  تخاس ، ناشراودیما  ادـخ  شزرمآ  هب  داد و  اهنآ  هب  وفع  تشذـگ و  هدـعو ي  دـناسرت و  ادـخ 
بلطواد یسک  هک  درک  داهنشیپ  دوخ  باحـصا  هب  همان ، نتـشون  زا  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  .تشون  ناشیارب  ار  تئارب 

.دـشیم هدـهاشم  نانآ  هرهچ ي  رد  ساره  ینیگنـس و  عون  کی  دـشن و  مدقـشیپ  باحـصا  زا  یـسک  اّما  دوش ؛ هّکم  هب  هماـن  ندـناسر 
هیلع و هللا  یّلص  ) ربمایپ رب  لیئربج  اّما  .داتـسرف  وا  اب  ار  همان  دناوخارف و  دوخ  شیپ  رکبوبا )  ) ار نانآ  زا  یکی  دید ، نینچ  هک  ترـضح 

ماجنا هب  دـشاب ، وت  زا  هک  یـسک  ای  وت و  دوخ  ار  ّتیرومأم  نیا  دـیاب  دّـمحم ! يا  هک : دومن  غالبا  ار  دـنوادخ  ماـیپ  دـش و  لزاـن  هلآ )
هب نم  .میامن  غالبا  هّکم  لها  هب  ار  شمایپ  همان و  ات  درک  لّوحم  نم  هب  ار  ّتیرومأـم  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  .دـناسر 
هب ولو  دنراذگب ، هوک  کی  رس  رب  ارم  وضع  ره  دنیامن و  هعطق  هعطق  ارم  دنتـسناوتیم  رگا  دیـسانشیم ، بوخ  ار  نانآ  امـش  .مدمآ  هّکم 

ناـنآ هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هماـن ي  لاـح ، نیعرد  .دـندرکیمن  غیرد  ناشنادـناخ ، لاـم و  ناـج و  نداد  تسد  زا  تمیق 
يزوت هنیک  ینمـشد و  ضغب و  راهظا  یگمه - درم - نز و  دنداد و  باوج  نم  هب  يدنت  دیدهت و  اب  اهنآ  .مدناوخ  ناشیارب  مدناسر و 

(. ص 168 دیفم ، صاصتخا  ص 364 ؛ ج 2 ، قودص ، لاصخ   ) .مدرک تمواقم  يرادیاپ و  دینادیم - هچنانچ  - نم اّما  .دندومن 
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مالسا فقو  ماما ،

ناوج کـی  راوگرزب ، نیا  مه  زاـب  هک  هنیدـم - هب  دورو  لـیاوا  اـی  هّکم و  رد  ناوج  کـی  ناونعب  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما رگا 
زا وا  .تسوگلا  نیرترب  اهنامز ، همه ي  رد  اهناوج  نیرتهب  يارب  ًاـتقیقح  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیریگب ، رظن  رد  دوب - هلاسدـنچ  تسیب و 

رگم دهاوخیمن ؛ چـیه  ناهج ، همه ي  زا  هکلب  و  دـنکیم ، ادـیپ  شزرا  اهناوج  رظن  رد  هک  ییاهییابیز  ییایند ، تاّذـل  یناوج ، تاوهش 
فده نیا  تمدخ  رد  وا  دوجو  مامت  .تسا  فدـه  نآ  رطاخب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ّیبن  تثعب  هک  ییالاو  یلاع و  فدـه  نآ 

.تسا مّود  هجرد ي  رد  وا  يارب  زیچ  همه  .تسا 

، ورین دوخ ، یناوج  و  دنکن ، تافتلا  نآ  ياهتّذل  اهینیریش و  ایند و  هب  هظحل ، کی  يارب  یّتح  ناوج  کی  هک  تسا  یمیظع  زیچ  یلیخ 
، رتالاب نیا  زا  رگید  و  تسالعا ، ّدح  نیا  ًاتقیقح  دنک ! فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  دراد  هچ  ره  و  دوخ ، ییابیز  توارط و  هّیحور ، طاشن ،

(15  ) .دوشیمن تفای  يزیچ 

ادخ هار  رد  داهج 

ًانامیا ّالإ  کلذ  اندیزی  ام  انمامعأ ، انناوخإ و  انئانبأ و  انئابآ و  لتقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) هللا لوسر  عم  اّنک  دقلو  دومرف : نینمؤملاریما 
رد ام  (1) ؛ ...رصّنلا انیلع  لزنأ  تبکلا و  انّودعب  لزنأ  انقدص  هللا  يأر  اّملف  ...ملألا  ضضم  یلع  ًاربص  و  مقّللا ، یلع  ًاّیـضم  و  ًامیلـست ، و 

ناسک لباقم  رد  هناصلخم  هناصلاخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ رانک 

45 ص :

ص 91. هبطخ ي 56 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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يادـخ میدرک و  لمع  هناقداص  هناصلاخ و  ادـخ  هار  رد  یتقو  .میدرکیم  هزرابم  نانآ  اب  ادـخ  يارب  میداتـسیا و  یم  دوخ  ناکیدزن  و 
.دومن زوریپ  ار  ام  درک و  بوکرس  ار  ام  نمشد  دید ، ام  زا  ار  نیا  لاعتم 

زبس نامیا  هخاش ي  کی  دشیمن ، ماجنا  اهراک  نیا  دوبن و  روطنیا  رگا  ٌدوع ؛ نامیإلل  ّرـضخاال  ٌدومع و  نیّدـلل  ماق  ام  دـیامرفیم : دـعب 
(16 ! ) دنامیمن اپ  ِرس  رب  نید  هیاپ ي  کی  دشیمن و 

يزوریپ زمر 

ّدج اب  اجنآ  هک  تسا  نیا  میدشیم ، زوریپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نامز  رد  ام  هکنیا  ّتلع  دیامرفیم : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
انناوخإو انئانبأو  انئابآ  لتقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  عم  اّنک  دـقلو  .میدرکیم  لّـمحت  ار  تاـمطل  تاـمحز و  ماـمت ، دـهج  و 

یتقو میتشکیم و  دـمآ ، یم  ام  دـنزرف  دـمآ ، یم  ام  يومع  دـمآ ، یم  ام  ردارب  دـمآ ، یم  ام  لـباقم  رد  اـم  ردـپ  رگا  ینعی  اـنمامعأو ؛
یلع ًاربص  و  مقّللا ، یلع  ًاّیضم  و  ًامیلـست ، ًانامیا و  ّالإ  کلذ  اندیزی  ام  .دشیم  رتشیب  ام  نامیا  هکلب  میدشیمن ، نارگن  طقف  هن  میتشکیم ،

.دشیم رتشیب  مه  ام  ربص  ینعی  ملألا ؛ ضضم 

نینچنیا و  تفرگ ، عضوم  وا  لباقم  رد  ّتیعطاق  لامک  اب  یتسیاب  دریگ ، رارق  ناسنا  لباقم  رد  حون  رـسپ  لثم  ناسنا  رفاـک  هّچب ي  رگا 
هن وا ، لباقم  رد  عطاق  يریگعـضوم  نیا  .تفرگ و  عضوم  وا  لباقم  رد  دیاب  رفاک ؛ ردارب  و  رفاک ، يومع  رفاک ، ردام  رفاک ، ردـپ  تسا 

نامز رد  ام  دـیوگیم : نینمؤملاریما  .دـنکیم  رتشیب  مه  ار  وا  قوش  دـشاب ، نمؤم  رگا  هکلب  دـنکیمن ؛ تحاران  هدرـسفا و  ار  ناسنا  طقف 
(17  ) .میدوب هنوگنیا  ربمایپ 

اهگنج هرامه  لک  هدنامرف ي 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ياهگنج  مامت  رد  هک  دنا  هدرک  اعّدا  نیقّقحم  زا  یضعب 

46 ص :
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كالم و رایعم و  نوچ  اّما  دنتشاد ؛ ییاهـشخب  رب  ییاهیهدنامرف  نارگید  دوب ؛ مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هدهع ي  رب  لک  یهدنامرف 
(1) .تسا لک  هدنامرف ي  نیا  ینعی  دادیم ؛ نینمؤملاریما  تسدب  ار  یلـصا  مچرپ  هشیمه  مرکاربمایپ  دوب ، اهمچرپ  یهدنامرف ، تمالع 

(18)

قدنخ روالد  بلطواد 

هک یتقو  نآ  قدـنخ ، گنج  هّیـضق ي  رد  .دوب  اجنآ  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوب ، رطخ  هک  اج  ره  هنیدـم ، نارود  مامت  رد 
زا عاـفد  ّتیثیح  زج  یتّیثیح  چـیه  دوخ ، دوجو  يارب  ینعی  ؛(2)  دش بلطواد  هناعاجـش  دش و  دنلب  وا  دـنتخادنا ، ریز  هب  ار  اهرـس  همه 

دوجو هب  ّتیرشب  نایم  رد  یـصخش  نینچ  رگا  .دنک  عافد  قح  زا  هک  دوب  نیا  راک  نیرتمهم  وا  يارب  دوبن ؛ لئاق  قح  زا  عافد  مالـسا و 
.دنک یلاخ  روج  ملظ و  زا  ار  ایند  تسناوت  دهاوخ  دیآ ،

كولـس قیرط  تسا  نیا  .دـهد و  رارق  قح  رایتخا  رد  يا  هیامرـس  ناونعب  ار  اـهنیا  دـیاب  و  دراد ، يدودـحم  رمع  نّیعم و  ياوق  یمدآ 
هاج هناخ و  یگدنز و  ترشع و  یتحار و  كاروخ و  اذغ و  هب  هدیبسچ  ياهناسنا  اّما  .دنراد  نامیا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هب  هک  یناسک 
هار نآ  رد  هنوگنآ  جراخ و  ار  دوخ  اـهراصح  نیا  ناـیم  زا  دـنناوتیمن  اهیمرگرـس ، اهیگتـسبلد و  ریاـس  تردـق و  ماـقم و  لـالج و  و 

(19 ! ) تسا هدهاشم  لباق  ایند  رد  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  و  دننک ، تکرح 

47 ص :

هک تسا  هدـش  لـقن  تفـالخ  ياروش  ياـضعا  اـب  هرظاـنم  جاـجتحا و  لکـش  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دوخ  زا  بلطم  نیا  - . 1
یلإ هللا  هثعب  موی  ذنم  هلآ - ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) هللا لوسر  هیار  بحاص  دحأ  مکیف  ناک  له  هللااب  مکتّدشن  : » دیـسرپ نانآ  زا  ترـضح 

تثعب يادتبا  زا  هک - تسه  نم  زج  هب  یـسک  امـش  نایم  ایآ  مهدیم ، دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  « ؛» ّمهّللا ال اولاق : يریغ .؟ هضبق -  ٍموی 
« .دوبن یـسک  وت  زا  ریغ  هن ، دـنتفگ : ناـنآ  همه ي  دـشاب ؟ هتفرگ  تسد  رد  ار  ادـخ  لوسر  مچرپ  شلاـحترا - ماـگنه  اـت  ادـخ  لوسر 

مقر 1168) ص 549 ، یسوط ، یلاما  ص 57 ؛ دشرتسملا ، )
«. 5  » تسویپ ترضح : دوخ  نابز  زا  دودبع  نبورمع  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هزرابم ي  قدنخ و  گنج  هرطاخ ي  - . 2
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قالخا هسردم ي  قدنخ ،

: دیوگیم دومن ، دودبع  نبورمع  هک  یتناها  ربارب  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تکرح  فیصوت  رد  يولوم 

یلع يور  رب  تخادنا  ودخ  وا 

یصو ره  یلو و  ر  -- را ه - ختفا

: درک تکرح  گنج  رد  دش ؛ دنلب  نینمؤملاریما  دعب 

منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

(20  ) (1) منت رومأم  هن  مّقح  هدنب ي 

هنادنمزوریپ تشگزاب 

رد دوب ، تاراختفا  لماح  هک  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .تسا  گنج  نادـیم  زا  تشگزاب  هوحن ي  ناحتما ، ّمهم  ياهنادـیم  زا  یکی 
؟ درکیم هچ  یطیارش  نینچ 

دروم دـنا ، هدرکن  هک  يراـک  يارب  دـنراد  تسود  اولعفی : مل  اـمب  اودـمحی  نأ  نّوبحی  و  دـندرکیم : ییوـگُرپ  دـندمآ و  یم  اهیـضعب 
! دنتسه رود  باذع  هاگترپ  هبل ي  زا  نانآ  هک  نکن  نامگ  (2) ؛ باذعلا نم  ٍهزافمب  مهّنبسحت  الف  دنریگ ! رارق  دیجمت  نیسحت و 

عّقوت چیه  اّما  تسا  هدز  ریـشمش  هچرگ  عّقوت ؛ یب  و  اعّدا ، یب  نییاپ ، هب  رـس  عضاوتم ، تشگیمزاب : يرگید  هنوگب ي  نینمؤملاریما  اّما 
(21 ! ) درادن

كوبت گنج 

گنج ریگرد  مئاد  روط  هب  ربمایپ  .دیگنج  لاس  هد  و  تشاد ، گنج  کی  هام  دنچ  ره  هنیدم ، لاس  هد  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ
تامّدقم دیشکیم ؛ هشقن  دوب ؛

48 ص :

نیا رد  يولوم  راعشا  نینچمه  تناها و  نیا  اب  ترضح  دروخرب  و  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  دودبع  نبورمع  تناها  ناتساد  - . 1
«. 6  » تسویپ هنیمز :

« ٌمیلأ ٌباذع  مهل  باذـعلا و  نم  ٍهزافمب  مهّنبـسحت  الف  اولعفی  مل  امب  اودـمحی  نأ  نّوبحی  اوتأ و  امب  نوحرفی  نیذـّلا  ّنبـسحت  ال  - . » 2
يراک ربارب  رد  دنراد  تسود  و  دـنوشیم ، لاحـشوخ  دوخ  تشز )  ) لامعا زا  هک  اهنآ  ربم  نامگ  : » هیآ ي 188 نارمع ، لآ  هروـس ي 

« .تسا یکاندرد  باذع  اهنآ ، يارب  دنرانکرب ! باذع  زا  دنریگ ، رارق  شیاتس  دروم  دنا  هدادن  ماجنا  هک 
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.تفگیم خساپ  ار  نانمشد  ياهمجاهت  درکیم و  مهارف 

ظفح ار  دوخ  يرایـشه  و  دشاب ، رادیب  حّلـسم و  ددرگن ، هدیعلب  هّکت و  هّکت  دوشن و  هدیرد  هکنیا  يارب  دوب  روبجم  یمالـسا  هعماج ي 
.دنک

زج هدرک ، تکرـش  نینمؤملاریما  دنراد ، ام  خیرات  رد  یناشن  مان و  هک  ییاهگنج  مامت  رد  درکیم ؟ هچ  ّتیعـضو  نیا  رد  نینمؤملاریما 
نآ .دـش  تحاراـن  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .یناـمب  هنیدـم  رد  دـیاب  دوـمرف : نینمؤـملاریما  هب  شدوـخ  مرکاربماـیپ  هک  یگنج  نآ 

نانمشد اب  راکیپ  هب  نتفر  گنج و  ياپ  هک  اجنیا  دادیمن ، ناشن  دوخ  زا  یلّمأت  نیرتمک  ربمایپ  روتسد  لباقم  رد  زگره  هک  يراوگرزب 
نأ یـضرتامأ  دومرف : ربمایپ  منامب ؟ هنیدـم  رد  نم  هللا ! لوسر  ای  هک : هنادـنم - هلگ  دـیاش  درک - لاؤس  مرکاربماـیپ  زا  تسا ، ناـیم  رد 

یتقو هک  دـشاب ، یـسوم  اب  نوراه  عضو  دـننامه  نم  اب  وت  عضو  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  ؟(1) ؛ یـسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت 
داد يرادـلد  نینمؤملاریما  هب  مرکاربمایپ  نایب ، نیا  اب  تشاذـگ ؟ مدرم  نایم  رد  دوخ  ياج  هب  ار  نوراه  تفریم ، ادـخ  ءاقل  هب  یـسوم 
هک یتسه  يزیزع  ناـمه  وت  هن ، .میتـسناد  کـچوک  میدرک و  ضرف  مک  ار  وت  اـم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  گـنج  هب  وت  نتفرن  نیا  هک 

(22 ! ) یتسه یسوم  ِنوراه  وت  .دراد  یلیدب ن- -ر و  یظن

49 ص :

: دومرف مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هب  كوبت  هوزغ ي  يارب  تمیزع  ماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا  - . 1
يرای ار  شیومعرـسپ  یلع  دـیوگب : برع  هک  مرادـن  تسود  هللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  ترـضح  .شاـب  هنیدـم  رد  نم  نیـشناج  وت 

یـسوم نیـشناج  هک  نوراه  نوچ  يرادـن  تسود  اـیآ  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ .دومن » فّلخت  يو  یهارمه  زا  درکن و 
نامب و هنیدم  رد  سپ  دندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ سپس  يرآ ! دندرک : ضرع  ترضح  یـشاب »!؟ نم  نیـشناج  زین  وت  دوب ،
ج 9، دئاوزلا ، عمجم  مقر 43 ؛ ص 29 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  مقر 416 و 423 و 432 ؛ ج 1 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  .شاب » نم  هفیلخ ي 

ص 255. ج 37 ، راونالاراحب ، ص 109 ؛
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50 ص :
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دیشروخ بایغ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) ماما  : مراهچ لصف 

هراشا

51 ص :
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اهزور نیرت  تخس 

لاس یـس  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما -ي  گد -- نز يا  - هنارود -ن  ير -ت ت- خـس هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  -ر( بمایپ تلحر  اب 
.دش عورش  ترضح  نآ  زا  دعب 

، دـندرکیم هزرابم  تدـهاجم و  وا  هیاس ي  رد  نینمؤم  دوب و  تایح  دـیق  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) راوگرزب زیزع و  ربمایپ  هک  يزور 
نانچ ار  اهدـید  قفا  هنتف ، تاعطق  هاگ ، زا  ره  هک   (1) دـش زاغآ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  خلت  ياهزور  اّما  .دوب  یبوخ  نیریـش و  ياهزور 

.داد ار  راثیا  ياهناحتما  نیرتگرزب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یطیارش  نینچ  رد  .دنرادرب  مدق  زا  مدق  دنتسناوتیمن  هک  درکیم  کیرات 

تردق تشونرـس  هک  دراد  دوجو  یعامتجا  تسنادیمن  هکنیا  هن   (2) .دش هفیظو  ماجنا  لوغـشم  ربمایپ  تلحر  ماگنه  رد  نینمؤملاریما 
(23 ! ) دوب دوخ  دوبن ، حرطم  هچنآ  نینمؤملاریما  يارب  اّما  درک ؛ دهاوخ  نییعت  عامتجا  نآ  مالسا ، يایند  رد  ار  تموکح  و 

53 ص :

نیا یخلت  تّدش  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا  تبیصم  ینیگنـس  فیـصوت  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  - . 1
«. 7  » تسویپ دادیور :

دوب و مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هدـهع ي  رب  لاحترا  زا  دـعب  ربمایپ  زیهجت  هفیظو ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکاربمایپ ّتیـصو  قباطم  - . 2
یّلص ) ادخ لوسر  نیفدت  مسارم  ندروآ  اجب  زا  سپ  لیلد ، نیمه  هب  دوب و  ناشیا  هّجوتم  زین  نآرق  يروآ  عمج  ّتیلوئسم  نآ ، زا  سپ 

.تخادرپ نآرق  عمج  هب  هلصافالب  هلآ ،) هیلع و  هللا 
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ریطخ يا  هفیظو 

- دوب یساّسح  هسلج ي  هک  يریگ - میمصت  هسلج ي  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ تافو  هظحل ي  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هنوگب تفالخ  تشونرس  مالسا و  يایند  تشونرس  دیاش  درکیم ، تکرش  هدعاس  ینب  هفیقـس ي  رد  نینمؤملاریما  رگا  .درکن  تکرش 

.دروخیم مقر  رگید  يا 

همه هک  اجنآ  .دـشکیم  راـنک  هناـیم  زا  ار  دوخ  یلع  داـتفا ، دـهاوخ  یـسک  هچ  تسد  تموکح  هک  دـنرکف  نیا  رد  همه  هک  ییاـجنآ 
کی لوغشم  یلع  تسا ؛ بیاغ  یلع  دنراذگب ، هدنیآ  تموکح  نییعت  رد  دنناوتیم  يریثأت  هچ  دننکب و  دنناوتیم  هچ  دننیبب  ات  دنرضاح 
ندرک عمج  ینعی  ربمایپ - ّتیـصو  هب  لمع  هرخألاب  ربمایپ و  نیفدت  لیـسغت و  ربمایپ و  زیهجت  نآ  تسا و  رتفیرـش  رتزیزع و  هفیظو ي 

(24  ) (1) .تسا نآرق -

زیمآ تملاسم  يریگ  هرانک 

تفرگ هرانک  نینمؤملاریما  دش ، مامت  زیچ  همه  دندرک و  تعیب  رکب  یبا  اب  مدرم  درک و  ادیپ  رارقتـسا  تفالخ  هلئـسم ي  هکنآ  زا  دعب 
.دشن هدینش  وا  زا  دشاب ، تموکح  هاگتسد  اب  يو  هضراعم ي  زا  یکاح  هک  ینایب  يا و  هلمج  رگید  و 

ماجنا دـیاب  تسا و  قح  وا  هدـیقع ي  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  دـناوتب  دـیاش  ات  درک  شالت  لّوا  ياـهزور  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هّتبلا 
نیملسم هفیلخ ي  رکبوبا  دش و  مامت  هّیضق  دندرک و  تعیب  مدرم  دید  هک  دعب  اّما  ؛(2)  دناشنب یسرک  هب  دریگب ،

54 ص :

هفیظو ود  هب  لاغتشا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  تافو  تبیـصم  رب  ربص  هنیمز ي  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  - . 1
«. 8  » تسویپ نآرق : عمج  عوضوم  ربمایپ و  نیفدت  مسارم  مهم  ي 

و دش ، لدب  ّدر و  همکاح  تئیه  ماما و  نیب  ینانخس  دز و  زاب  رس  تعیب  زا  یتّدم  تّجح ، مامتا  يارب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 2
هعومجم .دومن  دادمتـسا  شیوخ  يرای  يارب  نانآ  زا  دیامن و  ناشیا  تاشرافـس  هّجوتم  ار  ربمایپ  باحـصا  درک  شالت  ماما  نینچمه 

، تسا هدش  يروآدرگ  هناسل  نع  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هایح  مّود  دلج  رد  هنیمز ، نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخـس  ي 
.دنیامن هعجارم  نآ  هب  دنناوتیم  نادنم  هقالع  هک 
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يررـض و هاگتـسد  نیا  يارب  وا  بناـج  زا  هنوگچیه  اـّما  تسا ، ضرتـعم  ولو  هک  دوشیم  هتخانـش  یناـسنا  ناونعب  نینمؤـملاریما  .دـش 
.درادن دوجو  يدیدهت  يرطخ و 

: دومرف نارود  نیا  رد  نینمؤملاریما 

.دینادیم مه  اهامـش  دوخ  ار  نیا  .مرت  هتـسیاش  تفالخ  هب  مدرم  همه ي  زا  نم  هک  دینادیم  يریغ ؛ نم  اهب  ساّنلا  ّقحأ  ّینأ  متملع  دقل 
منکیم ساسحا  هک  یتقو  ات  دش ، مهاوخ  میلست  تشاذگ و  مهاوخ  تسد  يور  تسد  نم  نیملـسملا ؛ رومأ  تملـس  ام  ّنملـسأل  هللاو 

ّیلع ّـالإ  ٌروج  اـهیف  نکی  مل  و  دریگیمن ؛ رارق  ملظ  دروم  یـسک  منیبیم  هک  یتـقو  اـت  تسا ؛ ناـیرج  رد  تمالـس  اـب  نیملـسم  روما  هک 
، تسا نینچ  ات  .موش  عقاو  مولظم  نم  طقف  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  يروج  ملظ و  هعماج  رد  دوشن و  ملظ  مدرم  هب  هک  یتقو  ات  ًهّصاخ ؛

(25  ) (1) .تشاد مهاوخن  یضارتعا  یتمحازم و  چیه  مرادن و  یسک  راک  هب  يراک  نم 

رتگرزب تحلصم  تیاعر 

نتشاد ّتیلوئسم  وا و  نتفرگ  تردق  اب  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  قح  بحاص  ار  دوخ  یسک  هک  تسا  نیا  مهم  هداعلا  قوف  هلئسم ي 
نایم رد  حلاصم  ياپ  هکنیا  لیلد  هب  اّما  دنادیمن ، راک  نیا  يارب  حلاص  ار  نارگید  و  دیـسر ، دهاوخ  تداعـس  هب  یمالـسا  هعماج ي  وا 

.درک ار  راک  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دنکیم ! رظن  فرص  زیچ  همه  زا  یتحارب  تسا ،

زا مه  نیا  هک  دنکن - دوخ  ّقح  زا  یعافد  چیه  ترضح  هک  دوبن  نینچ  هّتبلا 

55 ص :

نامثع اب  دنتـساوخیم  تفالخ  ياروش  ياضعا  هک  یماگنه  رد  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هبطخ ي  زا  یـشخب  مالک ، نیا  - . 1
ناناملسم روما  هک  يا  هظحل  ات  دنگوس  ادخ  هب  همه ، نیا  اب  .مرتراوازـس  تفالخ  هب  نارگید  زا  نم  هک  دینادیم  یبوخب  : » دنیامن تعیب 

تلیضف و نینچ  شاداپ  هک  ارچ  مزرویمن ؛ تفلاخم  مراشفیم و  ياپ  تملاسم  رد  دورن ، یمتـس  نارگید  رب  نم ، رب  زج  دشاب و  ناماسب 
هبطخ ي هغالبلا ، جهن  « ) .دینکیم تباقر  رگیدکی  اب  شتنیز  رویز و  رطاخب  امش  هک  هچنآ  هب  مراپسیمن  لد  مبلطیم و  ادخ  زا  ار  یلمع 

ص 102) ، 74
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يایند ررـض  هب  تسا  نکمم  وگموگب  لاجنج و  نیا  همادا ي  درادن و  يا  هدـیاف  رگید  عافد  دـید  هک  یتقو  نآ  اّما  تسین - یناملـسم 
(26  ) .دنام لاس  تّدم 25  مامت  ات  هناگ  هس  يافلخ  رانک  رد  درک و  تعیب  اجنیا  دوش ، مامت  مالسا 

طوقس زا  تعنامم  يارب  توکس 

زا یکی  تسا و  هدیـسر  یگتخپ  لاـمک و  ّنس  هب  هک  تسا  ینارود  رد  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ تـلحر  زا  دـعب  نینمؤـملاریما 
هدینـش ار  وا  شیاتـس  دیجمت و  فیرعت و  ربمایپ ، نابز  زا  رفن  نارازه  دـنراذگیم ؛ مارتحا  وا  هب  همه  .تسا  هعماج  حرطم  ياهتّیـصخش 

اب هزادنا و  نیا  هب  یناملسم  ثّدحم  چیه  ًارهاظ  تسا ، هدش  لقن  نینمؤملاریما  يارب  ربمایپ  نابز  زا  هک  ییاهدیجمت  فیرعت و  نیا  .دنا 
اب ّتیّمک و  نیا  اب  اّما  تسا ؛ هدش  لقن  هباحص  رگید  يارب  مه  يرگید  لیاضف  هّتبلا  .تسا  هدرکن  لقن  يرگید  سک  يارب  ّتیفیک  نیا 

يرگید سک  هرابرد ي  یمالـسا - فلتخم  ياه  هقرف  زا  ّمعا  ناملـسم - نیثّدـحم  زا  کی  چـیه  منکیمن  نامگ  اوتحم ، ّتیفیک و  نیا 
باختنا رد  دـنک و  دوخیب  دوخ  زا  دـنک ، رورغم  ار  ناـسنا  تسا  یفاـک  اـهفیرعت  نیا  زا  یکی  .دنـشاب  هدرک  لـقن  نینمؤملاریما  زا  ریغ 

تسا مّلسم  .دش  حرطم  تفالخ  هلئـسم ي  دمآ و  شیپ  ناحتما  تبون  ربمایپ ، نابز  زا  فیرعت  اهدص  زا  دعب  .دنک  هابتـشا  راچد  هفیظو 
وا هک  تسا  نیا  مالسا  ملاع  حالـص  درک  هدهاشم  هک  یتقو  اّما  درادن ، دیدرت  نیا  رد  یـسک  و  دوب ، تفالخ  یعّدم  نینمؤملاریما  هک 

نارازه دوب و  لئاق  دوخ  يارب  هک  هچنآ  همه ي  اهقاقحتسا و  اهدیجمت ، اهفیرعت ، نآ  همه ي  ینعی  .دش  جراخ  دوش ، جراخ  هنحص  زا 
اهنیا هّتبلا  .تشاذـگ  راـنک  دـیچیپ و  ّتقوـم  یـشومارف  زا  يا  هظفحم  کـی  يـال  نینمؤـملاریما  ار  همه  دـندوب ، هتـسناد  هدینـش و  رفن 

تـسایر تفالخ و  رما  رد  وا  يارب  هک  ار  يزیچ  نآ  همه ي  ینعی  .درکن  حرطم  نکل  تسا ؛ یقاب  مه  رهّدـلادبا  اـت  دوشیمن ؛ شومارف 
، دوب حرطم  گرزب  ّتیلوئسم  مالسا و  يایند 
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هللا یّلص  ) ٍدّمحم نید  قحم  یلإ  نوعدی  مالـسإلا  نع  تعجر  دق  ساّنلا  هعجار  تیأر  یّتح  .تشاذگ  رانک  درک ، رطخ  ساسحا  نوچ 
(1) .متسشن رانک  متسب و  تسد  دتفیب ، رطخ  هب  ربمایپ  نید  تسا  نکمم  تسا و  كانرطخ  عاضوا  مدید  یتقو  هلآ ؛) هیلع و 

زا سفن  رب  ّطلـست  ددـنبن ، راک  هب  ار  دوخ  سفن  ياوه  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  راوگرزب و  صلخم و  یـسایس  ناسنا  کی  يارب  ایآ 
(27 ( !؟ تسا رّوصت  لباق  رتروآ  تفگش  نیا  زا  و  رتایوگ ، نیا  زا  رتهب ، نیا  زا  رتالاب ، نیا 

نایفسوبا هئطوت ي  اب  هلباقم 

( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  تفرگ و  ماجنا  هدش ، تبث  خـیرات  رد  هک  یلکـش  هب  تفالخ  هکنآ  زا  دـعب 
رادـملع ات  دـننک  نادـیم  دراو  ار  وا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  فرح  هب  و  دیـشک ، رانک  ار  دوخ  هدـش ، ماـمت  اـهراک  درک  ساـسحا  هک 

هتفرگ ار  تموکح  هک  یناسک  لـباقم  رد  ماـیق  رب  ار  وا  اـت  دـمآ  نینمؤملاریما  شیپ  نایفـسوبا  .دادـن  رثا  بیترت  دوش ، یلخاد  گـنج 
ددصرد هک  یناسک  تسد  يور  ار  یکاپ  بآ  دـناشن و  دوخ  ياج  رـس  ار  وا  عطاق  مالک  کی  اب  نینمؤملاریما   (2) .دنک راداو  دندوب ،

اوعض و  هرفانملا ، قیرط  نع  اوجّرع  و  هاّجنلا ، نفسب  نتفلا  جاومأ  اوّقـش  ساّنلا ، اهّیأ  دومرف : تخیر ، دندوب ، یلخاد  گنج  يزادنا  هار 
(3) .اهلکآ اهب  ّصغی  ٌهمقل  و  ٌنجآ ، ٌءام  اذه  .حارأف  ملستسإ  وأ  ٍحانجب ، ضهن  نم  حلفأ  .هرخافملا  ناجیت 
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هب ار  رتـشا  کـلام  هک  یماـگنه  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  يا  هماـن  زا  یـشخب  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما نانخـس  زا  زارف  نـیا  - . 1
نانآ يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  لاحترا  زا  دـعب  طیارـش  دنتـشون و  رـصم  مدرم  يارب  دـندیزگرب ، رـصم  يرادناتـسا 

.دییامرف هظحالم  « 9  » تسویپ رد  ار  همان  نیا  لماک  نتم  .دنداد  حیضوت 
«. 10  » تسویپ نایفسوبا : اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما نانخس  - . 2

( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤـملاریما هب  نایفـسوبا  ساـّبع و  دیـسر ، ناـیاپ  هب  تعیب  راـک  دـندرک و  تعیب  رکبوـبا  اـب  مدرم  هکنیا  زا  دـعب  - . 3
ار هنتف  جاوما  لد  تاـجن  ياـهیتشک  اـب  مدرم ! يا  : » دومرف نآ  زا  یـشخب  رد  دوـمن و  داریا  يا  هبطخ  ترـضح  .دـنداد  تعیب  داهنـشیپ 

یکی دوش : سک  ود  بیصن  اهنت  يزوریپ  .دینک  هل  اپ  ریز  ار  یشورفرخف  ياهجات  و  دییآ ، رتارف  يزوت  هنیک  تسپ  ّطخ  زا  و  دیفاکشب ،
تـصرف ار  شیاـهورین  ییوـج ، تملاـسم  اـب  هک  یـسک  مّود  و  دـیآرد ، زاورپ  هب  دزیخرب و  یفاـک  يورین  اـب  دراد و  ینارواـی  هک  نآ 

جهن  ) ...ریگولگ تسا  يا  همقل  هدـیدنگ و  وبدـب و  تسا  یبآ  دـیتسه ،) نآ  یپ  رد  امـش  هک  یتردـق  تسایر و   ) نیا .دـهد  شیاسآ 
ص 52) هبطخ ي 5 ، هغالبلا ،
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يزیچ درک : مه  تحیصن  ار  اهنآ  درکن ، لوبق  ار  یلخاد  گنج  هکنیا  رب  هوالع  .موشیمن  اهارجام  نیا  دراو  منیشنیم ؛ رانک  نم  تفگ :
يا هدیدنگ  بآ  نجآ ؛ ٌءام  دیهاوخیم - ار  نآ  ناتـسفن  ياهاوه  يارب  امـش  هک  یتردق  تردق ؛ ینعی  دیتخود - مشچ  نآ  هب  امـش  هک 

.تسا كانرطخ  تسا ؛ يریگولگ  همقل ي  اهلکآ ؛ اهب  ّصغی  ٌهمقل  تسا و 

و یهلا ، فـیلکت  هظحـالم ي  ینعی  دوـب ، هدرک  لـمع  دوـخ  رمع  تّدـم  لوـط  رد  هک  يا  هّیور  ناـمه  هب  ار  اـهنآ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
(28  ) .درک توعد  نیملسم  حلاصم  هظحالم ي 
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توکس لاس  رد 25  لاّعف  روضح   : مجنپ لصف 

هراشا
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افلخ اب  يراکمه 

تسناوتیم دنیشنب ؛ هناخ  جنک  دنک و  رهق  تسناوتیم  دیشک ، رانک  تفالخ  يارجام  زا  ار  دوخ  هکنآ  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هیجو لوئسمریغ و  شقن  تسناوتیم  و  دنزن ، يا  هدنزاس  تبثم و  راک  چیه  هب  تسد  دنک و  ینکـشراک  یّتح  تموکح  نیلوئـسم  هیلع 

.درکن ار  اهراک  نیا  اّما  دنک ؛ باختنا  دوخ  يارب  ار  هّلملا 

هدرک و يروآداـی  ار  ارجاـم  نیا  تشوـن ، رـصم  لـها  هب  هک  يا  هماـن  رد  تفـالخ ، هـب  ندیـسر  زا  دـعب  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما
هیلع و هللا  یّلـص  ) دّـمحم نید  قـحم  یلإ  نوعدـی  مالـسإلا ، نع  تعجر  دـق  ساـّنلا  هعجار  تیأر  یّتـح  يدـی ، تکـسمأف  دـیامرفیم :

مدـید دراد ؛ جایتحا  نم  هب  مالـسا  يایند  هک  مدرک  ساسحا  ناهگان  اّما  متـسشن ؛ يرانک  متـسش ، اهراک  زا  تسد  نم  ینعی  )(1) ؛ هلآ
؛ دنناشکب فالتخا  هب  ار  یمالسا  هعماج ي  دننک و  مدهنم  دنربب و  نیب  زا  ار  ربمایپ  نید  دنراد  دصق  دنا ، هتشگرب  نید  زا  هک  ینامدرم 

.مدرک مایق  ثادحألا  کلت  یف  تضهنف  تسین ؛ زیاج  رگید  مدید 

مالسا زا  ار  اهرطخ  هکنیا  يارب  تساخرب  اهنآ  تیامح  کمک و  هب  و  درک ، مایق  نیلوئسم  افلخ و  رانک  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ترضح .دنک  رود 
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یناسک نآ  فیعضت  هیام ي  دنزب و  قن  يرانک و  دنیشنب  ات  درکن  باختنا  ار  ندوب  هّلملا  هیجو  .تشاذگ  دوخ  سفن  يور  اپ  مه  اجنیا 
.دنراد شود  رب  ار  راب  ًالعف  هک  دوش 

کیرـش و مالـسا  يایند  گرزب  ثداوح  مامت  رد  لاس  جنپ  تسیب و  و  دش ، نادیم  دراو  تردـق  لامک  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
(29  ) .تسا مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  ضامِغا و  زا  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  نیا  .دوب  میهس 

! زگره ینیشن ، هناخ 

يوگموگب شیاجنگ  یمالـسا  هعماج ي  ّتیفرظ  مدید  یتقو  دـیامرفیم : .درکن  هزرابم  افلخ  اب  نینمؤملاریما  لاس ، تّدم 25  مامت  رد 
.مدیشک رانک  درادن ، ار  ابقُر  نم و 

نیا ینیـشن ، هناخ  لاس  دـنیوگیم 25  هکنیا  .دوبن  ینیـشن  هناخ  يانعم  هب  ینیـشن  هرانک  هّتبلا  .تشاد  همادا  ینیـشن  هرانک  نیا  لاـس   25
ّتیرومأم هب  درکیم ؛ لوبق  ّتیلوئـسم  دوب ؛ هنحـص  رد  هشیمه  .دشن  نیـشن  هناخ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تقو  چیه  تسا ؛ فالخ 

! تسشن هناخ  رد  تفر  درک و  رهق  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  دنکن  لایخ  یسک  .درکیم  يزادنا  هار  راک  و  دشیم ، رواشم  تفریم ؛
(30  ) .دادیم ار  اهتروشم  نیرتالاب  هشیمه  وا  هکلب  دوبن ؛ نینچ  نیا  هجو  چیه  هب 

هنالوئسم ترازو 

، دـنکیم ترازو  هب  ریبـعت  هناـگ  هس  ياـفلخ  ِتفـالخ  هلاـس ي  جـنپ  تسیب و  نارود  رد  دوخ  روـضح  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما
نم دومرف : دننک ، باختنا  تفالخ  هب  ار  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دندمآ  نامثع  لتق  زا  دعب  هک  یماگنه 
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(1) .مشاب ریزو  دیراذگب  مدوب ، هتشذگ  رد  هک  ینانچمه  مشاب ؛ ریما  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مشاب ، ریزو 

نیلوئـسم و هب  کـمک  عضوم  رد  ًاـمئاد  ینعی  .دـنادیم  ترازو  هاـگیاج  ار  دوخ  هلاـس ي  جـنپ  تسیب و  هاـگیاج  ّتیعقوم و  ترـضح 
رد ردـقچ  هک  دوشیم  ّریحتم  ًاعقاو  ناسنا  هک  دوب  گرزب  هداعلا  قوف  راثیا  کی  مه  نیا  .دوب  دنتـشاد ، رارق  روما  سأر  رد  هک  ییافلخ 

! دراد دوجو  تشذگ  نینمؤملاریما  ِراک  نیا 

تموکح ندرک  هضبق  تردق و  نتفرگ  هضراعم و  اتدوک و  مایق و  رکف  هب  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  مامت  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
! داتفین

یناوج و نارود  هک  هلاـس  هسو  یـس  دوب  یناوج  نینمؤملاریما  دـندرک ، تلحر  اـیند  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا لوسر  هک  یتـقو 
ییاه هبذاج  همه ي  ناوارف و  ملع  لاّعف ، زغم  و  تشاد ، ّتیبوبحم  مدرم  نیب  رد  دوب ؛ شطاشن  نارود  دنارذگیم ؛ ار  ینامـسج  تردق 

ًامتح دنک ، یمادقا  تساوخیم  رگا  هک  تشاد  دوجو  یئالعا  وحن  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رد  دوب ، نکمم  ناسنا  کی  يارب  هک 
.تسناوتیم

مه شـسأر  رد  هک  یمالـسا - ماظن  یّلک  یمومع و  ياهفده  نامه  تمدخ  رد  زج  هجو  چـیه  هب  لاس ، جـنپو  تسیب  نیا  مامت  رد  اّما 
(31  ) .درکن یتکرح  چیه  دندوب -  افلخ 
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شریذـپ تساوخرد  ناـشیا  زا  دـندمآ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما غارـس  هب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  مدرم  هک  یماـگنه  - . 1
هرهچ هک  میراد  يراک  هب  يور  هک  ارچ  دیبلطب ! ارم  زج  ار  يرگید  دینک و  اهر  ارم  : » دـندومرف مدرم  خـساپ  رد  دـندرک ، ار  تموکح 
هایـس يربا  ار  قافآ  رـسارس  .لّمحت  بات  ار  اهلقع  هن  تسا و  ییابیکـش  تقاط  نآ  ربارب  رد  ار  اهلد  هن  دراد ؛ نوگانوگ  ياهگنر  اـه و 

تخانـش و ساسا  رب  امـش  اب  منک ، تباجا  ار  امـش  داهنـشیپ  نم  رگا  هک  دینادب  دیاب  .هدـنام  هتخانـشان  نشور  ياههار  هدیـشوپ و  ورف 
لاح هب  ارم  رگا  اّما  .دوب  مهاوخ  انتعا  یب  نآ  نیا و  دروم  یب  ياهـشنزرس  هدـنکارپ و  نانخـس  هب  و  درک ، مهاوخ  راتفر  دوخ  یهاـگآ 

، دیراذگیم او  يو  هب  ار  دوخ  راک  هک  یسک  نخس  هب  امش  زا  رتشیب  اسب  هچ  و  دوب ، مهاوخ  امش  زا  یکی  نوچ  زین  نم  دینک ، اهر  دوخ 
« .مشاب ریما  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب ، ریزو  امـش  يارب  نم  زورما  رگا  لاح ، ره  هب  .مربب  ناـمرف  وا  زا  امـش  زا  رتشیب  مراپـس و  شوگ 

ص 136) هبطخ ي 92 ، هغالبلا ، جهن  )
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نیما رواشم 

دنلب رس  اهناتسا  زا  یخرب  رد  ًادّدجم  يا  هّدع  نیملسم ، هلیسو ي  هب  ناریا  ياهناتـسا  زا  يرایـسب  حتف  زا  دعب  رمع و  تفالخ  ماگنه  رد 
درک عمج  دجسم  رد  ار  همه  رمع  .دوب  یگرزب  هثداح ي  .دننک  هزرابم  ناناملسم  اب  ات  دندمآ  دندرک و  مهارف  یگرزب  رکـشل  هدرک و 

داهنشیپ .يراد  مه  هبرجت  یتسه و  يا  هتخپ  درف  دوخ  وت  تفگ : دش و  دنلب  نارـس  زا  یکی  .درک  تروشم  دومن و  حرطم  ار  هلئـسم  و 
هدنیوگ ي .درگرب  هنیدم  هب  سپس  و  یهد ، هلصیف  ار  هّیـضق  ات  شاب  نایهاپـس  روحم  ورب و  زین  تدوخ  زادنیب و  هار  ار  یتّیعمج  منکیم 
زا فلتخم و  ياهرهش  زا  یهد  روتسد  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع  نم  تفگ : نیملـسم  ناگرزب  زا  رگید  یکی   (1) .دوب هحلط  بلطم  نیا 

میتسرفب مینک و  تسرد  یمیظع  يورین  ات  دنیایب  ام  ياهورین  نیطـسلف - ماش و  مور و  لثم  هدش - حـتف  هک  یفلتخم  ياهروشک  قطانم 
هفیلخ دوخ  رگا  .تسین  تحلصم  مادک  چیه  اهنیا  هن ؛ تفگ : دش و  تبحص  دراو  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما  (2) .دننک متخ  ار  هلئاغ 

یلـصا هیاپ ي  یلـصا و  ياپ  نیا  : (4) برعلا لجر  اذـه  ای  ، (3) برعلا لصأ  اذه  تفگ : دنهاوخ  اهنآ  دـنک ، تکرـش  هنحـص  نیا  رد 
اب ار  هلئاـغ  يراد ، روضح  وت  نوـچ  هک  تشاـمگ  دـنهاوخ  تّمه  .میربـب  نیب  زا  ار  وا  میوـش و  دـّحتم  دـییایب  .هدـمآ  هک  تسا  برع 

ياهورین هدش  حـتف  ياهروشک  زا  ام  هکنیا  اّما  .دـشاپیم  مه  زا  ماظن  دوش ، هتـشک  هفیلخ  رگا  هک  دـننادیم  اریز  دـننک ؛ متخ  وت  يدوبان 
دنهاوخ نماان  زین  اهنآ  مینک ، جراـخ  قطاـنم  نآ  زا  ار  اـهورین  اـم  رگا  هک  اریز  تسین ؛ تحلـصم  مه  نیا  مینک ، يروآ  عمج  ار  دوخ 

هرادا ي يارب  ار  شخب  کی  ینک ؛ میسقت  تمسق  هس  هب  ار  هرصب  مدرم  ینامب و  اجنیا  دوخ  وت  هک  تسا  نیا  حیحـص  هار  نکل  و  دش ؛
هرصب روما 

64 ص :

ص 100. ج 9 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 1
.دش حرطم  مّوس  هفیلخ ي  نامثع  فرط  زا  داهنشیپ  نیا  - . 2

هبطخ ي146. هغالبلا ، جهن  - . 3
ص 209. ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  - . 4
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هب ار  نانآ  مّوس  کی  و  يرامگب ، دنتـسه ، دربن  نادیم  مزاع  هک  ییاه  هدنمزر  نیدهاجم و  زا  ینابیتشپ  يارب  ار  شخب  کی  يرامگب ،
(1) .درک لمع  نامه  هب  تسا و  بوخ  رایسب  رظن  نیا  تفگ  دیدنسپ و  ار  رظن  نیا  رمع  .یتسرفب  گنج 

رد یّتـح  تـشاد ؛ یمیظع  شقن  مالـّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما زین  ناـمثع  ياـهارجام  ناـمثع و  هناـخ ي  هرــصاحم ي  هیــضق ي  رد 
ًانیقی دــندوب و  شیاـبقر  اـهنیا  هـکنیا  اـب  دنیــشنب ؛ راـنک  دــنک و  رهق  هـک  دوـبن  یــسک  ترــضح   (2)! مدرم شروـش  زا  يریگوــلج 
دنسم رب  اهنیا  تشاد  داقتعا  هک  تسا  ترضح  هّیقشقش ي  هبطخ ي  نیا  .تشادن  لوبق  ار  اهنیا  لد  هت  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

(32  ) .درکیم ربص  لّمحت و  دیاین ، دوجو  هب  فالتخا  هک  دوب  نیا  مالسا  تحلصم  نوچ  نیا ، دوجو  اب   (3)! دنتفرگن رارق  قح 

تفالخ ياروش  رد  ییارگلوصا 

دش لیکشت  يو  ّتیصو  قبط  يا  هرفن  شش  ياروش  رمع  تشذگرد  زا  دعب 

65 ص :

«. 11  » تسویپ مّود : هفیلخ ي  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  لماک  نتم  - . 1
دنچ هکنیا  رب  ینبم  تشون  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  يا  همان  تشاد ، رارق  نویبـالقنا  هرـصاحم ي  رد  ناـمثع  هک  یماـگنه  - . 2

يارب يو  مان  رتمک  نویبـالقنا  ناـیم  رد  اـت  دورب ، عبنی  ياتـسور  هب  هعرزم ، هب  یگدیـسر  هناـهب ي  هب  دوش و  جراـخ  هنیدـم  زا  يزور 
تخس هنیدم و  زا  ترضح  نتفر  زا  دعب  اّما  درکیم ؛ ترضح  زا  ییاضاقت  نینچ  نامثع  هک  دوب  راب  نیمدنچ  نیا  .دوش  حرطم  تفالخ 
طّسوت ار  همان  زین  راب  نیا  .دیامن  تدعاسم  تالکشم  ّلح  رد  ددرگزاب و  هنیدم  هب  تساوخیم  ناشیا  زا  هرابود  رهش ، عاضوا  ندش  رت 

نبا هب  باطخ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اذل  .دـیامن  كرت  ار  رهـش  ناشیا  هک  تساوخ  داتـسرف و  ترـضح  يارب  ساّبع  نب  هللادـبع 
.مورب میایب و  یپ  رد  یپ  هک  دهد ، لّزنت  شکبآ  نارتش  ّدح  ات  ارم  هکنیا  رگم  دـهاوخیمن  يزیچ  نامثع  ساّبع ! نبا  يا  : » دومرف ساّبع 

هب مور ! نوریب  رهش  زا  هک  تسا  هتساوخ  هرابود  کنیا  مدرگزاب ؛ هک  داتسرف  نم  دزن  هاگنآ  مور ؛ نوریب  رهش  زا  هک  تساوخ  راب  کی 
ص 358) مالک 240 ، هغالبلا ، جهن  « ) .مشاب راکهنگ  هک  مراد  نآ  میب  رگید  هک  مدرک  عافد  يو  زا  اجنادب  ات  دنگوس  ادخ 

ّتنس لها  عبانم  یضعب  یعیش و  عبانم  بلغا  رد  هک  دشابیم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فورعم  ياه  هبطخ  زا  هّیقشقش  هبطخ ي  - . 3
( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) هللا لوسر  زا  دعب  تفالخ  نایرج  تسا - هدش  داریا  ترضح  رمع  رخاوا  رد  هک  هبطخ - نیا  رد  .تسا  هدش  لقن 

ص 48) هبطخ ي 3 ، هغالبلا ، جهن   ) .تسا هدومن  نایب  ار  شیوخ  رظن  تحارصب  ترضح  هدش و  لیلحت  عماج  روط  هب 
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یبا نـــب  یلع  (5) و  ناـمثع (4) و  ریبز و   (3) هحلط و   (2) صاـّقو یبا  نبدعــس  (1) و  فوـع نبا  نمحّرلادـبع  زا  دوـب  لّکـشتم  هک 
(. مالّسلا هیلع  ) بلاط

نیا  (6) .دننک باختنا  هفیلخ  ناونعب  زور  هس  فرظ  رد  ار  ناشرفن  کی  دننیشنب و  مه  رود  رفن  شـش  نیا  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  رمع 
طخ کی  هّیما و  ینب  هب  شیارگ  طخ  کی  دـندوب ؛ زور  نآ  يراج  طوطخ  زا  طخ  ود  هب  هتـسباو  ًابیرقت  زورما  حالطـصا  هب  رفن  شش 

فرط نآ  هب  شیارگ  مه  هحلط  .دوب  دـنواشیوخ  ناـمثع  اـب  فوـع  نبا  نمحّرلادـبع  عـمج ، نیا  نیب  رد  .دوـب  مشاـه  ینب  هب  شیارگ 
عفن هب  هحلط  .تشاد  فرط  نیا  هب  شیارگ  مه  صاـّقو  یبا  نبدعـس  دوـب و  دـنواشیوخ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما اـب  ریبز  .تـشاد 

نمحّرلادبع هب  ار  شدوخ  يأر  مه  صاّقو  یبا  نبدعـس  تفر ، رانک  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  عفن  هب  ریبز  .تفر  رانک  نامثع 
يأر ود  مه  مادـک  ره  دـشیم و  بلج  اـهنآ  فرط  هب  اـهرظن  رتـشیب  هک  دـندوب  رفن  ود  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ناـمثع و  داد ، فوـع  نـبا 
فرط يأر  اـت  راـهچ  دـشیم  نیا  درکیم ، تـعیب  مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع اـب  تـشاد ، يأر  ود  هـک  فوـع  نـبا  نمحّرلادـبع  رگا  .دنتـشاد 

يأر ود  لباقم  رد  نامثع  فرط  يأر  ات  راهچ  دـشیم  درکیم ، تعیب  نامثع  اب  رگا  .ناـمثع  فرط  رد  يأر  ود  لـباقم  رد  نینمؤملاریما 
.دوب هدش  هدننک  نییعت  فوع  نبا  نمحّرلادبع  هن  ای  يرآ و  ینعی  .نینمؤملاریما  لباقم  رد 

ای تفگ : نینمؤملاریما و  هب  درک  ور  لّوا  نمحّرلادبع  اذل  .دوب  ینشور  زیچ  ًابیرقت  مالـسا  يایند  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مّدقت 
شور ربمایپ و  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  لمع  طرش  هب  منک ، تعیب  وت  اب  ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد  یلع !

66 ص :

«. 12  » تسویپ فوع : نب  نمحّرلادبع  همانیگدنز ي  - . 1
«. 13  » تسویپ صاّقو : یبا  نبدعس  همانیگدنز ي  - . 2

«. 14  » تسویپ هللادیبع : نب  هحلط  همانیگدنز ي  - . 3
«. 15  » تسویپ ماوع : نبریبز  همانیگدنز ي  - . 4

«. 16  » تسویپ ناّفع : نب  نامثع  همانیگدنز ي  - . 5
«. 17  » تسویپ تفالخ : ياروش  نییعت  يارب  مّود  هفیلخ ي  ّتیصو  نتم  - . 6
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ادـخ و باتک  هب  لـمع  طرـش  اـب  ینک ، تعیب  نم  اـب  مرـضاح  نم  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رمع - رکبوبا و  ینعی  نیخیش -
تّجح نم  يارب  هدوـب و  ناـشدوخ  داـهتجا  نیخیـش  شور  .تساـتود  نیمه  تسا ، یعرـش  تّجح  نم  يارب  هک  هچنآ  .ربماـیپ  تـّنس 
ّتنـس ادخ و  باتک  هب  لمع  طرـش  هب  منکیم  تعیب  وت  اب  تفگ : نامثع  هب  .منکیمن  تعیب  هنوگنیا  نم  .هن  تفگ : نمحّرلادبع  تسین !
فرط تشگرب  هرابود  درکن و  تعیب  نامثع  اب  زاـب  نمحّرلادـبع  لاـح ، نیع  رد  .مقفاوم  نم  تفگ : ناـمثع  .نیَخیـش  شور  ربماـیپ و 

.تفریذـپ نامثع  درک ؛ داهنـشیپ  نامثع  هب  .درک  دـیکأت  شیوخ  یلبق  رظن  رب  ترـضح  درک و  رارکت  ار  داهنـشیپ  نامه  نینمؤملاریما ،
ادخ و باتک  نامه  تسا ، تّجح  نم  يارب  هک  هچنآ  .هن  دـندومرف : ناشیا  و  درک ، داهنـشیپ  نینمؤملاریما  هب  راب  نیمّوس  يارب  ًادّدـجم 

ناـمثع دـندرک و  تعیب  درک و  لوـبق  زین  وا  تفگ و  ناـمثع  هب  راـب  نیا  تسین ! تّجح  نم  يارب  نیا  زا  ریغ  و  تسا ، مرکا  ّیبـن  ّتنس 
(1) .دش هفیلخ 

67 ص :

ربارب رد  اـیآ  تفگ : مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هب  فوع  نب  نمحّرلادـبع  دـنکیم : لـقن  دوخ  خـیرات  باـتک  رد  یبوقعی  - . 1
رکبوبا هریس ي  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ّتنـس  ادخ و  باتک  قباطم  میدرپس ، وت  هب  ار  تفالخ  رگا  هک  يوشیم  دّهعتم  دنوادخ 

«: تعطتسا ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) هّیبن هّنس  هللا و  باتکب  مکیف  ریـسأ  : » دومرف يو  خساپ  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ییامن ؟ راتفر  رمع  و 
درک و نامثع  هب  ور  نمحّرلادبع  .میامنیم » راتفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) شربمایپ ّتنـس  ادخ و  باتک  قباطم  دوخ  ناوت  ّدـح  رد  نم  »
( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ّتنس  ادخ و  باتک  قباطم  میدرپس ، وت  هب  ار  تفالخ  رگا  هک  يوشیم  دّهعتم  دنوادخ  ربارب  رد  ایآ  تفگ :
( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ّتنس  ادخ و  باتک  هب  هک  موشیم  دّهعتم  يرآ ؛ داد : خساپ  نامثع  ییامن ؟ راتفر  رمع  رکبوبا و  هریس ي  و 

نامثع و  مالّسلا ) هیلع  ) یلع هب  ار  دوخ  داهنـشیپ  مّود  راب  يارب  نمحّرلادبع  .میامن  راتفر  رمع  رکبوبا و  هویـش ي  قباطم  هدومن و  لمع 
نمحرلادـبع مّوس ، راب  يارب  .داد  تبثم  خـساپ  نامثع  و  دینـش ، یفنم  باوج  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  لّوا  راـب  دـننامه  تشاد و  هضرع 

ال هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) هّیبن هّنـس  هللا و  باتک  ّنإ  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  و  درک ، رارکت  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع اب  ار  شیوخ  نخس 
تیاهن رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ّتنـس  ادخ و  باتک  « » .یّنع رمألا  اذه  يوزت  نأ  ٌدهتجم  تنأ  .ٍدحأ  ّيریّجإ  یلإ  امهعم  جاتحی 

زا نم  فذح  يارب  وت ، ششوک  یعـس و  طرـش و  نیا  ندومن  حرطم  زا  وت  دصق  اّما  .درادن  سک  چیه  لیمکت  هب  يزاین  هدوب و  لامک 
طرـش شریذپ  اب  زین  وا  داد و  تعیب  داهنـشیپ  نامثع  هب  مّوس  راب  يارب  خساپ ، نیا  ندینـش  اب  نمحّرلادبع  .دـشابیم » تفالخ  هصرع ي 

ص162) ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   ) .دش بوصنم  تفالخ  هب  رمع  رکبوبا و  هریس ي  هب  لمع 
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لوبق هکنیا  هب  دنکیم  رهاظت  ّتقوم  روط  هب  تشادن ، هدیقع  مه  يزیچ  هب  رگا  تسا ، ندرک  تموکح  لصا  وا  يارب  هک  یـسک  دـینیبب 
ندرک هضبق  شیارب  لصا  نوچ  مینکیم ، لمع  میتساوخ  روط  ره  دعب  میریگیم ، ار  تردق  مینکیم ، لوبق  هرخالاب  الاح  دیوگیم  هدرک ؛

هک هدوب  نیا  شا  هدـیقع  نامثع  تسا  نکمم  .هدوب  تردـق  لصا  وا  يارب  میوگب  منک و  مهّتم  ار  نامثع  مهاوخیمن  نم  .تسا  تردـق 
شور هب  تموکح  رد  دـیاب  هک  دوبن  دـقتعم  دوـبن و  نیا  شا  هدـیقع  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـّما  .دـنک  لـمع  نیَخیـش  شور  هب  دـیاب 

تردق و دریگب و  هرانک  تموکح  زا  دش  رضاح  درک و  نایب  یـشوپ  هدرپ  نودب  حیرـص و  ار  دوخ  هدیقع ي  نیا  دنکب ، لمع  نیخیش 
يرگید هب  دشکیم ، لوط  ردقچ  تسین  مه  مولعم  هک  ییاهلاس  يارب  تسنادیم ، دوخ  یعطق  ّقح  ار  نآ  دوب و  وا  ّقح  هک  ار  یتموکح 

دعب دوب ؛ هفیلخ  نامثع  لاس  هدزاود  هکنیا  امک  دنکب ؛ تموکح  مه  نآ  زا  دـعب  لاس  جـنپ  تسیب و  نامثع  دوب  نکمم  دـنک ! راذـگاو 
.درکیم رمع  مه  رگید  لاس  هد  دنامیم ، هدنز  دیاش  دنتشکیمن ، رگا  ّالاو  دنتشک ، ار  نامثع  مه 

؛ درذگیم لوصا  زا  یتحار  هب  تسا ، لصا  شیارب  تردق  هک  سک  نآ  تسین ! لصا  شیارب  تردق  هک  تسا  یـسک  نآ  نینمؤملاریما 
هک یمالـسا  عماجم  رد  .مینکیم  هدـهاشم  ایند  جـیار  لومعم و  ياهـشور  رد  ار  نیا  ام  .درادـن  یتلاصا  شیارب  نید  درذـگیم ؛ نید  زا 

(33 ! ) تساهشزرا همه ي  زا  تشذگ  تسین ، حرطم  مالسا  هک  ییاجنآ  تسا و  مالسا  نید  زا  تشذگ  تسا ، حرطم  مالسا  نید 

68 ص :
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نامثع هیلع  بالقنا   : مشش لصف 

هراشا

69 ص :
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( مالّسلا هیلع  ) ماما هدش ي  باسح  عضاوم 

هعیش زا  معا  مالـسا - نیخّروم  همه ي  .دش  دایز  يو  هیلع  تاضارتعا  تشذگ ، نامثع  تموکح  نارود  زا  لاس  هدزاود  هکنآ  زا  دعب 
دراو وا  رب  يداــیز  تالاکــشا  نیفلاــخم  ،(1) و  دوـب هدـش  داـیز  وا  هـب  تاـضارتعا  ناـمثع  ِراـک  رخآ  رد  هـک  دـنا  هتـشون  یّنــس - و 

هناخ ي هدش و  يدایز  عمج  و  دندوب ، هدـمآ  رگید  ياهاج  هرـصب و  قارع و  زا  یعمج  دـندوب ، هدـمآ  رـصم  زا  یعمج   (2) .دندرکیم
.دندرکیم دیدهت  ار  يو  ناج  هرصاحم و  ار  نامثع 

لاس جنپ  تسیب و  دنادیم و  تفالخ  ّقح  بحاص  ار  دوخ  هک  یسک  درکیم ؟ دیاب  هچ  نینمؤملاریما  ماقم  رد  یـسک  یتّیعقوم  نینچ  رد 
مّلسم ّقح  نیا  زا 

71 ص :

یّلـص ) ربمایپ باحـصا  دنتـشگ ، سویأم  يو  حالـصا  زا  دندرک و  هدهاشم  ار  نامثع  راتفر  لامعا و  مدرم  یتقو  دسیونیم : يربط  - . 1
یمالسا ياهزرم  رد  هک  باحصا  هّیقب ي  هب  دنتشون و  همان  رگید  ياهرهش  ناگرزب  هب  دنتـشاد ، روضح  هنیدم  رد  هک  هلآ ) هیلع و  هللا 

نید هعاـشا ي  رـشن و  لاـبند  هب  دـینکیم و  شـشوک  شـالت و  ادـخ  نید  هار  رد  داـهج  يارب  امـش  هک  دـنداد  عـالّطا  دـندوب ، رقتـسم 
يرانک هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) دّـمحم نید  هنیدـم  رد  هک  یلاح  رد  دـیتسه ، ناهج  طاقن  یـصقا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) دّـمحم

هیلع و هللا  یّلـص  ) دّمحم نید  تاجن  يارب  دیناسرب و  هنیدـم  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  .تسا  هتـشگ  همه  ریگنماد  داسف  هدـش و  هتـشاذگ 
هب دندوب ، هدش  شخپ  یمالسا  گرزب  روشک  رد  هک  ناناملسم  زا  يدایز  دادعت  اه ، همان  نیا  هجیتن ي  رد  .دییامن  یـشیدنا  هراچ  هلآ )

ص 400) ج 3 ، يربط ، خیرات   ) .دیماجنا نامثع  لتق  هب  هک  اجنآ  ات  تفرگ ، تّدش  تاضارتعا  دنتشگزاب و  هنیدم 
«. 18  » تسویپ دوب : حرطم  نامثع  يارب  هک  یتالاکشا  لصفرس  - . 2
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هرـصاحم هتفرگ و  ار  وا  هناخ ي  فارطا  هک  دـنیبیم  مه  الاح  دراد ، ضارتعا  مه  ینونک  مکاح  راتفر  هب  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  راـنک 
؟ درکیم دیاب  هچ  نینمؤملاریما  دنا ؛ هدرک  شا 

دندرک هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک  دننکیم  ار  يراک  نامه  دننکیم ؟ هچ  اجنیا  رد  الاو ، ياه  هرهچ  ناگدـیزگرب و  یّتح  یلومعم ، دارفا 
(1) .دندرک دنتشاد ، تلاخد  يوحن  هب  نامثع  يارجام  رد  هک  یناسک  هّیقب ي  ای  و 

نشور ًالماک  یمالسا  خیرات  یمالسا و  راثآ  هغالبلا ، جهن  زا  .تسا  مالسا  خیرات  ّمهم  رایـسب  ياهارجام  زا  یکی  نامثع  لتق  يارجام 
ار نامثع  اب  یتسود  ياعّدا  اهدـعب  هک  يدارفا  ؟(2)  دـندوب هدرپ  تشپ  لماوع  یناسک  هچ  دنتـشک و  ار  نامثع  یناسک  هچ  هک  دوشیم 

! دندز رجنخ  تشپ  زا  دندرک و  کیرحت  اجنآ  دنداد ، رارق  دوخ  راک  روحم 

زا .داد  ماجنا  دراد ، درکیم  ساسحا  هک  ار  یمالسا  یهلا و  هفیظو ي  نآ  صولخ ، لامک  اب  ارجام  نیا  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
عافد يارب  ار  هلآ -) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ راگدای  ود  ردقنارگ و  رهوگ  ود  نیا  مالّسلا -) مهیلع  ) نینـسح هک  تسا  خیرات  تامّلـسم 

.دوشب وا  هناخ ي  دراو  اذـغ  بآ و  دنتـشاذگیمن  دوب و  هدـش  هرـصاحم  نامثع  هناخ ي  فارطا  .داتـسرف  نامثع  هناخ ي  هب  ناـمثع  زا 
اهراب و دندوب ، نیگمـشخ  نامثع  هب  تبـسن  هک  یناسک  اب  ،(3) و  داتـسرف نامثع  هناخ ي  هب  هقوذآ  بآ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

(34  ) .دروایب نییاپ  ار  اهنآ  مشخ  ات  درک  هرکاذم  اهراب 

قفشم حصان  یجنایم و 

نارود زا  لبق  و  دوب ، اهناملسم  هرصاحم ي  رد  نامثع  هک  ینارود  رد 

72 ص :

«. 19  » تسویپ نامثع : هیلع  رب  مدرم  کیرحت  رد  هشیاع  هحلط و  هتسجرب ي  شقن  - . 1
هدـش لقن  نامثع  لتق  رد  هیواعم  هشیاع و  ریبز ، هحلط ، شقن  نییبت  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  هماـن  ود  هغـالبلا  جـهن  رد  - . 2

ص 388. همان ي 28 ، ص 363 و  همان ي 1 ، هغالبلا ، جهن  .تسا 
ج4، هنیدملا ، خیرات  .تسا  هدش  لقن  یخیرات  عبانم  رد  نامثع ، زا  عافد  يارب  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نداتـسرف  - . 3

صص 148و153. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 145 ؛ لمجلا ، ص 1202 ؛
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حـصان یجنایم و  شقن  کی  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما شقن  دوب ، هتفرگ  الاب  مالـسا  يایند  رد  یتیاضران  نامثع  هیلع  هک  هرـصاحم 
هک ییاهزور  نآ   (1) .درکیم افیا  ار  هفیلخ  هدننک ي  تحیصن  هفیلخ و  هب  مدرم  ياهفرح  هدننکوگزاب ي  شقن  ترـضح  .دوب  قفـشم 

هناخ فارطا  هک  یناسک  هکنیا  اب  درک ؛ کمک  نامثع  هب  هنامیمص  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دوب ، هرـصاحم  نامثع  هناخ ي  فارطا 
هک دنتــشاد ؛ راــظتنا  دنتــشاد ؛ يرگید  تاراــظتنا  وا  زا  و  دــندوب ، مالـّـسلا ) هـیلع  ) یلع ناتــسود  زا  دــندوب ، هـتفرگ  ار  ناــمثع  ي 

؛ درکن ار  راک  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اّما  .دنهد  ماجنا  مه  اب  ار  راک  نیا  دوش و  اهنآ  هتـسدرس ي  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هیلاع سفن  هّتبلا  .تسا  ناسنا  سفن  یلومعم  ياه  هتساوخ  فالخرب  دصرددص  هک  درک  افیا  ار  یـشقن  اجنآ   (2) .تشادن لوبق  نوچ 

(35  ) .تسا رتالاب  اهفرح  نیا  زا  یلیخ  نینمؤملاریما  ي 

نامثع لتق  هدیچیپ ي  هثداح ي 

داـیز ناـیم  نآ  رد  مه  بوـخ  ياـهمدآ  دـندوب و  هدـمآ  ناـج  هب  ًاـتقیقح  هک  تفرگ  ماـجنا  يدارفا  هلیـسو ي  هب  ناـمثع  لـتق  هچرگ 
یناسک نامه  هثداح ، نیا  كّرحم  هک  دـینادب  رگا  دـینک  بّجعت  دـیاش  دوب ؟ یـسک  هچ  نامثع  لتق  هثداح ي  كّرحم  اّما   (3)، دندوب

.دنداتسیا مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما لباقم  رد  دعب  هک  دندوب 

تفر دش  دنلب  .دوب  هلآ -) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا لوسر  هجوز ي  هشیاع - نینمؤملا   ّ ما دادیم ، راعـش  نامثع  هیلع  هک  یناسک  زا  یکی 
زا يرایسب  ار  هلمج  نیا  هّکم و 

73 ص :

ترضح زا  دندومن و  تیاکش  نامثع  درکلمع  زا  دندمآدرگ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نوماریپ  رد  مدرم  هوبنا  هک  یماگنه  - . 1
نامثع دزن  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع دیامن ، مدرم  تیاضر  بلج  هب  راداو  ار  وا  دیوگب و  نخـس  نامثع  اب  نانآ  بناج  زا  هک  دـندرک  اضاقت 

ص 234) مالک 164 ، هغالبلا ، جهن   ) .دش لدب  ّدر و  نامثع  ترضح و  نیب  ینانخس  دومن و  حرطم  ار  مدرم  تاداقتنا  تفر و 
ص 73. مالک 30 ، هغالبلا ، جهن  ك.ر : نامثع ، لتق  رد  تلاخد  مدع  رب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما حیرصت  - . 2

، يراصنالا ورمع  نب  هلبج  ناحوص ، نبدـیز  رـسای ، راّمع  دـننام  دـندوب ؛ نامثع  يّدـج  نافلاخم  ناـیم  رد  یگرزب  ياهتّیـصخش  - . 3
ره هک  رگید  ّتیـصخش  اههد  هلبج و  نب  میکح  هفیذح ، نبدّمحم  رکب ، یبا  نبدّـمحم  رتشا ، کلام  قمح ، نبورمع  يرافغ ، هاجهج 

.دنتشاد یمالسا  تّما  نیب  رد  هژیو  یهاگیاج  مادک 
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درم کی  مسا  لثعن  دیشکب ! ار  لثعن  نیا  ًالثعن » اولتقا  : » تفگیم اهناملسم  هب  باطخ  هک  دنا  هدرک  لقن  هشیاع  بانج  نابز  زا  نیخّروم 
ار وا  هک  درکیم  ضیرحت  ار  مدرم  درکیم و  هیبـشت  درم  نیا  هب  ار  ناـمثع  .تشاد  مـه  یفـالخ  ياـهراک  هـک  دوـب  هنیدـم  رد  يدوـهی 

(1) .دیشکب

هناخ دراو  اذغ  بآ و  هک  دنتشاذگن  یّتح  تفرگ و  رارق  رگید  ياهاج  هرصب و  رصم و  لها  هرصاحم ي  رد  نامثع  هناخ ي  هک  یتقو 
هلیبق کی  زا  نامثع و  دـنواشیوخ  هک  هیواعم  .درک  کمک  تساوخرد  تشون و  هماـن  هیواـعم  هب  ناـمثع  ماـگنه ، نیا  رد  دوش ، وا  ي 

کمک ار  نامثع  دناسرب و  هنیدم  هب  ار  دوخ  دنک و  تکرح  ییورین  کی  اب  تسناوتیم  هکنیا  اب  .تسا  لکـشم  عاضوا  دـیمهف  دـندوب ،
(2)! دیسر نامثع  لتق  ربخ  ات  دومن  ریخأت  درک و  اپ  نآ  اپ و  نیا  ًادمع  يردق  هب  هیواعم  هک  تسا  هدش  تبث  خیراوت  رد  اّما  دیامن ،

دنریگب و ار  مدرم  يولج  دنتفرن  اّما  دندوب ؛ هنیدم  رد  تقو  نامه  ربمایپ - مرتحم  دنموربآ و  یباحـص  ود  ریبز - بانج  هحلط و  بانج 
زا یـضعب  ياهیراکفالخ  زا  یحانج  کی  مییوگب  ام  هک  دوبن  هداس  هعقاو ي  کی  نامثع  لتق  سپ  .دـنوش  ناـمثع  ندـش  هتـشک  عناـم 

یناسک هک  تسا  تسرد  .دندیشکیم  ماقتنا  دندوب و  هتخیر  نامثع  هناخ ي  رود  دندوب و  هدمآ  ناج  هب  یتلود  نارومأم  اهرادناتـسا و 
نامثع اب  هک  یناسک  نآ  دوب ؛ نامثع  نیفلاخم  یسایس و  يابقر  رد  هثداح  نیا  هشیر ي  اّما  دندوب ؛ يداع  مدرم  دندوب ، راک  رشابم  هک 

یصخش هلئسم ي  مه  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  اهدعب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  بلاغ  ای  اهنآ  همه ي  دنتشاد و  یصخش  هلئـسم ي 
(36  ) .دش هتشک  نامثع  ات  دندوب  لیخد  هثداح  نیا  رد  اهنیا  .دندرک  ادیپ 

74 ص :

ص 215 و ج 20 ص 22. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  .ر ك : - . 1
نانآ .دـنا  هدـش  جراخ  تعاط  زا  هدـییارگ و  رفک  هب  هنیدـم  لها  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  تشون : هیواعم  هب  يا  همان  رد  نامثع  - . 2

هب ار  ماش  نایوجگنج  رتعیرـس  هچ  ره  هدـم و  تسد  زا  ار  تصرف  سپ  .دـنا  هتـساخرب  هفیلخ  اب  هلباـقم  هب  هتـسکش و  ار  شیوخ  تعیب 
خیرات  ) .دزیخرب هلباقم  هب  نامثع  نیفلاخم  اب  تساوخن  درکن و  ییانتعا  دیـسر ، هیواعم  تسدـب  همان  هک  یتقو  اـّما  .راد  لیـسگ  هنیدـم 

ص 402) ج 3 ، يربط ،
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تعیب هسامح ي   : متفه لصف 

هراشا

75 ص :
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! فصولادیاز یقوش  روش و 

دنچ دشاب ؟ هفیلخ  یـسک  هچ  تسین ، نامثع  هک  لاح  دنتفگ : دندش و  عمج  دجـسم  رد  هنیدم  مدرم  دش ، هتـشک  نامثع  هکنآ  زا  دـعب 
- دنتفریم رامشب  رادمان  هّجوم و  ياه  هرهچ  ءزج  دندوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هباحـص ي  زا  هک  هنیدم  فورعم  لاجر  زا  رفن 

سک هچ  رکف  هب  ام  تسه ، ام  ناـیم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  یتقو  اـت  دـنتفگ : رگید - رفن  دـنچ  رـسای و  راّـمع  لـیبق  زا 
؟ دیراد دیدرت  یلع  اب  تعیب  يارب  ایآ  مدرم ! تفگ : دش و  دنلب  راّمع  .تسا  یلوا  همه  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  میشاب ؟ میناوتیم  يرگید 

.میرادن دیدرت  مه  چیه  میـسانشیم و  بوخ  یلیخ  ار  یلع  ام  دنتفگ : دنلب  يادص  اب  دجـسم  فارطا  زا  مدرم  دیـسانشیمن ؟ ار  یلع  ایآ 
(1) .مینک تعیب  نینمؤملاریما  اب  همه  میورب  تسا ! یلع  تلیضف  زا  رتمک  یلیخ  یتفگ ، یلع  حدم  رد  وت  هک  مه  يا  هلمج  دنچ  نآ 

مامت رد  يزیچ  نینچ  درکن ! تفلاخم  دـندوب ، هدـش  عمج  هنیدـم  رد  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  یهوبنا  ّتیعمج  نآ  نیب  زا  رفن  کی  یّتح 
زا لبق  هناگ ي  هس  يافلخ  زا  مادک  چـیه  اب  هملک ، قافّتا  نیا  اب  ّتیعمج و  همه  نیا  .دوب  هدـماین  شیپ  ربمایپ  زا  دـعب  لاس  نارود 25 

.دندوب هدرکن  تعیب  نینمؤملاریما 

دمآ و شیپ  تافالتخا  دندوب - رفن  ات 20   10 دندش - عمج  مه  رود  هدعاس  ینب  هفیقس ي  رد  يا  هّدع  رکبوبا ، اب  تعیب  هیضق ي  رد 
یّتح دش ؛ يدایز  ياهثحب 

77 ص :

 . ص 8 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 1
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هب ار  وا  سپس  دندرک ؛ تعیب  رکبوبا  اب  رفن  ای 5  هرخالاب 4  ات  دندرک ، اوعد  دنتفرگ و  ار  مه  نابیرگ  دیـشک ؛ مه  يراک  کتک  هب  راک 
(1) .دندرک تعیب  رکبوبا  اب  زور  نیدنچ  لوط  رد  ًاجیردت  هکنیا  ات  دینک ! تعیب  دییایب  دنتفگ : مدرم  هب  دندروآ و  دجسم 

زا دعب  هک  درک  ّتیـصو  رکبوبا  .دوبن  تروشم  اروش و  باختنا و  هلئـسم ي  و  درک ، بصن  ار  رمع  رکبوبا  رمع ، تفالخ  هیـضق ي  رد 
.مینک تعیب  باّطخ  نب  رمع  بانج  اب  ام  هک  دنداد  روتـسد  ناشیا  هک  دـنتفگ  دـندناوخ و  ار  رکبوبا  ّتیـصو  دـینک ! تعیب  رمع  اب  نم 

(2) .دندرک تعیب  دوب ، هفیلخ  روتسد  نوچ  مه  مدرم 

ار نامثع  فوع ، نب  نمحّرلادبع  هرخالاب  دندرک و  ثحب  دنتسشن و  رفن  .دش 6  لیکشت  يرفن  ياروش 6  نامثع ، تفالخ  هّیضق ي  رد 
ار نامثع  دندوب ، هدرک  نّیعم  رمع  بانج  هک  يا  هرفن  ياروش 6  دنتفگ : مدرم  هب  دعب  .داد  حیجرت  مالّسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  رب 

(3) .دندرک تعیب  نامثع  اب  رمع  رما  رطاخب  اروش و  رطاخب  دندمآ  مدرم  زاب  .درک  نییعت  تفالخ  هب 

هب یـسک  هکنیا  نودب  دجـسم و  رد  دنیایب  مدرم  دوخ  هک  دوب  هدماین  شیپ  يزیچ  نینچ  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نامز  ات  اّما 
رفن کی  تبغر  لد و  يور  زا  مدرم  دوخ  دشاب ، هدش  یّصاخ  تاغیلبت  ای  دشاب ، ناشرـس  يالاب  روز  يورین  کی  ای  دهدب و  طخ  اهنیا 

.دمآ شیپ  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروم  رد  طقف  نیا  .دننکب  باختنا  ار 

مامت .دندرک  تکرح  نینمؤملاریما  لزنم  فرط  هب  همه  دـننک ، تعیب  یلع  اب  دـنتفرگ  میمـصت  قوش  روش و  نآ  اب  مدرم  هکنآ  زا  دـعب 
، مینک تعیب  وت  اب  میهاوخیم  ام  هک  دـنتفرگ  ار  شتـسد  .دـمآ  نوریب  هناخ  زا  نینمؤملاریما  .دـش  ّتیعمج  زا  ولمم  اـههار  اـه و  هچوک 

.دندرک رارصا  .دیشک  بقع  ار  شتسد  ترضح 

78 ص :

«. 20  » تسویپ لّوا : هفیلخ ي  نییعت  هوحن ي  هدعاس و  ینب  هفیقس ي  ناتساد  - . 1
«. 21  » تسویپ رمع : ندش  هفیلخ  يارب  رکبوبا  ّتیصو  - . 2

ص 294. ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 162 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - . 3
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(37  ) (1)! نک لوبق  راذگم و  اهنت  ار  ام  یلع  ای  هک  دش  دنلب  مدرم  دایرف  .منکیمن  لوبق  نم  تفگ : ترضح 

! دیورب يرگید  غارس  هب 

کی ای  بلط و  تصرف  مدآ  کی  هّجوم ، هرهچ ي  کـی  ناونعب  ناـمثع ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  تسناوتیم  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
درکن و تردـق  تمـس  هب  یلابقا  نینمؤملاریما  مه  هثداح  نیا  رد  اّما  .دنتـشادیم  تسود  ار  وا  مه  مدرم  دوش ، نادـیم  دراو  شخبتاجن 

(2) .يریغ اوسمتلاو  ینوعد  دومرف : .درکن  تموکح  ندرک  هضبق  يارب  يراک 

باختنا تموکح  هب  ار  يرگید  رگا  يرگید ! غارـس  دـیورب  دـینک و  اهر  ار  نم  مدرم ! يا  دـیامرفیم : تسا ! گرزب  حور  نیا  ردـقچ 
(3) .دوب مهاوخ  وا  رانک  رد  نم  دوب ؛ مهاوخ  وا  ریزو  نم  دیدرک ،

سک نینمؤـملاریما  زا  ریغ  دنتـسناوتیمن  ًاـعقاو  دـندرکن و  لوـبق  مدرم  اـّما  .درک  اـهزور  نآ  رد  نینمؤـملاریما  هک  تسا  یـشیامرف  نیا 
(38  ) .دننک باختنا  تموکح  هب  ار  يرگید 

( مالّسلا هیلع  ) ماما لابند  هب  تفالخ 

هرهچ ي دـنک و  یبلط  تصرف  تسناوتیم  وا  دـنتفرگ ، ار  نینمؤملاریما  فارطا  دـندمآ و  ناجیه  ماـحدزا و  نآ  اـب  مدرم  هک  یماـگنه 
؛ دریگب دوخ  هب  نامرهق 

79 ص :

«. 22» تسویپ ناشیا : اب  تعیب  يارب  مدرم  ناجیه  روش و  فیصوت  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  ینخس  - . 1
تـسویپ دندرکیم : ار  تفالخ  شریذـپ  تساوخرد  ناشیا  زا  هک  یماگنه  رد  مدرم  هب  باطخ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  - . 2

«. 23»
تفالخ يارب  وت  زا  رت  هتسیاش  يدرف  میراد و  هفیلخ  هب  زاین  ام  دنتفگیم : مالّسلا ) هیلع  ) ماما هب  رارـصا  اب  مدرم  دسیونیم : يرذالب  - . 3

ریزو شقن  رگا  نم  دیهاوخن ! تفالخ  يارب  ارم  : » دومرف ترـضح  .يریگب  هدهع  رب  ار  تفالخ  ّتیلوئـسم  دیاب  راچانب  .میرادـن  غارس 
ص210) ج2 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا  « ) .مشاب امش  ریما  زورما  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مشاب ، هتشاد  امش  يارب 
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تفالخ هکلب  تفرن ؛ تفالخ  لابند  وا  .تسشن  يا  هشوگ  کی  رد  تفر  درکن و  ار  اهراک  نیا  اّما  دهدب ؛ راعش  مدرم و  نایم  رد  دیایب 
( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما اجنیا  .دـمآ  یلع  لابند  درکیم و  راختفا  یلع  هب  ماـقم  هکلب  تفرن ؛ ماـقم  بسک  لاـبند  وا  .دـمآ  وا  لاـبند 
؛ منک لوبق  ار  تفالخ  نم  هک  دـیدرک  زارد  نم  فرط  هب  ار  ناتتـسد  (1) ؛ اهومتبذجف مکتعزانو  اهومتطـسبف ، يدی  تضبق  دیامرفیم :

ناشن دوخ  زا  یعلو  هنوگچیه  مه  اجنیا  رد  نینمؤملاریما  مدرک ! فاکنتسا  نم  دیدرک ، رارصا  امـش  .مدیـشک  سپ  ار  متـسد  نم  یلو 
روضح ـال  ول  دراد : جاـیتحا  وا  هب  مالـسا  ياـیند  تسا و  هفیظو  درک  ساـسحا  تسا ؛ یعرـش  فـیلکت  درک  ساـسحا  هکنیا  اـت  .دادـن 
اهبراغ یلع  اهلبح  تیقلأل  ٍمولظم  بغسالو  ملاظ  هّظک  یلع  اوّراقی  ّالأ  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخأ  ام  رصاّنلا و  دوجوب  هّجحلا  مایق  رضاحلا و 

(2) .ٍزنع هطفع  نم  يدنع  دهزأ  هذه  مکایند  متیفلأل  اهلّوأ و  سأکب  اهرخآ  تیقسلو 

هب نارگید  هک  ار  یناـماسبان  عاـضوا  منکیمن و  لوبق  ار  تموکح  تفگن  شا  یمالـسا  فیلکت  رطاـخب  زاـب  نینمؤملاریما  مه  زور  نآ 
رب نم  دنا ، هدروآ  دوجو 

80 ص :

اریذپ ار  تعیب  دیتساوخ  نم  زا  دیدمآ و  نم  غارس  هب  دیامرفیم : نینچ  يو  اب  مدرم  تعیب  ّتیفیک  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 1
متسد رارـصا  اب  امـش  اّما  .مدیـشک  بقع  ار  دوخ  تسد  متفرن و  راب  ریز  زاب  .درادن  دوجو  يرگید  هار  دیتفگ : .مریذپیمن  متفگ : .مشاب 
هنشت نارتش  دننامه  دیدروآ ، موجه  نم  رب  سپ  .دیدیشک  شیپ  دوخ  يوس  هب  امش  مدیـشک و  بقع  ار  شیوخ  ناتـسد  دیدوشگ ، ار 

ارم مدرک  نامگ  هک  دـیدروآ  راشف  نانچ  .هدوشگ  ناشیاپ  زا  دـنبوناز  رـس و  زا  راـهم  ناـبراس  هک  ینارتش  دنـسرب ؛ بآ  هب  هک  یماـک 
ار دوخ  تسد  هک  دوب  راشف  رارـصا و  همه  نیا  یپ  رد  .تفر  دـیهاوخ  ناـیم  زا  رگید  ضعب  هلیـسو ي  هب  یـضعب  اـی  تشک ، دـیهاوخ 

ص 244) ج 1 ، دیفم ، داشرا   ) .دیدرک تعیب  نم  اب  مامت  رایتخا  اب  امش  مدوشگ و 
مدرگادرگ يرایسب  ّتیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  : » دیامرفیم هک  تسا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هّیقشقش ي  هبطخ ي  زا  یشخب  - . 2

ءاملع و زا  دنوادخ  هک  یتّیلوئـسم  دهع و  دوبن  رگا  و  تسا ، هدش  مامت  تّجح  تهج  نیا  زا  و  دنا ، هدرک  مایق  ما  يرای  هب  هتفرگ و  ار 
اهر ار  تفـالخ  رتش  راـهم  نم  دـننکن ، توکـس  ناگدیدمتـس  یگنـسرگ  نارگمتـس و  یگرابمکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  نادنمـشناد 

رد امـش  يایند  هک  دـیدیمهفیم  بوخ  هاگنآ  و  مدرکیم ، باریـس  شزاغآ  ماج  اب  ار  نآ  رخآ  مدومنیم و  رظنفرـص  نآ  زا  متخاـسیم و 
ص 50) هبطخ ي 3 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دیآ نوریب  يدنفسوگ  ینیب  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رتشزرا  یب  نم ، رظن 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
http://www.ghaemiyeh.com


هفیظو ساسحا  فیلکت و  ساـسحا  تالکـشم ، نیا  دوجو  اـب  اـّما  تسا ؛ هار  رـس  رب  یتالکـشم  هچ  هک  تسنادـیم  وا  .مریگیمن  شود 
هیام نیملسم  هعماج ي  مالـسا و  ناهج  حالـصا  يارب  مالـسا ، يایند  رد  دوخ  میظع  ّتیثیح  زا  دوخ و  يوربآ  زا  دش  رـضاح  و  درک ،

(39  ) .درک لوبق  ار  تفالخ  اذل  و  دراذگب ،

تموکح نیرت  یمدرم 

یمکاح نآ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تموکح  یمدرم ، تموکح  کـی  لـماک  هنومن ي 
اهنآ يرادمامز  هک  دنتـساوخ  دندرک و  سامتلا  دندرک ، اضاقت  وا  زا  دندش و  عمج  مدرم  هّماع ي  راب  نیلّوا  يارب  هک  مالـسا  رد  تسا 
ّقـش نانــسحلا و  یطو ء  دـقل  یّتـح  بناـج  ّلـک  نـم  ّیلع  نولاـثنی  ّیلإ  عبـّـضلا  فرعک  ساـّنلاو  ّـالإ  ینعار  اـمف  .دریگب  تسدـب  ار 

باختنا تموکح  هب  ارم  دـنهاوخیم  دـنا و  هتفرگ  ارم  فارطا  دـنا ، هدـمآ  درگ  مدرم  هوبنا  مدـید  ناـهگان  نم  دـیامرفیم :  (1) .يافطع
.دننکب

هب یمومع  داهنـشیپ  نینچ  کی  دوب و  هدـشن  عمج  رما  لّوا  رد  ناناملـسم  هفیلخ ي  باختنا  يارب  یمیظع  ّتیعمج  نینچ  زور ، نآ  اـت 
هک دـندرک  تساوـخرد  وا  زا  دـندمآ و  درگ  ناناملـسم  میظع  تعاـمج  هک  دوـب  یـسک  لّوا  مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع .دوـب  هدـشن  یـسک 

.دنک لوبق  ار  تموکح 

زا .دندش  هدیبوک  دندوب ) ناوج  ود  ره  هک  يدنزرف  ود   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هک  دندش  عمج  نم  فارطا  مدرم  ردقنآ  دیامرفیم :
.دش هراپ  مسابل  دندروآ ، راشف  مدرم  سب 

دننادیم سک  نیرت  هتسیاش  ار  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  يارب  مدرم  راشف 

81 ص :

، دوب راتفک  ياهلای  نوچمه  هک  یناوارف  ماحدزا  : » دیامرفیم هک  تسا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هّیقشقش ي  هبطخ ي  زا  یشخب  - . 1
نانچنآ .دـنوش  هل  اپ  ریز  نیـسح  نسح و  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  .دـندرک  هطاحا  ارم  فرط  ره  زا  نانآ  .تشاداو  تفالخ  لوبق  هب  ارم 

ص هبطخ ي 3 ، هغالبلا ، جـهن  « ) .دـش هراپ  بناج  ود  زا  مسابل  تخادـنا و  جـنر  هب  ارم  تخـس  هک  دروآ  راشف  میاـهولهپ  هب  ّتیعمج 
(. 49
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مالـسا و هب  تقبـس  تلیـضف  ياراد  یهلا ، رکف  ياراد  دوـب ؛ مدرم  اـب  مدرم و  ناـیم  رد  لّوا  زا  .دـنک  هرادا  ار  مدرم  روـما  دـناوتیم  هک 
هک یتاظحل  نیلّوا  زا  دـسریم و  تموکح  هب  یعـضو  نینچ  کی  اب  نینمؤملاریما  .دنتـشادن  ار  لیاضف  نآ  نارگید  هک  یناوارف  لیاضف 

.تسا اهناملـسم  هّماع ي  ریخ  تهج  رد  اهراتفر  اهرادرک و  اهنامرف ، اه ، هیـصوت  اه ، هتفگ  همه ي  دوشیم ، زاـغآ  یهلا  تموکح  نیا 
(40)

82 ص :
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تّیلوئسم شریذپ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هزیگنا ي   : متشه لصف 

هراشا

83 ص :
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84 ص :
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مولظم تیامح  يزیتس و  ملاظ 

ترـضح نآ  .دوب  توافتم  نارادـمامز  نادـنمتردق و  یلومعم  هزیگنا ي  اـب  ّتیلوئـسم  لوبق  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هزیگنا ي 
یتقو ناـمثع ، لـتق  زا  دـعب  هکلب  .درکن  لوبق  ار  تفـالخ  تسا ، نم  ّقح  هکنیا  باـب  زا  یّتح  .تشادـن  شدوخ  يارب  يا  هزیگنا  چـیه 

هب دینک و  اهر  ار  نم  (1) ؛ يریغ اوسمتلا  ینوعد و  دومرف : دنک ، لوبق  ار  تفالخ  ترضح  هک  دندرک  رارـصا  ناشیا و  تمدخ  دندمآ 
اهناملـسم رادـمامز  هفیلخ و  زا  .درک  مهاوخ  تعاطا  وا  زا  نم  دـینک ، باـختنا  ار  سک  ره  هک  دـینادب  و  دـیورب ، يرگید  سک  غارس 

.مشاب رادمامز  ًاسأر  مدوخ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  امش  يارب  مشاب ، کمک  رواشم و  کی  ناونعب  رگا  نم  منکیم و  يوریپ 

: تسا هّیقشقش  هبطخ ي  رخآ  فورعم  هلمج ي  نامه  یکی  تشاد ؛ یلیالد  تفالخ  شریذپ  يارب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هّظک یلع  اوّراقی  ّالأ  ءاملعلا  یلع  هللا  ذخأ  ام  رصاّنلا و  دوجوب  هّجحلا  مایق  رـضاحلا و  روضح  الول  همـسّنلا  ءرب  هّبحلا و  قلف  يّذلا  اما و 
دینکیم رارصا  دیهاوخیم و  امش  هک  الاح  ینعی  (2) ؛ اهلّوأ سأکب  اهرخآ  تیقسل  اهبراغ و  یلع  اهلبح  تیقلأل  مولظم  بغـس  الو  ٍملاظ 

ملاظ و يریـس  لّمحت  هک  ناـهاگآ  زا  ناـیاناد و  زا  هتفرگ  ناـمیپ  ادـخ  هک  منادـیم  مه  نم  و  دـننکیم ، نم  کـمک  يداـیز  ناـسک  و 
مولظم یگنسرگ 

85 ص :

ص 136. مالک 92 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 50. هبطخ ي 3 ، هغالبلا ، جهن  - . 2
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.منکیم لوبق  اذل  دننکن ، ار 

مولظم يا  هّدع  دنریس و  يرگمتس  هار  زا  ینارگمتـس  هک  درکیم  هدهاشم  ار  یتّیعقاو  نینچ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نامز ، نآ  رد 
، تسه وا  هّجوتم  یتّیلوئسم  نینچ  کی  نوچ  .تسین  لّمحت  لباق  نیا  و  دنا ؛ هنـسرگ  لّوا  هتـسد ي  يرگمتـس  رطاخب  دنا و  هدش  عقاو 

(41  ) .تسا هزیگنا  کی  نیا  .دنکیم  لوبق 

نیملسم روما  حالصا  نید و  مچرپ  زازتها 

الو ٍناطلـس  یف  ًهسفاـنم  اـّنم  ناـک  يذـّلا  نکی  مل  ّهنأ  ملعت  کـّنإ  ّمهللا  دـیامرفیم : يرگید  هلمج ي  رد  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما
ام هک  ینادیم  دوخ  وت  ایادخ ! ینعی  (1) ؛ كدالب یف  حالصإلا  رهظنو  کنید  نم  ملاعملا  درنل  نکلو  ماطحلا  لوضف  نم  ٍءیش  سامتلا 

طقف هکلب  .میدـماین  يویند  فراخز  يروآدرگ  ندرک و  عمج  لوپ  دـصق  هب  میدـشن ؛ نادـیم  نیا  دراو  تموکح  تردـق و  دـصق  هب 
ات دنک  هاگن  اهنآ  هب  دیاب  یگدنز  هداج ي  رد  ناسنا  هک  ییاهسردآ  نیا  .هدش  اج  هباج  تیاده  ياه  هناشن  میدید  هک  تسا  نیا  يارب 

مهاوخیم نم  .دندنک  ار  اه  هناشن  نیا  زا  یضعب  دندرک ؛ اج  هباج  ضوع و  ار  اهسردآ  نیا  دسرب ، لزنم  هب  ات  دنک ، یط  تسرد  ار  هار 
.منادرگرب شدوخ  ياج  هب  ار  نید  ياه  هناشن  اهسردآ و  نیا  تردق ، نتفرگ  تسدب  يرادمامز و  اب 

ار مالسا  هار  .دربب  نیب  زا  دوب ، هدش  عقاو  نامز  نآ  رد  هک  ار  اهفارحنا  تردق ، ندروآ  تسدب  اب  دهاوخیم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.دوب هدرک  توعد  هار  نآ  هب  ار  مدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ هک  دنکب  یمیقتسم  هار 

86 ص :

وت اراگدرورپ ! : » دـنهدیم حیـضوت  ار  تفالخ  شریذـپ  لـیلد  نآ  رد  ترـضح  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  یمـالک  - . 1
عاتم زا  هکنیا  يارب  هن  میروآ و  تسدب  یتنطلس  کلم و  هک  دوب  نیا  يارب  هن  میداد ، ماجنا  تموکح  شریذپ  رد  ام  هچنآ  هک  ینادیم 

رد ار  تملاـسم  حلـص و  مینادرگزاـب و  ار  تنید  هتفر ي  نیب  زا  ياـه  هناـشن  هک  دوـب  نیا  رطاـخب  هکلب  مینک ؛ هّیهت  يزیچ  اـیند  تسپ 
راب هدش ، هدرپس  یشومارف  تسدب  هک  یتارّرقم  نیناوق و  دنریگ و  رارق  ینمیا  رد  تا  هدیدمتس  ناگدنب  ات  میزاس ، راکشآ  تیاهرهش 

ص 189) هبطخ ي 131 ، هغالبلا ، جهن  « ) .ددرگ یلمع  رگید 
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(42  ) .مینک نک  هشیر  ار  هدمآ  دوجو  هب  داسف  مینک و  حالصا  میهاوخیم  كدالب ؛ یف  حالصإلا  رهظنو 

لطاب وحم  قح و  ییاپرب 

ندرک هدایپ  هکلب  تسین ؛ لصا  تردـق ، ندرک  هضبق  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  یهلا  تموکح  ياه  هّزیمم  اـهیگژیو و  نیرتمهم  زا  یکی 
گنج هب  تمیزع  ریـسم  رد  دیـسر ، تموکح  هب  هکنآ  زا  دـعب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .تسا  لـصا  ادـخ  نید  هب  لـمع  لوصا و 

ای درک : ضرع  ترــضح  نآ  هـب  ساـبع  نـبا  .دزیم  هلــصو  دوـخ  تـسد  اــب  ار  شدوـخ  شفک  دوـب و  هتــسشن  يا  هـمیخ  رد  لــمج 
! نک هّیهت  تدوـخ  يارب  شفک  تفج  کـی  رود و  شزادـنیب  ینزیم ؟ هنیپ  ار  نآ  هـک  دزرا  یم  دـنچ  شفک  نـیا  رگم  نینمؤـملاریما !

تساوخیم رگا  مه  ترضح  دوب ؛ هدز  یفرح  کی  دوب و  هدرک  يداهنشیپ  کی  ساّبع  نبا الاح  .دادن  ار  فرح  نیا  باوج  ترـضح 
؛ دـناشک یـساسا  هّجوت  کی  هب  ار  ساّبع  نبا  درک و  هدافتـسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اـجنیا  زا  ًاروف  .دوب  دـلب  هک  درخب  ون  شفک 
، تسا خاروس  خاروس  هک  يا  هنهک  شفک  نیا  .درادن  یتمیق  چـیه  تفگ : ساّبع  نبا  دزرا ؟ یم  ردـقچ  شفک  نیا  وت  رظن  هب  تفگ :

! درادن یتمیق  چیه 

رتـشزرا یب  نم  يارب  شفک  نیا  زا  دوخ  يدوخ  هب  تسا ، نم  تسد  هک  یتردـق  نیا  تموـکح و  نیا  ساـّبع ! نبا  دوـمرف : ترـضح 
(1)! مربب نیب  زا  ار  یلطاب  ای  منک  هماقا  ار  یّقح  تموکح ، نیا  اب  هکنیا  رگم  ًالطاب ؛ عفدأ  وا  ًاقح  میقأ  نأ  ّالإ  تسا ؛

، اهنامرآ اهفده ، هب  ندیسر  يارب  تسا  هلیسو  کی  تموکح  هکلب  درادن ؛ یشزرا  نم  يارب  دوخ  يدوخ  هب  تردق ، تموکح و  ینعی 
.اهشزرا و 

87 ص :

ص 185؛ ج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  ص 247 ؛ ج 1 ، دـیفم ، داشرا  ص 76 ؛ هـبطخ ي 33 ، هغـالبلا ، جـهن  - . 1
ص 76 و 113. ج 32 ، راونالاراحب ، ص 9 ؛ ج 2 ، مارو ، هعومجم ي 
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نیا ياـه  هنماد  نیرت  نییاـپ  اـت  روط  نیمه  دوشیم ، عورـش  هک  هّلق  سأر  زا  ّتیـصوصخ  نیا  و  تسا ، قح  تموکح  ّتیـصوصخ  نیا 
(43  ) .دیامن جیورت  ار  قالخا  نیا  هّیحور و  نیا  دنک و  شزیر  یتسیاب  تموکح - لماوع  ینعی  تردق - هندب ي 

تلادع يرارقرب 

هماقا ي زا  تسا  ترابع  طقف  ّتیلوئسم  لوبق  يرادمامز و  تسایس و  تردق و  نادیم  رد  دورو  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فده 
هئارا ربمایپ  هک  یلکـش  نامه  هب  ار  نید  دربب ؛ نیب  زا  ار  داسف  دیامن و  حالـصا  دنک ؛ رارقرب  ار  تلادع  هعماج  رد  دـهاوخیم   (1) .لدع

دـنا و هدـمآ  یناـسک  دـنیبیم  یتقو  .تسین و  نکمم  تردـق  نودـب  نیا  و  دربـب ؛ نیب  زا  ار  اـهفیرحت  ار و  اـهفارحنا  دـنادرگرب ؛ هدرک ،
(44  ) .دوشیم هصرع  دراو  دنکیم و  لوبق  دننکیم ، تساوخرد 

88 ص :

ّقحلا ذخآ  یّتح  ٌفیعض  يدنع  ّيوقلا  هل و  ّقحلا  ذخآ  یّتح  ٌزیزع  يدنع  لیلّذلا  : » هک دوب  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما راعش  - . 1
نم رظن  رد  رگمتس  نادنمورین  .مریگب و  ار  ناشّقح  ات  دنمرتحم ، زیزع و  نم  رظن  زا  دنتسپ ، لیلذ و  اهرظن  رد  هک  یناگدیدمتس  «. » هنم

تموکح رد  ار  شیوخ  لمع  هویـش ي  و  ص 81 ) هبطخ ي 37 ، هغالبلا ، جـهن  « ) .مناتـسب اهنآ  زا  ار  نارگید  ّقح  ات  دنتـسپ ، ریقح و 
نإ ّقحلا و  لـهنم  هدروأ  یّتح  هتمازخب  ملاّـظلا  ّندوقـأل  هملاـظ و  نم  مولظملا  ّنفـصنأل  هللا  میا  و  : » هک دومنیم  نییبـت  مدرم  هب  هنوگنیا 
هب ناشک  ناشک  ینیب و  رد  هقلح  ار  هراکمتس  و  منک ، مکاح  ار  تلادع  فاصنا و  مولظم ، ملاظ و  نایم  دنگوس  ادخ  هب  «. » ًاهراک ناک 

ص 194) مالک 136 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دنشابن راک  نیا  هب  لیام  هک  دنچ  ره  مناشک ، قح  روخشبآ 
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تعیب زا  نیفّلختم  اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما دروخرب   : مهن لصف 

هراشا

89 ص :
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! زگره يرابجا ، تعیب 

زج هب  .درادـن  هقباس  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  -ت  عیب ّتیمو  - مع هب  -ي  تعیب چـیه  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ر( -- بماـیپ زا  -د  عب
دادعت طقف  و  دندرک ، تعیب  هباحص  ناگرزب  مامت  یمالـسا و  راطقا  مامت  دندرکن ، تعیب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  هک  ماش  مدرم 

دجـسم و هب  دندروآ  ار  اهنیا  دومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما  (1) .دندز زاب  رـس  تعیب  زا  هک  دندنام  رفن - هد  زا  رتمک  يدودـحم -
تعیب یضعب  نانخس ، نیا  زا  سپ  .دندز  یفرح  دندروآ و  يرذع  مادک  ره  دیدرکن ؟ تعیب  ارچ  اهامش  هک  دیـسرپ  اهنیا  زا  کی  کی 

(45 ! ) دندرک ناشیاهر  دندرکن و  تعیب  هب  روبجم  ار  اهنآ  ترضح  دندرکن ، تعیب  زین  یضعب  دندرک و 

تیاده يارب  وگو  تفگ 

نم تفگ : خساپ  رد  زین  وا  درک و  لاؤس  يو  زا  ار  تعیب  مدع  لیلد  ترضح  .دوب  هدرکن  تعیب  هک  دوب  یناسک  زا   (2) رمع نب  هللادبع 
رد وا  دومرف : ترضح  دنشاب ! هدرک  تعیب  ءانثتسا - نودب  مدرم - همه ي  هک  منکیم  تعیب  یماگنه 

91 ص :

، هملـسم نب  دّمحم  دـیز ، نب  هماسا  صاّقو ، یبا  نب  دعـس  رمع ، نب  هللادـبع  زا : دـنترابع  دـندرکن ، تعیب  ترـضح  اب  هک  یناسک  - . 1
.مالس نب  هللادبع  کلام ، نب  بعک  صاع ، نب  دیعس  مکح ، نب  ناورم  هبقع ، نب  دیلو  تباث ، نب  ناّسح 

«. 24  » تسویپ رمع : نب  هللادبع  همانیگدنز ي  - . 2
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(1)! دورب دینک  شیاهر  .تسا  هدش  مه  رتقالخادب  هتشگ ، ریپ  هدش و  گرزب  هک  الاح  دوب و  قالخادب  مه  یناوج 

هک تسا  مالّسلا )) هیلع  ) نیـسح ماما  لتاق   ) فورعم ِدعـس  رمع  ردپ  وا   (2) .دوب صاـّقو  یبا  نب  دعـس  دوب ، هدرکن  تعیب  هک  مّود  رفن 
؟ يدرکن تعیب  ارچ  درک : لاؤس  ترـضح  دـمآ ، دعـس  هک  یماگنه  دـیروایب ، ار  دعـس  دومرف : ترـضح  .دیـسانشیم  ًالماک  ار  وا  امش 

هفاضا دروآ و  نابز  رب  ار  رمع  نب  هللادـبع  فرح  نامه  منکیم ! تعیب  مدوب ، هدرکن  تعیب  هک  مدوب  نم  اـهنت  هک  یتقو  یلع  اـی  تفگ :
.دسریمن يّرش  ام  هب  نیا  زا  .دیوگیم  تسار  دندومرف : مالّسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  دسریمن ! يّرـش  وت  هب  نم  زا  هک  شاب  نئمطم  درک :

( مالّـسلا هیلع  ) نینموـملاریما هیلع  يا  هثداـح  چـیه  رد  صاـّقو  یبا  نب  دعـس  مه  رخآ  اـت  هّتبلا  .تشاذـگ  دازآ  دوـمن و  اـهر  مه  ار  وا 
(3) .درکن تکرش 

92 ص :

ماما روضح  هب  هللادبع  یتقو  .دنناوخ  ارف  ار  رمع  نب  هللادبع  دنداد  روتـسد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دسیونیم : دیدحلا  یبا  نبا  - . 1
سپ دومرف : ترضح  درک ! مهاوخن  تعیب  نم  دننکن ، تعیب  مدرم  همه ي  ات  تفگ : خساپ  رد  يو  امن ! تعیب  دومرف : ترضح  دیـسر ،

منکیمن و مه  ار  راک  نیا  تفگ : هللادبع  تفر ! یهاوخن  نوریب  هنیدم  زا  هک  روایب  ینماض  ای  يوشن و  جراخ  هنیدـم  زا  هک  هدـب  دّـهعت 
هب ار  وا  .دسرتیمن  وت  ریـشمش  هنایزات و  زا  وا  نینمؤملاریما ! ای  تشاد : هضرع  ترـضح  هب  رتشا  کلام  مراپـسیمن ! مه  ار  يدّهعت  نینچ 

: دومرف ترضح  هللادبع ، نتفر  زا  دعب  .دورب  هک  تسا  دازآ  .دنک  تعیب  رابجا  هب  مهاوخیمن  دومرف : ترضح  منک ! شبدا  ات  راپـسب  نم 
، هغالبلا جهن  حرـش   ) .تسا هدش  رتقالخادب  رتوخدنت و  تسا ، هدـش  رتگرزب  هک  نونکا  دوب و  قالخادـب  وخدـنت و  زین  یکدوک  رد  وا 

ص 9) ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا 
«25  » تسویپ صاّقو : یبا  نب  دعس  همانیگدنز ي  - . 2

ترضح دزن  هب  ار  صاّقو  یبا  نب  دعس  يو ، ندش  هتشاذگ  دازآ  رمع و  نب  هللادبع  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخـس  زا  دعب  - . 3
یقاب تعیب  يارب  نم  زج  سک  چـیه  هک  یماگنه  راذـگب ! دازآ  ارم  نسحلاابا ، اـی  تشاد : هضرع  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هب  يو  .دـندروآ 

بجوم هک  یمادقا  چیه  هک  مهدیم  نانیمطا  وت  هب  مروخیم و  دنگوس  دنوادخ  هب  اّما  درک ! مهاوخ  تعیب  زین  نم  هاگنآ  دشاب ، هدـنامن 
جهن حرش  .دیراذگب  شدازآ  .دیوگیم  تسار  يرآ ؛ دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .دز  دهاوخن  رس  نم  زا  دشاب ، وت  يدونـشخان 

ص 9. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_92_3
http://www.ghaemiyeh.com


دنتـشامگ و هاپـس  یهدـنامرف  هب  ناشتافو  هظحل ي  رد  ار  وا  ربمایپ  هک  يا  هلاس  هدزون  ناوج  نامه  ؛(1)  دوب دیز  نب  هماسا  يدـعب  رفن 
.تسا هماسا  ناـمه  نیا  .دـندرک  فّلخت  هماـسا  شیج  زا  مه  يا  هّدـع  کـی  دربب و  نوریب  هنیدـم  زا  ار  نایرکـشل  هک  دـندرک  دـیکأت 

زا هک  متسین  یسک  نم  متسه ، امـش  داز  هناخ  نم  یلع ! ای  تفگ : هماسا  ینکیمن ؟ تعیب  ارچ  وت  دندومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
نیا دینیبب ؛ (2)! ورب مه  وت  بوخ ؛ یلیخ  دـندومرف : .درک  مهاوخ  تعیب  دـعب  دریگ ؛ مارآ  عاضوا  هک  مرظتنم  الاح  .مچیپب  رـس  وت  تعیب 

تعیب یلع  اب  نیا  .تسا  هیـسداق  گنج  رد  مالـسا  گرزب  رادرـس  صاّقو  یبا  نب  دعـس  دـینک ! هظحالم  ار  اـه  هقباـس  ار و  اـه  هّیحور 
تعیب یلع  اـب  مه  نیا  تسا ؛ يریگ  هشوگ  تداـبع و  دـهز و  هب  فورعم  تسا ؛ مّود  هفیلخ ي  رـسپ  رمع ، نب  هللادـبع  ارچ ؟ .دـنکیمن 

هدرک و دازآ  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  شردپ  تساهنیا ؛ داز  هناخ  دیوگیم - شدوخ  هک  روطنامه  دیز - نب  هماسا  .دـنکیمن 
هیلع و هللا  یّلص  ) ربمایپ دنواشیوخ  ینعی  هدروآرد ؛ وا  دقع  هب  ار  شدوخ  هّمعرتخد ي  مه  دعب  هدرک ؛ لوبق  شدوخ  یگدناوخرسپ  هب 

.دنکیمن تعیب  تسا ؛ مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما و  هلآ )

؟ دنکیمن تعیب  ارچ 

دیاب دینک ، كرد  یتسرد  هب  ار  اهنیا  ندرکن  تعیب  ّتلع  دیهاوخیم  رگا 

93 ص :

«. 26  » تسویپ دیز : نب  هماسا  همانیگدنز ي  - . 1
هک تساوخ  يو  زا  داتسرف و  دیز  نب  هماسا  غارس  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما صاّقو ، یبا  نب  دعـس  رمع و  نب  هللادبع  زا  دعب  - . 2

دهاوخن رـس  نم  زا  یفالخ  هک  میوگیم  نانیمطا  اب  و  متـسه ، امـش  داز  هناخ  مالغ  هدش و  دازآ  هک  نم  داد : خساپ  هماسا  .دیامن  تعیب 
سک غارـس  مه  نآ  زا  سپ  درک و  صّخرم  زین  ار  وا  مالّـسلا ) هـیلع  ) ماـما .درک  مهاوـخ  تـعیب  مدرم ، ندـش  مارآ  اـب  يدوز  هـب  دز و 

: دومرف یهاوخیمن ؟ تعیب  مالس  نب  هللادبع  کلام و  نب  بعک  تباث و  نب  ناّسح  زا  ایآ  دندرک : ضرع  ترضح  هب  .داتـسرفن  يرگید 
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   ) .میرادن يو  هب  يزاین  مه  ام  درادن ، ام  هب  يزاین  هک  یـسک  انیف » هل  هجاح  نمیف ال  انل  هجاح  «ال 

ص 9) ج 4 ،
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ار یسک  نابیرگ  دب  ياهتلصخ  نیا  یتقو  .دسانـشیمن  دهاز  دباع و  کچوک و  گرزب و  هک  ییاهتلـصخ  تاّیحور و  نآ  هب  دیدرگرب 
، يردام ردپ و  هنیک ي  تلاح  دسح ، تلاح  .دشاب  شدوخ  رد  اهتلـصخ  نیا  بظاوم  دیاب  ناسنا  .دناشکیم  مّنهج  ات  ار  ناسنا  تفرگ ،
! منکیم تعیب  دـش ، مارآ  هک  عاضوا  دـیوگب : هک  دوشیم  بجوم  یبلط  شیاسآ  هّیحور ي  یگداوناخ ، نیرید  ياهتفلاخم  اهینمـشد و 

؟ يدرگیم یتحار  شیاسآ و  شمارآ و  لابند  ارچ  تسه ، یلع  اب  قح  يدیمهف  یتقو  یسانشیم و  ار  یلع  یتقو  ارچ ؟

.دتفیب هار  شلابند  دنک و  ادیپ  ار  يزیزع  فیرـش و  هدیا ي  ار ، یبوبحم  قوشعم و  ار ، یفده  ناسنا  هک  تسا  نیا  دنمـشزرا  یگدنز 
دوـخ اذـل  .دـشاب  دـناوتیمن  تسین و  هتـسجرب  ـالاو و  ناـسنا  کـی  تقو  چـیه  وا  دوـشیم ، هـچ  دـنیبب  اـت  دنیـشنیم  راـنک  هـک  سک  نآ 

هدوسآ تحار و  ناشیاه  هناـخ  رد  همه  دروآ ، ناـمیا  یلع  هک  یتقو  نآ  .دوب  هّیحور  نیا  لـباقم  هطقن ي  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
يارب هک  يرـسدرد  اـهتنم  تشگیم ؛ رـسدرد  لاـبند  نینمؤـملاریما  اـّما  دـندروآ ؛ یمن  درد  هـب  ار  دوـخ  درد  یب  رـس  دـندوب و  هتـسشن 

.تسا ناسنا  لامک  هیام ي  هک  يرسدرد  تسادخ ؛

لقن نینمؤملاریما  هب  عجار  مه  يدب  زیچ  میدروآ ، مسا  هک  يرفن  دنچ  نیا  زا  خیرات  رد  هّتبلا  .دندرکن  تعیب  هک  دـندوب  رفن  دـنچ  نیا 
رد هک  یـسک  لّوا  اّما  مینکیمن ، تعیب  ام  دنتفگ  نینمؤملاریما  هب  تحارـص  اب  هک  تسا  تعیب  زا  نیفّلختم  ناشمـسا  اهنیا  .تسا  هدـشن 

يور نینمؤملاریما  زا  هک  مه  یسک  نیلّوا  درک و  تعیب  دمآ و  ولج  هک  تسا  هحلط  بانج  درک ، تعیب  نینمؤملاریما  اب  هنیدم  دجـسم 
(46 ! ) دروآ دوجو  هب  ار  لمج  يارجام  نآ  تفر و  هک  دوب ، هحلط  نیمه  دنادرگ ،

94 ص :
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همانرب مالعا   : مهد لصف 

هراشا

95 ص :
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تعیب زا  لبق  تّجح  مامتا 

تموکح نم  دینکیم ، رارـصا  امـش  هک  الاح  رگا  دینادب  دومرف : دنک ، لوبق  ار  مدرم  اب  تعیب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  لبق 
مان و ياهمدآ  اهتّیـصخش و  اه ، هرهچ  هظحالم ي  نم  هک  دـینک  لایخ  اداـبم  مداد ، تبثم  خـساپ  امـش  هب  نم  رگا  و  مریگ ، تسدـب  ار 

مهاوخ رارق  دوخ  شور  ار  نارگید  شور  درک و  مهاوخ  دیلقت  ّتیعبت و  نآ  نیا و  زا  نم  دینک  لایخ  ادابم  .درک  مهاوخ  ار  راد  ناشن 
منادـیم و مراد و  ملع  نم  دوخ  هک  هنوگنآ  (1) ؛ ملعأ ام  مکب  تبکر  مکتبجأ  نإ  ّینأ  اوملعا  .دش و  دـهاوخن  يزیچ  نینچ  ًادـبا  داد !

.درک مهاوخ  هرادا  داد و  مهاوخ  تکرح  ار  امش  هنوگنآ  ممهفیم ، مالسا  زا  مهدیم و  صیخشت 

حلاصم ظفح  رطاخب  مه  اجنآ  رد  تسناوتیم  ترضح  هّتبلا  .درک  لوبق  ار  تفالخ  اهتّجح  مامتا  نیا  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
یمالـسا ياهـشزرا  یمالـسا و  لوصا  رب  ّتیعطاق ، لامک  اب  اّما  دروایب ؛ تسدـب  ار  اهلد  دـیایب و  هاـتوک  هّیـضق  ِبناوج  هظحـالم ي  و 

(47  ) .درک يراشفاپ 

97 ص :

ار تفالخ  مامز  هک  دندرکیم  تساوخرد  ناشیا  زا  رارـصا  اب  مدرم  هک  یماگنه  رد  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  یمالک  - . 1
نیا و نخس  هب  منکیم و  راتفر  امـش  اب  منادیم ، دوخ  هک  هچنآ  قبط  منک ، تباجا  ار  امـش  توعد  رگا  دیـشاب ، هاگآ  : » دریگب تسد  رد 

ص 136) هبطخ ي 92 ، هغالبلا ، جهن  « ) .داد مهاوخن  ارف  شوگ  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  نآ و 
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نافعضتسم زا  تیامح 

هب تبون  دـش ، مّظنم  ّبترم و  یهاتوک  هلـصاف ي  هب  تفـالخ  هاگتـسد  دیـسر و  تفـالخ  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماـگنه 
.دیسر همانرب  مالعا 

؛ درکیمن لّمحت  ار  اهراک  نآ  بلاط  یبا  نب  یلع  دـننام  یتّیـصخش  هک  دوب  هداتفا  قاـفّتا  ییاـهراک  دوب ، هتـشذگ  هک  یلاـس  دـنچ  رد 
...و یصخش  ياهذوفن  زا  قحبان  هدافتسا ي  و  یناسفن ، ياه  هتساوخ  رد  ندش  قرغ  يزودنا ، تورث  دننام 

هیرگ ي زا  بش  هفصن  دندوب ، هدیـشک  یگنـشت  باتفآ  ریز  دندوب ، هدروخ  یگنـسرگ  بلاط  یبا  بعِـش  رد  يزور  هک  یناسک  نامه 
نمـشد زا  دـندوب ، هدز  ریـشمش  ربمایپ  نامز  ياهگنج  رد  هک  یناسک  نامه  دوب ؛ هدـماین  ناشمـشچ  هب  باوخ  ناش  هنـسرگ  ناکدوک 

ردقنآ یـضعب  .دـندوب  هدـش  تورث  لام و  رد  قرغ  زورما  اهمدآ  نیمه  دـندوب ، هدرکن  یهاگن  نیرتمک  تمینغ  هب  دـندوب ، هدیـسارهن 
هعطق هعطق  ربت  اب  دننک ، میـسقت  هثرو  نیب  دنتـساوخیم  دوب و  اهنیا  لام  هک  ار  ییالط  ياه  هّکت  دـندُرم ، یتقو  هک  دـندرک  ادـیپ  تورث 

، دننک بآ  ار  اهالط  دنورب و  يرگرز  شیپ  هکنیا  تصرف  هک  دنـسرب ، اهالط  هب  رتدوز  هک  دـندوب  هچاپتـسد  يردـق  هب  هثرو  .دـندرک 
(1)! دندرک هّکت  هّکت  ربت  اب  ار  اهنیا  ياهالط  دندروآ و  ربت  دنتشادن ؛

، اهـسابل اهـشرف ، تارهاوج ، اهالط ، دـندروآ ، ار  یتمیق  ياهزینک  دـش ، ریزارـس  اهتورث  تفرگ و  ماـجنا  مور  ناریا و  تاـحوتف  یتقو 
يرادنتـشیوخ دهز و  ناسنا  هک  یماگنه  و  دیزرل ، دـش و  لش  ناشیاپ  تسد و  یعمج  دـندروآ ، ار  اهنیا  لاثما  تفبرز و  ياه  هچراپ 

هّدع کی  دنوشیم : میـسقت  مدرم  سپ  دـسریمن ؛ یتمیق  رهاوج  هک  همه  هب  .دـیآ  یم  شیپ  مه  رگید  تالاکـشا  داد ، تسد  زا  ار  دوخ 
زا هک  ییاهنآ  هّدع  کی  .دـننامیم  مورحم  یتمیق  رهاوج  زا  هک  ییاهنآ  هّدـع  کی  و  دـنوشیم ، دـنم  هرهب  یتمیق  رهاوج  زا  هک  ییاهنآ 

ياهزینک لیصا ، ياهبسا 

98 ص :

«12  » تسویپ رد  يو  همانیگدـنز ي  هک  دـشابیم  نامثع - داـماد  فوع - نب  نمحّرلادـبع  دوب ، اـهالط  نیا  کـلام  هک  یـصخش  - . 1
.تسا هدش  هتشون 
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و دـسریم ؛ اهنآ  هب  شربخ  شیاشامت و  طقف  هک  ییاهنآ  هّدـع  کی  و  دـنوشیم ، رادروخرب  دـمآراک  هدـیزرو و  ياـهمالغ  يوراـبیز ،
.دیآ یم  دوجو  هب  هعماج  رد  ضیعبت  هنوگنیدب 

ریـسا یمدآ  درک ، هزم  ناسنا  ماک  هب  ایند  ذـیذل  ياذـغ  ایند ، يالط  ایند ، رهاوج  ایند ، رویز  ایند ، شرف  ایند ، شیاسآ  اـیند ، لاـم  یتقو 
مکش لابند  تفر  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یبالقنا  ییاسراپ  تلصخ  دش و  اهـسوه  اهاوه و  ریـسا  هک  یتقو  هعماج  دوشیم ! اهزیچ  نیا 

مه يزابدناب  اهتّذل و  رـس  ياوعد  دیآ ؛ یم  شیپ  مه  سفانت  ضیعبت و  تقو  نآ  ندرک ، هدافتـسا  ندـیرچ و  ندیـشون و  ندروخ و  و 
هدیدن ار  رگیدمه  ياههانگ  اهنُک ، ضامغا  رگیدمه  ياهاطخ  زا  اه ، هّجوم  اهذوفناب ، نادنمتردق ، دنوشیم  هّدع  کی  دیآ ؛ یم  شیپ 

! ّتیلهاج عضو  نامه  هب  ددرگیمرب  ّتیعضو  اهنیا و  لباقم  دنوشیم  مه  هّدع  کی  و  اهریگب ،

: دوب نیا  شفرح  لّوا  تفالخ ، ربنم  يور  تشاذگ  اپ  یتقو  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اذل 

زا یـشکمتس  ره  یمولظم ، ره  یلیلذ ، ره  (1) ؛ هنم ّقحلا  ذخآ  یّتح  ٌفیعـض  يدنع  ّيوقلا  هل و  ّقحلا  ذخآ  یّتح  ٌزیزع  يدنع  لیلّذـلا 
تّزع ماقم  رد  ولو  ملاظ - شـسکع  هب  و  مریگب ؛ ملاـظ  زا  وا  يارب  ار  قح  هک  یتقو  اـت  تسا  ّتیولوا  رد  وا  ّقح  تسا و  زیزع  نم  رظن 

هرود ي رد  هک  ار  یلاوما  نآ  دومرف : .يداع  مدرم  لثم  دوشیم  دـعب  مریگب ؛ وا  زا  ار  قح  اـت  تسا  لـیلذ  نم  شیپ  دـشاب - هتـشاد  رارق 
رد ار  اـهنآ  اـی  دیـشاب و  هدرک  جاودزا  اـی  هدـیرخ و  زینک  لاوما ، نیا  اـب  رگا  یّتح  دـیهد ؛ سپ  دـیاب  هدوب ، قحاـن  دـیتفرگ و  هتـشذگ 

.تسا نینمؤملاریما  تموکح  نیا  دیهد ! سپ  دیاب  .تسا  مدرم  لام  لاملا و  تیب  لام  اهنیا  .دیشاب  هدرک  جرخ  یگدنز  فراصم 

یلاح هچ  دنتشاد ، يرگید  تالایخ  هک  یناسک  نآ  یشور ، نینچ  لباقم  رد 

99 ص :

 . ص 82 هبطخ ي 37 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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دهاوخ اهنآ  هب  یتیالو  ای  یتموکح و  یماقم ، کی  نارگید  لثم  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دندوب  هدرک  لایخ  یـضعب  دننکیم ؟ ادـیپ 
ار غارچ  درمـشیم ، ار  لاملا  تیب  لاوما  ترـضح  دـننک ؛ تبحـص  يو  اب  دـندمآ  بش  .داتـسیا  مکحم  صرق و  نینمؤملاریما  اـّما  .داد 

فرح اـم  فرح  نوـچ  مدرک ، شوماـخ  .تسا  لاـملا  تیب  لاـم  غارچ  نیا  دوـمرف : تـسا ؟ يراـک  هـچ  نـیا  دـنتفگ : درک ! شوماـخ 
(1)! تسا یصوصخ 

نب ًهعـصعص  نرق ؟ سیوا  راّـمع ؟ دـنزاسب ؟ دنتـسناوتیمن  یناـسک  هچ  .تخاـس  دوـشیمن  نیا  اـب  دـندیمهف  دـندید ، هـک  ار  شور  نـیا 
هدرکن ي تراغ  یفارـشا و  یگدـنز  هافر و  هب  هدرکن ي  تداع  ياهمدآ  دـندوب ، یلومعم  مدرم  اهنیا  دنتـسناوتیم ، اهنیا  هن ؛ ناحوص ؟
زا ناشلاوما  رد  دنتـشادن ، يدب  هقباس ي  دنتـشاد ، يوق  ياهنامیا  هک  یناسک  نآ  .دنزاسب  یلع  اب  دنتـسناوتیم  اهنیا  دندوب ، لاملا  تیب 
اب دنتسناوتیمن  یناسک.دنزاسب  یلع  اب  دنتسناوتیم  اهنیا  دننک ، يروخ  لالح  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  دوبن ، يزیچ  لاملا  تیب  لاوما 

(48  ) .دنکیم مادقا  دراد و  ّتیعطاق  و  تسا ، هدنُرب  یلع  هک  دندیدیم  اهنآ  .دوب  لاملا  تیب  ملاظم  دراک  ریز  ناشتسد  هک  دنزاسب  یلع 

يداصتقا تلادع 

تـسا و قطاـن  نآ  هـب  نآرق  هـک  يزیچ  نآ  ینعی  مالـسا - ماـکحا  هـک  دـشیمن  رـضاح  یتـمیق  چـیه  هـب  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما
زا لبق  يافلخ  .دنکب  ادیپ  رییغت  يأر  هب  داهتجا  ای  یشیدنا  تحلصم  رطاخب  هداد - روتسد  نآ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ

100 ص :

.دـندش دراو  ریبز  هحلط و  هک  دوـب  لاوـما  هب  یگدیـسر  لوغـشم  لاـملا  تیب  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما اهبـش  زا  یکی  رد  - . 1
زا ریبز  هحلط و  .دـنروایب  لزنم  زا  ار  يرگید  غارچ  داد  روتـسد  درک و  شوماـخ  تشاد ، شیوـخ  لـباقم  رد  هک  ار  یغارچ  ترـضح 
هک یغارچ  نیا  نغور  هئوض » یف  مکبحاصن  نأ  یغبنی  ال  لاملا ، تیب  نم  هتیز  ناک  : » دومرف ترضح  دندرک و  لاؤس  راتفر  نیا  ّتلع 

یفـشک هیوضترملا ، بقانملا   ) .مییامن تبحـص  رگیدـمه  اب  نآ  ییانـشور  رد  هک  دوبن  راوازـس  دوب و  لاملا  تیب  زا  مدرک ، شوماـخ 
(. ص 110 ج 2 ، بوشآرهش ، نبا  بلاطیبأ ، لآ  بقانم  ص 365 ؛ یفنح ،
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يأر هب  داهتجا  نیا  نینمؤملاریما  .دنراد  لوبق  ار  نیا  مه  نّنست  لها  ناردارب  .دندوب  يأر  داهتجا  هب  دقتعم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.دوشب لمع  ربمایپ  ّتنس  هللا و  باتک  هب  طقف  دیاب  هک  دوب  دقتعم  تشادن و  لوبق  ار 

سک نآ  هدش ، ناملسم  رتدوز  نیا  دنتفگیمن  .دشیم  میـسقت  هیوّسلاب  اهناملـسم  نیب  لاملا  تیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نامز  رد 
یملع سک  نآ  دوب ، رتملاع  سک  نآ  هدش ، ناملـسم  هنیدـم  رد  سک  نآ  هدرک ، ترجه  هّکم  زا  سک  نآ  هدـیورگ ، مالـسا  هب  دـعب 
يارب تازایتما ، هنوگنیا  رطاخب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا ربمایپ  .دندرکیم  هدافتـسا  لاملا  تیب  زا  هزادنا  کی  هب  همه  هکلب  تشادن ؛

یکدنا لاس و  ود  هک  مه  رکب  یبا  تفالخ  نارود  رد  .دندرک  تلحر  ایند  زا  ربمایپ  .دـشیمن  لئاق  لاملا  تیب  زا  يرتشیب  مهـس  یـسک 
هفیلخ ي نارود  .تشادن  دوجو  اهناملـسم  نیب  لاملا  تیب  میـسقت  رد  يزایتما  هنوگچیه  مه  اجنآ  .دوب  روج  نیمه  ًانیع  دیـشک ، لوط 
رد هک  ییاهشزرا  يارب  تسا  بوخ  هک  دیسر  رمع  نهذ  هب  یتّدم  زا  دعب  اّما  .دوب  هنوگنیا  ّتیعـضو  یتّدم  .دش  باّطخ  نب  رمع  مّود 

فالتخا نیقباسریغ  نیقباس و  نیب  .میهد  حیجرت  یـضعب  رب  ار  اهیـضعب  میوش ؛ لئاق  یتازایتما  کی  دراد ، دوجو  اهناملـسم  زا  یـضعب 
نایم رد  .دنریگن  لاملا  تیب  زا  هزادنا  کی  اهنیا  دندروآ ، مالسا  ًادعب  هک  یناسک  نآ  دندش و  ناملسم  ًالبق  هک  یناسک  نآ  .دش  لئاق 

نیرجاهم اریز  دنراد ؛ تلیضف  راصنا  رب  نیرجاهم  تفگ : .دش  لئاق  فالتخا  راصنا ، نیرجاهم و  نیب  دندش ، ناملسم  ًالبق  هک  ییاهنآ 
نامیا دش ، اپرب  یمالـسا  تموکح  هک  یماگنه  زا  راصنا  اّما  دندیگنج ؛ دندنارذگ و  ار  یتخـس  نارود  دـندوب و  ربمایپ  رانک  هّکم  رد 
لیابق نایم  رد  .داد  حیجرت  لیضفت و  دندوبن ، شیرق  زا  هک  ییاهنآ  رب  ار  دندوب  شیرق  زا  هک  ییاهنآ  مه  نیرجاهم  نایم  رد  .دندروآ 
جرزخ هلیبق ي  رب  ار  سوا  هلیبـق ي  هنیدـم ، فورعم  لـیابق  ناـیم  رد  .داد  حـیجرت  هعیبر  هلیبـق ي  رب  ار  رـضم  هلیبـق ي  برع ، فورعم 

تفه و ینعی  ترجه - زا  متسیب  لاس  رد  راک  نیا  .تشاد  یلیلد  زین  مادک  ره  يارب  .داد  حیجرت 

101 ص :
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مداد ماجنا  ار  راک  نیا  نم  هک  تفگیم  رمع  .تفرگ  شیپ  رد  ار  هّیور  نیا  تفرگ و  ماجنا  رمع - تفالخ  زاغآ  زا  دـعب  لاس  تشه  ای 
دوخ يأر  هب  داهتجا  رظن و  قبط  رب  دراد و  جایتحا  راک  نیا  هب  هک  درکیم  ساسحا  وا  .منک  بذـج  ار  اهلد  مروایب و  دوجو  هب  تفلا  ات 

ساسحا هک  اریز  مدرک ؛ دوخیب  نم  ار  راک  نیا  تفگ  دش و  نامیـشپ  شا  یگدـنز  ياههام  نیرخآ  رد  هچرگ  .داد  ماجنا  ار  راک  نیا 
يواست ناناملسم  نیب  مه  زاب  منامب ، هدنز  رگا  نم  و  تسا ؛ رتهب  دندرک ، لمع  رکب  یبا  ربمایپ ، زا  دعب  ربمایپ و  هک  هّیور  نامه  منکیم 

.تفر ایند  زا  اههام  نامه  ای  اهزور  نامه  دنامن و  هدنز  رمع  اهتنم  .درک  مهاوخ  رارقرب 

هناهب اب  اهیـضعب  .تفای  هعـسوت  هّیور  نیمه  تشادن ، مه  ار  مّود  هفیلخ ي  لمع  تّدـش  ّتیعطاق و  نآ  هک  نامثع  تموکح  نارود  رد 
نامثع نارود  رد  بیترت  نیدـب  مه  لاس  هدزاود  .دـنربب  لاملا  تیب  زا  يرتشیب  مهـس  دنتـسناوت  نوگانوگ  نیوانع  اـب  فلتخم و  ياـه 

.تشذگ

هب جّوزت  دـق  هتدـجو  ول  هللا  و  دوب : نیا  درک ، ناـیب  هک  ییاـهفرح  نیلّوا  هلمج ي  زا  دـمآ  راـک  رـس  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یتقو 
(1) .هتددرل ءامءالا  هب  کلم  ءاسّنلا و 

شنز هیرهم ي  ار  نآ  دشاب و  هدرک  دقع  ار  ینز  لوپ  نآ  اب  هکنیا  ولو  تسا ، هدش  هداد  یـسک  هب  قاقحتـسا  نودب  لاملا  تیب  زا  رگا 
منادرگیمرب لاملا  تیب  هب  ار  لوپ  نیا  نم  دشاب ، هدش  زین  دالوا  بحاص  وا  زا  دشاب و  هدیرخ  يزینک  لوپ ، نآ  اب  ای  دـشاب و  هداد  رارق 

(49  ) .دسرب دهاوخیم ، هک  اج  ره  هدوب و  یبصغ  لوپ  لوپ ، نیا  هک  منکیم  مکح  و 

102 ص :

يایاطع رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دومرف ّتیعطاق  لامک  اب  دوب ، هداد  ماجنا  نامثع  هک  ییاهـششخب  هرابرد ي  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما - . 1
نآ هب  ار  ینانز  هچرگ  منادرگیمزاب ، شبحاص  هب  مبایب ، هدیـشخب ، نآ  نیا و  هب  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  هدوهیب  هک  ار  هچنآ  ناـمثع و 

لّمحت دیآ ، نارگ  وا  رب  تلادع  هک  سک  نآ  و  دروآ ، یم  شیاشگ  تلادع  اریز  .دنـشاب  هدـیرخ  نآ  اب  ار  ینازینک  ای  هتـسب و  نیباک 
ص 57) مالک 15 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دوب دهاوخ  رتنارگ  وا  رب  متس  ملظ و 
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نابلطزایتما هنیس ي  هب  ّدر  تسد 

ریبز هحلط و  درک ، نشور  ار  زیچ  همه  دوـمرف ، ریبز  هحلط و  هب  تفـالخ  لّوا  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما هک  يا  هـلمج  کـی  رد 
ام اـب  ینکیم ، بصن  هک  ینارادـنامرف  ماّـکح و  اهرادناتـسا و  هراـبرد ي  ارچ  نینمؤملاریما ! اـی  دـنتفگ : دـندمآ و  نینمؤملاریما  شیپ 

! یهاوخب رظن  ام  زا  ینک و  تروشم  مه  ام  اب  دیاب  ینکیمن ؟ تروشم 

اب دیدرک و  لیمحت  نم  رب  امش  .متشادن  يا  هقالع  دیدرک  تعیب  نم  اب  امش  هک  یتفالخ  نیا  هب  نم  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ام هللا و  باتک  یلإ  ترظن  متفرگ ، شود  رب  ار  راب  نیا  هک  لاح  مریگب و  شود  رب  ار  راـب  نیا  هک  دـیتساوخ  نم  زا  دـیدرک ؛ تعیب  نم 

نیا زا  نم  .هدرک  بصن  ام  يارب  ینیناوق  یتارّرقم و  نآرق ، هک  مدـید  نآرق  هب  مدرک  هاگن  نم  هتعبّتاـف ؛ هب  مکحلاـب  اـنرمأ  اـنل و  عضو 
ربمایپ هک  ار  يا  هّیور  ار و  ربمایپ  ّتنـس  مدرک  هاگن  هتیدتقاف ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ّیبّنلا ّنتـسا  ام  مدرک و  يوریپ  تارّرقم  نیناوق و 

نم امکریغ ؛ يأر  امکیأر و ال  یلإ  کلذ  یف  جتحأ  ملف  .مدرک  يوریپ  نم  مه  ار  هّیور  نآ  دوب ، هداهن  انب  شدوخ  تموکح  نامز  رد 
(1) .منکب يوریپ  نارگید  يأر  ای  امش و  يأر  زا  هک  متشادن  یجایتحا  رگید 

یگدنز شا  یگدـنز  درکیم و  تروشم  نینمؤملاریما  ًانیقی  .تسا  فلاخم  تروشم  اب  نینمؤملاریما  هک  دوبن  انعم  نیا  هب  تالمج  نیا 
بحاص ار  شدوخ  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  مّوس  هفیلخ ي  نارود  رد  هک  يزاتمم  هقبط ي  نآ  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  هکلب  دوب ، تروشم 

دیاـب هک  درکیم  رکف  دوب و  لـئاق  فّرـصت  ّقح  رظن ، ّقح  يأر ، ّقح  دوخ  يارب  و  تسنادـیم ، نیملـسم  لـئاسم  لاـملا و  تیب  رد  قـح 
.تشادن لوبق  نینمؤملاریما  ار  زاتمم  هقبط ي  نیا  دنکب ، يوریپ  اهنآ  زا  اهناملسم  مکاح 

103 ص :

ص 322. مالک 205 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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نیا .تسا  ربماـیپ  ّتنـس  هللا و  باـتک  دـنادیم ، دـنمزاین  نآ  هب  ار  شدوـخ  دـنادیم و  تّجح  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما هک  ار  هچنآ 
(50  ) .تسا نینمؤملاریما  يریذپان  شزاس  ّتیعطاق و 

! زگره ملظ ، اب  يزوریپ 

میـسقت دـشیم ، عمج  لاـملا  تیب  رد  تاـکز  اـهگنج و  میاـنغ  زا  هک  یلوپ  هک  دوب  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ناـمز  ِیلاـم  مسر 
.دنهدب رتشیب  یضعب  هب  هک  دوب  هدش  مسر  ترضح  تفالخ  زا  لبق  و  دندادیم ، صاخشا  هب  هنارس  تروص  هب  دندرکیم و 

رد دنکیم  شالت  دراد ، يرتشیب  ییاناوت  یـسک  ره  ادخ ! اب  شرجا  تسا ، رت  نمؤم  رت و  نّیدتم  یـسک  ره  تفگ : دمآ و  نینمؤملاریما 
.منکیم میسقت  هیوّسلاب  نم  ار  لاملا  تیب  اّما  دنکیم ؛ بسک  لام  یگدنز و 

رد ار  هّدع  کی  دهدیم ؛ تسکـش  ار  امـش  دینکیم ، امـش  هک  يراک  نیا  نینمؤملاریما ! ای  دنتفگ  دندرک ، تحیـصن  دـندمآ و  اهیـضعب 
ّمأ ام  ٌریمس و  رمس  ام  هب  روطأ  هللا ال  هیلع و  تّیلو  نمیف  روجلاب  رصّنلا  بلطأ  نأ  ینورمأت  أ  دومرف : ترضح  .دهدیم  رارق  امـش  لباقم 

(1) .ًامجن ءامّسلا  یف  ٌمجن 

.مهاوخیمن ار  يزوریپ  نیا  نم  مروایب ؟ تسدب  ملظ  اب  ار  يزوریپ  دوخ ، تموکح  هزوح ي  رد  نم  هک  دیهاوخیم  نم  زا  امش  دومرف :

، دشاب روج  ملظ و  رطاخب  تسانب  هک  ار  يرادفرط  نیا  نینمؤملاریما 

104 ص :

نم هب  ایآ  : » دومرف تفرگ ، رارق  نایفارطا  زا  یعمج  شنزرـس  دروم  تاواسم  تیاـعر  لـیلد  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  یماـگنه  - . 1
ادـخ هب  میوج ؟ دادمتـسا  متـس  روج و  زا  منکیم ، تموـکح  اـهنآ  رب  هک  یناـسک  ّقـح  رد  دوـخ ، يزوریپ  يارب  هک  دـیهدیم  روتـسد 
يراک نینچ  هب  زگره  دننکیم ، بورغ  عولط و  مه  یپ  رد  نامـسآ  ناگراتـس  و  رارقرب ، زور  بش و  و  تسا ، یقاب  نم  رمع  ات  دنگوس 

ص 183) هبطخ ي 126 ، هغالبلا ، جهن  « ) .منزیمن تسد 
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(51  ) .درک مهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  نم  ٌریمس ؛ رمس  ام  هب  روطأ  هللاو ال  دومرف : .دهاوخیمن 

! ردارب مشچ  رد  مشچ 

مدنگ نیا  زا  يرادقم  تفگ : .دوب  هتشگرب  رقف  زا  شتروص  گنر  دیامرفیم : ترضح  .دمآ  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تمدخ  لیقع 
! دنروخب هک  میاه  هّچب  يارب  مربب  هدب ، نم  هب  تسوت ، رایتخا  رد  هک  ار  لاملا  تیب 

يرجات لوپ  زا  يرادقم  مینک ، زاب  ار  اهناّکد  زا  یکی  برد  هفوک ، رازاب  رد  میورب  ایب  : » دـیوگیم لیقع  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
، ییوگیم نم  هب  وـت  هک  مه  نیا  تسیچ ؟ شقرف  دـندومرف : ترـضح  مینک ؟ يدزد  ییوـگیم  وـت  یلع ! اـی  تفگ : لـیقع  میرادرب »! ار 

(52  ) (1)! تسا يدزد 

! لیقع خساپ  هتخادگ ، نهآ 

ار شجراخم  فافک  شدـمآرد  دوب ؛ هتفرگارف  ار  وا  یگدـنز  رقف  .دوب  دـب  مالّـسلا -) هیلع  ) نینمؤملاریما ردارب  لـیقع  یگدـنز  عضو 
یلاح رد  مالّـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما شیپ  دمآ  زور  کی  .تشاد  مه  يدّدعتم  نادنزرف  دوب و  انیبان  ای  فیعـض و  شمـشچ  دادیمن ؛

.دهدیم ناکت  ار  ناسنا  هک  یتسار  هب  دنکیم و  لقن  ار  ارجام  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دوخ  .دیرابیم  وا  يور  رس و  زا  رقف  هک 

، دوب زاین  رقف و  تیاهن  رد  هک  مدید  یلاح  رد  ار  لیقع  ًاعاص ؛ مکّرب  نم  ینحامتسا  یّتح  قلمأ  دق  ًالیقع و  تیأر  دقل  هللا  و  دیامرفیم :
هیامرـس ي فازگ و  لوپ  نینمؤملاریما  زا  لیقع  .درکیم  هبلاـطم  نم  زا  تشاد و  جاـیتحا  امـش  مدـنگ  زا  عاـص  کـی  هب  هک  يروط  هب 

.تساوخیم مدنگ  يرادقم  تساوخیمن ؛ گرزب 

105 ص :

«. 27  » تسویپ دش : لدب  ّدر و  ردارب  ود  نیب  هک  ییاهوگو  تفگ  لیقع و  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروخرب  - . 1
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دوب و هدروآ  نینمؤملاریما  شیپ  مه  ار  شدوخ  ياه  هّچب  لیقع  دوشیم  مولعم  مهرقف ؛ نم  ناولألا  ربغ  روعّشلا  ثعـش  هنایبص  تیأر  و 
.یگنسرگ رقف و  رثا  رب  هداد  گنر  رییغت  ياهتروص  هتفشآ و  هدیلوژ و  ياهوم  اب  مدید  ار  وا  ياه  هّچب  نم  دیوگیم : نینمؤملاریما 

زا اـهکلفط  نیا  .دـندوب  هدرک  يزیمآ  گـنر  هایـس  گـنر  اـب  ار  اـه  هّچب  نیا  تروص  هکنیا  لـثم  ملظعلاـب ؛ مههوـجو  تدّوـس  اـّمنأک 
.دوب هدش  هایس  ناشیاهتروص  یگنسرگ 

هیلإ تیغـصأف  .تساوخ  کمک  نم  زا  راـب  دـنچ  .درک  هعجارم  نم  هب  راـب  دـنچ  مردارب  ًادّدرم ؛ لوقلا  ّیلع  رّرک  ًادّـکؤم و  یندواـع  و 
ینید و هعیبأ  ّینأ  ّنظف  .مدرک  شوگ  وا  فرح  هب  نم  درک ، رارکت  ار  شدوخ  زاین  رّرکم  رد  رّرکم  نم و  شیپ  دمآ  هک  یتقو  یعمس ؛

نم هک  درک  نامگ  متفریذـپ و  ار  شفرح  درک  لاـیخ  مدادـیم ، شوگ  وا  فرح  هب  مدوب و  تکاـس  نوچ  یتقیرط ؛ ًاـقرافم  هداـیق  عبّتأ 
.تخورف مهاوخ  وا  هب  ار  منید 

کیدزن لیقع  هب  ار  هتخادگ  نهآ  اهب ؛ ربتعیل  همسج  نم  اهتیندأ  ّمث  .دش  هتخادگ  ات  متـشاذگ  شتآ  رد  ار  ینهآ  ًهدیدح ؛ هل  تیمحأف 
نیا زا  هک  ییامرگ  رثا  رب  و  دیشک ، هلان  ناهگان  اهملأ ؛ نم  ٍفند  يذ  جیجـض  ّجضف  .درک  سح  ار  نهآ  ترارح  هک  يروط  هب  مدرک 

کیدزن اهمسیم ؛ نم  قرتحی  نأ  داک  .منابسچب و  وا  ندب  هب  ار  هتخادگ  نهآ  نیا  مهاوخیم  ایوگ  هک  درک  ساسحا  دیسر ، وا  هب  نهآ 
!- نیدالوپ مزع  نیا  دنمورین و  يوق و  لد  نیا  نابرق  لکاّوثلا - ؛ کتلکث  هل  تلقف  .دریگب  شتآ  نهآ  نیا  یگتخادگ  زا  هک  دوب 

؛ هبضغل اهراّبج  اهرجس  ٍران  یلإ  ینّرجت  هبعلل و  اهناسنإ  اهامحأ  ٍهدیدح  نم  ّنئت  أ  دننیشنب ! تیازع  هب  رادازع  ناردام  لیقع ! يا  متفگ :
هلان مرازاـیب ، نآ  اـب  ار  وت  ندـب  مهاوخیمن  مدرک و  کـیدزن  وت  ندـب  هب  ما و  هتخادـگن  ار  نآ  دِـج  روط  هب  نم  هک  ینهآ  کـی  زا  وت 

مشخ يور  زا  راّبج  يادخ  هک  یشتآ  زا  یلع  اّما  ینکیم ،
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زا نم  اّما  يدرک ، هلان  کچوک  رازآ  کی  زا  وت  یظل ؛ نم  ّنئأ  يذألا و ال  نم  ّنئت  أ  دنکن ؟ هلان  تسا ، هتخورفارب  ناملاظ  رب  بضغ  و 
؟(1) منکن هلان  خزود  شتآ  بیهل 

زا یبهذم ، ره  زا  ینید ، ره  زا  دبا  ات  نافعـضتسم  ياهلد  رد  هک  تسا  يدیما  نامه  و  دنامیم ، خـیرات  رد  هک  تسا  یـسرد  نامه  نیا 
نامیا یلع  يادخ  هب  یناسک  هک  تسا  نیمه  يارب  .دنام  دهاوخ  وا  لد  رد  دـنادب - ار  ارجام  نیا  دسانـشب و  ار  یلع  رگا  یبتکم - ره 

(2) .دنراد نامیا  یلع  تلادع  هب  اّما  دنرادن 

نایم هیوّسلاب  دوب ، مه  نم  دوخ  کلم  رگا  تسا ، نم  رایتخا  رد  هک  ار  یلاـم  نیا  دـیامرفیم : يا  هلمج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
(53  ) (3) .تسا مدرم  دوخ  لام  تسین ؛ نم  لام  لاملا  تیب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  مدرکیم ؛ میسقت  مدرم 

107 ص :

ص 346. هبطخ ي 224 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
یف یلع  لتق  : » دـیوگیم مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تلادـع  هرابرد ي  تسا - یحیـسم  رّکفتم  کـی  هک  ناربج - لـیلخ  ناربج  - . 2

هماّلع هغالبلا ، جهن  ریسفت   ) .دش هتشک  شتلادع  تّدش  ّتلع  هب  شتدابع  بارحم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هلدع » هّدشل  هتدابع  بارحم 
، ناهج ناگرزب  گرزب   » بلاط یبا  نب  یلع  ماما  دیوگیم : يرگیّدام  بتکم  نازاتشیپ  زا  لیمش - یلبش  و  ص 179 ) ج 13 ، يرفعج ،
، هغالبلا جهن  ریسفت  « ) .تسا هدیدن  هخـسن  نیا  قباطم  یتروص  زورما ، هن  هتـشذگ و  رد  هن  برغ ، قرـش و  هک  تسا  يا  هخـسن  هناگی 
هدرورپ ي یلع  : » دـیوگیم دارگنینل - هاگـشناد  رد  خـیرات  داتـسا  یکــسفشورطپ - چـیلواپ  اـیلیا  و  ص 171 ) ج 1 ، يرفعج ، هماــّلع 
قداـص و .دوب  نید  دـنبیاپ  قشع  روش و  ّدـح  رـس  اـت  یلع  ...دوب  راداـفو  مالـسا  رما  يو و  هب  ًاـقیمع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) دّـمحم

رعاش مه  روشحلس و  يدرم  مه  کش  یب  و  رود ، هب  یتسرپلام  ییوجمان و  زا  دوب و  ریگ  هدرخ  رایسب  یقالخا  روما  رد  .دوب  راگتـسر 
(. ص 176 ج 1 ، يرفعج ، هماّلع  هغالبلا ، جهن  ریسفت  « ) .دوب عمج  شدوجو  رد  هللا  ءایلوا  همزال ي  تافص  مامت  و 

جهن «. ) هللا لاـم  لاـملا  اـّمنإ  فـیکف و  مهنیب  تیّوـسل  یل  لاـملا  ناـک  وـل  : » تسا نینچ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما مـالک  نتم  - . 3
ص183) هبطخ ي 126 ، هغالبلا ،
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( مالّسلا هیلع  ) ماما تموکح  تالکشم   : مهدزای لصف 

هراشا
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اه هنتف  موجه 

شیپ یثداوح  هلـسلس  دـنارذگ ، ار  دوخ  راوشد  تموکح  نارود  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  هام  هد  لاس و  راهچ  تّدـم  مامت  رد 
یکی هک  تفگ  ناوتب  دیاش  .درکیم  لکشم  نامیالا  فیعض  یحطـس و  قمع و  مک  دارفا  يارب  ار  راک  هک  دش  ادیپ  یتالکـشم  دمآ و 

هداس ياهمدآ  هک  دوب  هدیچیپ  يردق  هب  دمآ و  یم  شیپ  عیرس  نانچ  ثداوح  .دوب  نیمه  نینمؤملاریما  نارود  هدمع ي  تالکشم  زا 
ناشتـسد زا  رایتخا  دریگب ، رارق  لیـس  نایرج  رد  هک  یکاشاخ  لثم  دنتـشادن ، ایاضق  زا  یتسرد  لـیلحت  هک  یناـسک  رگن و  یحطـس  و 

! دنتفریم دندشیم و  هدناشک  هعماج  تانایرج  لابند  هب  دشیم و  جراخ 

هیاس مدرم  یگدنز  رب  یکیرات  هایـس و  ياه  هنتف  نارود ، نیا  رد  هک  دوب  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نامز  هدمع ي  ّتیـصوصخ 
هیاس مدرم  یگدـنز  رب  کیرات  بش  ياـه  هراـپ  لـثم  اـه  هنتف  دوب ، هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هک  روطناـمه  .دوب  هتخادـنا 

(1) .دوب هتخادنا 

111 ص :

درک و ادیپ  روضح  عیقب  رد  دش ، ترـضح  نآ  تافو  هب  رجنم  هک  شیوخ  يرامیب  ماگنه  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ  - . 1
اّمم هیف  متحبصأ  ام  مکّنهیل  روبقلا ، لهأ  ای  مکیلع  مالّـسلا  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  دومنیم  رافغتـسا  ناتـسربق  لها  يارب  هک  یلاح  رد 

دیتسه نآ  رد  هک  یتلاح  نیا  داب ! امش  رب  مالس  روبق ، لها  يا  اهرخآ .» اهلّوأ  عبّتی  ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  تلبقأ  هیف  ساّنلا  حبـصأ 
لّوا و هک  دـنا  هدیـسر  ارف  کیرات  بش  ياـه  هراـپ  دـننامه  اـه  هنتف  هک  اریز  دـنراد ! رارق  نآ  رد  مدرم  هچنآ  زا  داـب  رتاراوگ  امـش  رب 

ص 183) ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   ) .تسا هتسویپ  مه  هب  ناشرخآ 
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لطاب قح و  دنناوتن  اهناسنا  هنتف  رد  هک  تسین  نینچ  هّتبلا  .تسین  نشور  نآ  رد  لطاب  قح و  لّوا  هاگن  رد  هک  تسا  يا  هثداح  نآ  هنتف 
هب نکیل  دـنهدب ؛ زیمت  لطاب  زا  ار  قح  دـنناوتیم  مه  هنتف  نارود  رد  اهناسنا  .دـشیم  طقاس  فیلکت  هک  دوب  نینچنیا  رگا  دـننک ؛ ادـیپ  ار 
رد ار  یصخش  یحطـس و  ياهـضغب  ّبح و  یـسک  رگا  .ندشن  سفن  ياوه  عبات  عاضوا و  حیحـص  شجنـس  ندرک ، رکف  ّربدت ، طرش 

نکیل دـنک ؛ ادـیپ  مه  هنتف  نارود  رد  یّتـح  ار ؛ قـح  دـناوتیم  یـسک  نینچ  ددرگ ، تقیقح  میلـست  ًاـعقاو  دراذـگب و  راـنک  هنتف  نارود 
مه ناج  هب  هتـسد  ود  یتقو  تسا ؛ رابغ  درگ و  لثم  هنتف  .دـنزغلیم  ًاعقاو  هنتف  نارود  رد  يرایـسب  .تسین  یناسآ  راـک  تسا و  لکـشم 

بیرف ًابلاغ  تسا ؛ مادـک  نمـشد  تسا و  مادـک  تسود  دـمهفب  دـناوتیمن  دراو  هزات  تفرگارف ، ار  اضف  ماـمت  راـبغ  درگ و  دـنداتفا و 
، دنسانشیم نآ  اب  ار  ناتسود  هک  ار  ییاهتمالع  و  درگنب ، ار  اه  هناشن  دیامن و  عمج  ار  دوخ  ساوح  رگا  دراو  هزات  نیمه  اّما  دنروخیم ؛

.دراد قرف  رابغ  نودـب  نشور و  فاص و  ياضف  کی  اب  هنتف  ياضف  لاـح  ره  هب  یلو  .دیـسر  دـهاوخ  تخانـش  هب  دـنک ، وجو  تسج 
(54)

اهشزرا ینوگرگد  تّیلهاج ، تشگزاب 

لدع نیا  میظع و  ّتیصخش  نیا  يارب  هدامآ  هجو  چیه  هب  هک  دنارذگیم  ینامز  اب  دوب و  هجاوم  یمدرم  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.دندوبن یناسفن  یناسنا و  تافص  رد  یگتسجرب  نیا  دیدش و 

اهزیچ یلیخ  دـش ، هلـصاف  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفالخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ تلحر  نیباـم  هک  یلاـس  لوط 25  رد 
یّلـص ) هّیبن هللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  مکتّیلب  ّنا  الا و  دومرف : ار  نیمه  تفالخ  زاغآ  هبطخ ي  رد  ترـضح  دوخ  .دوب  هدـش  ضوع 

، دوب ربمایپ  تثعب  نارود  رد  هک  يا  هّیلب  نامه  ینعی  )(1) ؛ هلآ هیلع و  هللا 

112 ص :

هبطخ هغالبلا ، جهن  دندومرف : داریا  تفالخ  زاغآ  رد  تعیب و  زا  دعب  هک  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هبطخ ي  لماک  نتم  .ر ك : - . 1
ص 57. ي 16 ،
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شوـمارف مالـسا  بتکم  یمالـسا و  ماـظن  ياهـشزرا  هک  تسا  نیا  هّیلب  تسیچ ؟ هّیلب  نیا  زا  دارم  .تسا  روآدرد  یلیخ  نیا  .هتـشگرب 
گنرمک نامیا  شزرا  .دوبن  نآ  تقیقح  هعماـج  رد  اـّما  دوب ؛ اوقت  راعـش  اـعّدا و  اوقت و  مسا  دوب ، هتفر  داـی  زا  اوقت  شزرا  دوب ؛ هدـش 

لاـم مالـسا ، رظن  قـبط  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ ناـمز  رد  .دوـب  هتفر  داـی  زا  یتسرپلاـم  یتسودـلام و  یفنم  شزرا  .دوـب  هدـش 
دنتفرگیم و رارق  هعماج  يالاب  بتارم  رد  هک  یناسک  یتسیاب  دوب و  یفنم  شزرا  کی  دوخ ، يارب  ندز  صرح  یتسودلام و  يزودنا ،
، رذوبا دندوب ؟ یناسک  هچ  ربمایپ  نامز  رد  هعماج  فارشا  .دنـشاب  هتـشادن  ار  اهنیا  دندمآ ، یم  باسح  هب  یمالـسا  هعماج ي  فارـشا 
نآرقلا و هلمح  یتّما  فارـشأ  دـندوب : ریظن  یب  داّبع  کـی و  هجرد  داّـهز  زا  یگمه  هک  لـیبق ، نیا  زا  دوعـسم و  نب  هللادـبع  ناـملس ،
ای دننکیم و  يراد  هدنز  بش  هک  یناسک  ینعی  لیل  باحصا  .دوب  اهنیا  اهـشزرا  دندوب و  ربمایپ  تّما  فارـشا  اهنیا  (1) ؛ لیّللا باحصا 

دشکیم و يرادیب  ار  بش  هک  یسک  نآ  مه  دوشیم ، لماش  ار  اهنیا  يود  ره  لیل ، باحـصا  .دننارذگیم  داهج  ياهرگنـس  رد  ار  بش 
.نآرق نالماح  نآرقلا ؛ هلمح  .دنامیم و  رادیب  راوشد  ّتیرومأم  رد  رگنس  رد  ار  بش  هک  یسک  نآ  مه  و  دنکیم ، دّجهت  عّرضت و 

دروخیم و کتک  دوعسم  نب  هللادبع  ؛(2)  دریمیم دیعبت  رد  رذوبا  دوب ! هنوگچ  ناشعضو  لاس  نیا 25  رخاوا  رد  دارفا  نیمه  دینیبب  امش 
دردُرپ لد  اب  يرگید  نآ  و  دـنزب ، ار  شفرح  دـنکیمن  تأرج  يرگید  نآ  دوشیم ؛ جارخا  هنیدـم  زا  یکی  نآ  ؛(3)  دنکشیم شا  هدند 

.دوب هدش  ضوع  اهشزرا  مییوگیم  هک  تسا  نیا  دنیشنیم ! يا  هشوگ 

113 ص :

بـش نآرق و  نالماح  نم  تّما  ناگرزب  لیّللا » باحـصأ  نآرقلا و  هلمح  یتمأ  فارـشأ  (: » هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  لاـق  - . 1
ص 7) ج 1 ، قودص ، لاصخ ،  ) .دنتسه ناراد  هدنز 

هب يو  دـیعبت  تموکح و  هاگتـسد  هیواعم و  تافارحنا  هراـبرد ي  يو  هنارگنـشور ي  ياـهدروخرب  رذوبا و  نوماریپ  یحیـضوت  - . 2
«. 28  » تسویپ نآ : رد  يو  نتخاب  ناج  هذبر و 

«. 29  » تسویپ يو : هنیس ي  هسفق ي  ندش  هتسکش  دوعسم و  نب  هللادبع  ندروخ  کتک  نایرج  - . 3
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.دنادرگرب ار  زیچ  همه  دهاوخیم  هدمآ و  راک  رس  رب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ینامز  نینچ  رد 

قساف و دارفا  دـندوب ، هتفرگ  تسد  رد  فلتخم  ياه  هدر  رد  ار  اـهراک  ماـمز  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  لـبق  هک  یناـسک  نیب  رد 
زکرم تختیاـپ و  شدوـخ  يارب  ار  اـجنآ  اهدـعب  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هـک  يا  هفوـک  رهـش  نـیمه  رد  .دـندوب  زین  رجاـف 
ماجنا مه  ار  یعرـش  فیاظو  دوب و  مه  هعمج  تعامج و  ماـما  رادناتـسا ، تقو  نآ  .دوب  رادناتـسا  هبقع  نب  دـیلو  داد ، رارق  تموکح 

حبص ماگنه  دوب و  تسم  بش  کی  .دوب  هدش  هفوک  رهش  مکاح  هک  دوب  یکّتهتم  هراوخبارـش ي  رجاف و  قساف ، درف  کی  دیلو  .دادیم 
هک دنتفگ  وا  هب  دناوخ ! تعکر  راهچ  تعکر ، ود  ياج  هب  ار  حبص  زامن  دوب ، شوخ  شلاح  یلیخ  .دمآ  دجـسم  هب  حبـص  زامن  يارب 
رد یـسک  نینچ   (1)! مناوخب مه  زاب  دـیهاوخیم  .تسا  شوخ  ملاح  زورما  تفگ : دـیدناوخ ؛ تعکر  راهچ  امـش  تسا و  حبـص  زاـمن 

لزان هرابود  دناشنب و  مدرم  ياهلد  رب  ار  یهلا  تایآ  دهاوخیم  رهش  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  الاح  هک  تسا  يرهـش  تموکح  ماقم 
.دنک

يربنم نیا  تفگ : يوریمن ؟ ربنم  ارچ  دنتفگ : .تفریمن  ربنم  یتّدم  ات  وا  دش ، هفوک  رادناتـسا  صاعلا  نب  دیعـس  هبقع ، نب  دیلو  زا  دـعب 
بآ دندرک و  زیمت  دنتـسش و  دندرب ، نوریب  دجـسم  لخاد  زا  ار  ربنم  دنتفر  .تسا  كاپان  سجن » ُسجِر  ، » هتفر نآ  يالاب  رب  دیلو  هک 

هک دندوب  یناسک  نامز  نامه  رد  .دندوب  هدرک  تموکح  یناسک  نینچ   (2)! دور ربنم  يالاب  دش  رضاح  يو  ات  دندیشک 

114 ص :

ص ج 2 ، يدوعـسم ، بهّذلا  جورم  ص 165 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ص 227 ؛ ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - . 1
.369

ربنم يالاب  رب  نتفر  زا  يو  .دش  هفوک  رادناتـسا  صاعلا  نب  دیعـس  هفوک ، يرادناتـسا  زا  دـیلو  لزع  زا  دـعب  دـسیونیم : يدوعـسم  - . 2
هکنیا ات  دومنیم ؛ یفرعم  دیلپ  سجن و  يدرف  ار  دیلو  درکیم و  يراددوخ  دوب ، هتـشاذگ  مدق  نآ  رب  دیلو  هکنیا  لیلد  هب  هفوک  دجـسم 
جورم  ) .دناوخب هبطخ  مدرم  يارب  هتفر و  ربنم  يالاب  رب  هک  دـش  رـضاح  نآ  زا  دـعب  دـندومن و  ریهطت  هدرب و  نوریب  دجـسم  زا  ار  ربنم 

(. ص 370 ج 2 ، يدوعسم ، بهّذلا ،
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رد یمالـسا  ياهـشزرا  دنریگب ! ار  يا  هقطنم  کی  تموکح  هک  دندادیم  تاناکما  لوپ و  .دـندرکیم  هلماعم  يرادناتـسا  نتفرگ  يارب 
؟ دتفا یم  يزور  لاح و  هچ  هب  يا  هعماج  نینچ 

(55) .دنک تموکح  دهاوخیم  هدمآ و  راک  رس  ینارود  نینچ  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

قاحم رد  قح 

اذـه نم  ذـخؤی  نکل  و  دـیامرفیم : نینمؤملاریما  .دوشب  جوزمم  نآ  رد  لطاب  ّقح و  هک  تسا  ینارود  نآ  یبـالقنا ، ره  راوشد  نارود 
(1) .هئایلوأ یلع  ناطیّشلا  یلوتسی  کلانهف  ناجزمیف ، ٌثغض  اذه  نم  و  ٌثغض ،

هک دندوب ، هّکم  لها  ناکرشم و  راّفک و  فرط ، نآ  دوب ؛ ینشور  حیرص و  فوفص  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نارود  رد  فوفص 
ههبـش نیاربانب  .درک  تراغ  ارم  لاوما  وا  درک ؛ ینادنز  ارم  وا  دز ؛ خیرات  نالف  رد  ارم  وا  دنتـشاد : هرطاخ  اهنآ  زا  نیرجاهم  کی  کی 

ياه هئطوت  اب  راصنا - رجاهم و  زا  ّمعا  هنیدم - لها  همه ي  هک  ینارگ  هئطوت  دندوب ؛ نایدوهی  ناناملسم ، لباقم  هطقن ي  رد  .دوبن  يا 
.دندوب انشآ  اهنآ 

؛ ارچ تفگن  سک  چیه  دماین و  یسک  يوربا  هب  مخ  .دندناسر  لتق  هب  ار  يریثک  هّدع  داد  روتسد  ربمایپ  .داتفا  قافّتا  هظیرق  ینب  گنج 
.تسا ناسآ  مه  نامیا  ظفح  تسا و  ناسآ  گنج  یطیارش  نینچ  رد  .دوبن  هنحص  رد  يرابغ  .دوب  ینشور  هنحص ي  هنحص ، نوچ 

وزج یگرزب  دارفا  هک  دوب  ناسآ  دـینکیم  لایخ  دـنتفرگ ؟ رارق  يو  لباقم  رد  یناسک  هچ  مالّـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما نارود  رد  اـّما 
تیالو هب  ياهدنبیاپ 

115 ص :

، دشیم صلاخ  لطاب  زا  قح  هچنانچ  و  دنامیمن ، هدیشوپ  دنتقیقح  يوج  یپ  هک  نانآ  رب  دیدرگیم ، ادج  ًالماک  قح  زا  لطاب  رگا  - . » 1
رب ناطیش  هک  تساجنیا  .دنزیمآ  یم  مه  هب  دنریگیم و  ار  لطاب  زا  یتمسق  قح و  زا  یتمـسق  یلو  .دیدرگیم  عطق  نآ  زا  نادناعم  نابز 

(. ص 88 هبطخ ي 50 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دنبای یم  تاجن  دنا ، هدوب  ادخ  تمحر  دروم  هک  نانآ  اهنت  و  دوشیم ، هریچ  دوخ  ناتسود 
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گنج رد  هک  ییاـهنآ  دوعـسم ؛ نب  هللادـبع  باحـصأ  نم  تسا  تیاور  رد  هک  یناـسک  میثـخ و  نب  عیبر  نیمه  دـننامن ! نینمؤملاریما 
.تسا تخس  هیضق  هک  تساجنیا   (1)! میوشن دراو  گنج  رد  میورب و  اهزرم  هب  هدب  هزاجا  میتحاران ؛ گنج  نیا  زا  ام  دـنتفگ : نیّفص 
رتقیقر رابغ  يردـق  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نارود  رد  زاب  مالّـسلا .) هیلع  ) نسح ماما  نارود  دوشیم  ددرگیم ، رت  ظیلغ  راـبغ  یتقو 

رـسای و راّمع  داتفا ، یم  قافّتا  يا  هثداح  اجره  .دـندوب  نینمؤملاریما - هاگتـسد  گرزب  رگاشفا  نآ   - رـسای راّمع  لـثم  یناـسک  .دوب 
رد اّما  .دشیم  هدودز  اهرابغ  يا  هّدع  يارب  لقاال  دندرکیم و  هیجوت  دندزیم ، فرح  دـنتفریم  هک  دـندوب  ربمایپ  هباحـص ي  زا  یناگرزب 

ار اهراعش  دنناوتیم  هک  یناسک  اب  گنج  حیرـصریغ ، رفاک  اب  گنج  نارود  رد  ههبـش و  نارود  رد  .دوبن  مه  نامه  نسح ، ماما  نارود 
(56  ) .دوب رایشوه  دیاب  تسا و  راوشد  رایسبرایسب  دننک ، قبطنم  ناشدوخ  ياهفده  رب 

كان ههبش  ياضف 

تبیـصم .دندیـشوپ  هباـشم  ياهـسابل  لـطاب  قـح و  دـندرک و  خوـسر  مـه  رد  لـطاب  قـح و  مالـّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما نارود  رد 
ياهشالت زا  يا  هدمع  شخب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ياهگنج  رد  اذل  .تسا  لطاب  قح و  هابتـشا  جازتنا و  طالتخا و  نینمؤملاریما 

هک دوبن  نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ياهگنج  رد  .دوب  ندز  فرح  يارب  شالت  دادـیم ، ماجنا  گـنج  نادـیم  رد  هک  ترـضح 
تسدب ار  ریشمش  دوب ؛ نشور  ایاضق  .دندرکیم  گنج  دیاب  دنهد ؛ مایپ  دننک و  قطن  دننزب ، فرح  دیاب 

116 ص :

باحـصا درکیم ، هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  ار  مدرم  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه  دـنکیم : لقن  نیّفـص  باتک  رد  - . 1
هب دندیـسر و  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما روضح  هب  دوب ، زین  میثـخ  نب  عـیبر  ناـنآ  ناـیم  رد  دـندوب و  نت  دـصراهچ  هک  دوعـسم  نب  هللادـبع 

و میا ، هدـش  دـیدرت  کش و  راچد  گنج  نیا  هرابرد ي  اّما  میراد ، نامیا  وت  يرترب  تلیـضف و  هب  هکنیا  اـب  دنتـشاد : هضرع  ترـضح 
هب اجنآ  رد  ات  ییامن ، مازعا  اهزرم  زا  یکی  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  ام  داهنشیپ  دراد ، دوجو  یماظن  ياهورین  هب  زاین  مه  اهزرم  رد  نوچ 

نانآ هب  ار  ير  ياهزرم  زا  ینابزرم  ّتیلوئسم  تفریذپ و  ار  نانآ  داهنشیپ  مالّسلا ) هیلع  ) ماما .مییامن  لمع  شیوخ  يزابرس  هفیظو ي 
(. ص 115 نّیفص ، هعقو   ) .درپس
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گنج یّتح  لمج و  گنج  نیّفـص ، گنج  مالّـسلا -) هیلع  ) نینمؤملاریما ياهگنج  رد  اـّما  .دـندشیم  ندـیگنج  لوغـشم  دـنتفرگیم و 
مه دوخ و  مه  .درکیم  ندز  فرح  فرـص  ار  تقو  زا  يا  هدـمع  شخب  نینمؤملاریما  هک  دوب  هدـیچیپ  مه  هب  ایاضق  نانچنآ  ناورهن -

.دندزیم فرح  رسای  راّمع  لثم  شکیدزن  نارای 

نهذ يارب  يا  هدـیچیپ  لکـشم  کی  اج  ره  .تسا  لطاب  قح و  کحم  گنـس  نآ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نارود  رد  رـسای  راّمع 
(57)(1) .درکیم لالدتسا  درکیم ، ثحب  دزیم ، فرح  دمآ ، یم  ولج  نامرهق  کی  لثم  هک  دوب  راّمع  دادیم ، خر  مدرم 

یسایس لیلحت  فعض 

هب ناوتیم  ییاهن  يدـنبعمج  ناونعب  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  ّتقد  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تموکح  هلاس ي  جـنپ  نارود  رگا 
نارود نآ  رد  .دوب  نیا  هلئـسم  نیرتمهم  اّما  دوب ؛ مه  يرگید  لماوع  هّتبلا  .دوب  فیعـض  مدرم  یـسایس » لـیلحت  : » هک دیـسر  هتکن  نیا 
هتـشک دـندیگنج و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع لباقم  رد  هشیاع و  نینمؤملا   ّ ما جدوه  ياپ  رد  هنانمؤم  اّما  دـندوب ؛ نمؤم  زونه  مدرم  زا  یلیخ 

(58  ) .دوب طلغ  لیلحت  نیاربانب ، دندش !

117 ص :

و دـناسر ) دـهاوخ  لتق  هب  ار  وت  راکمتـس  هورگ  راّمع ! يا  « ) هیغابلا هئفلا  کلتقت  راّـمع  اـی   » يوبن ثیدـح  ندوب  رتاوتم  لـیلد  هب  - . 1
هک يرگید  تاّیـصوصخ  هّتبلا  و  دوب ، هدش  لطاب  قح و  نازیم  هدرک و  ادیپ  ناناملـسم  نیب  رد  هژیو  یهاگیاج  راّمع  نآ ، ندوب  یعطق 
قح لها  يوگنخس  ناونعب  هک  دوب  هدش  بجوم  هجهل - تحارص  و  الاب ، ناهرب  لالدتسا و  تردق  اسر ، نایب  هلمج  زا  دوب - راّمع  رد 

گنج رد  يو  روضح  .دهد  ناشن  مدرم  هب  ار  هار  دیوگب و  نخـس  دـنک و  ادـیپ  روضح  درکیم ، باجیا  ترورـض  هک  ینادـیم  ره  رد 
هک یهار  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ناراـی  ییوس  زا  درک و  داـجیا  لـمج  رکـشل  نارـس  لد  رد  هداـعلا  قوـف  یـساره  لـمج ،

لکـشم يو  تداهـش  زا  دـعب  دوب و  اشگهار  زاسراک و  رایـسب  روضح  نیا  زین  نیّفـص  رد  .دومن  رت  مدـق  تباث  دـندوب ، هدرک  باختنا 
ار راّمع  هک  یـسک  دنیوگب : دنروآ و  يور  تشز  هطلاغم ي  کی  هب  دندش  راچان  هک  اجنآ  ات  دمآ ، دیدپ  هیواعم  هاگودرا  رد  یگرزب 
: دومرف طقف  یهاو  لالدتـسا  نیا  ربارب  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما و  ددرگیم ! بوسحم  يو  لتاق  تسا ، هدروآ  گـنج  نادـیم  هب 

يو نوچ  دـشابیم ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  زین  ءادهـشلادّیس - هزمح -  لـتاق  مییوـگب  دـیاب  میریذـپب ، ار  فرح  نیا  رگا 
.دوب هدروآ  هّکم  رافک  اب  گنج  نادیم  هب  ار  هزمح 
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تیالو زا  فارحنا 

كرـش .دـیحوت  دوب و  كرـش  نامیا ؛ دوب و  رفک  دوب ؛ حـضاو  اهیدـنب  حانج  اهیـشک و  فص  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ ناـمز  رد 
رارف هنیدـم  زا  هک  یناقفانم  دـندوب ؛ هنیدـم  رد  هک  یناقفانم  دـندوب : يا  هدـش  هتخانـش  ناقفانم  دـندوب ، هک  مه  یناـقفانم  .دوب  حـضاو 

ربمایپ نامز  رد  ناـقفانم  ماـسقا  عاونا و   (1) اوبـسک امب  مهـسکرأ  هللا  نیتئف و  نیقفانملا  یف  مکل  اـمف  .دـنتفر  هّکم  فرط  هب  دـندرک و 
همه درکیم ، نایب  ربمایپ  دـیدرگیم ؛ نشور  قیاقح  دـشیم و  لزان  نانآ  هرابرد ي  يا  هیآ  دـندرکیم ، یهابتـشا  ات  هک  یناقفانم  دـندوب ؛

.دنامیمن راک  رد  یهابتشا  دندیمهفیم و 

دوب یمالسا  ياهراعش  همه ي  اب  ناملسم ، رهاظلا  یلع  حانج  کی  دوجو  لکشم ، نیرتگرزب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نامز  رد  اّما 
.دندوب فرحنم  نید  هلئسم ي  نیرتیساسا  رد  هک 

رد هک  تموکح ، ینعی  تیالو ، .تسا  دـیحوت  هیاس ي  هناشن و  تیالو ، نوچ  تسا ؛ تیالو  هلئـسم ي  نید ، هلئـسم ي  نیرت  یـساسا 
.دنتـشاد کش  هتکن  نیا  رد  اهنآ  .دسریم  نینمؤم  یلو  هب  وا  زا  و  ربمایپ ، هب  لاعتم  يادخ  زا  و  تسادـخ ، هب  ّقلعتم  یمالـسا  هعماج ي 

گنج رد  هک  یناسک  نامه  دـننکب ! مه  ینالوط  ياه  هدجـس  دوب  نکمم  دـنچره  .دـندیمهفیمن  ار  تقیقح  دـندوب و  فارحنا  راـچد 
کی ینالوط  ياه  هدجـس  دندش ، نکاس  رگید  قطانم  ناسارخ و  رد  ینابزرم  ناونعب  دنتفر  دندنادرگرب و  ور  نینمؤملاریما  زا  نیّفص 

ّطخ دـیحوت و  ّطخ  هک  ار - حیحـص  ّطخ  دنتخانـشیمن و  ار  نینمؤملاریما  هک  هدـیاف  هچ  اّما  دـندرکیم ؛ يدامتم  ياهتعاس  اـی  هناـبش و 
لوغشم دنتفریم  دندیمهفیمن و  تسا - تیالو 

118 ص :

« الیبس هل  دجت  نلف  هللا  للـضی  نم  هللا و  ّلضأ  نم  اودهت  نأ  نودـیرت  اوبـسک أ  امب  مهـسکرأ  هللا  نیتئف و  نیقفانملا  یف  مکل  امف  - . » 1
( دینادیم زاجم  یـضعب  عونمم و  ار  اهنآ  اب  گنج  یـضعب  ( !؟ دیا هدش  هتـسد  ود  نیقفانم  هرابرد ي  ارچ  هیآ ي 88 .) ءاـسن ، هروس ي  )

رثا رب  ار  نانآ   ) دنوادخ هک  ار  یناسک  دیهاوخیم  امش  ایآ  .تسا  هدرک  هنوراو  ًالماک  ار  اهنآ  ناشلامعا ، رطاخب  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
.تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار  دنک ، هارمگ  دنوادخ  ار  سک  ره  هک  یلاح  رد  دینک !؟ تیاده  هدرک ، هارمگ  ناشتشز ) لامعا 
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؟ دراد یشزرا  هچ  اه  هدجس  نیا  دندشیم ؟! هدجس 

هب ات  دنـسانشن ، ار  ادخ  ّیلو  اّما  دننک ، تدابع  ار  ناشرمع  همه ي  رگا  دارفا  روطنیا  هک  دـهدیم  ناشن  تیالو  باب  تایاور  زا  یـضعب 
هیلاویف و هللا  ّیلو  هیالو  فرعی  مل  و  دنـسریمن ! يا  هجیتن  هب  دنیامن ، مولعم  وا  هراشا ي  تشگنا  اب  ار  ریـسم  دـننک و  تکرح  وا  تلالد 

(59  ) .دوب ریگرد  يدارفا  نینچ  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ؟(1)  تسا یتدابع  روطچ  نیا ، هتلالدب ؛ هلامعأ  عیمج  نوکی 

! ناناملسم اب  گنج 

هک هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نامز  .تشادـن  هقباس  اهناملـسم  اب  یمالـسا  ياهتموکح  گنج  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نامز  اـت 
هفیلخ هس  نارود  رد  .دـماین  شیپ  مـه  ناـمثع  ناـمز  .دـماین  شیپ  رمع  ناـمز  .دـماین  شیپ  رکبوـبا  ناـمز  .دـماین  شیپ  يزیچ  نـینچ 

ود نیب  گنج  اّما  دندیگنجیم ؛ دنتـسبیم و  ریـشمش  دنتفریم و  تحار  یلیخ  اهناملـسم  دندرکیم ، راّفک  اب  اهناملـسم  هک  دوب  ییاهگنج 
دنراد و نآرق  ياعّدا  ود  ره  دندقتعم ، هلبق  هب  ود  ره  دندقتعم ، ربمایپ  هب  ود  ره  دـنریگیم ، هزور  دـنناوخیم و  زامن  ود  ره  هک  یهورگ 

! داتفا قافّتا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نامز  رد  طقف  دنناوخیم ، نآرق 

ار دوخ  رفاک  نطاب  هدرک و  ناهنپ  ار  ناـشدوخ  یناملـسم  ساـبل  رد  هک  یناـسک  اـب  هک  تشادـن  ار  تردـق  تأرج و  نیا  سک  چـیه 
اب دندوب و  هدناشوپ 

119 ص :

هرهد و عیمج  ّجح  هلام و  عیمجب  قّدصت  هراهن و  ماص  هلیل و  ماق  ًالجر  ّنأ  ول  امأ  : » دـنکیم لقن  مالّـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  هرارز  - . 1
لهأ نم  ناک  هباوث و ال  یف  ٌّقح  ّزع  ّلـج و  هللا  یلع  هل  ناـک  اـم  هیلإ  هتلالدـب  هلاـمعأ  عیمج  نوکی  هیلاویف و  هللا  ّیلو  هیـالو  فرعی  مل 

، دنک قافنا  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما  مامت  دریگب ، هزور  زین  اهزور  همه ي  دیامن ، يرپس  تدابع  هب  ار  اهبش  مامت  يدرف  رگا  نامیءالا .»
هللا یلو  ییامنهار  اب  شلامعا  دورن و  نآ  راـب  ریز  دسانـشن و  ار  هللا  یلو  تیـالو  اـّما  دـیامن ، تکرـش  جـح  مسارم  رد  اـهلاس  ماـمت  و 

(. ص 19 ج 2 ، یفاک ، .تفر (  دهاوخن  رامشب  نامیا  لها  زا  دش و  دهاوخن  ّبترتم  يو  لامعا  رب  یباوث  دشابن ،
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نیا داد و  ماجنا  نینمؤملاریما  ار  راک  نیا  .دگنجب  دندوب ، هدرک  یفخم  ار  دوخ  ناملـسم  هاگآان  هدوت ي  کی  رـس  تشپ  هک  یناربهر 
(60  ) .دوب ترضح  نآ  تعاجش  ّتیعطاق و  تیاهن 

تنطلس هب  تماما  لیدبت 

فرحنم ياهلکش  هب  یمالـسا  تیالو  یمالـسا و  تماما  لیدبت  زا  يریگولج  هار  رد  نینمؤملاریما  ياهگنج  همه ي  دینک ، ّتقد  رگا 
عفانم نتفرگ  هدیدان  رب  ینتبم  تموکح  لیدبت  تلاهج ؛ ِتموکح  رب  تفرعم  تموکح  لیدبت  تنطلـس ؛ هب  تماما  لیدبت  ینعی  تسا ؛
لانم لام و  ندرک  عمج  هب  ناشدوخ و  یصخش  عفانم  هب  زیچ ، همه  زا  شیب  هک  دنشاب  یناسک  نآ  سأر  رد  هک  یتموکح  هب  یصخش 

(61  ) .دوب اهنیا  ًاتدمع  هلاس ، جنپ  نارود  رد  نینمؤملاریما  ياهگنج  دنشیدنیب ؛ يویند 

هدزایند صاوخ 

تلحر زا  لاــس  .دوـب 25  هدرک  ادـیپ  ّتیّمها  ناـشیارب  ماـقم  هب  ندیـسر  هـک  دـندش  ریگرد  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما اـب  یناـسک 
، دوب هدـشن  هلـصاف  لاس  نیا 25  رگا  .دوـب  هدـش  عورـش  تاهابتـشا  اـهاطخ و  زا  یلیخ  دوـب و  هتـشذگ  هلآ ) هـیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ

دش هجاوم  يا  هعماج  اب  نینمؤملاریما  اّما  تشادن ؛ یلکشم  چیه  هعماج  نآ  نتخاس  يارب  تسا ، ربمایپ  سفن  شـسفن  هک  نینمؤملاریما 
اهشزرا نآ ، رد  هک  يا  هعماج  »(1) ؛ مهنیب ًالخد  هللا  نید  ًالوخ و  هللادابع  ًالود و  هللا  لام  نوذخأی   » هک

120 ص :

مکانهودنا نیا  زا  : » تسا هداتسرف  رـصم  مدرم  يارب  رتشا  کلام  طّسوت  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما همان ي  زا  یـشخب  - . 1
بلس ار  ادخ  ناگدنب  يدازآ  دنربب ، تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  .دتفا  ناراکبان  نادرخیب و  نیا  تسدب  تّما  نیا  تموکح  یتسرپرـس  هک 

دنتسه یضعب  هورگ ، نیا  رد  .دنهد  رارق  دوخ  ناتـسدمه  ار  ناقـساف  دننک و  دربن  ناحلاص  اب  دنزاس ؛ شیوخ  هدرب ي  ار  اهنآ  دننک و 
، هغالبلا جهن  « ) .دنتسشن شا  هرفس  رس  رب  هکنیا  رگم  دنتفریذپن  ار  مالسا  نانآ  زا  یخرب  و  هدش ، يراج  وا  رب  دح  هدیشون و  بارش  هک 

ص 452) همان ي 62 ،
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همه نآ  دربـب ، داـهج  هب  ار  مدرم  دـهاوخیم  یتـقو  نینمؤـملاریما  هک  تسا  هعماـج  نـیا  .تـسا  هـتفرگ  رارق  يراداـیند  عاعّـشلا  تـحت 
.دراد شیارب  رسدرد  تالکشم و 

هجیتن .دندادیم  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  دـندوب  یناسک  دنتخانـشیم ، ار  قح  هک  یناسک  ینعی  نینمؤملاریما ، نارود  ّصاوخ  رثکا 
اهگنج نیا  رد  ًاـمئاد  ار  دوخ  تموکح  هاـم  هد  لاـس و  راـهچ  رمع  و  دزادـنیب ، هار  گـنج  هس  دـش  روبجم  نینمؤملاریما  هک  دـش  نیا 

(62  ) .دنارذگب

قافن ياه  هرهچ 

مان هب  هک  ناشخرد  رایسب  هناقفانم ي  ياه  هرهچ  زا  دوب  ترابع  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نارود  زراب  رایـسب  تاّیـصوصخ  زا  یکی 
ياهمدآ ات  اهمدآ  نیرتدـنمتردق  زا  دنداتـسیا ! یم  مّسجم  ِمالـسا  لباقم  رد  مالـسا ، ماـن  هب  دـندرکیم و  تکرح  مالـسا  هیلع  مالـسا ،

.دنتشاد رارق  فیط  نیا  رد  یلومعم 

دوجو نینمؤملاریما  نارود  ردق  هب  یگرزب  لکشم  نینچ  کی  هک  مینیبیمن  ام  ار  مالسا  ردص  خیرات  ياهنارود  زا  يرگید  نارود  چیه 
زا مد  مه  اهنآ  هک  دـشیم  هضراعم  یناـسک  هلیـسو ي  هب  دوب  مّسجم  مالـسا  مّسجم و  نآرق  هک  یلاـح  رد  نینمؤملاریما  .دـشاب  هتـشاد 

! تشاد قرف  هجرد  180 مالّسلا ) هیلع  ) یلع مالسا  اب  اهنآ  ِمالسا  هک  یلاح  رد  دندزیم ؛ مالسا 

نینچمه و  دـندوب ؛ هدرک  مَلَع  دـق  یقیقح  مالـسا  لباقم  رد  دـندوب و  هتفرگ  تردـق  مالـسا  تکرب  هب  مالـسا و  مان  اب  هک  ییاه  هرهچ 
دق مالّـسلا ) هیلع  ) یلع مالـسا  لباقم  رد  جراوخ - لـثم  یمالـسا - ياهراعـش  اـب  اـّما  تردـق ، نودـب  ولو  مالـسا ، ماـن  هب  ییاـهتّیعمج 

(63  ) .دندوب هتشارفارب 

121 ص :
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نیثکان اب  ییورایور  لمج ، گنج   : مهدزاود لصف 

هراشا

123 ص :
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كانرطخ میظع و  هنتف ي 

هک دوب  یـسک  ریبز  .دـندوبن  یتّیّمها  مک  کچوک و  ياهتّیـصخش  ریبز  هحلط و   (1)، هشیاع .تسا  هنتف  نشور  دراوم  زا  لمج  گـنج 
هرهچ زا  ار  مغ  رابغ  هک  ییاهزور  هچ  ریشمش  نیا  دومرف : درک و  هاگن  ریبز  ریـشمش  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دش ، هتـشک  یتقو 

! دوب هدودز  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ي 

، دـندوب هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ فارطا  رد  هک  ییاهنآ  ردـب  گنج  رد  .تسین  مه  ردـب  گـنج  اـب  هسیاـقم  لـباق  لـمج  گـنج 
« ُلبُه لعأ  ُلبُه ، لعأ  : » دـنتفگیم دـندوب و  رفاک  اهنآ  .دنتـسه  یناسک  هچ  دـنراد ، رارق  لباقم  هطقن ي  رد  هک  يدارفا  هک  دـندیمهفیم 

یگدـنز هللا  يارب  هک  یناسک  اب  دـنهدیم ، راعـش  تب  لبه و  يارب  هک  یناسک  دوب  مولعم  لـبه ! داـب  دنلبرـس  لـبه ! داـب  دنلبرـس  ینعی 
اهنآ .دـنتفگیمن  هک  لبه  لعأ  دـندوب ، ریبز  هحلط و  فارطا  هک  یناـسک  نآ  اـّما  .دوب  حـضاو  ًـالماک  هلئـسم  دـنراد ، گـنج  دـننکیم ،

ربمایپ هب  هک  تسا  ییاهناملـسم  نیلّوا  ءزج  ربمایپ و  نیرید  رای  هحلط  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هّمعرـسپ ي  ریبز  هک  دـندیدیم 
مارتحا تّزع و  زا  هشیمه  هناگ  هس  يافلخ  نارود  رد  و  دندز ، ریشمش  ربمایپ  اب  اهگنج  رد  دندرک و  ترجه  ربمایپ  اب  دندروآ و  نامیا 
لیلحت تردـق  هک  یحطـس  مدآ  کی  هک  تسا  یعیبط  .دـنا  هداتـسیا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع لباقم  رد  اهنیا  .دـندوب  رادروخرب  تمظع  و 

، دتفین مالّسلا ) هیلع  ) یلع نانمشد  ماد  هب  رگا  .دنکیم  ریگ  اجنیا  درادن ،

125 ص :

«. 30  » تسویپ هشیاع : زا  يرصتخم  همانیگدنز ي  - . 1
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.تسا یحطس  مدآ  ّتیصاخ  نیا  دوریم ! رانک  دُربیم و  اهیزورما  لوق  هب  و  داتفا ، دهاوخ  اوزنا  هب  لقادح 

ار یلع  ّتیـصخش  دیاب  .تسا  هدش  نییبت  دوش  هّجوت  اهنآ  هب  دـیاب  هک  یلوصا  .ارچ  درادـن ؟ دوجو  تقیقح  ندـیمهف  يارب  هار  ایآ  اّما 
زا ریبز  بانج  هحلط و  باـنج  .ددرگ  مولعم  قح  اـت  میجنـسب  مینک و  هسیاـقم  رفن  ود  نیا  اـب  تسا ، ریبز  هحلط و  لـباقم  رد  نـآلا  هک 

ربماـیپ نارود  يزابرـس  هداـس و  یگدـنز  رد  ناـنچمه  بلاـط  یبا  نـب  یلع  !(1) و  دـنزجاع ناشدوخ  باسح  یب  ياهتورث  شراـمش 
ار تفـالخ  دـنیآ  یم  مدرم  یتقو  هک  تسا  یـسک  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسین ؟ راـیعم  کـی  نازیم و  کـی  نیا  اـیآ  .دـنکیم  یگدـنز 

رواشم لاس  نیا 25  رد  نم  هک  روطنیمه  دیراذگب  دینک و  هفیلخ  ار  رفن  کی  دیوگیم : دنکیمن و  لوبق  دننک ، میلـست  يو  هب  یتسدود 
لابند هب  ریبز  هحلط و  اّما  .دوریمن  ماقم  تردـق و  لابند  هب  ناود  ناود  درادـن و  ماقم  هب  صرح  وا  مشاب ! رواـشم  مه  زاـب  مدوب ، اـفلخ 

دناوتیمن اهنیا  ایآ  .دندروآ  ناشدوخ  اب  مه  ار  ناسنا  نارازه  دندمآ ؛ ناود  ناود  هرـصب  هب  اجنآ  زا  هّکم و  هب  هنیدم  زا  ماقم  تردـق و 
؟ دشاب قراف 

هحلط و یتقو  اّما  .درکن  یصخش  شالت  چیه  ّتیبوبحم  ههجو و  تردق و  هب  ندیسر  يارب  هک  دوب  یـسک  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
زا هشیاع  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  فالتخا  نیا  و  دـنوش ، تعامج  ماـما  کـی  مادـک  هک  دـندرک  اوعد  مه  اـب  دندیـسر ، هرـصب  هب  ریبز 

(64 ( ؟ دننک كرد  دنمهفب و  مدرم  دیابن  ایآ  .دندیدیم  مدرم  ار  نیا  .دش  ناساره  رکشل  یگدنکارپ 

! نامثع یهاوخنوخ  هناهب :

- نینمؤملا  ّ ما هشیاـع - اـب  دـنتفر و  هّکم  هب  اـهنآ  .دـندوب  ریبز  هحلط و  دـندش ، ادـج  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  هک  یناـسک  نیلّوا 
دنتفگ دندش و  مارم  مه  رکفمه و 

126 ص :

.تسا هدش  هداد  ریبز  هحلط و  تفگنه  ياهتورث  یفارشا و  یگدنز  نوماریپ  یتاحیضوت  « 15  » و « 14  » تسویپ رد  - . 1
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ًالماک دندرکن و  نامثع  زا  یعافد  چیه  دندوب ، هنیدم  رد  ات  اهنیا  هک  تسا  نیا  بیجع  میـشاب ! نامثع  یهاوخنوخ  یپ  رد  دـیاب  ام  هک 
دندرک و دنلب  ار  نامثع  لتق  دایرف  دنتفر و  هّکم  هب  يو  ندش  هتـشک  زا  دـعب  اّما  دـش ؛ هتـشک  نامثع  ات  دـندنام  توافت  یب  درـسنوخ و 

(65 ! ) میگنجب یلع  اب  میزیخرب و  نامثع  یهاوخنوخ  هب  دیاب  ام  هک  دنتفگ 

( مالّسلا هیلع  ) ماما ریظن  یب  تّیعطاق 

نب یلع  زج  سک  چیه  راک  اهنآ  اب  دروخرب  هک  تسا  یناسک  اب  هلباقم  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ّتیعطاق  زا  نشور  هنومن ي  کی 
نینمؤملاریما هب  یتقو  هک  تسین  نینچ  اّما  دـندوب ؛ رادروخرب  يا  هژیو  ّتیعقوم  زا  هشیاع  اهنیا  زا  رتالاب  ریبز و  هحلط ، دوبن ! بلاط  یبا 

کی هب  هک  دیآرب  ددصرد  و  دنک ، ادیپ  دیدرت  دوش و  لزلزتم  ترضح  تسا ، هتشارفارب  تفلاخم  مچرپ  وت  لباقم  رد  هشیاع  دنیوگیم :
، مّقح رب  نم  تسا و  لطاب  هدرک و  یفالخ  راک  وا  هک  دوب  نیا  ترضح  قطنم  .دسرب  یـشزاس  کی  هب  ای  دنک و  رارف  نادیم  زا  يوحن 

(1) .دسرب دیسر  اجره  هب  غلب ، ام  َغََلب  ولو  منکیم ، هزرابم  موریم و  اذل 

؛ دوب تموکح  هب  ترـضح  نآ  هقالع ي  رطاخب  هیحور  نیا  هک  دیوگب  دـناوتیمن  سک  چـیه  و  تسا ، هنوگنیا  نینمؤملاریما  هیحور ي 
ياهـشفک تشاد  دوب و  هتـسشن  هک  یلاح  رد  ترـضح - دوخ  .تشادن  یـصخش  هقالع ي  چـیه  تموکح  نیا  هب  نینمؤملاریما  نوچ 

هنهک شفک  کی  دید  درک ، یهاگن  ساّبع  نبا  دزرا ؟ یم  دنچ  شفک  نیا  دومرف : ساّبع  نبا  هب  دزیم  هلـصو  شدوخ  تسدب  ار  دوخ 
ثیح زا  امـش ، رب  ِتموکح  نیا  هک  دینادب  دومرف : ترـضح  .چـیه  ًابیرقت  .چـیه  تفگ : تسا ! هدـش  جراخ  رود  زا  هدروخ ي  هنیپ  ي 

رد مهاوخب  هکنیا  ثیح  زا  رگم  درادن ؛ شزرا  نم  يارب  مه  شفک  نیا  ردق  هب  ندرک  تموکح 

127 ص :

ص 53 و مالک 6 ، هغالبلا ، جهن  .ر ك : ریبز ، هحلط و  اب  عطاق  رایـسب  دروخرب  هنیمز ي  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخـس  - . 1
ص 194. هبطخ ي 137 ،
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تموکح و تهج  زا  اّما  دراد ، شزرا  یلیخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  طقف  .مناسرب  رادـقح  هب  ار  یّقح  و  منکب ، یّقح  هماـقا ي  هعماـج 
(66  ) (1)! درادن نم  يارب  یشزرا  چیه  يدنمتردق 

لمج رکشل  نابزیم  هرصب ،

دندوب ناشهارمه  هک  مدرم  زا  يا  هّدع  اب  .دوب  هرصب  نآ  و  دشاب ، رود  هنیدم  زا  هک  دندرک  ادیپ  ار  يا  هقطنم  لمج  رکـشل  ناهدنامرف 
نوریب رهش  نیا  زا  میرادن و  لوبق  ار  امش  ام  دنتفگ : يا  هّدع  دندش ؛ هتسد  ود  رکشل  نیا  اب  ههجاوم  رد  هرصب  لها  .دندش  هرـصب  دراو 

.دیتسه ربمایپ  نارای  امش  و  میراد ، لوبق  ار  امش  ام  دنتفگ : رگید  هّدع ي  .دیورب 

دـندنک و ار  شتروـص  ياـهوم  دـندرک و  هجنکـش  دـنتفرگ و  دوـب  فـینح  نب  ناـمثع  هک  ار  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما رادناتـسا 
تسد ییاهراک  هلـسلس  کی  هب  هصالخ  (3) و  .دنتـشک زین  ار  وا  هک  درک  تمواقم  رفن  کی   (2) .دنتخادنا هار  یبیجع  ياهیرگیشحو 
اهنوخ ندـش  هتخیر  زا  دـندرکن و  يا  هظحالم  چـیه  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  .دوب  ایند  رد  يزورما  ياـهاتدوک  هیبش  هک  دـندز 

(67  ) .دندش ّطلسم  هرصب  رب  تیاهن  رد  دندادن و  هار  دوخ  هب  یساره 

! تعامج تماما  يارب  يریگرد 

تعامج ماما  یسک  هچ  هک  دمآ  شیپ  لکـشم  نیا  دیـسر ، هک  زامن  تقو  دندش ، رهـش  دراو  دندیـسر و  هرـصب  هب  یتقو  ریبز  هحلط و 
هحلط رگا  دشاب !؟

128 ص :

ص ج 1 ، دـیفم ، داشرا  ص 76 ؛ هبطخ ي 33 ، هغالبلا ، جـهن  (. ) مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما اب  ساـّبع  نب  هللادـبع  يوگو  تفگ  - . 1
صص 76 و 113) ج 32 ، راونالاراحب ، 247 ؛

«. 56  » تسویپ هرصب : رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رادناتسا  فینح ، نب  نامثع  اب  لمج  رکشل  دروخرب  - . 2
نایعیش زا  هرصب و  ناگرزب  زا  هک  تسا  هلبج  نب  میکح  دیـسر ، تداهـش  هب  زین  هار  نیا  رد  درک و  تمواقم  هک  گرزب  درم  نیا  - . 3

جهن حرش  هب  گرزب ، ّتیصخش  نیا  تداهش  تمواقم و  هوحن ي  زا  عالّطا  تهج  .تفریم  رامشب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما صلاخ 
.دوش هعجارم  ص 395  ج 2 ، بهّذلا ، جورم  ص 322 و  ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،
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شیپ مکح  نب  ناورم  .دش  اوعد  دمآ و  شیپ  فالتخا  تسین ! قفاوم  هحلط  دتسیاب ، ولج  ریبز  رگا  و  تسین ، قفاوم  ریبز  دتـسیاب ، ولج 
- دناوخیم زامن  دّمحمابا  تفگ : هحلط  رـسپ  .دناوخب  زامن  رفن  ود  امـش  زا  یکی  دیاب  هرخالاب  دیناوخیم ؟ زامن  ناتمادک  تفگ : دـمآ و 

نیا .دش  اوعد  ناوج  ود  نیا  نیب  شدوخ - ردپ  ینعی  دناوخیم - زامن  هللادبعابا  تفگ : دـمآ و  هللادـبع  ریبز  رـسپ  شدوخ - ردـپ  ینعی 
اب يراد  وت  تفگ : ناورم  هب  درک و  ینایمرداپ  اجنیا  هشیاـع  هرخـالاب  دوب ! لـئاق  ّتیولوا  شدوخ  ردـپ  يارب  نآ  شدوخ و  ردـپ  يارب 
هک دش  لح  هنوگنیا  اوعد  هرخالاب  دناوخب ! نآ  زور  کی  دناوخب و  نیا  زور  کی  ورب ! رانک  .يزادـنا  یم  فالتخا  اهنیا  نیب  راک  نیا 

(68  ) (1)! دناوخب زامن  ریبز  بش  کی  دناوخب و  زامن  هحلط  بش  کی 

( مالّسلا هیلع  ) ماما باکر  رد  هفوک  لها 

مدرم هب  درک و  تکرح  هنیدم  زا  درک ، ادیپ  عالّطا  هرـصب  يوس  هب  لمج  رکـشل  تکرح  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  دـعب 
رکـشل هب  دـندمآ و  مه  هفوک  مدرم  میگنجب ! دنتـسکش ، ار  تعیب  هک  یناـسک  اـب  میورب  میهاوخیم  هک  دـییایب  هک  تشوـن  هماـن  هفوـک 
مکحم ار  نینمؤملاریما  فارطا  دندمآ و  لیابق  زا  يرایسب  و  دنداد ، سپ  ناحتما  بوخ  یلیخ  اجنیا  رد  اهیفوک  .دنتسویپ  نینمؤملاریما 

(69  ) (2) .دنتفرگ

129 ص :

هلبج نب  میکح  هدنار و  نوریب  رهش  زا  ار  فینح  نب  نامثع  دنبای و  ّطلست  هرصب  رهش  رب  دنتـسناوت  لمج  نایرکـشل  هکنیا  زا  دعب  - . 1
تعامج ماما  طیارش  نآ  رد  اریز  .دندرک  ادیپ  فالتخا  رگیدمه  اب  ندوب  تعامج  ماما  رس  رب  ریبز  هحلط و  دنتـشک ، زین  ار  شنارای  و 
شرتسگ فالتخا  هنماد ي  دادیم ! شیازفا  گنج  رد  يزوریپ  زا  دـعب  ار  ندـش  هفیلخ  سناش  تفریم و  رامـشب  يرترب  هناشن ي  ندوب 

اپرب ار  زامن  هحلط  دنزرف  رگید  زور  ریبز و  دنزرف  زور  کی  داد  روتـسد  راچانب  و  دـش ، كانـساره  نآ  بقاوع  زا  هشیاع  درک و  ادـیپ 
ص 110 و 322) ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 395 ؛ ج 2 ، بهّذلا ، جورم   ) .دنراد

عمج رد  ترضح  ینارنخـس  ماما و  توعد  هب  هفوک  مدرم  تبثم  خساپ  هفوک و  مدرم  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما همان ي  نتم  - . 2
.دییامرف هظحالم  ص 249  ج 1 ، دیفم ، داشرا  ص 363 و  همان ي 1 ، هغالبلا ، جهن  رد  ار  دنتسویپ  ماما  رکشل  هب  هک  هفوک  نایهاپس 
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ریبز اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما رادید 

لمج هاپس  تکرح  رابخا  ندینش  نانآ و  اب  هشیاع  یهارمه  ریبز و  هحلط و  ینکش  تعیب  زا  عالّطا  زا  دعب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.درک تکرح  هرصب  يوس  هب  نانکش  تعیب  اب  هلباقم  يارب  هنیدم و  زا  يرکشل  هارمه  هب  هرصب ، يوس  هب 

زا اهنآ  اـب  هک  درک  راداو  ار  وا  دوشن ، اهناملـسم  نیب  يزیرنوخ  هکنیا  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما يدـنم  هقـالع  یبلط و  حلـص  اـّما 
يردق وا  هک  ورن ، هحلط  غارـس  دومرف : ساّبع  نبا  هب  .داتـسرف  ریبز  غارـس  هب  ار  ساّبع  نبا  اذل  .دیوگب  نخـس  شمرن  تمیالم و  يور 

ریبز هکیرع ؛ نیلأ  هنأف  ریبز ! غارس  ورب  ریبّزلا ؛ قلأ  نکلو  تسا : نیا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترابع  ورب ! ریبز  غارـس  اّما  .تسا  دنت 
نینمؤـملاریما و هّمعرـسپ ي  ریبز  .دـیوگیم  روـجنیا  وـت  ییادرـسپ  کـلاخ ؛ نبا  کـل  لوـقی  وـگب : ریبز  هب  هـل  لـُقف  .تـسا  رت  میـالم 

مه اب  هنیدم  رد  هّکم و  رد  .دندوب  مه  اب  ربمایپ  تثعب  لیاوا  زا  هک  دندوب  یمیدـق  ناتـسود  ود  نآ  .تسا  ریبز  ییادرـسپ  نینمؤملاریما 
نحل نیا  اب  ترـضح  لاح ، .دندرک  تعیب  نینمؤملاریما  اب  دندمآ  هحلط  ریبز و  مه  نامثع  لتق  زا  دعب  .دندوب  مه  اب  اهگنج  رد  .دندوب 

ینترکنأ زاـجحلاب و  ینتفرع  دـیوگیم : دـهدیم و  ماـغیپ  وت  هب  وت  ییادرـسپ  کـلاخ ؛ نبا  کـل  لوـقی  هک  دـیوگیم  ناـبرهم  میـالم و 
هفیلخ ي نم  هک  يدـیمهف  يدرک ؛ تعیب  نـم  اـب  اـجنآ  ینعی  یـسانشیمن ؟ ارم  قارع  رد  اـّما  یتخانـشیم ، ار  نـم  زاـجح  رد  قارعلاـب ؛

نم اب  هک  یتعیب  زا  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  هچ  نونکا  ادـب ؛؟ اّـمم  ادـع  اـمف  یمهفیمن ؟ ار  نیا  قارع  رد  اـّما  منینمؤملاریما ؛ اهناملـسم و 
اب مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نحل  نیا  ینکیم ؟ هزراـبم  یگنجیم و  نم  اـب  هک  مدرک  هچ  نم  رگم  يا ؟ هدومن  فـّلخت  يدوـب ، هدرک 

(1) .تسا ریبز 

130 ص :

هحلط اب  : » دومرف يو  هب  داتسرفیم ، ریبز  رادید  هب  لمج  گنج  زاغآ  زا  لبق  ار  ساّبع  نب  هللادبع  مالّسلا ،) هیلع  ) ماما هک  یماگنه  - . 1
.دشاب هدروخ  چـیپ  شیاهـشوگ  فارطا  شیاهخاش  هک  تفای  یهاوخ  يواگ  نوچمه  ار  يو  ینک ، شتاقالم  رگا  هک  نکم ، تاقالم 

وگب وا  هب  تسا ! رتمرن  هک  ریگب ، طابترا  ریبز  اـب  هکلب  .تسا  مار  یبکرم  دـیوگیم : دوشیم و  راوس  سوه  اوه و  شکرـس  بکرم  رب  وا 
، هغالبلا جهن  ( »!؟ یتشگزاب دوخ  نامیپ  زا  هک  دش  هچ  یتشاگنا ! هتخانـشن  قارع  رد  یتخانـش و  ارم  زاجح  رد  دیوگیم : تا  ییادرـسپ 

نب هللادبع  زا  نم  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا -) هیلع  ) داّجـس ترـضح  شیوخ - ّدج  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ص 74 ) ي 31 ، هبطخ 
ریبز هب  ار  ترـضح  ماـیپ  نم  داد : باوج  ساـّبع  نبا  .مدرک  لاؤس  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماـیپ  هب  ریبز  خـساپ  هراـبرد ي  ساـّبع 
نیا زا  شیب  و  دوب ، تسایر  تفالخ و  يو  دوصقم  ایوگ  دهاوخیم ! وا  هک  مهاوخیم  ار  نامه  زین  نم  تفگ : خساپ  رد  وا  اّما  مدناسر ؛

ص ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   ) .مدناسر مالّـسلا ) هیلع  ) ماما عالّطا  هب  ار  باوج  متـشگرب و  نم  و  تفگن ، يزیچ  مه 
(165
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، گنج نادیم  رد  دمآ  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دوخ  .دشن  عقاو  دیفم  تبحص  نیا  هنافّـسأتم  درک ؛ تبحـص  ریبز  اب  دمآ  ساّبع  نبا 
اب گنج  هب  دـش و  جراخ  گنج  نادـیم  زا  ریبز  دـش و  عقاو  دـیفم  تبحـص  نیا  اـجنآ  درک و  تبحـص  ریبز  اـب  درک ، ادـص  ار  ریبز  و 

(70  ) (1) .دادن همادا  نینمؤملاریما 

ریبز هحلط و  يارب  تّجح  مامتا 

تحیصن و ددصرد  و  دنک ، گنج  هب  مادقا  دوبن  رضاح  ترضح  دندرک ، هرـصاحم  ار  هرـصب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هاپـس  یتقو 
درک يروآدای  ناشدوخ  تعیب  هب  ار  اهنآ  سپـس  ربمایپ ، لوق  هب  داد  مسق  ار  اهنآ  تساوخ و  ار  ریبز  هحلط و  .دوب  نافلاخم  هظعوم ي 

.هدوب تعیب  زا  لبق  هدوب ، يا  هثداح  رگا  .هدادن  خر  يا  هثداح  هک  نم  اب  امش  تعیب  زا  دعب  دیدرکن ؟ تعیب  نم  اب  امـش  رگم  دیـسرپ  و 
؟(2) دیدرک تعیب  لّوا  زا  ارچ  سپ 

نیا هّتبلا  .دنک  كرت  ار  گنج  نادیم  دوش و  نامیشپ  دوب ، رتسنج  شوخ  هک  ریبز  هک  دش  بجوم  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس 
دیابن ریبز  .دوبن  یفاک  راک 

131 ص :

ریبز يریگ  هرانک  تیاهن  رد  ترضح و  نانخس  اب  وا  دروخرب  هوحن ي  ریبز و  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما میقتـسم  هرکاذم ي  - . 1
«. 32  » تسویپ گنج : زا 

اسر رایسب  بلاطم  دنداتسرف ، یعازخ  نیصح  نب  نارمع  طّسوت  دنتـشون و  ریبز  هحلط و  يارب  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما هک  يا  همان  رد  - . 2
ص 445) همان ي 54 ، هغالبلا ، جهن   ) .تسا هدش  تّجح  مامتا  اهنآ  اب  لکش  نیرتهب  هب  تسا و  هدش  حرطم  فاّفش  و 
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.دادیم همتاخ  ار  هلئسم  مدرک و  هابتـشا  هدنب  تفگیم : دمآ و  یم  نینمؤملاریما  شیپ  هنادرم  درم و  دیاب  درکیم ؛ كرت  ار  گنج  نادیم 
هب درک و  تباصا  يو  هب  يریت  هک  دوب ، هدـش  دّدرم  زین  هحلط  .تخیرگ  تشاذـگ و  مه  لباقم  رد  ار  رکـشل  ود  درکن ؛ ار  راک  نیا  اّما 

(71  ) .دش مزهنم  هشیاع  رکشل  سپس  دیسر ؛ لتق 

گنج نادیم  رد  يولع  تعاجش 

هک ار  بیجع  رایـسب  تاملک  نآ  درپس ، دّمحم  شدنزرف  هب  ار  مچرپ  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  یماگنه  لمج ، گنج  رد 
نمشد رکـشل  ياهتنا  هب  ار  تهاگن  هدب ! هیده  ادخ  هب  ار  تدوخ  همجمج ي  .شاب  راوتـسا  دومرف : يو  هب  دوب ، گنج  میلعت  ماقم  رد 

(1)! ورب شیپ  زودب و 

ناشـشوخ دّـمحم  ندـیگنج  زا  هکنیا  لـثم  دنداتـسرف ، نادـیم  طـسو  هب  ار  وا  دـنداد و  هیفنح  نبدّـمحم  هب  ار  مـچرپ  ترـضح  یتـقو 
هک یلاح  رد  ؛(2)  دماین

132 ص :

لزلزتم اههوک  رگا  : » دومرف يو  هب  درپس ، هیفنح  نب  دّمحم  هب  ار  مچرپ  لمج  گنج  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه  - . 1
؛ نک بوکخیم  نیمز  رب  ار  تیاهمدق  هد ؛ تیراع  ادخ  هب  ار  شیوخ  همجمج ي  راشفب ؛ مه  هب  ار  تیاهنادند  روخم ، ناکت  وت  دنوش ،
، دوشیم سرت  ثعاب  هچنآ  زا  شاب و  نمـشد  بقارم  ًالماک  ینک ؛ يورـشیپ  اجنآ  ات  هک  دـشاب  نمـشد  رکـشل  نایاپ  هب  تهاگن  هشیمه 

ص 55) هبطخ ي 12 ، هغالبلا ، جهن  « ) .تسا ناحبس  يادخ  بناج  زا  يزوریپ  ترصن و  هک  نادب  و  شوپب ، مشچ 
، دادیم يو  تسدب  ار  رکشل  مچرپ  هک  یلاح  رد  تساوخ و  ار  دّمحم  شدنزرف  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دسیونیم : يدوعـسم  - . 2

.دوب ریزارـس  نانآ  يوس  زا  اهریت  ناراب  هک  درک  هدهاشم  ار  نازادـناریت  زا  یهوبنا  دوخ  لباقم  رد  دّـمحم  .نک  زاغآ  ار  هلمح  دومرف :
ارچ دیـسرپ : يدنت  اب  دمآ و  يو  رـس  تشپ  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع .دیامن  زاغآ  ار  هلمح  دوش و  مامت  نانآ  ریت  ات  دومن  فّقوت  یکدـنا 

ناشیاهریت ندـش  مامت  رظتنم  مدرکن و  ادـیپ  ذوفن  يارب  یهار  اه  هزین  اـهریت و  ناراـب  لـباقم  رد  درک : ضرع  دّـمحم  يدرکن !؟ هلمح 
ار وت  يرطخ  هک  شاب  نئمطم  و  نک ، عورش  ار  هلمح  نکفا و  اه  هزین  نایم  هب  ار  دوخ  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) ماما .منک  هلمح  ات  متـسه 
اب هک  یلاح  رد  دیسر و  يو  رـس  تشپ  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما .دش  فّقوتم  ناراد  هزین  نایم  رد  اّما  درک ؛ هلمح  دّمحم  .دنکیمن  دیدهت 
ار مچرپ  ترضح  دوخ  هاگنآ  يراد ! ردام  بناج  زا  هک  تسا  یثاریم  فعـض ، نیا  دومرف : دزیم ، دّمحم  هب  شیوخ  ریـشمش  هتـسد ي 

دندروآ دیدپ  نمـشد  يارب  ار  یطیارـش  دندروآ و  موجه  مدرم  وا  یپ  رد  .دومن  زاغآ  ار  شیوخ  يردیح  هلمح ي  تفرگ و  تسدـب 
نبا هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 405 ؛ ج 2 ، بهّذلا ، جورم   ) .دنـشاب هدـش  دابدـنت  راتفرگ  اهرتسکاخ  ینافوط  ياوه  کی  رد  ییوگ  هک 

ص 243) ج 1 ، دیدحلا ، یبا 
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يدرمریپ لاس  نآ  رد  هک  ترضح  .دوب  یعاجش  رایسب  دنمورین و  ناوج  دوب ؛ نامز  نآ  ناعاجـش  نیرتگرزب  زا  یکی  هیفنح  نبدّمحم 
مدـید دـنکیم : لـقن  يوار  گـنجب ! هنوـگنیا  تفگ : تـفرگ و  دّـمحم  تـسد  زا  ار  مـچرپ  تـشاد ، نـس  لاـس  کـیدزن 60  هک  دوـب 

نیا يوار  ریبعت  .دش  يا  هلولو  هک  درک  هتفشآ  تفاکش و  نانچنآ  ار  اهفص  .تفر  نمشد  رکشل  فرط  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
باترپ اهبـسا  يور  زا  نانمـشد  ياهرکیپ  دنوریم ، نییاپ  الاب و  روطنیمه  باتفآ  رون  رد  هک  رابغ  تاّرذ  لثم  مدید  دیوگیم : هک  تسا 

هیلع ) نینمؤملاریما یتّدـم  دـنکیم ! رام  رات و  ار  اهنآ  هداتفا و  نمـشد  يورین  طـسو  يداـبدرگ  هکنیا  لـثم  دـنچیپیم ! مه  هب  دـنوشیم و 
رود دندوب ، هتشگ  عمج  ریبز  هحلط و  فارطا  رد  هک  اهیرصب  يرازه  دنچ  ِرکشل  طسو  رد  روطنیمه  دشن ، هدید  دش و  بیاغ  مالّـسلا )

جراخ نمشد  فص  زا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما میدید  تقو  کی  تخیر ، مه  هب  ار  ناشفوفص  درک و  هتفشآ  یّلک  هب  ار  اهنآ  دز و 
تمدـخ تفر  يدرم  کی  دـیهدب ! بآ  دـیهدب ، بآ  ینعی  ءاملا ! ءاملا ! دـیوگیم : دـنلب  يادـص  اـب  تسا و  هنـشت  دـیآ و  یم  هدـش و 

ینعی دیروخب - لسع  تسین - بسانم  بآ  دیتسه ، امـش  هک  یلاح  نیا  رد  تفگ : داد و  ترـضح  هب  تشاد ، لسع  فرظ  ترـضح و 
: دنتفگ دعب  دندیشچ و  نآ  زا  يردق  کی  دنتفرگ و  ار  لسع  ترضح  تسین ، بوخ  بآ  مرگ ، ندب  هدرک و  قرع  هتسخ و  درف  يارب 

کی اب  امـش  گنج ، هماگنه ي  نیا  رد  مالّـسلا !) هیلع  ) نینمؤملاریما ای  تسا  بّجعت  تفگ : درم  نیا  تسا ! فئاط  لام  وت  لـسع  نیا 
، هتخابن ار  شلد  يا  هثداح  چیه  رد  وت  يومع  هک  نادب  هدازردارب  یخا ! نبا  ای  نادب  دومرف : دیداد ! صیخـشت  ار  فئاط  لسع  هظحل ،

(72  ) (1)! تسا هدیسرتن  يا  هثداح  چیه  زا  و 

133 ص :

«. 33  » تسویپ يردیح : هلمح ي  نیا  نایرج  لیصفت  - . 1
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مّدقم ّطخ  رد  يرکف  ثحب 

دوخ زا  دناوتیم  روطچ  دنک و  هلمح  دناوتیم  روطچ  دنیبب  هک  تسا  نیا  شتّمه  يا  هدـنمزر  ره  هک  يراتفرگ ، گنج و  هحوبحب ي  رد 
.دیـسرپ دیحوت  نوماریپ  يا  هلئـسم  دمآ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما شیپ  لمج ، گنج  هحوبحب ي  نیمه  رد  رفن  کی  دـنک ، عافد 

، دندوب مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فارطا  رد  هک  یناسک  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  دحأ  هللاوه  لق  رد  دحا  هملک ي  هک  دوب  نیا  يو  لاؤس 
نیمه يارب  اـم  .مهد  باوـج  يو  هب  دـیراذگب  هن ، دوـمرف : ترـضح  تساـهلاؤس ! نیا  تقو  ـالاح  رگم  هک  دـندرک  ضارتـعا  يو  هـب 

(1) .میگنجیم

ياهلد نوخ  مالّسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما يدنب  ههبج  مالّـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما تسایـس  مالّـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما گنج  ینعی 
.دوشب هماقا  ادخ  نید  هک  تسا  نیا  يارب  دنکیم ، باختنا  دوخ  تموکح  رد  هک  یلصا  طوطخ  همه ي  و  مالّسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما

(73)

( مالّسلا هیلع  ) ماما تسد  رد  ریبز  حالس 

ریبز ریشمش  هب  هک  ترضح  مشچ  .دروآ  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تمدخ  تشادرب و  ار  وا  ریشمش  يو  لتاق  دش ، هتشک  ریبز  یتقو 
(74  ) (2)! دوب هدودز  ربمایپ  هرهچ ي  زا  ار  مغ  رابغ  هک  ییاهزور  هچ  ریشمش  نیا  دومرف : داتفا ،

134 ص :

«. 34  » تسویپ مالّسلا :) هیلع  ) نینمؤملاریما خساپ  یبارعا و  لاؤس  نتم  - . 1
يداو هقطنم ي  رد  زومرج  نب  ورمع  درک ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  ییاهنت  هب  تفرگ و  هلـصاف  دوخ  رکـشل  زا  ریبز  هکنآ  زا  دعب  - . 2

.درک ادج  نت  زا  ار  يو  رـس  دناسر و  لتق  هب  ار  وا  دـیامن ، بلج  ار  ریبز  دامتعا  تسناوت  هکنآ  زا  سپ  دومن و  دروخرب  يو  اب  عابّـسلا 
هب تفگ : دندوب  ترـضح  همیخ  رانک  رد  هک  ینیرومأم  هب  دمآ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هاگودرا  هب  شریـشمش  هارمه  هب  سپس 
رس ندید  اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما تسا ! هدمآ  ریبز  هدیرب ي  رس  ریشمش و  هارمه  هب  زومرج  نب  ورمع  هک  دیهد  عالّطا  مالّسلا ) هیلع  ) ماما

يدرف ریبز  دومرف : ترـضح  يرآ ، تفگ : زومرج  نبا  یتقو  و  يا ؟ هدـناسر  لتق  هب  ار  ریبز  وت  یتسار  هب  دیـسرپ : يو  لتاق  زا  هدـیرب ،
هک یلاح  رد  تفرگ و  تسد  رد  ار  ریبز  ریشمش  ترضح  سپـس  دیـسر ! لتق  هب  طیارـش  نیرتدب  رد  هنافّـسأتم  اّما  دوبن ؛ وسرت  تسپ و 

حرـش ! ) دوب هدش  فرطرب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  زا  ریـشمش  نیا  طّسوت  هک  ییاهیراتفرگ  هچ  دومرف : دادیم ، ناکت  ار  نآ 
ص 403) ج 2 ، بهذلا ، جورم  390 ؛ ص لمجلا ، ص 235 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 
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تسکش زا  دعب  هشیاع  اب  دروخرب 

نب دّمحم  هب  ترضح  هشیاع ، ندنام  روای  رای و  یب  لمج و  رکـشل  ندش  مزهنم  و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رکـشل  يزوریپ  زا  دعب 
( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما یمیمص  کیدزن و  نارای  وزج  هک  دّمحم  بایرد ! ار  ترهاوخ  ورب  دومرف : دوب ، هشیاع  ردارب  هک  رکب  یبا 
؟ دـیایب تسه ، ربماـیپ  مرح  هک  ییاـجنآ  دـنکیم  تأرج  هک  تسیک  نیا  تفگ : هشیاـع  .دوب  نآ  رد  هشیاـع  هک  دـش  یّلحم  دراو  دوب ،

.یتسـشنیم دوخ  هناـخ ي  رد  دـیاب  وت  .يدروآ  تسد  مد  هنوگنیا  ار  ربماـیپ  مرح  دوخ  وت  .وشن  هچاپتـسد  .منم  رهاوخ ! تفگ : دّـمحم 
(1) .دینیشنب ناتیاه  هناخ  رد  ربمایپ  ياهنز  ّنکتویب ؛ یف  نرق  هتفگن و  نآرق  رگم 

ناوج يا  هّدع  دننادرگرب ، هنیدـم  هب  مامت  مارتحا  اب  ار  هشیاع  بانج  هک  داد  ّتیرومأم  ار  يا  هّدـع  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما سپس 
اب ار  ربمایپ  رـسمه  بلاط  یبا  نب  یلع  دینیبب  تفگ : هشیاع  دنداتفا ، هار  دـنتفرگ و  ار  هشیاع  بکرم  فارطا  دنتـسب و  ار  ناشیاهتروص 

اهناوج دتسرفیم ! ترفاسم  هب  اهنت  درم  همه  نیا 

135 ص :

رکـشل زا  یـشخب  یهدـنامرف  لمج  گنج  رد  دوب و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رادافو  رایـسب  باحـصا  زا  رکب  یبا  نب  دّـمحم  - . 1
ار گنج  یهدنامرف  دوب و  هتـسشن  نآ  رب  هشیاع  هک  یجدوه  طوقـس  هشیاع و  رتش  ندش  هتـشک  زا  دعب  .تشاد  هدهع  رب  ار  ترـضح 

هـشیاع تـالاوحا  زا  هک  داد  ّتیرومأـم  دوـب ، هشیاـع  ردارب  هک  رکب  یبا  نب  دّـمحم  هب  مالّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما تـشاد ، هدـهعرب 
قباـطم رکب  یبا  نب  دّـمحم  .دروآ  مهارف  يو  يارب  ار  یناسردادـما  تامّدـقم  کـمک ، هب  زاـین  تروص  رد  دـیامن و  بسک  یعـالّطا 

زا وت  هب  مدرم  نیرتکیدزن  تفگ : یتسیک ؟ دیسرپ : يو  زا  هک  هشیاع  خساپ  رد  دمآ و  هشیاع  جدوه  رانک  هب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما روتسد 
نم زا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .مشابیم  وت  ردارب  دّمحم  نم  متسه ! وت  هب  تبسن  درف  نیرتکانمشخ  لاح ، نیع  رد  یگداوناخ و  رظن 

خساپ رد  هشیاع  هن ؟ ای  تسا ، هدیسر  وت  هب  یبیسآ  گنج  لوط  رد  ایآ  هک  میامن  عالّطا  بسک  مشاب و  وت  لاوحا  يایوج  دنا  هتـساوخ 
روتـسد قبط  دّـمحم  .تسا  هدرکن  داجیا  ار  یلکـشم  هدوب و  یحطـس  نآ  مخز  هک  تسا  هدرک  تباـصا  نم  هب  ریت  کـی  طـقف  تفگ :

ص لمجلا ،  ) .دومن لقتنم  اجنآ  هب  ار  يو  دروآ و  مهارف  هرـصب  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  ار  هشیاع  ناکـسا  هنیمز ي  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما
ص 406) ج 2 ، بهذلا ، جورم  368 ؛
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هیلع ) نینمؤملاریما هک  دنا  یناوج  ياهرتخد  دنتـسه و  نز  همه  اهنیا  دـید  هشیاع  دـندرک ، زاب  ار  دوخ  تروص  هشیاع ، يولج  دـندمآ 
(75  ) (1) .دنناسرب دصقم  هب  ار  يو  هداد  روتسد  هدناشوپ و  اهنآ  هب  مزر  سابل  مالّسلا )

لمج رد  نایوما  شقن 

یتقو دندش ، ریـسا  اهنآ  زا  يا  هّدع  دندرک و  رارف  يرایـسب  دندش ، هتـشک  لمج  لها  زا  يدایز  دادـعت  هک  لمج  گنج  نایاپ  زا  دـعب 
وزج هّیما و  ینب  زا  یکی  مکح  نب  ناورم   (2) .تسه مه  لمج  گنج  رد  يوما  دناب  تسد  هک  دش  مولعم  دندرک ، یسررب  ار  ناریـسا 

.دوب اهیوما  هیواعم و  دناب  ناتسود و 

ات دـندرک ، تطاـسو  نینمؤـملاریما  شیپ  تفوـطع  مّـحرت و  يور  زا  نیـسح  ماـما  نـسح و  ماـما  و  دـش ، ریـسا  لـمج  گـنج  رد  يو 
(76)(3) .درک دازآ  ار  مکح  نب  ناورم  ترضح ،

136 ص :

ار شرهاوخ  هک  داد  ّتیرومأم  ار  رکب  یبأ  نب  نمحّرلادبع  مان  هب  هشیاع  ردارب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دـسیونیم : يدوعـسم  - . 1
تظفاحم تهج  دندوب ، نّیدت  هب  فورعم  هک  ار  نادمه  سیقلادبع و  هلیبق ي  زا  نز  تسیب  درم و  یس  نمض  رد  .دنادرگرب  هنیدم  هب 

شیوخ ياهتروص  دنریگب و  تسد  رب  ریشمش  دنیامن و  نت  رب  نادرم  سابل  هک  داد  روتسد  نانز  هب  و  داتـسرف ، يو  هارمه  هب  هشیاع  زا 
ریسم لوط  رد  اهنز  نیمه  هک  دنداد  دیکا  روتـسد  و  دوشن ؛ نانآ  ندوب  نز  هّجوتم  زین  هشیاع  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ، هدیـشوپ  ار 

هنوگچ ار  ریسم  دندیـسرپ : يو  زا  دیـسر ، هنیدم  هب  هشیاع  هک  یماگنه  دنیامن ! فرطرب  ار  يو  ياهزاین  دنـشاب و  طابترا  رد  هشیاع  اب 
هک تسا  نیا  مراد ، وا  زا  هک  يا  هیـالگ  اـّما  درک ؛ یکین  نم  ّقـح  رد  دـهد ! ریخ  بلاـط  یبا  نـب  یلع  هـب  ادـخ  تـفگ : يدرک ؟ یط 

هـشیاع يارب  عوضوم  دـندرک و  یفّرعم  ار  دوخ  اهنز  هک  دوب  اجنیا  رد  درکن ! هظحالم  ارم  ّتیعقوم  درک و  نم  هارمه  ار  درم  يدادـعت 
ص 410) ج 2 ، بهّذلا ، جورم   ) .دش نشور 

رد هک  يا  هبطخ  رد  نینمؤملاریما  .دش  نانآ  بیـصن  زین  دوس  نیرتشیب  دنتـشاد و  يدیلک  شقن  لمج  گنج  نایرج  رد  هّیما  ینب  - . 2
هب هیواعم  طّسوت  همان  نتـشون  زا  دـندومن و  هراشا  ریبز  هحلط و  کیرحت  رد  هیواعم  شقن  هب  دومرف ، داریا  شنارای  عمج  رد  راق و  يذ 

صص 231 و 310) ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   ) .دنداد ربخ  ریبز 
ص 102. مالک 73 ، هغالبلا ، جهن  - . 3
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ریرج هب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما همان ي 

ءاقبا ماقم  نامه  رد  ار  وا  دمآ  راک  رس  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  مه  دعب  .دوب  نادمه  رادناتسا  نامثع  نامز  رد  هللادبع  نبریرج 
ام ّریغی  هللا ال  ّنإ  دعب  اّما  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  تسا : نینچ  هک  تشون  يو  هب  يا  همان  لمج ، گنج  نایاپ  زا  دـعب  ترـضح  .دومن 

رییغت ناشدوخ  تسدـب  ناـشدوخ  هکنیا  رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  یتّلم  چـیه  ّتیعـضو  لاـعتم  يادـخ  مهـسفنأب ؛ اـم  اوّریغی  یّتح  ًموقب 
دوخ راتفر  رثا  رب  لاـعتم  يادـخ  یتقو  (1) ؛ هل ّدرم  ـالف  اًءوس  ٍموقب  هللا  دارأ  اذإ  و  يدـب - تمـس  هب  هچ  یبوخ ، تمـس  هب  هچ  دـنهدب -

.درادن تشگرب  رگید  درک ، هدارا  ار  يدب  اهنآ  يارب  مدرم ،

اهنآ گنج  هب  ام  هک  ریبز  هحلط و  ّتیعـضو  زا  وت  هب  مهدیم  ربخ  نم  ریبّزلا ؛ هحلط و  عومج  نم  هیلإ  انرـس  نم  إبن  نع  كربخأ  ّینإ  و 
.دنتسکش ار  ناشتعیب  اهنآ  هک  یتقو  مهتعیب ؛ مهثکن  دنع  میتفر 

اب متفر و  ناشغارـس  یهوبنا  هاپـس  اب  نم  اعّدلا ؛ یف  ترذـعأف  دنـسیونیم : هک  اجنآ  ات  دـنهدیم  حرـش  ار  ایاضق  وا  يارب  ترـضح  دـعب 
تلقأ و  دـیرادرب ، تسد  اهراک  نیا  زا  هک  مداد  ماغیپ  نانآ  هب  .مدرک  مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  هتـشادرب و  اهنآ  زا  ار  رذـع  نانآ  توعد 

نتـسکش دیدرک و  تعیب  نم  اب  امـش  هک  مدروآ  ناشدای  هب  مهتعیب ؛ دـقع  مهتّدـشانو  مدرک  رظنفرـص  نانآ  یلبق  ياهـشزغل  زا  هرثعلا ؛
تنعتساف دش ، نینچ  یتقو  .دنتفریذپن  ار  يرگید  هار  نم  اب  گنج  زج  دندرک و  عانتما  نانآ  اّما  یلاتق ؛ ّالإ  اوبأف  .تسا  مارح  لعف  تعیب 

یلإ نیربدـم  اّولو  دـندش و  هتـشک  دـینادیم ، هک  يا  هّدـع  نآ  لتق ؛ نم  لتقف  .متـسج  يرای  ادـخ  زا  اهنآ  هیلع  رب  مه  نم  مهیلع ؛ هللااـب 
يزیچ نامه  نونکا  هک  دنتفگ  نم  هب  .دندروخ  تسکش  هک  مه  دعب  .دندرک  رارف  ناشیاهرهـش  هب  دنتـشگرب و  زین  يا  هّدع  مهرـصم ؛
ریشمش مه  نم  فیّسلا ؛ تعفر  هیفاعلا و  تلبقف  دیدرک ، لوبق  هک  الاح  .بوخ  رایسب  متفگ  مه  نم  .میراد  لوبق  ام  یتفگیم ، وت  هک  ار 

متشادرب و اهنآ  زا  ار 

137 ص :

هیآ ي 11. دعر ، هروس ي  - . 1
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(1) .دش مامت  هّیضق 

تعیب يو  اب  راصنا  رجاهم و  هک  نینمؤملاریما  دیوگیم : مدرم  هب  دوریم و  ربنم  يالاب  هدش و  عناق  دناوخیم ، ار  همان  هک  هللادبع  نبریرج 
، هجیتن رد  .منکیم  تعیب  يو  اب  نم  و  تسایند ، نید و  رب  نیما  وا  .تسا  هدننک  عناق  شیاهفرح  هتـشون و  نم  هب  ار  همان  نیا  دـنا ، هدرک 

.دننکیم تعیب  ترضح  اب  هقطنم  نآ  نادمه و  مدرم  همه ي 

(77  ) .تسا مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ّتیصوصخ  مدرم ، ندرک  هیجوت  ندوب و  لالدتسا  عبات  ندرک و  دروخرب  یقطنم  نیا 

هفوک رد  مالّسلا ) هیلع  ) ماما ینارنخس  نیلّوا 

! دوــب یگرزب  تمظعاــب و  حور  هـچ  نــیا  تــسا ! زیگنارب  بـّـجعت  ًاــعقاو  يزوریپ  زا  دــعب  مالـّـسلا ) هــیلع  ) نینمؤــملاریما تلاــح 
زا و  دـش ، هفوک  دراو  تشگرب و  زوریپ  رّفظم و  لـمج  گـنج  زا  لاس 36 ، بجر  هاـم  مهدزاود  زور  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

.داد رارق  دوخ  تموکح  زکرم  ناونعب  ار  هفوک  مه  تقو  نامه 

دورف ار  ترـضح  مارتـحا  تمظع و  اـب  دـنتفر و  ترـضح  لابقتـسا  هب  .دـندوب  دـنم  هقـالع  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هفوک  مدرم 
(2) .دجسم لّوا  دومرف : دیوشیم ؟ دراو  کی  مادک  رد  تسه ؛ اجنیا  رصق  ات  ود  نینمؤملاریما ! ای  هک  دندرک  لاؤس  دندروآ ،

138 ص :

ص 15. نیّفص ، هعقو  - . 1
باحـصا و هرـصب و  مدرم  ناگرزب  هک  یلاح  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  لاـس 36 ، بجر  هدزاود  هبنـشود ، زور  رد  - . 2

ناـنآ شیپاـشیپ  رد  نآرق  ناـیراق  رهـش و  ناـگرزب  هک  یلاـح  رد  هفوک ، مدرم  .دـندش  هفوک  دراو  دـندرکیم ، یهارمه  ار  يو  ناراـی 
هفوک هب  ار  ناشیا  دورو  هتفگ ، کیربت  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هب  ار  گنج  رد  يزوریپ  دندومن و  لابقتـسا  ترـضح  زا  دندرکیم ، تکرح 

؟ ییآ یم  دورف  رـصق  رد  ایآ  ینکیم ؟ لزنم  اجک  نینمؤملاریما ! يا  دندیـسرپ : ترـضح  زا  اهنآ  .دنتفگ  مدـقم  ریخ  دنتـشاد و  یمارگ 
زامن تعکر  ود  دش و  هفوک  گرزب  دجـسم  دراو  دومن ، تکرح  هلـصافالب  دـمآ و  دورف  اجنامه  .منکیم و  لزنم  هبحر  رد  هن ، دومرف :

ص 3) نیّفص ، هعقو   ) .درازگ

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_138_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_138_2
http://www.ghaemiyeh.com


ود دـندش ، دجـسم  دراو  ترـضح  هک  لّوا  .دراد  دوجو  زورما  هک  تسا  يا  هفوـک  دجـسم  نیمه  هک  هفوـک ، مظعا  دجـسم  هب  دـنتفر 
يا هبطخ  دنتفر و  ربنم  يور  دعب  .دـنناوخیم  هّجوت  نآ  اب  لاح و  نآ  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  يزامن  مه  نآ  دـندناوخ ؛ زامن  تعکر 

رد ییاـهزیچ  هچ  ددرگیمرب ، تمظع  نیا  اـب  يزوریپ  کـی  زا  یـسک  یتقو  دـینک  هّجوت  .تسا  روآ  تفگـش  رایـسب  هک  دـندرک  داریا 
سپـس دهدیم ؛ حیـضوت  ار  تشاد  هک  يرازبا  تردق و  نمـشد و  ياهورین  دهدیم ؛ حرـش  ار  نمـشد  ياهدرگـش  دیوگیم ؟ ینارنخس 

تشذگ و دشاب ، هدرک  یتشذگ  رگا  .میدرک  ناشدوبان  میدـیبوک و  هنوگچ  ام  هک  دـهدیم  حرـش  ار  شنایرکـشل  دوخ و  ياهتعاجش 
، دوـش بکترم  اـهراک  نیا  زا  يرگید  سک  ره  مه  نـیا  زا  دـعب  هـک  دـهدیم  رّکذـت  مـه  دـعب  دـهدیم و  حرـش  ار  دوـخ  يراوـگرزب 

نخـس هنوگنیا  يزوریپ  ماـگنه  رد  دـنوشیم ، لـفاغ  ادـخ  داـی  زا  هک  ییاـهناسنا  یلومعم و  ياـهمدآ  .دوب  دـهاوخ  نیمه  شتـشونرس 
دشابیم  (1) ینغتـسإ هآر  نأ  یغطیل  ناسنالا  ّنا  قادصم  دنکیم و  یّـصاخ  تلفغ  راچد  ار  ناسنا  گرزب  ياهیزوریپ  ًاعقاو  و  دنیوگیم ،

.دنکیم ادیپ  یتلفغ  نایغط و  تلاح  دنک ، ساسحا  ینغتسم  ار  دوخ  یتقو  یمدآ  هک 

ِنیرتگرزب زا  نت  ود  هدرک و  جراخ  نادـیم  زا  ار  دوخ  کی  هجرد ي  ياـبقر  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یتلاـح  نینچ  رد  نونکا 
رد هک  يرهش  رد  شنادنم و  هقالع  نایم  رد  یمیظع ، يورین  اب  یتردق و  نینچ  اب  لاح  دنا ، هدش  هتشک  دنـشاب ، ریبز  هحلط و  هک  اهنآ 

.دیوگیم نخس  هنوگچ  دینیبب  .دنک  ینارنخس  دهاوخیم  دراد ، ّتیبوبحم  نآ 

مالسا رد  امش   (2) ًالـضف مالـسإلا  یف  مکل  ّنإف  هفوکلا  لهأ  ای  دندومرف : دنوادخ  يانث  دمح و  زا  دـعب  دـنتفر و  ربنم  يور  ترـضح 
مل ام  .دیدروآ  تسدب  یتلیضف 

139 ص :

تایآ 6 و 7) قلع ، هروس ي   ) .دنیبب زاین  یب  ار  دوخ  هکنیا  زا  دنکیم ، نایغط  ناسنا  نیقی  هب  - . 1
«. 35  » تسویپ هفوک : رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هبطخ ي  نیلّوا  لماک  نتم  - . 2
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نیرتگرزب اهامش  هک  تفگن  ار  مدرم  ّقلمت  ترضح  .دیهدن  رییغت  ار  دوخ  تلاح  هک  تسه  تلیـضف  نیا  یتقو  ات  اّما  اوّریغت ؛ اولّدبت و 
رد عضوم و  نیا  رد  یتقو  ات  هک  دینادب  .دومرف  ار  تسه  هک  ینامه  عقاو و  ُّرم  هکلب  دنراد ؛ دوجو  ایند  رد  نآلا  هک  دـیتسه  ییاهناسنا 

.دیرادن یتلیضف  رگید  دیدرک ، ضوع  رگا  اّما  دیراد ؛ تلیضف  ادخ  شیپ  دیتسه ، هار  نیا 

رب تشز  راک  رکنم و  متّریغف ؛ رکنملاب  متأدـب  .دـیدرک و  تباجا  امـش  مدرک ، توعد  قح  هب  ار  امـش  نم  متبجأف ؛ ّقحلا  یلإ  مکتوعد 
شیپ مه  هفوک  رد  دوب ، هدـمآ  شیپ  هرـصب  رد  هک  یثداوح  نامه  .دـیدشن  رکنم  میلـست  دـیدز و  يرانک  هب  ار  نآ  دـش ، هضرع  اـمش 

وا دنداد و  جرخ  هب  یگنادرم  اهیفوک  اّما  درک ؛ کیرحت  نینمؤملاریما  هیلع  ار  مدرم  دوب ، نامثع  نامز  زا  هک  یمکاح  مه  اجنآ  دـمآ ؛
.میهد شوگ  وت  فرح  هب  هک  میتسین  رضاح  و  مینکیم ، تعیب  وا  اب  میراد و  لوبق  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ام  دنتفگ : دندرک و  نوریب  ار 

یـسایس هلئـسم ي  نیا  هب  هراشا  دـنیوگیم و  هفوک  مدرم  باـب  رد  ار  هملک  ود  نیا  هکنآ  زا  دـعب  .دـننکیم و  شیاتـس  ار  نیا  ترـضح 
: دنیامرفیم دنوریم و  قالخا  تاّیونعم و  لوصا و  غارس  هب  هلصافالب  دننکیم ،

تـسا نیا  یکی  مسرتیم ، امـش  رب  نآ  زا  نم  هک  يزیچ  نیرتزیگنا  سرت  لمألا ؛ لوط  يوهلا و  عابّتإ  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ  ّنإ  ـالأ 
زیچ همه  زا  امش  يارب  زیچ  ود  نیا  .دیورب  زارد  رود و  هنوگوزرآ ي  ياهرادنپ  غارـس  هکنیا  مّود  دیـشاب و  ناتـسفن  ياهاوه  وریپ  هک 

.تسا رتشیب  شرطخ 

دوشیم بجوم  یـسوه ، هنوگره  ینارـسوه و  .درادـیمزاب  قح  زا  ار  ناسنا  سوه  اوه و  زا  يوریپ  ّقحلا ؛ نع  ّدـصیف  يوهلا  عابّتإ  اّمأف 
گنرمک قیاقح  نیرتنـشور  دـیآ ، یم  نایم  هب  ییارگـسوه  ینارـسوه و  ياـپ  هک  ییاـجنآ  .ددرگ  فیعـض  ناـسنا  رد  ییارگقح  هک 

.دنوشیم

.دربیم دای  زا  ار  ترخآ  لما  لوط  هرخآلا ؛ یسنیف  لمألا  لوط  اّمأ  و 
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يدب زیچ  وزرآ  .تسین  دشاب ، هتـشاد  وزرآ  ناسنا  هکنیا  فرـص  لما  لوط  اّما  دننکیم ؛ همجرت  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ار  لَمَا  لوط 
زا یتعاـس  تاـقوا  یهاـگ  دوشیم و  قرغ  اـهنآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیریـش  یلمعریغ و  تاـمّهوت  تـالّیخت و  نآ  لـما  لوط  .تسین 

کلهم ّمس  لما  لوط  .دشاب  هدش  راک  اهنآ  يارب  لمع  ملاع  رد  مدق  کی  یّتح  هکنیا  نودب  دنکیم ؛ بذـج  دوخ  هب  ار  یمدآ  تاعاس 
.دیآ یم  شک  دنک ، ادیپ  نادیم  هچ  ره  تسا و 

سوسحم و یگدنز  نیا  زا  دعب  هلحرم ي  نامه  تسا ؛ تبقاع  گرم و  زا  سپ  ناهج  نامه  ترخآ  تسیچ ؟ ترخآ  هرخآلا ؛ یسنیف 
، دوش هّجوتم  شـالت  لـمع و  یترخآ و  تکرح  هب  هکنیا  ياـج  هب  رتشیب  ناـسنا  نهذ  .دـهاوخیم  شـالت  تکرح و  هک  تسا  سوملم 

.ددرگیم ترخآ  یشومارف  بجوم  اهنیا  دوریم و  تامّهوت  نیمه  غارس  ًابلاغ  دبلطیم ، تمحز  تدهاجم ، شالت و  لمع و  نوچ 

هب ّتبحم  زا  زیربل  ناشیاهلد  هک  دیوگیم  مدرم  روشرپ  عمج  نآ  نیب  رد  هفوک و  دجسم  رد  ار  تاملک  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ادیپ هقالع  دنمتردق  ياهناسنا  هب  یمدآ  ًالومعم  دراد و  تردـق  نآلا  نوچ  یـضعب  نامیا و  يور  زا  یـضعب  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع 
نانآ هب  ار  خـلت  ّتیعقاو  دـنک ، مرگرـس  يدوخیب  ياـه  هدـعو  نک و  شوخلد  ياـهفرح  اـب  ار  اـهنآ  هکنیا  ياـج  هب  ترـضح  .دـنکیم 

دینک و اهر  ار  دوخ  رگید  الاح  دیدرکن ، هابتشا  امـش  هرـصب  مدرم  فالخرب  دیدوب و  تسود  یلع  امـش  نوچ  ادابم  .دیامنیم  دزـشوگ 
نآ زا  ار  امـش  هک  دیورب  لطاب  چوپ و  تامّهوت  هنوگرامیب و  زارد و  رود و  ياهوزرآ  غارـس  ادابم  دیهدب ! نادیم  ار  یناسفن  ياهاوه 

! درک دهاوخ  رود  یباسح  تسرد و  فادها 

! دوریم دراد  هدرک و  تشپ  هتشاذگ و  تشگزاب  هب  ور  ایند  هک  مدرم ، دینادب  ًهربدم ؛ تلّحرت  دق  اینّدلا  ّنإ  الأ 

رمع زا  هک  تسا  یـسفن  کی  ام  هظحل ي  ره  هک  تسا  تقیقح  .دیآ  یم  دراد  ندـمآ و  هب  هدرک  ور  ترخآ  ًهلبقم ؛ تلّحرت  هرخآلا  و 
ار ام  دوشیم و  مک  ایند 
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.دمهفیم ار  دوخ  فیلکت  دنک ، كرد  ناسنا  ار  تقیقح  نیا  رگا  دنکیم ، کیدزن  ترخآ  هب  رود و  ایند  زا 

.دنراد ینادنزرف  ترخآ - هچ  ایند و  هچ  ود - نیا  زا  کی  ره  نونب ؛ امهنم  ٍهدحاو  ّلکل  و 

.دیشاب ترخآ  نادنزرف  زا  هرخآلا ؛ ءانبأ  نم  اونوکف 

زا یکچوک  شخب  کی  .تسین  زورما  یـشک  باسح  .تسین  باسح  اّما  تسه ، راـک  لـمع و  زور  زورما  ٌباـسح ؛ ـال  ٌلـمع و  مویلا 
رتشیب اّما  .تسا  دودـحم  رایـسب  هک  درذـگیم ، تواضق  ياههاگتـسد  اههاگداد و  رد  هچنآ  دـننام  دراد ؛ یـشک  باـسح  اـم  یگدـنز 

.تسین شلابند  یباتک  باسح و  چیه  دریگیم و  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  زورما  ام  ياهراک 

يا هّرذ  ار  لمع  هنامیپ ي  دـیتساوخ  دـیدروآ و  مک  اجنآ  رگا  .تسه  یـشک  باسح  تماـیق  يادرف  اـّما  ٌلـمع ؛ ـال  ٌباـسح و  ًادـغ  و 
.تسین لمع  رب  رداق  یسک  تسین و  نکمم  رگید  دییامن ، رپ  دینک و  زیررس 

هب هکنیا  ياج  هب  راختفا ، يدنلبرـس و  يزوریپ و  نآ  زا  سپ  .دراد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  تسا  یبیجع  شنم  کی  نیا  ًاعقاو 
ینید قیاقح  اب  ار  اهنآ  دـنکیم و  تحیـصن  ار  مدرم  دراد  دـنک ، هّجوتم  شیوخ  تردـق  هب  رتشیب  هچره  ار  نانآ  دـشورفب و  رخف  مدرم 

.دنکیم انشآ 

ار دوخ  نمـشد  داد و  ترـصن  ار  دوخ  تسود  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتـس  ساپـس و  هّودع ؛ لذخ  هّیلو و  رـصن  يّذلا  هللادـمحلا 
.درک لوذخم 

لطاب فرط  رد  هتـسکش و  تعیب  هک  یـسک  نآ  و  درک ، زیزع  دوب  وا  اب  قح  هدوب و  قداـص  هک  ار  یـسک  نآ  ّقحملا ؛ قداّـصلا  ّزعأ  و 
(78  ) .درک لیلذ  ار  وا  ادخ  دوب ،

لاؤس هب  خساپ 

هفوک رد  لمج  گنج  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  يا  هبطخ  نایاپ  رد 
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هتـشک ریبز  هحلط و  هشیاع و  اب  هک  یناسک  هک  یهد  حیـضوت  یناوتیم  یلع  ای  تفگ : دش و  دـنلب  ربنم  ياپ  زا  رفن  کی  دـندرک ، داریا 
؟ دندش هتشک  یمرج  هچ  هب  دندش ،

ار هنیمز  ات  هدمآ  ترـضح  دنا و  هدش  هتـشک  گنج  نآ  رد  رفن  رازه  هتـشگرب و 20 ریبز  هحلط و  هشیاع و  اب  گنج  زا  ترـضح  لاح 
فرح نینمؤملاریما  اب  هنوگنیا  دوشیم  دنلب  ّتیعمج  نایم  زا  رفن  کی  یساّسح  هماگنه ي  نینچ  رد  .دنک  هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب 

.دوب مه  دایز  اهتّینابصع  نیا  زا  و  دندش ، ینابصع  هک  دندوب  ّتیعمج  نایم  رد  یناسک  .دندشن  ینابصع  ترضح  .دنزیم 

هتفرگ ار  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  فارطا  هرـصب  رد  هک  یناـسک  نآ  یلاّـمع ؛ یتعیـش و  اولتق  دومرف : وا  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما
، دـندوب اجنآ  هک  مه  ارم  نارای  نایعیـش و  .دـندوب  هتـشک  مدوب ، هتـشامگ  هرـصب  رد  نم  هک  ار  یمکاح  هک  دوب  نیا  ناشمرج  دـندوب ،

جراخ دندوبن  رـضاح  اهنآ  و  دیوش ، جراخ  یلع  تعیب  زا  دنتفگیم : اهنیا  هب  هک  دندوب  هتـشک  مرج  نیا  هب  طقف  ار  اهنآ  .دـندوب  هتـشک 
.دیراپـسب نم  هب  ار  مولظم  ناگدش  هتـشک  نیا  نالتاق  هک  مداد  ماغیپ  هرـصب  مدرم  هب  مدمآ ، دورف  هرـصب  یکیدزن  رد  متفر  نم  .دنوش 

.دـشاب مَکَح  ادـخ  باتک  امـش  نم و  نیب  مه  دـعب  .منکیم  صاـصق  نم  ار  نـالتاق  نیا  متفگ : یناوخإ ؛ هلتق  یلإ  اوعفدـی  نأ  مهتلأـسف 
نارای ناگدنشک  ام  دنتفگ : دندرک و  عانتما  ّیلع ؛ اوبأف  .درک  میهاوخ  راتفر  هنوگنامه  هرصب  لها  امش  اب  ام  تفگ ، ادخ  باتک  هچره 

نم تعیب  هک  یلاح  رد  دندیگنج ، نم  اب  یتعیب ؛ مهقانعأ  یف  ینولتاقف و  .مینیـشن  یمن  مه  وت  اب  ّتیمکح  هب  میهدـیمن و  لیوحت  ار  وت 
ءامد .دـندیگنج و  نم  اـب  لاـح  نیا  رد  و  دـننک ، تعاـطا  نم  زا  هک  دوب  بجاو  دـندوب و  هدرک  تعیب  نم  اـب  ینعی  .دوب  ناـشندرگ  هب 

زا رفن  رازه  هب  کیدزن  نوخ  مه  دوب ، اهنیا  ندرگ  هب  نم  تعیب  مه  هک  یلاح  رد  دندیگنج ، نم  اب  یتعیـش ؛ نم  لجر  فلأ  نم  بیرق 
هک یصخش  نآ  هب  ترضح  دعب  کلذ ؟ نم  تنأ  ٍّکش  یف  دوب أ  اهنآ  ندرگ  هب  نم  نارای 
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نکل متـشاد ؛ کش  نآلا  ات  هن ؛ تفگ : باوج  رد  صخـش  نآ  يراد ؟ یّکـش  متفگ ، نم  هک  هچنآ  رد  ـالاح  وت  دـنتفگ : دوب ، هداتـسیا 
(1) .يدرکیم عافد  نید  زا  تفالخ و  زا  دوخ و  تموکح  زا  یتسیاب  وت  و  دوب ، وت  اب  قح  هک  ممهفیم  يداد ، حیضوت  هک  نآلا 

تسرد دگنجیم ، هک  یـسک  نآ  مه  دراد ، دوجو  یلالدتـسا  هک  یتقو  .دراد  باوج  لاؤس  .تسا  سرد  ام  يارب  ًاعقاو  هنومن  کی  نیا 
(79  ) .تسا هیجوت  لباق  لوبق و  لباق  شیارب  تسه ، وا  بطاخم  هک  یسک  نآ  مه  و  دگنجیم ،

هنتف دابدرگ  رد  درص  نب  نامیلس 

ناراـی نیرتـکیدزن  زا  يا  هّدـع  دـندوب ، هشیاـع  ریبز و  هحلط و  دـننامه  يرادـمان  ياـه  هرهچ  هیـضق  فرط  نوـچ  لـمج ، گـنج  رد 
.دندشن رضاح  گنج  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

ریشمش هحلط  يور  دنورب  هک  دشن  رضاح  ناشلد  ینعی  دنوش ؛ رضاح  گنج  رد  دنتسناوتن  ترضح  نآ  باحصا  زا  یهّجوت  لباق  هّدع 
.تسا هدوب  یلکشم  هّیضق ي  یلیخ  ًاعقاو  هّیضق  .دنوش  ور  هبور  هشیاع  ریبز و  اب  ای  دننک ، دنلب 

هیلع ) نیسح ماما  نارای  وزج  هفوک  رد  هک  ینارون  هرهچ ي  نیا   (2) .تسا یعازخ  درص  نب  نامیلس  دشن ، رـضاح  هک  یناسک  زا  یکی 
نآ دـنتفر  درک و  عورـش  ار  نیباّوت  تضهن  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دـعب  یلو  دـناسرب ؛ ـالبرک  هب  ار  دوخ  تسناوتن  دوب و  مالّـسلا )

لوط رد  نسح و  ماما  نارای  وزج  ( مالّـسلا هیلع  ) نسح ماما  نامز  رد  وا  .دیـسر  تداهـش  هب  مه  دعب  دندرک و  تسرد  ار  مهم  ثداوح 
(80  ) .دگنجب نینمؤملاریما  رانک  رد  تسناوتن  لمج  گنج  رد  اّما  دوب ؛ نینمؤملاریما  نارای  وزج  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تموکح 
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نیطساق اب  ییورایور  نیّفص ، گنج   : مهدزیس لصف 

هراشا
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هناملاظ يا  هسیاقم 

مه يا  هّدـع  دـنراد و  لوبق  ار  هیواعم  نّنـست  لها  ناردارب  زا  هّدـع  کی  .دـنراد  رظن  يأر و  ود  هیواعم  هرابرد ي  نّنـست  لها  ناردارب 
- داّقع ساّبع  دـننام  دـنا  هتـشون  هیواـعم  هراـبرد ي  ییاـهباتک  یّتح  و  دـنرادن ، لوبق  ار  هیواـعم  یعفاـش  ناردارب  رتشیب  .دـنرادن  لوبق 

تسا یّمهم  بیجع و  باتک  رایـسب   (1) .نازیملا یف  ًهیواعم  مان  هب  هتشون  هیواعم  هرابرد ي  یباتک  هک  يرـصم - فورعم  هدنـسیون ي 
ار هیواعم  دنتسه - اهیفنح  رتشیب  هک  نّنست - لها  زا  مه  يدایز  ناردارب  هّتبلا  .تسا  هتشون  هیواعم  یقالخا  تایـصوصخ  هرابرد ي  هک 
راد هحیرج  ار  اـهنآ  تاـساسحا  میراذـگیم ؛ مارتـحا  ناردارب  نآ  رظن  هب  اـّما  میرادـن ، لوبق  ار  هیواـعم  هکنیا  اـب  مه  اـم  .دـنراد  لوـبق 

.مینکیم نایب  ار  یخیرات  قیاقح  اّما  مینکیمن ؛ مه  تناها  مینکیمن ؛

زا نیا  .تسین  هسیاقم  لباق  هیواعم  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یتسار  هب 
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زا .دوشیم  بوـسحم  برع  رـصاعم  ناگدنـسیون  نیرتـگرزب  زا  هک  تسا  يرـصم  فورعم  هدنـسیون ي  داّـقعلا ، دوـمحم  ساـّبع  - . 1
شراگن هغالبلا  جـهن  و  مالّـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ّتیـصخش  نوماریپ  هک  تسا  مامإلا » هّیرقبع   » باتک يو  ردـقنارگ  رایـسب  تاـفیلأت 

و هیمالـسالا » تاـّیرقبعلا   » و ءادهّـشلا » وـبأ   » و هلآ ») هیلع و  هللا  یّلـص  ) دّـمحم هّیرقبع   » هب ناوـتیم  يو  رگید  ياـهباتک  زا  .تسا  هتفاـی 
دوریم و رامشب  يو  راثآ  نیرتهب  زا  هیواعم »  » باتک .دومن  هراشا  نیرشعلا » نرقلا  یف  مالسالا   » و مالسالا » هّیرقبع   » و حیسملا » تایح  »

.تسا ناوارف  نآ  رد  رگنشور  ياهلیلحت  دنمشزرا و  رایسب  بلاطم 
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نارود رد  هیواعم  هکنیا  يارب  هن  .تسا  هداد  رارق  مه  رانک  رد  ار  هیواعم  نینمؤملاریما و  هک  هدوب  راگزور  خـیرات و  ياهملظ  نیرتدـب 
.تفالخ زا  لبق  نینمؤملاریما  ّتیصخش  هیواعم و  ّتیصخش  رطاخب  هکلب  تسا ؛ هدرک  هچ  نینمؤملاریما  اب  شتموکح 

هلا اولوق ال  ندینش  زا  دعب  هک  تسا  یسک  نیلّوا  هدروآ ؛ نامیا  مالسا  هب  مالسا ، هّقرج ي  نیلّوا  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  نینمؤملاریما 
هاجنپ زا  شیب  ینعی  گرم -  مد  اـت  خـیرات  نآ  زا  دـعب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .درک  لوبق  ار  توعد  نیا  ربماـیپ ، ناـبز  زا  هللا  ّـالا 

زا راب  نارازه  داد ؛ رارق  ندش  فلت  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناج  راب  رازه  دیگنج ، هناقشاع  درک ، شالت  هناقشاع  نامیا  نیا  هار  رد  لاس -
، دیدن تحار  یگدوسآ و  بش  کی  .درک  عافد  صلاخ  یعقاو و  نینمؤم  زا  یمالـسا و  ماکحا  زا  یمالـسا ، تاسّدقم  زا  ربمایپ ، ناج 

هنیدم رد  لاس  هد  .دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ هارمه  هّکم  رد  لاس  هدزیـس  نامیا ، نیا  رطاخ  يارب  .درک  لّمحت  ار  اهجنر  مامت  و 
.تسا هّیضق  فرط  کی  نیا  دوب ، ربمایپ  هارمه  اهشیامزآ  اهارجام و  مامت  رد  و 

( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤـملاریما هک  یتاّیـصوصخ  همه ي  و  هقف ، ملع ، اـیند ، هب  ییاـنتعا  یب  داـهج ، دـهز ، اوـقت ، نینمؤـملاریما ، تفرعم 
.هیواعم غارس  میورب  ات  دیریگب  رظن  رد  ار  وا  رّوصت  لباقریغ  میظع و  ّتیصخش  دینک و  هظحالم  ار  دنتشاد 

هیواعم و درک ، عافد  مالـسا  زا  نینمؤملاریما  .درواین  نامیا  وا  دروآ ، نامیا  نینمؤملاریما  هک  یتقو  نآ  هک  تسا  یـسک  نامه  هیواـعم 
، هّکم رد  ربمایپ  یگدنز  لاس  هدزیـس  مامت  .دـندیگنج  مالـسا  اب  ربمایپ و  اب  نینمؤملاریما و  اب  شناشیوخ ، موق و  شردارب و  شردـپ و 

ًامئاد مه  زاب  دندمآ ، هنیدم  هب  ربمایپ  هک  مه  دعب  .دوب  هضراعم  گنج و  هیواعم  نایفـسوبا و  نادنزرف  نایفـسوبا و  حانج  ربمایپ و  نیب 
، تشاد دوجو  متـشه  لاس  ات  هک  ییاهگنج  نیا  همه ي  رد  بازحا و  رد  دُحا و  ردب و  رد  .دنتـشاد  عازن  گنج و  يریگرد و  اهنیا  اب 

رانک رد  نینمؤملاریما 
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یناسک همه ي  نایفـسوبا و  دش ، حتف  هّکم  یتقو  .درک  حـتف  ار  هّکم  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو  ات  دوب ، لباقم  هطقن ي  رد  هیواعم  و  ربمایپ ،
.دروآ نامیا  طیارش  نآ  رد  مه  هیواعم  .دندروآ  نامیا  دندوب ، هدش  بولغم  هک 

رد دنکیم ، تسارح  دنکیم ، ظفح  دنکیم ، گرزب  دریگیم ، شوغآ  رد  تدالو  زاغآ  زا  ار  مالسا  یکی  هک  دینیبب  ار  ّتیصخش  ود  نیا 
نامیا مالـسا  هب  تّدم  نیا  مامت  رد  يرگید  نآ  و  دوشیم ، یهتنم  هّکم  حتف  هب  اهندز  ریـشمش  نامه  هرخالاب  و  دـنزیم ، ریـشمش  شهار 

! دوشیم میلست  دش ، زوریپ  ربمایپ  هکنآ  زا  دعب  ینعی  .دوشیم  حتف  نینمؤم  وزج  دش ، حتف  هّکم  هک  مه  دعب  دگنجیم و  مالسا  اب  درادن ،

(81  ) .تسا رتکچوک  رتمک و  بتارم  هب  یعقاو  هلصاف ي  زا  دش ، نایب  هک  يا  هلصاف  نیا  دینک  هّجوت 

يوما گنهرف  تیبرت  تحت  ماش ،

اجنآ رد  ار  قیمع  يوق و  حیحص ، مالـسا  دنـشاب  رداق  هک  دندوبن  یناسک  لّوا  زا  ماش  ناحتاف  .دوبن  بان  مالـسا  مه  ماش  مدرم  مالـسا 
نب دیزی  شگرزب  ردارب  .دوب  ناهدنامرف  زا  یکی  هیواعم  .دندوب  اهمالـسالادیدج  ًابلاغ  دندنام ، اجنآ  رد  هک  یناهدنامرف  .دنیامن  هئارا 

ياهلاس ردارب  ود  نیا  دش و  هتشاذگ  نایفس  یبا  نب  ًهیواعم  نایفس و  یبا  نبا  دیزی  رایتخا  رد  ماش  .دوب  ناهدنامرف  زا  یکی  نایفس  یبا 
هیاس ي ریز  مالـسا  مه  نآ  دندروآ ، مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  لاس  ود  هک  یناسک  تسادیپ  و  دندرک ، تموکح  اجنآ  رد  يدامتم 

.دننک لقتنم  مدرم  هب  ار  نیتسار  مالسا  دنناوتیمن  ریشمش ،

هک ناریا  روشک  تالایا  اهرهـش و  زا  یخرب  مدرم  ای  درکیم ، تموکح  اـهنآ  رب  ناملـس  هک  ینیادـم  مدرم  اـب  دنتـشاد  قرف  ماـش  مدرم 
هداوناخ اهلاس  هک  دندوب  یناملسم  هزات  مدرم  ماش  مدرم  .دنتشاد  ّتیمکاح  اجنآ  رد  گرزب  هباحص ي 

149 ص :
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کی .دنتسنادیمن  مه  ار  قیاقح  زا  یلیخ  دندروآ و  یمنرد  رس  ًاعقاو  یمالسا  لئاسم  زا  اذل  .دندوب  هدرک  تموکح  اهنآ  رب  نایفـسوبا 
هنیدم هب  درک و  رتش  راوس  ار  رذوبا  ًاروف  هیواعم  .دش  تسرد  یلاجنج  کی  ماش  رد  رذوبا  ندوب  اب  .تفر  ماش  هب  رذوبا  یحابـص  دـنچ 

(1) .دتسرفب هذبر  هب  ار  رذوبا  دش  روبجم  مه  نامثع  راد ! هگن  تدوخ  شیپ  تسا ، بوخ  رگا  هک  داد  ماغیپ  نامثع  هب  دنادرگرب و 

رد دـنک و  عناق  ار  اهنآ  تسناوت  هیواـعم  دـندروخ ؛ مه  ار  هیواـعم  بیرف  و  دـندروخیم ، بیرف  اـهنآ  .دـندوب  یمدرم  نینچ  ماـش  مدرم 
(82  ) .دهد رارق  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تموکح  لباقم 

هیواعم ياقبا  اب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما تفلاخم 

یبا نبا  ًهیواعم  بانج  دـیهد  هزاجا  نینمؤملاریما ، ای  دـندرک : ضرع  ناشیا  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفـالخ  زاـغآ  رد  يدارفا 
رانک دیاب  .دشاب  تموکح  نیا  رادناتسا  دناوتیمن  وا  ممکاح ، نم  رگا  دومرف : ترضح  .دنامب  تموکح  سأر  رد  یحابص  دنچ  نایفس 

(2) .دورب

یب نینمؤملاریما  دنیوگیم  یّتح  مه  زورما  ات  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  .هدرک  یتسایـس  یب  دنتفگ  دـندرک ، هئطخت  ار  نینمؤملاریما  اهنآ 
ریبز هحلط و  دننام  نایفس ، یبا  نبا  هیواعم  هکنیا  يارب  .درک  لمع  هتخپ  رایسب  نینمؤملاریما  .دنتـسایس  یب  ناشدوخ  اّما  .درک  یتسایس 

اب یطیارش  چیه  رد  نیطـساق  ههبج ي  هن ، تسـشنیم ، تکاس  وا  دندادیم ، يو  هب  تساوخیم ، هک  ار  يزایتما  نآ  هچنانچ  رگا  هک  دوبن 
زج دنتـشادن ، یقالت  هطقن ي  مه  اب  اهنآ  .دـمآ  یم  ولج  مدـق  کی  وا  تفریم ، بقع  نینمؤملاریما  هچ  ره  .تخاـسیمن  يولع  ههبج ي 

، گنج نادیم  رد 

150 ص :

.تسا هدش  هداد  ماش  رد  يو  روضح  رذوبا و  هرابرد ي  یتاحیضوت  « 28  » تسویپ رد  - . 1
«. 37  » تسویپ داهنشیپ : نیا  هب  ترضح  خساپ  هیواعم و  ياقبا  يارب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هبعش  نب  هریغم  داهنشیپ  - . 2
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.تسنادیم ار  نیا  نینمؤملاریما  و 

هک دنداد  ناشن  لاس  دنچ  تشذگ  اب  دنتفرگ ، تسدب  ار  تموکح  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  نیطـساق  ههبج ي  هک  یتقو  نآ  اذـل 
هب هیواعم  نب  دـیزی  تموکح   (1) .دـمآ دوجو  هب  هفوک  نیمه  رد  فسوی  نب  جاّـجح  تموکح  .تسیچ  تموکح  رد  اـهنآ  لآ  هدـیا 

(83  ) .دنکب یقالت  يولع  نایرج  اب  هطقن  کی  رد  دناوتب  هک  تسین  ینایرج  نایرج ، نآ  هک  دش  مولعم  .دمآ  دوجو 

نازیتس نید  دمآرس  هیواعم ،

، دـشاب ماش  ّتیمکاـح  رد  وا  راذـگب  نک و  رظنفرـص  هیواـعم  زا  دـنتفگ : يو  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ناتـسود  زا  یعمج  یتقو 
.تسا نید  ّدض  وا  هکلب  تسین ؛ یلماک  رصنع  هکنیا  هن  .تسا  نید  ّدض  رصنع  کی  هیواعم  تفگ : درکن و  لوبق  ترضح 

لآ هدـیا  هک  ییاهنآ  ینعی  دـندوب ؛ رازگراک  مسق  ود  ناـبوخ ، ناـنمؤم و  زا  ریغ  نینمؤملاریما ، نارود  رد  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
ار اهنیا  ترـضح  .دندوبن  لوبق  لباق  یلیخ  هقباس  ظاحل  زا  ای  ینید و  ظاحل  زا  هک  دندوب  یناسک  مسق  کی  دـندوب : مسق  ود  دـندوبن ،

ساّسح رایسب  قطانم  زا  هک  ناهفصا - سراف و  هقطنم ي  رد  هک  هیبأ  نب  دایز  دننام  .دننامب  ناشدوخ  ياج  رد  داد  هزاجا  دزن و  تسد 
اهنیا ترضح   (2) .دوب مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رادناتسا  دنتفریم - رامشب 

151 ص :

هک دش  بکترم  رهـش  نآ  رد  یتایانج  دش و  هدیزگرب  هفوک  یلاو  ناونعب  ناورم  کلملادـبع  نامز  رد  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  - . 1
دص و شنیگنن  رمع  نارود  رد  دربیم و  تّذل  رایسب  مدرم  نوخ  نتخیر  زا  شدوخ  هتفگ ي  هب  يو  .تسا  ریظن  مک  ّتیرشب  خیرات  رد 

یعضو نیرتدب  هب  شنادنز  رد  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  يو ، گرم  ماگنه  رد  .دیناسر  لتق  هب  هجنکـش  اب  ار  رفن  رازه  تسیب 
قارع رب  جاّجح  ّطلـست  زا  شیوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دـندزیم ! اپ  تسد و  یگدـنز  گرم و  نایم  رد 

ص 174) هبطخ ي 116 ، هغالبلا ، جهن   ) .دوب هداد  ربخ 
«. 38  » تسویپ هیبأ : نب  دایز  همانیگدنز ي  - . 2
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نیا نوچ  اّما  دندوبن ؛ ییالاب  حطس  رد  یمالسا  ياهشزرا  ظاحل  زا  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  هکنیا  اب  درک ، تیبثت  ناشدوخ  ياج  رد  ار 
.درک ناشتیبثت  نینمؤملاریما  دمآ ، یمرب  اهنآ  هدهع ي  زا  راک 

هک دنتـشاد  عطاق  مزع  ّتین و  اهنیا  هک  دوب  نیا  هلئـسم  هکلب  دوبن ؛ حرطم  اهنیا  ندوب  بابان  هلئـسم ي  اهنت  هک  دندوب  یناسک  مّود  مسق 
یملاظ رجاـف و  قساـف و  مدآ  وا  هک  دوبن  نیا  طـقف  هلئـسم  هیواـعم  دروم  رد  .دـننک  ضوع  ار  یمالـسا  تاـیح  تموکح و  يریگتهج 

نینمؤملاریما تهج  رد  تمیق  چیه  هب  وا  تسا و  ریـسم  رییغت  وا  فده  هک  تسنادیم  نینمؤملاریما  هک  دوب  یـسک  هیواعم  هکلب  تسا ؛
نامز رد  نامثع و  نامز  رد  هکنیااـمک  .درک  دـهاوخ  ار  شدوخ  راـک  دـنامب ، مه  نینمؤملاریما  رادناتـسا  رگا  درک ، دـهاوخن  تکرح 

ترـضح رگا  دـیدرت ، نودـب  و  تفریمن ، مه  نامثع  راب  ریز  تفریمن و  مه  رمع  راب  ریز  یّتح  هیواعم  .درکیم  ار  شدوخ  راک  مه  رمع 
.تفریمن مه  نینمؤملاریما  راب  ریز  درکیم ، ءاقبا  ار  وا 

ترضح هک  دوب  نیا  يارب  .دوب  كانرطخ  دساف و  هّدغ ي  کی  هلئسم ي  دوبن ، یلومعم  مکاح  کی  هلئسم ي  هیواعم  هلئـسم ي  ًاعقاو 
(84  ) (1) .درادرب ار  وا  دیاب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب 

هیواعم لزع 

هیلّوا ي ياهتعاس  رد  دیاش  اهزور و  نیلّوا  رد  اذل  .تسنادیمن  يرادناتـسا  تموکح و  يارب  بسانم  يرـصنع  ار  هیواعم  نینمؤملاریما 
هک تموکح 

152 ص :

رّهطأ نأ  یف  دهجأس  و  : » تسا لّمأت  لباق  رایسب  هک  دراد  قیقد  هداعلا  قوف  يریبعت  هیواعم  هرابرد ي  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 1
مهاوخ شـالت  يدوز  هب  و  دیـصحلا .» ّبح  نیب  نم  هردـملا  جرخت  یّتح  سوکرملا  مسجلا  سوکعملا و  صخّـشلا  اذـه  نم  ضرـألا 

جهن  ) .دوش جراخ  اه  هناد  نایم  زا  نش  گنـس و  ات  مزاـس ، كاـپ  شیدـنا  جـک  مسج  نیا  هنوراو و  صخـش  نیا  زا  ار  نیمز  هک  درک 
ص 418) همان ي 45 ، هغالبلا ،
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(85  ) (1) .درک لزع  ار  هیواعم  درک ، هک  يراک  لّوا  دوب ، اهرادناتسا  ندرک  بوصنم  ندرک و  نّیعم  لوغشم 

هیواعم لمعلا  سکع 

وا هب  نینمؤملاریما  نیملسم و  هفیلخ ي  هک  رادناتسا  کی  هکنیا  يارب  تشادن  دوجو  یفرع  یعرـش ، یقطنم ، یلقن ، یلقع ، لیلد  چیه 
ار راک  نیا  هیواعم  اّما  .ندیـشک  رکـشل  ندیگنج و  هب  دنک  انب  موریمن و  رانک  نم  دیوگب : دنک و  نایـصع  یتسه ، رانکرب  وت  دـیوگیم 

(86  ) (2) .درکن لوبق  تفرن و  راب  ریز  دومن ، لزع  ماش  تموکح  زا  ار  يو  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  دعب  و  درک ،

( مالّسلا هیلع  ) ماما تّیعطاق  ییارگلوصا و 

.دوب هیواعم  يربهر  هب  رز  روز و  مکحتسم  رایسب  نوناک  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما گنج  نیّفص ، گنج 

اهنآ .دننزب  ریـشمش  شیارب  دندوب  هدامآ  دنتـشاد و  لوبق  ار  هیواعم  يدایز  مدرم  و  تشاد ، يدایز  لوپ  تشاد ؛ يدایز  تردق  هیواعم 
.دندوب هدید  ار  هیواعم  دندوب ، هدرک  زاب  مالسا  هب  مشچ  ات  ماش  مدرم  .دندوب  هدیمهف  هیواعم  هلیـسو ي  هب  ار  مالـسا  هک  دندوب  یناسک 

.دوب هیواعم  رایتخا  رد  مه  يدایز  تورث 

راتفر شا  هفیظو  فیلکت و  قبط  رب  هک  داد  حیجرت  اّما  دنک ؛ لمع  يرگید  هنوگ ي  هب  تسناوتیم  مه  اجنیا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
داهن و يرانک  دـهدیم ، ماجنا  رـسدرد  زا  دوخ  ییاهر  يارب  دوخ و  یتحار  شیاسآ و  يارب  ناسنا  کـی  هک  ار  یتاـظحالم  و  دـیامن ،

(87 ! ) دش اریذپ  ار  نیّفص  ترارمرپ  تّقشمرپ و  گنج 

153 ص :

ص 464. همان ي 75 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
هب دنادرگرب و  ار  ماما  ناسر  مایپ  دش ، علّطم  شیوخ  لزع  زا  دیسر و  هیواعم  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما همان ي  هک  یماگنه  - . 2

لـصو رگیدمه  هب  ار  همان  ذـغاک  ددـع  ود  ترـضح ، همان ي  باوج  رد  هیواعم  .دیـسر  دـهاوخ  وت  رـس  تشپ  نم  باوج  تفگ : يو 
يزیچ همادا  رد  یلو  .بلاـط  یبأ  نب  یلع  یلإ  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم  نم  .میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مـسب  تشوـن : نآ  زاـغآ  رد  و  دوـمن ،

ص 141) لاوّطلا ، رابخالا   ) .دومن لاسرا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  ار  نآ  تشونن و 
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! اهبآم سّدقم  دیدرت 

هیواعم اب  هلباقم  ماش و  هب  تمیزع  يارب  يّدج  میمصت  هفوک ، هب  دورو  لمج و  گنج  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه 
تمدـخ مهدـیمن - تبـسن  عـطق  روـط  هب  نم  هک  میثـخ - نب  عـیبر  دوعـسم و  نب  هللادـبع  باحـصا  نوـچ  ییاـهبآم  سّدـقم  تـفرگ ،

اهنآ دنتفگ : یّکـش !؟ هچ  کش ؟ دومرف : لاتقلا ! اذـه  یف  انککـش  ّانا  نینمؤملاریما ، ای  دـنتفگ : دـندمآ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
(1) .میرادن امش  هب  یتجاح  دیورب ، دومرف : مینک ! يرادزرم  میورب  ات  تسرفب  ار  ام  .دنناملسم  ردارب 

نینمؤملاریما رود  زا  لطاب  تالایخ  نیمه  اب  دوعـسم ، نب  هللادبع  باحـصا  .تشادـن  جایتحا  دارفا  نیا  لاثما  هب  نینمؤملاریما  مه  ًاعقاو 
(88  ) .دندش هدنکارپ 

نیادم ناویا  ناتسآ  رد  اسر  يا  هظعوم 

یهاگن ار  نیادم  ناویا  نیادم و  فورعم  رـصق  دنداتـسیا و  دـندرکیم ؛ روبع  نیادـم  زا  نیّفـص  ریـسم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
نیا  (2) نیهکاف اهیف  اوناک  ٍهمعن  .ٍمیرک و  ٍماـقم  ٍعورز و  .ٍنویع و  ٍتاـّنج و  نم  اوکرت  مک  دـندناوخ : ار  هفیرـش  هیآ ي  نیا  دـندرک و 

نآ دندرک ؛ هاگن  تربع  مشچ  اب  دنتفر ! دنتـشاذگ و  ار  ییاهرابیوج  اهرازتشک و  اهناتـسغاب و  اهرـصق و  هچ  ناهاشداپ  نادنمتردق و 
روانهپ روشک  نیا  رساترس  رب  گرزب  رهش  نآ  رد  نیادم و  رصق  رد  نایناساس  هک  يزور 

154 ص :

باحـصا درکیم ، هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  ار  مدرم  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه  دـنکیم : لقن  نیّفـص  باتک  رد  - . 1
هب دندیـسر و  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما روضح  هب  دوب ، زین  میثـخ  نب  عـیبر  ناـنآ  ناـیم  رد  دـندوب و  نت  دـصراهچ  هک  دوعـسم  نب  هللادـبع 

و میا ، هدـش  دـیدرت  کش و  راچد  گنج  نیا  هرابرد ي  اّما  میراد ، نامیا  وت  يرترب  تلیـضف و  هب  هکنیا  اـب  دنتـشاد : هضرع  ترـضح 
هب اجنآ  رد  ات  ییامن ، مازعا  اهزرم  زا  یکی  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  ام  داهنشیپ  دراد ، دوجو  یماظن  ياهورین  هب  زاین  مه  اهزرم  رد  نوچ 

.درپس نانآ  هب  ار  ير  ینابزرم  ّتیلوئـسم  تفریذـپ و  ار  نانآ  داهنـشیپ  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما مییاـمن ! لـمع  شیوخ  يزابرـس  هفیظو ي 
ص 115) نیّفص ، هعقو  )

زا دندوب ، قرغ  اهنآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  و  تمیقنارگ ، ابیز و  ياهرـصق  اهتعارز و  اه و  همـشچ  اهغاب و  رایـسب  هچ  و  - . » 2
تایآ 25-27) ناخد ، هروس ي  ! ) دنتشاذگ ياج  رب  دوخ 
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دهاوخ لیدبت  يا  هناریو  هب  اهرصق  نیا  دش و  دنهاوخ  ضرقنم  هنوگنیا  مه  يزور  کی  دنتسنادیمن  دبال  .دندرکیم  تموکح  میظع  و 
.دنام دهاوخن  یقاب  اهنآ  زا  يدای  دش و 

زور کی  دنتخاس ، ار  خاک  نیا  هاگتـسد و  نیا  هک  یناسک  نیا  نیثوروم ؛ اوحبـصأف  نیثراو ، اوناک  ءالؤه  ّنإ  دندومرف : ترـضح  دعب 
ناودرا دـمآ ، ناکباب  ریـشدرا  دـندرک ؛ لیاز  راگزور  هنحـص ي  زا  ار  نایناکـشا  دـندمآ و  نایناساس  يرآ  .دـندربیم  ار  اهیلبق  ثاریم 

اوحبـصأف زورما  اّما  .يرگید  موق  ثراو  دندش  تفرگ و  مه  ار  شخاک  ار و  شتکلمم  تفرگ و  مه  ار  شرتخد  درب ، نیب  زا  ار  مجنپ 
.دندرب ثرا  اهنآ  زا  نارگید  ار  تالیکشت  نیمه  هک  دنتسه  یناسک  الاح  نیثوروم ؛

نیا رطاخب  تفرگ ، ار  ناشنابیرگ  یهلا  باذع  دینیبیم  هک  ییاهنیا  هیـصعملاب ؛ مهایند  اوبلـسف  همعّنلا  اورکـشی  مل  ءاؤه  ّنإ  دومرف : دعب 
رب اهتمقن  دندرمش ، اور  ار  اهاوران  نیا  داسف ، رد  ندش  قرغ  ینارتوهش ، یلبنت ، ضیعبت ، ملظ ، دندرمش ؛ اور  ار  اوران  ياهراک  هک  دوب 

.دندش كاله  دش و  لزان  اهنآ 

امش رب  اهتمقن  ات  دیرمشن  اور  ار  اهاوران  امـش  مقّنلا ؛ مکب  ّلحت  ال  معّنلا ، رفک  مکاّیإ و  دومرف : دوخ و  نارای  هب  درک  ور  ترـضح  دعب 
(89  ) (1) .دوشن لزان 

تیاده دیما  هب  گنج  رد  ریخأت 

مه هب  نیّفص  مان  هب  یّلحم  رد  درک و  تکرح  مه  هیواعم  .درک  تکرح  ماش  فرط  هب  يدنمورین  رکشل  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.دندیسر

لوبق رگا  منکیم ، ناشتحیصن  نم  هک  دومرف  دوب ، اهنآ  ندرک  تحیصن  ترضح  میمصت  .دگنجن  اهنآ  اب  تشاد  میمـصت  نینمؤملاریما 
.مگنجیمن اهنآ  اب  مشکیمن و  اهنآ  يور  رب  ریشمش  تفر ، ورف  ناشلد  شوگ و  رد  فرح  دندرک و 

155 ص :

ص 142. نیّفص ، هعقو  - . 1
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زا وت  رگم  نینمؤملاریما ، ای  دنتفگ : دنتشگرب و  نینمؤملاریما  باحصا  هک  تخادنا  ریخأت  هب  نیّفـص  رد  ار  گنج  ردقنآ  نینمؤملاریما 
هک نم  مدـیلام ، كاـخ  هب  ار  نادرم  هنیـس ي  یناوج  رد  هک  نم  مسرتـیم ؟ نم  دوـمرف : یگنجیمن ؟ وا  اـب  هک  یـسرتیم  هیواـعم  رکـشل 
نأ عمطأ  انأ  ّالإ و  ًاموی ، برحلا  تعفد  ام  هللاوف  مسرتیم ؟ نم  تسا ، هدرکن  نوریب  نادـیم  زا  ارم  يدـیدهت  چـیه  تسا  لاـس  ياـهلاس 
ادیپ تریـصب  اهنیا  زا  يا  هّدع  دیاش  هک  تسا  نیا  دیما  هب  مزادنا ، یم  بقع  ار  گنج  هک  يزور  ره  نم  یب ؛ يدتهتف  ٌهفئاط  یب  قحلت 

(1) .اهلالض یلع  اهلتقأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  کلذ  .دننک و  ادیپ  تیاده  دنوشب و  قحلم  نم  هب  دنیایب ، شوه  هب  دننک ،

هبور ّتبحمرپ  لد  اب  اه ، هدروخ  بیرف  اه و  هدرک  هابتـشا  اهراکهنگ ، هب  تبـسن  ّتیعطاق ، نآ  رانک  رد  تسیچ ؟ ماما  ناـبرهم  لد  نیا 
زا نم  تسدب  دوش ، هتـشک  دنامب و  یهارمگ  رد  هکنیا  ياج  هب  هدش ، هارمگ  هک  یـسک  نآ  مهدیم  حیجرت  نم  دـیوگیم  دوشیم و  ور 

.دوش تیاده  ددرگرب و  یهارمگ 

هک دندرک  يروج  ار  ّتیعضو  لّوا  زا  هیواعم  نایرکشل  اّما  .دنکب  تیاده  ار  مدرم  دناوتیم ، رگا  نیّفـص  رد  تشاد  دصق  نینمؤملاریما 
(90  ) .دش هتخورفارب  گنج  شتآ 

156 ص :

نیب رد  زین  یتاعیاش  دـندوب و  تحاران  گـنج  رد  نداـتفا  ریخأـت  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما ناراـی  نیّفـص ، گـنج  رد  هک  یماـگنه  - . 1
گنج و نتخادنا  ریخأت  هب  لیلد  شنارای ، هب  باطخ  ( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دوب ، دنیاشوخان  رایسب  هک  دوب  هدش  شخپ  نایرکـشل 

ادـخ هب  تسا !؟ گرم  زا  سرت  لیلد  هب  گـنج  رد  هحماـسم  اـیآ  دـییوگیم  هکنیا  اـّما  دـنداد : هنوگنیدـب  ار  تاـعیاش  خـساپ  نینچمه 
هزرابم رد  دینکیم  رّوصت  رگا  اّما  و  دیآ ! نم  يوس  هب  گرم  هکنیا  ای  مورب و  گرم  يوس  هب  نم  هک  درادن  یتّیّمها  نم  يارب  دـنگوس 

هّدع مراد  وزرآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  مزادنا ، یم  ریخأت  هب  ار  گنج  هک  يزور  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  مشاب ، هتـشاد  دـیدرت  ماش  لها  اب 
نیا و  دـنیآ ، نم  يوس  هب  دـننیبب و  ارم  رون  زا  يوترپ  اهیکیرات  يال  هبال  رد  و  دـنوش ، تیادـه  دـندنویپب و  ام  ّتیعمج  هب  اـهنآ  زا  يا 

، هغالبلا جهن   ) .دنوشیم راتفرگ  ناشناهانگ  مرج  هب  زین  تروص  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ؛ رتهب  یهارمگ  هار  رد  نانآ  راتـشک  زا  نم  يارب 
ص 91) هبطخ ي 55 ،
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بآ ناتساد 

دندادن هزاجا  دندرک و  فّرصت  دندرکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  رکـشل  ود  ره  هک  ار  یبآ  هعیرـش ي  .دندرک  عورـش  ار  گنج  نایماش 
دراد دوجو  اجنآ  هک  یبآ  عبنم  اهنت  هک  دندید  دندیسر ، هار  زا  نینمؤملاریما  نایرکشل  یتقو  .دنشونب  بآ  نینمؤملاریما  نایرکشل  هک 

.تسا هیواعم  ياهورین  رایتخا  رد  دنک ، باریس  ار  نایرکشل  دناوتیم  و 

نم فویّـسلا  اوّور  دـندومرف : دـندرک ؛ داریا  ابیز  یلیخ  هاـتوک و  لاـح  نیع  رد  و  يوق ، رایـسب  هبطخ ي  کـی  اـجنآ  رد  نینمؤملاریما 
ناتدوخ دیناوتب  ات  دینک  باریس  اهنآ  نوخ  زا  ار  اهریشمش  ای  و  دیریمب ، یگنشت  اب  اجنیمه  دینامب و  ّتلذ  اب  ای  ءاملا ؛ نم  اوورت  ءامّدلا 

(1)! دینک باریس  بآ  نیا  زا  ار 

ار بآ  دندرک و  باریس  ار  دوخ  دعب  دندنار ؛ بقع  ار  اهنآ  دنتفرگ و  اهنآ  زا  ار  بآ  هعیرش ي  دندرک ، هلمح  نینمؤملاریما  نایرکشل 
.دندرکن لثم  هب  هلباقم  ینعی  .دنتشاذگ  مه  اهنآ  رایتخا  رد 

(91  ) .دنک ادیپ  همادا  دوشب و  عورش  گنج  لاحره ، هب  هک  دش  بجوم  هیواعم  فارطا  ياهورین  و  هیواعم ، زیمآ  تثابخ  راشف  اّما 

دیوگیم نخس  راّمع 

نیا تفگ : دش و  دنلب  یکی  .دندش  دیدرت  راچد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نایرکشل  زا  یعمج  نیّفـص ، گنج  ياهزور  زا  یکی  رد 
اجنیا ام  هک  تسا  یتّیعضو  هچ 

157 ص :

هیلع ) نینمؤملاریما دندرک ، عنم  بآ  هب  یبایتسد  زا  ار  هفوک  هاپس  دنتفای و  ّطلست  بآ  ياه  هعیرـش  رب  هیواعم  رکـشل  هک  یماگنه  - . 1
رـس رب  نونکا  .تسا  هدرک  توعد  راکیپ  هب  ار  امـش  امـش ، يور  رب  بآ  نتـسب  اب  هیواـعم  هاپـس  : » دومرف شناراـی  هب  باـطخ  مالّـسلا )

.دـیوش باریـس  بآ  زا  ات  دـیزاس  باریـس  نوخ  زا  ار  اهریـشمش  ای  و  دینیـشنب ، دوخ  ياج  رب  يراوخ  ّتلذ و  هب  اـی  دـیتسه ؛ یهارود 
ناربخیب زا  یهورگ  هیواعم  هک  دیشاب  هاگآ  .امش  هنادنمزوریپ ي  گرم  رد  یگدنز ، و  تسامش ، تسکش  اب  مأوت  یگدنز  رد  گرم ،

ار شیوخ  ياهندرگ  هک  اجنآ  هب  ات  دنربن ؛ یپ  نآ  هب  ات  تسا  هدومن  یفخم  ریوزت  هدرپ ي  ریز  ار  قح  و  هدروآ ، هارمه  ار  ناهارمگ  و 
ص 88) هبطخ ي 51 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دنزاس گرم  ياهریشمش  ریت و  جامآ 
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هب .داتفا  هاپـس  نیب  رد  يا  همزمز  میگنجب !؟ رگیدمه  اب  دیاب  ام  دنناوخیم و  تعامج  زامن  فرط  نآ  مه  اهنآ  میناوخیم ، تعامج  زامن 
دش دنلب  دوب ، هلاس  دودح 80 رد  يدرمریپ  تقو  نآ  هک  رسای  راّمع  .تسا  هدمآ  شیپ  يا  هثداح  نینچ  هک  دنداد  عالّطا  رـسای  راّمع 
نیا تسا : نیا  ربخ  .درک  دیهاوخ  قیدـصت  ارم  هک  مهدـب  امـش  هب  نم  ار  يربخ  کی  مدرم ! تفگ : داتـسیا و  ّتیعمج  نیب  رد  تفر  و 

هک مدـید  ردـب  گـنج  زور  رد  ار  مچرپ  نیمه  نم  تسا - نینمؤـملاریما  مچرپ  هک  دـیا - هداتـسیا  نآ  ریز  رد  امـش  نـآلا  هک  یمچرپ 
ربمایپ و هک  مدـید  .دوب  مشاه  ینب  مچرپ  هللا و  ّالا  هلا  مچرپ ال  دوب ، مالـسا  مچرپ  .دوب  هداتـسیا  نآ  ریز  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ

مچرپ هک  تسه - امـش  يور  هبور  هک  یمچرپ  نآ  .دـندرکیم و  تشهب  هب  نتفر  داهج و  هب  رما  ار  مدرم  مچرپ  نیمه  ریز  زا  شناراـی 
هک یناسک  نیمه  .دـندوب  هداتـسیا  اهنیا  نایفـسوبا و  نآ  ریز  رد  هک  مدـید  ردـب  گـنج  زور  رد  نم  ار  مچرپ  ناـمه  تسا - هّیما  ینب 
هک دنتـسه  ییاهمدآ  نامه  دندوب ، اهمچرپ  نیا  ریز  هک  ییاهمدآ  اهمچرپ و  .دندوب  مه  دحا  ردب و  رد  دنتـسه ، مچرپ  نآ  ریز  زورما 
هب ار  امش  رما  رهاوظ  .دوب  هیواعم  نیمه  دندوب و  ربمایپ  نانمـشد  هّیما و  ینب  نایفـسوبا و  مچرپ ، نآ  ریز  رد  .مدید  دحا  ردب و  رد  نم 

(1) .دیهدن تسد  زا  رهاوظ  نیا  اب  ار  ناتدوخ  ياهتفرعم  و  دینکن ، شومارف  ار  رما  قیاقح  .دزادنین  هابتشا 

.درک فرطرب  ار  اهنآ  ياهدیدرت  دروآ و  طاشن  هب  ار  مدرم  لد  درک و  ییاریگ  مرگ و  ینارنخس  کی  رسای  راّمع 

رـصبلا و لهأ  ّالإ  ملعلا  اذه  لمحی  و ال  دومرف : نیّفـص  گنج  نیمه  رد  هک  دوب  اهدـیدرت  نیا  هب  هّجوت  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
اب گنج  مچرپ  (2) ؛ ربّصلا

158 ص :

ص 321. نیّفص ، هعقو  - . 1
زج ار  مچرپ  نیا  و  تسا ، هتشگ  نشور  هلبق  لها  امش و  نیب  دربن  شتآ  نونکا  مه  : » تسا مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تاملک  زا  - . 2

یهن هک  هچنآ  ربارب  رد  دیهد و  ماجنا  دنداد ، نامرف  ار  هچنآ  نیاربانب  .دنشکیمن  شود  هب  قح ، دراوم  هب  هاگآ  تماقتسااب و  انیب ، دارفا 
، دیدنـسپیمن امـش  ار  هچنآ  میتسه  زاجم  اـم  اریز  .دـینکن  هلجع  دوشن ، نشور  امـش  رب  اـت  يراـک  چـیه  رد  و  دـییامن ؛ فّقوت  دـندرک ،

ص 248) هبطخ ي 173 ، هغالبلا ، جهن  « ) .میهد رییغت  دشابن ، ادخ  نامرف  فالخ  هچنانچ 
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هتشاد تمواقم  ربص و  مه  دشاب و  هتشاد  تریصب  مه  هک  یـسک  نآ  رگم  دشکیمن  شود  رب  ار  هارمگ  ياهناملـسم  اب  گنج  هیواعم و 
.دنامب هار  نیا  رد  درادن  ناکما  دشاب ، هتشادن  تریـصب  اّما  دشاب ، هتـشاد  مه  تمواقم  ربص و  رگا  ینعی  دوشیمن ؛ ود  نیا  نودب  .دشاب 

(92)

! رفک ای  گنج و  ای 

! منزب فرح  وت  اب  هملک  کی  ولج  ایب  .مراد  راک  وت  اب  یلع ! ای  دز : ادص  دـمآ ، هیواعم  رکـشل  زا  يدرم  نیّفـص ، گنج  هحوبحب ي  رد 
نآ رد  تدوخ  تموکح  هب  ورب و  هفوک  غارس  هب  وت  نک ! عطق  ار  گنج  نیا  ادخ  رطاخ  يارب  ایب  یلع ، ای  تفگ : .ولج  دنتفر  ترضح 

!؟ دراد وت  يارب  يدوس  هچ  دوشیم ، هتشک  هک  ناملسم  همه  نیا  .نامدوخ  ماش  غارس  میورب  مه  ام  هدب ، همادا 

نیا يراد  هناـهاوخریخ  ًاـعقاو  .يرادـن  یئوس  دـصق  تسا و  تحیـصن  وت  ّتین  هک  ممهفیم  نم  یماـش ! درم  يا  دومرف : نینمؤـملاریما 
هللا لزنأ  ام  هب  رفک  مگنجن ، هیواعم  اب  رگا  .موش  رفاک  هللا » لزنأ  امب   » ای مگنجب و  هیواعم  اب  دـیاب  ای  نم  هک  نادـب  اـّما  .ینزیم  ار  فرح 

(1)! تسا

قساف و مدآ  کی  هلئـسم ي  هلئـسم ، .دیگنج  هیواعم  اب  دیاب  نید  ظفح  يارب  هک  دـنکیم  ساسحا  وا  .تسا  نینچنیا  نینمؤملاریما  هاگن 
اب دراد ، یتشادرب  نینچ  نینمؤملاریما  یتـقو  .دوش  جراـخ  هنحـص  زا  هیواـعم  هک  دـنکیم  باـجیا  نید  ظـفح  .تسین  شومچ  رجاـف و 

يزوریپ یکیدزن  رد  نینمؤملاریما  هک  دوشیم  بجوم  دیآ و  یم  شیپ  نیمَکَح  هلئـسم ي  هکنآ  زا  دعب  یّتح  دگنجیم و  مامت  ّتیعطاق 
عمج رکـشل  دـیآ و  یمرب  بابـسا  هّیهت  ددـصرد  اّددـجم  ددرگرب ، هفوک  هب  دوـشیم  روـبجم  دـنامب و  رود  يزوریپ  زا  شتـسد  ییاـهن 

رگا و  دنکیم ،

159 ص :

ص 474. نیّفص ، هعقو  - . 1
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(93  ) .تسا نینمؤملاریما  ّتیعطاق  نیا  .تفریم  هیواعم  اب  گنج  هب  ًادّدجم  دیسریمن ، تداهش  هب  ترضح  دادیم و  تلهم  لجا 

! زامن تقو  نارگن 

گنج لاح  رد  نوچ  مدرک ، بّجعت  .دنکیم  هاگن  نامسآ  هب  گنج  هحوبحب ي  رد  نینمؤملاریما  مدید  نیّفص  رد  دیوگیم : ساّبع  نبا 
، دیآ یم  مفرط  هب  یسک  هچ  دیآ ، یم  ریـشمش  اجک  زا  دیآ ، یم  ریت  اجک  زا  دشاب ؛ گنج  هب  لماک  روط  هب  شـساوح  دیاب  یـسک  ره 

.دنناسرب ددم  اهنآ  هب  ات  تسه  فعض  راچد  هورگ  مادک  هک  درگنیم  هدنامرف 

منیبب مهاوخیم  تفگ : دینکیم !؟ هاگن  الاب  هب  ارچ  نینمؤملاریما ، ای  متفگ : .دنکیم  هاگن  نامسآ  هب  ترـضح  مدید  دیوگیم : ساّبع  نبا 
؟ میناوخب زامن  ات  هدش  رهظ 

هب درک  ور  ترـضح  .میناوخیم  دـعب  ار  زامن  میهدـیم و  همادا  ار  گنج  ًالعف  اّما  تسا ، رهظ  زامن  تقو  نونکا  نینمؤملاریما ، ای  متفگ :
(1) .مینزیم ریشمش  ادخ  رکذ  يارب  نید و  يارب  زامن ، يارب  ام  .میگنجیم  میراد  نیمه  يارب  ام  .هن  دومرف : نم و 

ادـخ ّتیمکاح  يارب  هللا و  تموکح  يارب  زامن ، يارب  مالـسا ، يارب  ام  هزرابم ي  .مینکن  شومارف  ار  طخ  هک  تسا  یبیجع  سرد  نیا 
(94  ) .تسام یگدنز  رد  لد و  رد 

160 ص :

هب رکشل  ود  دوب و  گنج  لوغشم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  نیّفص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  دسیونیم : بولقلاداشرا  رد  - . 1
؟ تسیچ راک  نیا  لیلد  هک  درک  لاؤس  .تسا  دیـشروخ  هّجوتم  ترـضح  هک  درک  هدـهاشم  ساـّبع  نبا  دـندوب ، ریگرد  مه  اـب  تّدـش 

زامن تقو  نونکا  ایآ  درک : ضرع  ساّبع  نبا  میناوخب ؟ زاـمن  اـت  تسا  هدـش  رهظ  ماـگنه  اـیآ  منیبب  هک  منکیم  هاـگن  دومرف : ترـضح 
مهلتاقن اّمنإ  مهلتاقن ؟ ام  یلع  : » دومرف ترـضح  تسین ! زامن  يارب  یتصرف  میراد ، ور  شیپ  رد  هک  گنج  ياهیراتفرگ  نیا  اب  تسا !؟

ص 217) ج 2 ، بولقلاداشرإ ، ! ) تسا زامن  يارب  ام  گنج  میگنجیم ؟ اهنیا  اب  هچ  يارب  هالّصلا »! یلع 
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! اه هزین  رس  رب  اهنآرق 

هک اجنآ  ات  دندرک ، دراو  اهنآ  رب  ینیگنس  راشف  دندنار و  بقع  ار  هیواعم  ياهورین  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نایرکشل  هکنآ  زا  دعب 
هزین رـس  رب  ار  ییاهنآرق  صاع  ورمع  هلیح ي  یـشیدنا و  هراچ  اب  دنـسرب ، لتق  هب  صاع  ورمع  هیواـعم و  دوخ  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ 

(1) .مینک لمع  نآرق  نیا  هب  دییایب  هک  دندرک  توعد  ار  مدرم  و  دنناشنب ، ورف  ًاتّقوم  ار  گنج  شتآ  دنناوتب  ات  دندرک 

هک یناسک  زا  يا  هّدع  .دیگنجیم  مّدـقم  فص  رد  مه  رتشا  کلام  .دـشیمن  هنارگبیرف  دایرف  نیا  میلـست  نینمؤملاریما  هک  تسا  یعیبط 
هک لاح  هک  دندروآ  راشف  نینمؤملاریما  هب  یبهذم ، يدنبیاپ  دّبعت و  اب  مأوت  يرایسب  هّتبلا  دوب و  ینیب  هتوک  یشیدنا و  کشخ  ناشبیع 
هک یتسار  هب  دندید و  ار  هّیضق  رهاظ  اهنآ  دیریذپیمن ؟! ار  نآرق  ّتیمکح  دینکیمن و  مارتحا  نآرق  هب  ارچ  امش  دنهاوخیم ، حلص  اهنیا 

كرد تسرد  ار  قیاـقح  هک  هدوب  یـشیدنا  هتوک  ینیب و  هتوک  نیمه  اـهنامز ، هشیمه ي  رد  یمالـسا  تّما  ياهتبیـصم  نیرتـگرزب  زا 
.دندرکیم هاگن  رهاوظ  هب  طقف  دندرکیمن و 

هک نینمؤـملاریما  .دـندرک  دـیدهت  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ریـشمش ، اـب  یّتـح  يوـش ، میلـست  دـیاب  هک  دـندروآ  راـشف  نینمؤـملاریما  هب 
يزیر هیاپ  اجنآ  رد  ّتیمکح  هلئسم ي  هنوگنیدب  و  دندرگرب ، هک  داد  ماغیپ  رتشا  کلام  هب  دگنجب ، شدوخ  ياهزابرس  اب  تسناوتیمن 

(2) .دناسر هجیتن  هب  ار  تنطیش  هئطوت و  تسناوت  صاع  ورمع  يرادمدرس  هب  ماش  هاگودرا  و  دش ،

هب دـندوب  هدروآ  راـشف  هک  ینیـسّدقم  ناـمه  يارب  دـش  هناـهب  دوب ، هدرک  لوبق  راـشف  ریز  نینمؤملاریما  هک  ّتیمکح  نیمه  دوـخ  اـّما 
ارچ هک  دندرک  ضارتعا  عیرس  شخرچ  کی  رد  اهنامه  .ینک  لوبق  ار  ّتیمکح  یتسیاب  هک  نینمؤملاریما 

161 ص :

ص 188. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - . 1
رد هک  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما ندومن  دـیدهت  ّتیمکح و  شریذـپ  يارب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نایرکـشل  زا  یعمج  يراـشفاپ  - . 2

«39  » تسویپ دربن : هنحص ي  زا  رتشا  کلام  ندنادرگزاب  تیاهن  رد  و  دش ، یهاوخ  هتشک  نامثع  دننامه  شریذپ ، مدع  تروص 
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(95  ) (1)! دنتشاد ضارتعا  دندوب ، هتشاذگ  اهناملسم  نینمؤملاریما و  شود  هب  ناشدوخ  هک  يراک  هب  ینعی  يدرک ؟ لوبق  ار  ّتیمکح 

هیواعم اب  گنج  يارب  دّدجم  یگدامآ 

هام هد  زا  دـعب  نیّفـص  گنج  هّیـضق ي  رد  یتقو  .دـشیمن  سأی  فعـض و  راـچد  مه  تسکـش  ماـگنه  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ترضح يا  هّدع  دندرک و  هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  دش و  تسرد  هیواعم  فرط  زا  يا  هئطوت  ترـضح ، نآ  يزوریپ  نیع  رد  ندیگنج و 

.ددرگرب هفوک  هب  دریذپب  ار  ّتیمکح  دش  روبجم  راوگرزب  نیا  دنکب ، لیطعت  ار  گنج  هک  دنداد  رارق  راشف  ریز  ار 

گنج هب  ًادّدجم  دـنک و  عمج  رکـشل  تفرگ  میمـصت  هظحل  نامه  ترـضح   (2)، نیمکح ربخ  ندینـش  هفوک و  هب  تشگزاـب  زا  دـعب 
تسکش تفریم و  ینادیم  نانچنآ  رد  نینمؤملاریما  مه  رگید  راب  هد  رگا  .درکن  سویأم  ار  ترضح  هیلّوا  تسکش  ینعی  .دورب  هیواعم 

.تفریم گنج  هب  درکیم و  عمج  ورین  زاب  مهدزای  هعفد ي  دروخیم ،

يا هطقن  رد  جراوخ  دندینـش  هک  دنورب ، هیواعم  اب  گنج  هب  هک  دندش  هدامآ  دـندرک و  يروآ  عمج  ورین  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
دنتفر و جراوخ  غارـس  هب  اذل  .میورب  هیواعم  غارـس  هب  دعب  مینک و  مامت  ار  اهنیا  هنتف ي  لّوا  دنتفگ : .دننکیم  يزیگنا  هنتف  هدش و  عمج 

(96  ) .دش رجنم  ترضح  تداهش  هب  هک  دمآ  شیپ  یثداوح  دعب 

162 ص :

رد نانآ ، تالاؤس  هب  ترـضح  خـساپ  دـندوب و  ضرتعم  ّتیمکح  هب  هک  یجراوخ  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما يوگو  تفگ  - . 1
.تسا هدش  لقن  ص 270  ج 1 ، دیفم ، داشرا 

هّکم و هب  یـسوموبا  رارف  تیاـهن  رد  صاـع و  نب  ورمع  طّـسوت  يو  ندروـخ  بیرف  تـّیمکح و  رد  يرعـشا  یـسوموبا  تناـیخ  - . 2
«. 40  » تسویپ هنیمز : نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس 
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نیقرام اب  ییورایور  ناورهن ، گنج   : مهدراهچ لصف 

هراشا

163 ص :
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لکشم نیرتگرزب  جراوخ 

نیا ار  ترـضح  یلـصا  لکـشم  دنکیم و  دـیکأت  جراوخ  هلئـسم ي  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تالکـشم  نایب  رد  يرّهطم  دـیهش 
ناشیا  (1) .دریگ رارق  قّمعت  لّمأت و  دروم  هک  دراد  اج  ًاتقیقح  هک  دهدیم  هئارا  یبوخ  رایـسب  ثحب  جراوخ  باب  رد  و  دـنادیم ، هلئـسم 

.دنتشادن یمالسا  ياهیهاگآ  اّما  دنتشاد ، یمالسا  تاساسحا  هک  دندوب  ییاهناملسمون  جراوخ  دنیوگیم :

ار اهناملـسم  هنیدـم ، لاس  هد  نارود  رد  هّکم و  ِلاس  هدزیـس  نارود  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ  .تسا  نیمه  هّیـضق  ساـسا 
هب تبـسن  ار  مدرم  درکیم ؛ انـشآ  یمالـسا  فراعم  اب  ار  اهنآ  مدق  هب  مدق  هدوب و  اهناملـسم  رـس  يالاب  هظحل  هب  هظحل  درکیم و  تیبرت 
اب هک  یلـسن  اذل  .درکیم  هیجوت  لئاسم  همه ي  هب  تبـسن  تسود و  نمـشد و  ياهحانج  اب  دروخرب  رد  یمالـسا  هعماج ي  يریگتهج 

نیا 25 لوط  رد  دوب و  هتشذگ  راگزور  نآ  زا  لاس  جنپ  تسیب و  اّما  .دنتشاد  مالـسا  زا  یقیمع  ياهیهاگآ  دندوب ، هدش  تیبرت  ربمایپ 
لصو یمالسا  ورملق  هب  قارع - نیمزرس  هلمج  زا  ییاهنیمزرس - دوب و  هدش  عقاو  مالـسا  ناهج  رد  یمیظع  هدرتسگ و  تاحوتف  لاس ،

تاساسحا اهنآ  .دوبن  اهنآ  رس  يالاب  ربمایپ  لثم  یمّلعم  هک  یلاح  رد  .دندوب  هدش  مالسا  دراو  يدیدج  ياهلسن  هدش و 

165 ص :

.21  - صص 41 يرّهطم ، دیهش  داتسا  مالّسلا ،) مهیلع  ) راهطا هّمئا ي  هریس ي  رد  يریس  - . 1
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لّوا زور  زا  هک  دنتسنادیمن  اهنآ  .دنتشادن  عالّطا  قیاقح  زا  دنتشادن و  یمالسا  ياهیهاگآ  اّما  دنتشاد ؛ مه  یمالـسا  نامیا  یمالـسا و 
نانیمطا دروم  اهنابز  نآ  همه ي  هک  دندوب  هدینـش  ییاهنابز  زا  ار  مالـسا  ردص  يایاضق  و  تسا ، هدمآ  هچ  میظع  تضهن  نیا  رـس  رب 

.دندوبن

تموکح نآ  رد  نینمؤملاریما  هک  يا  هرود  هکنیا  نآ  دوب و  زین  يرگید  لکـشم  قوف ، لکـشم  رب  هوـالع  يرّهطم ، دیهـش  ناـیب  قـبط 
حانج صّخـشت  ییادج و  نامز  ربمایپ ، نامز  .تشاد  یـساسا  قرف  کی  درکیم ، هرادا  ار  هعماج  نآ  رد  ربمایپ  هک  يا  هرود  اب  درکیم ،

هک تسنادیم  تفرگیم ، تسدب  ریـشمش  سک  ره  .تشادن  دوجو  يا  ههبـش  اذـل  دوب و  مالـسا  لباقم  رد  رفک  .دوب  لطاب  حانج  قح و 
گنج رد  .دوبن  حیرص  مالسا  لباقم  رد  حیرص  رفک  دوب ، اضف  یگدولآرابغ  نامز  نینمؤملاریما  نامز  اّما  .دگنجیم  حیرـص  رفک  هیلع 

رد اهنآ و  نایم  رد  .دـندناوخیم  نآرق  دـنتفگیم ، رکذ  دـندناوخیم ، زامن  هک  دـندوب  یناسک  فرط  ود  ره  لـمج ، گـنج  رد  نیّفص و 
لطاـب زا  ار  قح  دـناوتب  ناـسنا  هک  تساوخیم  يداـیز  تریـصب  و  دنتـشاد ، دوجو  سّدـقم  فورعم و  ياـه  هرهچ  فرط  ود  ره  ناـیم 

.دهد صیخشت 

هجیتن ي دندش و  هابتشا  بکترم  بلط ، تریصب  هدولآرابغ و  ینامز  رد  مه  نآ  مک ، ياهیهاگآ  ياراد  ای  هاگآان و  یمدرم  هجیتنرد ،
لباقم رد  نآرق ، هیآ ي  کی  هب  کّسمت  اب  يرشق - یحطس و  سّدقم و  هکشخ  يرّهطم  دیهش  ریبعت  هب  هّدع - کی  هک  دش  نیا  هابتشا 

رد و  دنک ، ییارآ  فص  هب  راداو  نینمؤملاریما  لباقم  رد  ار  اهنیا  هک  دوب  مه  ییاهتنطیش  تاکیرحت و  هّتبلا  .دندرک  مایق  نینمؤملاریما 
؛ دندوب نینمؤملاریما  لکشم  نیرتگرزب  هک  رورغم ، و  قالخادب ، نشخ ، ییاهناسنا  یمالسا ؛ هعماج ي  ناج  يالب  دندش  اهنیا  تیاهن ،

نیا ینعی   (1) يریغ ٌدحأ  اهیلع  ئرتجیل  نکی  مل  هنتفلا و  نیع  تأقف  ّینإف  دنیامرفیم : نینمؤملاریما  دوخ  هک 

166 ص :

گنج و نآ  ّتیّمها  هب  دـندرک ، داریا  مدرم  يارب  هک  یلّـصفم  هبطخ ي  رد  ناورهن ، گـنج  زا  دـعب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 1
اهبهیغ و جام  نأ  دـعب  يریغ ، ٌدـحأ  اهیلع  ئرتجیل  نکی  مل  هنتفلا و  نیع  تأقف  ّینإف  ساّنلا ، اهّیأ  : » دـندومرف هدرک و  هراـشا  هنتف  قمع 

تأرج یـسک  دوب و  هدیـسر  تّدش  هجرد ي  نیرخآ  هب  و  هدرتسگ ، اج  همه  رد  اه  هنتف  جاوما  هکنآ  زا  دعب  مدرم ! يا  «. » اهبلک ّدتـشا 
ص 137) هبطخ ي 93 ، هغالبلا ، جهن  « ) .مدرک روک  ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم  نیا  ددرگ ، هکرعم  دراو  تشادن 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 179 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
http://www.ghaemiyeh.com


(97  ) .دنک دروخرب  اهنیا  اب  دناوتب  هک  تشادن  تأرج  نم  زا  ریغ  سک  چیه  .مدروآ  نوریب  نادمشچ  زا  ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم 

جراوخ ياهیگژیو 

: دوب جراوخ  رد  یعطق  ّتیصوصخ  دنچ 

یحطس تروص  هب  نید  رهاوظ  هب  يدنبیاپ  . 1

نینمؤملاریما نامز  ّصتخم  ّتیـصوصخ  نیا  .دندوب  کّسمتم  دنبیاپ و  نآ  هب  تّدـش  هب  تسا ، نید  زا  دـندرکیم  لایخ  هک  يزیچ  نآ 
هب دندوب  هدش  هتخانش  جراوخ  .دندوب  هنوگنیا  دندوب ، مالسا  يایند  رد  جراوخ  هک  مه  دعب  مین  نرق و  کی  ات  ًابیرقت  هکلب  تسین ؛ مه 

ناگتـسجرب دنتـشاد ! مه  گرزب  ياهـشزغل  ساّسح  عقاوم  رد  لاح ، نیع  رد  ناشدوخ و  یمالـسا  تاداـقتعا  نآ  هب  دـیدش  يدـنبیاپ 
جراوخ یگدنز  خیرات  رد  راکـشآ  ياهـشزغل  نیا  زا  دیزرل و  ماطق  ییابیز  لباقم  رد  مجلم  نبا  .دندیزغلیم  ساّسح  طاقن  رد  جراوخ 

.دراد دوجو  يدّدعتم  دراوم  رد  ناشناگرزب ، و 

هدنبیرف باّذج و  ياهراعش  حرط  . 2

ار اهنآ  ياه  هبطخ  رگا  نآلا  نیمه  .دـندناوخیم  هبطخ  دـنتفریم و  ربنم  هک  دـندوب  جراوخ  ناـیم  رد  یگرزب  رایـسب  ناـبیدا  ناـبیطخ و 
هدنبیرف و ياهراعش  دید ، دیهاوخ  يرهاظ  شوخ  رایسب  بلاطم  دینک ، هعلاطم  ار  ناشیاهفرح  دیناوخب و 

167 ص :
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ره يارب  دنراد ، هک  يدیاقع  قباطم  دـننکیم و  در  ار  يا  هّدـع  دـنراد ، لوبق  ار  يا  هّدـع  .تسا  ناوارف  ناشنانخـس  رد  باّذـج  رهاوظ 
.دننکیم ادیپ  باّذج  رهاظ  هب  یلیلد  مادک 

اهتّیصخش ربارب  رد  یخاتسگ  . 3

هب تبــسن  مالــسا  هریاد ي  رد  سک  چــیه  دــندوب ، خاتــسگ  مالــسا  خــیرات  درادناتــسا  ياــه  هرهچ  هـمه ي  لــباقم  رد  جراوـخ 
ییاهنآ اّما  دننک ، نعل  ار  نینمؤملاریما  اهربنم  رد  داد  روتسد  هیواعم  اهدعب  هّتبلا  دوبن ، جراوخ  یخاتسگ  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
داقتعا نامیا و  يور  زا  هک  یناسک  اـّما   (1) .دندادیم ماجنا  هک  دوب  یـسایس  راک  کی  نیا  دندوب و  هیواعم  رودزم  دـندرکیم ، نعل  هک 

یب زا  یشان  هک  تسا  جراوخ  صوصخم  نیا  دننادب ، دترم  رفاک و  ار  وا  دنشاب و  هتشاد  يریگعـضوم  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  هنوگنیا 
تموکح هنوگچ  دیسر و  يزوریپ  هب  هنوگچ  مالـسا  هک  دنتـسنادیمن  و  دنتـشادن ، يربخ  ًالـصا  مالـسا  ردص  زا  هک  دوب  اهنآ  یعالّطا 
هتـشاذگ رـس  تشپ  ار  یلحارم  هچ  مالـسا  دندوب و  مالـسا  هملک ي  يالتعا  تابجوم  یناسک  هچ  درک ؛ ادـیپ  ار  تردـق  نیا  یمالـسا 

یم مکحم  بلاـط  یبا  نبا  یلع  لـباقم  رد  اذـل  دنتـسنادیمن و  ار  اـهنیا  .دندیـسر  مالـسا  داد  هب  یطیارـش  هچ  رد  یناـسک  هچ  تسا و 
خیرات رد  ام  .دنتـشاذگیم  رانک  دـندرکیم و  ضقن  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع  هناکدوک ، هناخاتـسگ ، هناـحول ، هداـس  هناـهلبا ، دنداتـسیا و 

.دننک مادقا  ییوررپ  یخاتسگ و  ّتیعطاق و  نیا  اب  مالسا  سّدقم  ياه  هرهچ  یفن  رد  هنوگنیا  هک  ار  یناسک  میرادن  غارس  مالسا 

یسایس لئاسم  رد  تلاخد  . 4

یسایس لئاسم  مالسا و  ناهج  يراج  لئاسم  هب  هک  دندوب  يدارفا  جراوخ ،

168 ص :

: لاس تصش  ات  تکرح  نیا  همادا ي  و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نعل  ّبس و  هئّیـس ي  ّتنـس  نتخادنا  اج  يارب  هیواعم  شالت  - . 1
«. 41  » تسویپ
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ینالف دیاب  دیایب ، نییاپ  تموکح  ردص  زا  سک  نالف  دـیاب  دـشاب ، هنوگنیا  تموکح  دـیاب  دنتـشاد : راک  زیچ  همه  هب  دنتـشاد ؛ هّجوت 
رگید ياهزیچ  حلـص و  گنج و  یمالـسا و  مکاح  یمالـسا و  هعماج ي  لئاسم  باب  رد  هرخالاب  .دوشب  تازاجم  راـک  نـالف  رطاـخب 

.دنتشاد اعّدا 

تنوشخ هب  لّسوت  . 5

یـسایس ياهراک  اب  هلباقم  رد  مه  دـنت  ياهراک  دـنکیم ، هزرابم  تسه  یـسک  .دوب  تنوشخ  هب  لّسوت  جراوخ ، تاّیـصوصخ  زا  یکی 
دنردب و ار  هلماح  نز  مکش  دنردب ، مکش  دننک ، هجنکش  دنشُکب ، دننزب ؛ دندوب ، نشخ  جراوخ  یلو  تسین ؛ تنوشخ  لها  اّما  دنکیم ،
فرحنم و هک  تسا  یـسک  لسن  زا  نیا  نوچ  دنیوگب  دنبوکب و  نیمز  هب  مکحم  ار  شرـس  دـنروآ و  نوریب  شمکـش  زا  ار  وا  هّچب ي 
ار شرـس  هناخدور و  بل  دـنربب  ار  نینمؤملاریما  يراوح  نمؤم  درم  نآ  دـش ! دـهاوخ  هنوگناـمه  دوش ، گرزب  رگا  تسا ، راـکهانگ 

(98)(1) .تسا جراوخ  ّصتخم  یئانثتسا  ياهتنوشخ  نیا  دنکن ! هدولآ  ار  نیمز  دزیرن و  نیمز  يور  وا  نوخ  ات  دنربب 

لیلحت تردق  فعض 

فیعض جراوخ  لیلحت  تردق  .دنتـشادن  لیلحت  تردق  دندرک ، نوخ  ار  وا  لد  هک  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  يرایـسب 
.دندرکیم مگ  ار  صخاش  دناشکیم ، فرط  کی  هب  ار  مدرم  دشیم و  ادیپ  رادنابز  لاح  نیع  رد  سنجدب و  بابان و  مدآ  کی  .دوب 

لّوا ؛(2)  ربّصلا رصبلا و  لهأ  ّالإ  ملعلا  اذه  لمحی  و ال  دومرفیم : نینمؤملاریما 

169 ص :

.تسا هدوب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفرعماب  رادافو و  باحصا  زا  هک  دشابیم  باّبخ  نب  هللادبع  درم ، نیا  زا  دوصقم  - . 1
ص 248. هبطخ ي 173 ، هغالبلا ، جهن  - . 2
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(99  ) .یگداتسیا تمواقم و  ربص و  دعب  و  لیلحت ، مهف و  تردق  ییانیب ، يدنمشوه ، تریصب ،

سّدقم هکشخ  ریبعت  ییاسران 

یـسک هب  هک  يریگ  هشوگ  ِرّجحتم  ِسّدقم  .تسا  هابتـشا  ترابع  نیا  اّما  دـننکیم ؛ هیبشت  رّجحتم  ياهـسّدقم  هب  ار  جراوخ  ام  نابز  رد 
.دندزیم دندیردیم و  دنتـشکیم ، دنتفرگیم ، هار  رـس  جراوخ  اجک ؟ جراوخ  اجک و  نیا  دنکیمن ، لوبق  مه  ار  ون  فرح  درادن و  يراک 

.تشادـن يراک  اهنیا  اب  هک  نینمؤملاریما  دـندوب ، هدیـشک  رـس  رب  ار  ابع  دـندوب و  هتـسشن  هشوگ  کی  هک  دـندوب  ییاهمدآ  اـهنیا  رگا 
، دوعـسم نب  هللادبع  باحـصا  کیلعال ! کلال و  دـنتفگ : گنج  رد  هک  دـندوب  دوعـسم  نب  هللادـبع  باحـصا  بآم  سّدـقم  قادـصم 

یم وت  اب  ام  یگنجب ، اهاج  ریاس  مور و  مدرم  راّفک و  اب  یهاوخب  وت  هک  یگنج  رد  دـنتفگ : نینمؤملاریما  هب  هک  دـندوب  اـهبآم  سّدـقم 
هارمه هن  میگنجیمن ؛ وت  رانک  رد  ام  ماش - لها  هرـصب و  لها  اب  یگنجب - ناناملـسم  اب  یهاوخب  رگا  اّما  میتسه ؛ وت  تمدخ  رد  مییآ و 

مه یقالخادب  یّتح  .ًادبا  تشک ؟ ار  اهنیا  نینمؤملاریما  ایآ  درک ؟ هچ  اهنیا  اب  نینمؤملاریما   (1) .میگنجیم وت  هیلع  رب  هن  میگنجیم و  وت 
ار يا  هّدـع  .دـینک  يرادزرم  دـیورب و  زرم  بل  تفگ  درک و  لوبق  نینمؤملاریما  .تسرفب  یناـبزرم  هب  ار  اـم  دـنتفگ  ناـشدوخ  .درکن 
اب ترـضح   (2) .تساـهنیا وزج  دـننکیم ، لـقن  هک  روطنآ  دهـشم - فورعم  عیبر  هجاوخ   - میثـخ نب  عـیبر  .داتـسرف  ناـسارخ  فرط 

.دنورب هک  درکیم  ناشیاهر  درکیمن و  یقالخادب  اهبآم ، سّدقم 

يارب ار  يزیچ  طلغ ، هنارظن و  گـنت  رایـسب  شنیب  کـی  قبط  ینعی  .دنتـشاد  بّکرم  لـهج  اـهنآ  .دـندوبن  بآـم  سّدـقم  جراوخ  اـّما 
.دندرکیم هزرابم  دنتشکیم و  دندزیم و  نید ، نآ  هار  رد  دندوب و  هدرک  ذاّختا  نید  ناشدوخ 

170 ص :

ص 115. نیّفص ، هعقو  - . 1
.نامه - . 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 183 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_170_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15048/AKS BARNAMEH/#content_note_170_2
http://www.ghaemiyeh.com


دنراد رارق  نیبرهاظ  نادان و  ياهمدآ  ولج  رد  دـنا و  ههبج  بقع  هشیمه  اهـسیق  نب  ثعـشا  .دنداتـسیا  یم  بقع  جراوخ  ياسؤر  هّتبلا 
، دـنیآ یم  ولج  مه  اهنیا  دـیورب ؛ ولج  دـنیوگیم  دـنا و  هداد  ناشتـسدب  مه  ریـشمش  دـنا و  هدرک  ُرپ  طـلغ  بلاـطم  زا  ار  اـهنیا  زغم  هک 

هدش رفاک  دندوب و  هدرک  ُرپ  نینمؤملاریما  هیلع  ار  شنهذ  هک  دوب  یقمحا  مدآ  هک  مجلم  نبا  لثم  دنوشیم ؛ هتـشک  دنـشکیم و  دننزیم ،
درک و مّمصم  ربارب  دنچ  ار  وا  دش و  فداصم  مه  یقشع  هثداح ي  کی  ًاقافّتا  .دنداتـسرف  هفوک  هب  نینمؤملاریما  لتق  يارب  ار  وا  .دوب 

.دندنام روطنیمه  مه  دعب  ات  دندوب و  هنوگنیا  جراوخ  .دز  راک  نیا  هب  تسد 

بلقلا یـسق  رایـسب  لدتخـس و  يدرف  جاّجح  دینک : هّجوت  هنومن  نیا  هب  فسوی - نب  جاّجح  لثم  دعب - يافلخ  اب  جراوخ  دروخرب  رد 
دوب هدینـش  جاّجح  .دـندروآ  جاّجح  شیپ  ار  جراوخ  نیا  زا  یکی  .دوب  ربمایپ  لآ  تیب و  لها  تخـسرس  نمـشد  ثیبخ و  يدرم  .دوب 

رد ار  نآرق  اـیآ  هک  دوب  نیا  شروظنم  يا ؟ هدرک  عـمج  ار  نآرق  نارقلا ؛ تعمجأ  تفگ : وا  هب  .تسا  نآرق  ظـفاح  صخـش ، نیا  هک 
ناک ًاقّرفم  أ  داد : خساپ  .دوشیم  مولعم  اهنیا  تعیبط  دـینک ، هّجوت  درف  نیا  دـنت  الابرـس و  ياهباوج  هب  رگا  يا ؟ هدرک  عمج  دوخ  نهذ 

همه ي اب  جاّجح  .دهدن  باوج  تساوخیم  اّما  دـیمهفیم ؛ ار  وا  دوصقم  هّتبلا  منک ؟ شعمج  نم  هک  دوب  هدـنکارپ  نآرق  رگم  هعمجأف ؛
رگم هظفحأف ؛ هرارف  تیـشخأ  هک : دینـش  خـساپ  ینکیم ؟ ظـفح  ار  نآرق  اـیآ  هظفحتفأ ؛ تفگ : داد و  جرخ  هب  ملح  شا ، يرگیـشحو 

نینمؤملاریما یف  لوقت  ام  دیـسرپ : جاّـجح  داد ! تشرد  باوج  کـی  هراـبود  مشاـب ؟ شظفح  ددـصرد  هک  دـنک  رارف  نآرق  مدیـسرت 
وت دنک و  تنعل  ار  وا  ادخ  هعم ؛ کنعل  هللا و  هنعل  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  يوما  هفیلخ  کلملادبع  نینمؤملاریما  هرابرد ي  کلملادـبع ؛

یهاوخ هتـشک  وت  تفگ : يدرـسنوخ  اب  جاّجح  .دندزیم  فرح  نشور  حیرـص و  نشخ و  روطنیا  اهنیا  دینیبب ، دـنک ! تنعل  وا  اب  مه  ار 
یلمعب و هللا  یقلأ  هک : دینش  خساپ  درک ؟ یهاوخ  تاقالم  هنوگچ  ار  ادخ  منیبب  وگب  .دش 
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! ینکیم تاقالم  نم  نوخ  اب  ار  ادخ  وت  منکیم ، تاقالم  ملمع  اب  ار  ادخ  نم  یمدب ؛ تنأ  هاقلت 

لها ریغ  ياهمدآ  رگا  دنوشیم ، شبوذـجم  دـنتفیب ، یمدآ  نینچ  ریگ  ماوع ، ياهمدآ  رگا  دوب ؟ ناسآ  رگم  اهمدآ  هنوگنیا  اب  دروخرب 
(100) .دندش مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نامز  رد  هکنیا  امک  -د ؛ نوشیم شبوذجم  -د ، ننیبب ار  یناسنا  نینچ  تریصب ،

جراوخ شیادیپ  هنیمز ي 

هب ار  هیواـعم  رکـشل  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ياـهورین  هک  یتـقو  نآ  يزوریپ ، هب  کـیدزن  ياـه  هـظحل  رد  نیّفـص و  گـنج  رد 
هیواعم تفگیم ، ریبکت  هنادنمزوریپ  و  دزیم ، ریـشمش  نمـشد  ياهورین  قامعا  رد  رتشا  کلام  دـندوب و  هدرک  کیدزن  ییاهن  تسکش 

.درک هزین  رس  رب  ار  اهنآرق  شیوخ  تاجن  يارب 

نیب نآرق  هک  یلاخوت  چوپ و  هناماوع و  راعـش  اب  دندرک و  لیطعت  ار  گنج  اه  هزین  رـس  رب  اهنآرق  ندید  اب  هک  دندوب  یناسک  جراوخ 
راشف ترـضح  رب  ردقنآ  دنتفرگ و  ار  نینمؤملاریما  فارطا  دـندمآ  میزیریم ، ار  اهناملـسم  نوخ  ارچ  دنناملـسم ، اهنآ  تساهنآ و  ام و 

صیخـشت فالخ  رب  دوخ و  لیم  فـالخ  رب  دـش  روبجم  نینمؤملاریما  هکنیا  اـت   (1)، دندرک دیدهت  ار  ترـضح  ناج  یّتح  دـندروآ ،
رب ار  ّتیمکح  بیترت  نیدـب  و  دـیایب ، بقع  هک  دـنک  توعد  ار  رتشا  کلام  دـنک و  لوبق  ار  گنج  هکراتم ي  راـبجا ، يور  زا  دوخ ،
هب هدـش ، لزلزتم  ناـشنامیا  هک  ییاـهورین  اـب  تسناوتیمن  ترـضح  رگید  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  طیارـش  .دـندرک  لـیمحت  نینمؤملاریما 

(2) .دنک لوبق  ار  ّتیمکح  دنک و  هکراتم  دش  روبجم  اذل  دهد و  همادا  گنج 
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.تسا هدش  هداد  یتاحیضوت  دروم  نیا  رد  « 39  » تسویپ رد  - . 1
ناشیا هب  ار  ّتیمکح  ماما ، ناج  دـیدهت  ماـمت و  یخاتـسگ  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نایرکـشل  زا  نت  رازه  تسیب  زا  شیب  - . 2

ص 489) نیّفص ، هعقو   ) .دندرک لیمحت 
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لوبق ار  ّتیمکح  ارچ  هک  دنداد  راعـش  دندمآ ، دارفا  نیمه  هک  دوب  هتـشگنرب  هفوک  هب  نینمؤملاریما  زونه  ّتیمکح ، شریذـپ  زا  دـعب 
هانگ نیا  باکترا  لیلد  هب  هک  دنتساوخ  ترضح  زا  دنتشاگنا و  رفک  ار  ّتیمکح  اهنآ  .دندش  راتـساوخ  ار  ّتیمکح  ضقن  و  يدرک ؟

(1)! ینک هبوت  دیاب  مه  وت  یلع  ای  و  مینکیم ، هبوت  ام  دنتفگ  دیامن ! هبوت  گرزب 

هوالع .دریگب  رس  زا  ار  گنج  مالّسلا ) هیلع  ) یلع هک  دوبن  هدامآ  هجو  چیه  هب  مه  هنیمز  و  درکن ، ییانتعا  اهنیا  فرح  هب  نینمؤملاریما 
رد .تشگرب  هفوک  فرط  هب  اذل  .دنزب  اپ  تشپ  شیوخ  نامیپ  هب  هک  دوبن  یـسک  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع دوب و  هدش  هتـسب  ینامیپ  نیا ، رب 

(101 ! ) دندرک نینمؤملاریما  لد  هب  نوخ  دنتسناوت  هچنآ  ثیبخ  ًاضعب  نادان و  مدرم  نیا  هفوک ، نیّفص و  هار  نیب 

جراوخ ناوریپ  ناربهر و 

؛ دـندوب ناـشیاهاوه  اهـسوه و  لاـبند  هک  دـندوب  بلطاـیند  يدارفا  دنتـشاد ، رارق  هورگ  نیا  سأر  رد  هک  یناـسک  جراوخ و  ناربـهر 
دوب سیق  نب  ثعشا  اهنآ  سأر  رد  .دنتشاد  لوبق  ار  نآرق  هن  و  دنتشاد ، لوبق  ار  ربمایپ  هن  دنتشاد ، لوبق  ار  یلع  هن  هک  دندوب  ینیقفانم 

(2) .تسه نیقفانم  فورعم  ياه  هرهچ  زا  یکی  هک 

ار نینمؤملاریما  هک  دندوب  ناوجون  ناوج و  دارفا  ًابلاغ  دـندوب ، رّکفت  لّقعت و  نودـب  غاد و  ماخ ، نادان ، ینامدرم  جراوخ ، هدوت ي  اّما 
.دندادیم لیکشت  ار  جراوخ  یمومع  هندب ي  یناسک  نینچ  کی  دنتسنادیمن ، ار  يو  هقباس ي  دنتخانشیمن و  تسرد 

نآرق تایآ  قفانم ، ناربهر  نامه  ریثأت  تحت  جراوخ  یمومع  هندب ي 
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هیلع ) ماما زا  نانآ  دیکا  تساوخرد  رکـشل و  ود  فرط  زا  میکحت  دادرارق  ياضما  زا  سپ  ّتیمکح  شریذپ  هب  جراوخ  ضارتعا  - . 1
«. 42  » تسویپ دادرارق : ضقن  ینکشدهع و  زا  ترضح  عانتما  دادرارق و  نیا  هب  ندز  اپ  تشپ  يارب  مالّسلا )

تـسویپ مالّـسلا :) هیلع  ) نینمؤملاریما تفـالخ  نارود  رد  يو  هناـقفانم ي  درکلمع  زا  یـشخب  سیق و  نب  ثعـشا  همانیگدـنز ي  - . 2
«. 43»
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رد یّتح  داهتجا - ّقح  ناشدوخ  يارب  و  دندیـشکیم ، همه  خر  هب  مه  ار  یمالـسا  لوصا  دندادیم ؛ مه  دـنت  ياهراعـش  دـندناوخیم ؛ ار 
(102  ) .دندادیم لیکشت  ار  جراوخ  یمومع  هندب ي  يدارفا  نینچ  .دندوب  لئاق  نینمؤملاریما - لثم  یسک  لباقم 

اّلإ هللا» َمکُح  ال   » راعش زا  جراوخ  دوصقم 

.تسادخ نآ  زا  طقف  تموکح  ینعی  دوب ؛ ّالا هللا(1)  مکحال  دندوب ، هدرک  باختنا  جراوخ  هک  يراعش 

، راعـش نیا  اب  دنتـساوخیم  اهنیا  دنیوگب ؟ هچ  دنتـساوخیم  اهنیا  اّما  .تسادخ  نآ  زا  طقف  تموکح  مکح و  هک  تسا  نآرق  هیآ ي  نیا 
اهنیا اّما  تسادـخ ؛ لام  تموکح  مکح و  دومرف : .درک  ءاشفا  ار  اهنآ  هشقن ي  نینمؤملاریما  .دـننک  علخ  تموکح  زا  ار  نینمؤملاریما 

؛ دنک هرادا  ار  امش  یگدنز  روما  دوش و  مّسجم  دیایب  ادخ  یتسیاب  دنیوگیم  .ِهَِّلل  ّالِإ  َهَرمِإ  دنیوگب ال  دنهاوخیم  اهنیا  .دنیوگیمن  ار  نیا 
(2) .دشابن نینمؤملاریما  ینعی 

نیبرهاظ و ِلفاغ  ِنادان  ِتخبدـب  تعامج  نآ  هب  جراخ و  نینمؤملاریما  هاگودرا  زا  ار  يا  هّدـع  و  درک ، داـجیا  یگتـسدود  راعـش  نیا 
(103  ) .درک قحلم  قفانم  ضرغم و  ًانایحا 

174 ص :

ص512. نیفص ، هعقو  - . 1
یّقح نخـس  : » دومرف تسین  ادـخ  نامرف  زج  ینامرف  ّالا هللا » مکح  ال  : » دـنیوگیم جراوخ  دینـش  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما هک  یماـگنه  - . 2
يارب زج  يرادـمامز  دـنیوگیم : اهنیا  یلو  تسین ؛ ادـخ  نامرف  زج  ینامرف  تسا  تسرد  يرآ ؛ .هدـش  لـطاب  هدارا ي  نآ  زا  هک  تسا 

راک هب  شتموکح  هیاس ي  رد  نانمؤم  ات  راکدـب ، ای  دـشاب ، راـکوکین  هاوخ  دـندنمزاین ؛ رادـمامز  هب  مدرم  هک  یلاـح  رد  .تسین  ادـخ 
تیب لاوما  وا  هلیـسو ي  هب  دننک و  یط  ار  یگدـنز  وا ، تموکح  نارود  رد  مدرم  و  دـنوش ، دـنم  هرهب  مه  نارفاک  لوغـشم و  شیوخ 

، دوش هتفرگ  نادـنمورین  زا  نافیعـض  ّقح  ناما ، نما و  اه  هداج  دوش ، هزراـبم  نانمـشد  اـب  وا  کـمک  هب  و  ددرگ ، يروآ  عمج  لاـملا 
 ( ص 82 هبطخ ي 40 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دنشاب ناما  رد  ناراکدب  تسد  زا  مدرم  هافر و  رد  ناراکوکین 
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( مالّسلا هیلع  ) ماما هاگودرا  زا  جراوخ  ندش  ادج 

دندش ادج  ترضح  رکشل  زا  جراوخ  دندیسر ، هفوک  ياهیکیدزن  هب  یتقو  نیّفص ، زا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تشگزاب  ماگنه  رد 
ادـج وت  زا  میوشیمن و  هفوک  دراو  ام  دـنتفگ  دـندز و  هاـگودرا  دـنتفر و  يرگید  هطقن ي  کـی  رد  يرفن  رازه  هدزاود  ّتیعمج  اـب  و 

! میتسه

.دـندش هزرابم  هدامآ ي  مصاخم  يودرا  کی  ناونعب  ترـضح  لـباقم  رد  دـنداد و  رارق  لاؤس  ریز  ار  نینمؤملاریما  تقیقح  رد  اـهنآ 
(104)

شرسمه باّبخ و  نب  هللادبع  رورت 

زا هانپ و  یب  ياهمدآ  هب  موجه  تشحو ، داجیا  رورت ، هب  دندرک  عورش  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رکشل  زا  ندش  ادج  زا  دعب  جراوخ 
.دـندرکیم شدوبان  گنردـیب  دـنتفای ، یم  ار  ترـضح  هب  رادافو  كاپ و  قداص و  ياهناسنا  اـج  ره  .نینمؤملاریما  ناتـسود  ندرب  نیب 

نییراوـح زا  يو  دوـخ  دوـب و  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یّلــص  ) ربماـیپ گرزب  هباحــص ي  زا  شردــپ  هـک  ار  ترأ  نـب  باـّبخ  نـب  هللادــبع 
هراپ هّکت  دندیـشک و  نوریب  وا  محر  زا  ار  نینج  دنتفاکـش و  ار  شا  هلماـح  رـسمه  مکـش  دنتـشک و  دوب ، مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

(1) .دنتشک مه  ار  هّچب  یّتح  دنتشک و  ار  درم  دنتشک ، ار  نز  .دندرک 

ار ناویح  نیا  نوخ  ارچ  هک  دـندرکیم  باقِع  ار  يو  دوب ، هتـشک  ار  یکوخ  ناـشدوخ  زا  یکی  یتقو  هک  دـندوب  یناـسک  ناـمه  اـهنیا 
هب ناشتاوهـش  ياپ  مه  ییاج  رگا  اّما  کّسنتم ، دـّبعتم و  رهاّظلا  یلع  فرحنم ، مهف ، جـک  لـهاج ، یناـمدرم   (2)! یتخیر نیمز  يور 

مجلم نبا  .دننک  يراددوخ  دنتسناوتیمن  دمآ ، یم  نایم 
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«. 44  » تسویپ جراوخ : طّسوت  ناورهن - رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رادنامرف  باّبخ - نب  هللادبع  رورت  ّتیفیک  - . 1
رس لاح  نیع  رد  و  تشز ! راک  ود  نیا  يارب  رگیدمه  هب  نانآ  ضارتعا  جراوخ و  طّسوت  كوخ  نتشک  امرخ و  ندروخ  نایرج  - . 2

«. 45  » تسویپ تشاد : مکش  رد  هک  يدنزرف  هارمه  هب  يو  رسمه  نتشک  باّبخ و  نب  هللادبع  ندیرب 
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اهناوخ نآرق  اهکّسنتم و  نامه  .دوب  وا  قشاع  تشادیم و  تسود  ماطق  مان  هب  ار  ییابیز  نز  دوب و  هدش  دراو  یقشع  يارجام  کی  رد 
هب مجلم  نبا  .دـندوب  نوبز  فیعـض و  ناوتان و  روجنیا  دیـسر ، ناشتاوهـش  ياپ  هک  ییاجنیا  اه ، هدـننک  يراج  نابز  رب  یهلا  تایآ  و 
هب ار  نینمؤملاریما  دـهد و  ماـجنا  ار  وا  ياـه  هتـساوخ  دوب  رـضاح  دوب ، هدرک  فّرـصت  ار  وا  لد  هک  ییاـبیز  نز  نیا  قـشع  هزیگنا ي 

(105  ) .دناسر تداهش 

جراوخ اب  هّیلوا  دروخرب 

ام شیپ  قح  هس  امـش  میگنجیمن و  امـش  اـب  اـم  تفگ  لّوا  لاـصخ ؛ ثـالث  اندـنع  مکل  دومرف : جراوخ  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
: دیراد

زاب ار  رد  نینمؤملاریما  .میوشیمن  عنام  دـیناوخب ، زامن  ام  دجـسم  رد  دـییایب  امـش  هکنیا  زا  ام  اهیف ؛ اّولـصت  نأ  هللا  دـجاسم  مکعنمن  ـال 
.تسا زاب  امش  يور  هب  دجسم  ِرد  دومرف  .دنمهفب  دنیایب و  دوخ  هب  يردق  دنوش و  رضاح  اهناملسم  تاعامتجا  رد  دیاش  تشاذگ ،

هّیقب ي لثم  دـیراد و  مهـس  اهناملـسم  یمومع  ياهدـمآرد  عفانم و  نیا  رد  امـش  انیدـیأ ؛ عم  مکیدـیأ  تناک  اـم  ءیفلا  مکعنمن  ـال  و 
اهناملسم یمومع  عفانم  نیا  زا  دیناوتیم  دیتسه ، اهناملسم  رگید  رانک  رد  امش  هک  یتقو  ات  .دینک  هدافتـسا  نآ  زا  دیراد  قح  اهناملـسم 

.میوشیمن ناتعنام  دینک و  هدافتسا 

هدننک ي عورش  امش  هک  یتقو  نآ  رگم  مینکیمن ، بوکرس  ار  امـش  مینکیمن ، هناّحلـسم  گنج  هب ؛ انوءدبت  یّتح  برحب  مکؤدبن  و ال 
(106  ) (1) .دیشاب گنج 

176 ص :

ترضح .داد  رس  ّالإ هللا » مکح  ال   » راعش تساخرب و  جراوخ  زا  یکی  هک  دندوب  هبطخ  داریا  لاح  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 1
زا يرگید  ناـسک  روـطنیمه  و  دـندرک ، توکـس  ترـضح  .دوـمن  رارکت  ار  راعـش  نیمه  تساـخرب و  يرگید  درف  .دـندرک  توـکس 

یّقح بلطم  راعـش ، نیا  : » دومرف نانآ  خساپ  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما .دندرک  رارکت  دجـسم  ياضف  رد  ار  راعـش  نیا  یپرد  یپ  جراوخ 
دورو زا  درک : میهاوخ  تاعارم  ار  امـش  قوقح  نیا  ام  دیتسه و  رادروخرب  قح  هس  زا  امـش  .تسا  هدش  نآ  زا  یلطاب  دـصق  اّما  تسا ؛

عطق مه  ار  امـش  یلام  قوقح  دـییامن ؛ هدافتـسا  دـجاسم  زا  زامن  يارب  دـیناوتیم  مه  امـش  درک و  میهاوخن  يریگولج  دـجاسم  هب  امش 
امش اب  گنج  رگزاغآ  ام  و  دوب ، دیهاوخ  دنم  هرهب  زین  امـش  تسا ، هدش  لصاح  ام  امـش و  يراکمه  اب  هک  یلاوما  زا  درک و  میهاوخن 

ص 359) ج 2 ، فارشالا ، باسنأ  ص 393 ؛ ج 1 ، مالسإلا ، مئاعد  « ) .دییامن عورش  ار  دربن  نیا  امش  هکنیا  رگم  دوب  میهاوخن 
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ناما مچرپ  بصن 

ار هیواعم  راک  دنک و  عورـش  ار  هیواعم  اب  گنج  ادّدـجم  هک  تشاد  میمـصت  هیواعم  دـهع  ضقن  لیلد  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
: دومرف اذل  .دنا  هدش  يو  اب  گنج  هدامآ  رکشل  رفن  رازه  هدزاود  اب  ناورهن  رد  جراوخ  هک  دیسر  ربخ  ترـضح  هب  اّما  دیامن ؛ هرـسکی 

(1) .میوریم هیواعم  غارس  دعب  مینکیم و  مامت  ار  اهنیا  راک  میوریم  لّوا 

اب ارچ  دیگنجیم ؟ ام  اب  ارچ  دیگنجیم ؟ ناتناردارب  اب  ارچ  تفگ : درک ، تبحص  اهنآ  اب  دمآ و  ناورهن  هب  شیوخ  رکشل  اب  نینمؤملاریما 
؟ دینکیم هلباقم  مالسا  نآرق و 

رفن رازه  هدزاود  زا  رفن  رازه  تشه  .تسا  ناـما  رد  .دتـسیاب  مچرپ  نیا  ریز  دـیایب  یـسک  ره  دوـمرف : درک و  بصن  یمچرپ  ترـضح 
ِتاغیلبت یهورگ و  تاغیلبت  هک  دـش  مولعم  دوب ، هدروخن  ناشـشوگ  هب  باسح  فرح  اهنیا  هک  دـش  مولعم  و  ناما ، مچرپ  ریز  دـندمآ 

، دندینـش ار  نینمؤملاریما  ياهفرح  یتقو  .دنونـشب  ار  نینمؤملاریما  یقطنم  قح و  نخـس  اـهنیا  هک  دوب  هتـشاذگن  یتالیکـشت  هتـسب ي 
(107  ) (2) .دندش تیاده  رفن  رازه  تشه  و  تسا ، یتسرد  بلاطم  هک  دندش  هّجوتم 

اه هدنام  سپ  اب  گنج 

يزابجل و هب  دندنام و  شیوخ  عضاوم  رس  رب  جراوخ  زا  رفن  رازهراهچ 

177 ص :

: جراوخ لکشم  ّلح  تهج  ناورهن  يوس  هب  رکشل  ریـسم  رییغت  ماش و  يوس  هب  نتفر  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رظندیدجت  - . 1
«. 46  » تسویپ

تاجن جراوخ  رکشل  مّوسود  دش و  هتشارفارب  يراصنا  بّویا  وبا  طّسوت  و  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما روتـسد  هب  هک  یناما  مچرپ  - . 2
«. 47  » تسویپ دنتفای :
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: دومرف دوخ  باحصا  هب  ترضح  .دندش  گنج  رب  مزاع  دندرکن و  شوگ  درک ، ناشتحیـصن  نینمؤملاریما  .دنداد  همادا  شیوخ  دانع 
(1)! دنامیمن یقاب  رفن  هد  اهنآ  زا  دوشیمن و  هتشک  رفن  هد  امش  زا  گنج  نیا  رد 

ارم دومرف : دز و  یخلت  دنخبل  ترـضح  مینک ! تدوبان  ات  میگنجیم  يردـق  هب  وت  اب  ام  تفگ : نینمؤملاریما  هب  باطخ  جراوخ  زا  یکی 
ریشمش و اب  ار  مرمع  هک  متسه  یسک  نم  دیناسرتیم ؟ هناّحلسم  دروخرب  زا  ارم  دیناسرتیم ؟ گنج  زا  ارم  دیناسرتیم ؟ هزین  ریـشمش و  زا 

(2) .مدنارذگ هزین 

نانخـس زا  دـعب  اـهنآ  هکنیا  اـت  درکن  عورـش  ار  گـنج  .دـگنجب  شیوخ  زورید  ناراـی  اـب  هک  دوـب  تخـس  یلیخ  نینمؤـملاریما  يارب 
.دندرک عورش  ار  يزادناریت  نینمؤملاریما 

يزادناریت مّوس  هعفد ي  دندرک ، يزادناریت  مّود  هعفد ي  .دینک  ربص  دومرف : .دننکیم  يزادـناریت  یلع ، ای  دـنتفگ : ترـضح  باحـصا 
دـندنام و هدـنز  رفن  هد  زا  رتمک  رفن ، رازهراهچ  نیا  زا  دـندرک و  هلمح  .تسین  لّمأت  ياج  ـالاح  رگید  دومرف : نینمؤملاریما  دـندرک ؛

(108  ) (3) .دندیسر تکاله  هب  هیقب 

178 ص :

تلفی هللا ال  و  هفطّنلا ، نود  مهعراصم  : » دومرف دنتـشذگ ، رهن  زا  جراوخ  دـش : هتفگ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هک  یماگنه  - . 1
دهاوخن یقاب  رفن  هد  یّتح  اهنآ  زا  دنگوس  ادـخ  هب  .تسا  رهن  رانک  رد  وس ، نیا  نانآ ، هاگلتق  « » ٌهرـشع مکنم  کلهی  ٌهرـشع و ال  مهنم 

ص 93) هبطخ ي 59 ، هغالبلا ، جهن  « ) .دش دهاوخن  هتشک  رفن  هد  امش  زا  دنام و 
«. 48  » تسویپ نایرج : نیا  لیصفت  .دوب  جراوخ - هاپس  هدنامرف  یبسار - بهو  نب  هللادبع  دروآ ، نابز  هب  ار  نخس  نیا  هک  يدرف  - . 2

دوخ مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .دندرک  ییارآ  فص  مه  لباقم  رد  جراوخ  هاپس  و  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هاپس  دسیونیم : يدوعـسم  - . 3
هاپـس هب  يزادـناریت  هب  عورـش  دـنداد و  جرخ  هب  تجاجل  اهنآ  اّما  دومن ؛ هبوت  تشگزاب و  هب  توعد  ار  اهنآ  تفر و  جراوخ  غارـس  هب 

عورـش ار  گنج  میراد  هزاجا  ایآ  .دننکیم  يزادـناریت  اهنآ  دنتـشاد : هضرع  ناشیا  هب  ترـضح  باحـصا  .دـندرک  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما
راب ره  رد  دـش و  رارکت  ترـضح  نایهاپـس  فرط  زا  اـضاقت  نیا  راـب  هس  دـینک ! لّـمحت  دـیراد و  هگن  تسد  دومرف : ترـضح  مینک ؟

دوب و ناطلغ  شیوخ  نوخ  رد  هک  ار  باحـصا  زا  یکی  هکنیا  ات  دندرکیم ، هیـصوت  هلمح  زا  يراددوخ  هب  ار  نانآ  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما
، مهلاتق ّلح  نآلا  ربکأ  هللا  : » دندومرف نوخ  هب  هقرغ  دیهش  هدهاشم ي  اب  ناشیا  و  دندروآ ، ترضح  دزن  دوب ، هدیشون  تداهـش  تبرش 

ص 450) ج 2 ، بهّذلا ، جورم   ) .دینک زاغآ  موق  نیا  رب  ار  شیوخ  هلمح ي  .تسا  زیاج  نانآ  اب  گنج  نونکا  موقلا » یلع  اولمحا 
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فارحنا ّطخ  ياه  هتشک  نایم  رد 

هدنز رفن  هد  زا  رتمک  رفن ، رازهراهچ  نآ  زا  جراوخ ، رکشل  زا  اّما  دندش ؛ دیهش  رفن  هد  زا  رتمک  نینمؤملاریما  رکشل  زا  گنج ، نیا  رد 
؛ دندوب هفوک  فارطا  ای  هفوک  مدرم  اه ، هدش  هتـشک  زا  یلیخ  .دش  مامت  نینمؤملاریما  يزوریپ  اب  گنج ، .دندش  هتـشک  هّیقب  دـندنام و 

.دندوب رگنس  مه  ههبج و  مه  لمج ، گنج  نیّفص و  گنج  رد  هک  ییاهنیمه 

هداتفا نیمز  يور  رب  تروص  هب  روطنیمه  اه  هتشک  .دنتفریم  هار  اه  هتـشک  نایم  رد  دوخ  باحـصا  اب  هارمه  یّـصاخ ، ّرثأت  اب  ترـضح 
نیا رد  .دزیم  فرح  اهنآ  اب  ترـضح  اّما  دندوب ، هدرم  اهنآ  .دیناشنب  تفگیم  ار  اهیـضعب  دینادرگرب ؛ ار  اهنیا  تفگیم  ترـضح  .دندوب 

(109  ) (1) .تسه تربع  تمکح و  ایند  کی  ترضح ، ياهندز  فرح 

! نآرق اب  گنج  رد  نآرق  يراق 

لخاد دوب ، هفوک  رهـش  جراخ  هک  هاگودرا  زا  بش  دـنتفریم ، جراوخ  اب  گنج  ناورهن و  گـنج  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یتقو 
رایسب توص  اب  رفن  کی  دندینش  دندرکیم ، روبع  هک  اه  هچوک  زا  یکی  رد  .دوب  ناشهارمه  ناشباحـصا  زا  مه  رفن  کی  دندمآ ، رهش 

هیلع ) نینمؤـملاریما هارمه  هک  یـصخش  نیا  .دـناوخیم  ار  لـیّللا  ءاـنا  تناـق  وـه  نّمأ  هیآ ي  .دـناوخیم  نآرق  ییاویـش  مرگ و  نیزح و 
هک دهاوخیم  ملد  نم  دناوخیم ! ابیز  ردقچ  ینآرق ! هچ  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : دوب ، مالّسلا )

179 ص :

لاح هب  ادـب  : » دومرف تشذـگیم ، جراوخ  ياه  هتـشک  رانک  زا  هک  یماگنه  ناورهن ، گـنج  زور  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 1
: دومرف داد ؟ بیرف  ار  اهنآ  یـسک  هچ  نانمؤم ، ریما  يا  دش : ضرع  ماما  هب  .دز » ررـض  امـش  هب  داد ، بیرف  ار  امـش  هک  سک  نآ  امش !
داد و اهنآ  هب  يزوریپ  دیون  دوشگ ؛ اهنآ  رب  ار  هانگ  هار  تفیرف ؛ اهوزرآ  هلیـسو ي  هب  ار  اهنآ  هراّما ، سفن  و  هدـننک ، هارمگ  ناطیـش  »

ص 532) راصق 323 ، هغالبلا ، جهن  « ) .داتسرف مّنهج  هب  ار  اهنآ 
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! مدآ نیا  ندب  رد  مشاب  ییوم  کی 

.نکن تواضق  دوز  دومرف : ترضح 

نیا نیب  رد  فّسأت  اب  تفریم و  هار  گنج  نادیم  رد  ترـضح  .دندش  هتـشک  ناورهن  رد  جراوخ  زا  يدادعت  دـش ، ناورهن  گنج  زور 
تکرح نینمؤـملاریما  اـب  مه  باحـصا  .تفگیم  يا  هلمج  درکیم و  هاـگن  دوـب ، هداـتفا  هـک  يداـسجا  هـب  درکیم ، تـکرح  اـه  هتـشک 

هک یناسک  هنوگچ  هک  راک  نیا  دوب  بلاج  یلیخ  .دوب  تربع  تحیـصن و  ندرک  تکرح  نیا  رد  دندرکیم ، هاگن  مه  اهنآ  دـندرکیم ،
نیا هب  دنشکیم و  ریشمش  ناشنامز  ماما  رما و  ّیلو  نینمؤملاریما و  لباقم  رد  هک  دسریم  اجنآ  هب  ناشعضو  دندوب ، رادروخرب  نامیا  زا 

! دنوریم مّنهج  هب  دنوشیم و   (1) هرخآلا اینّدلا و  رسخ  دنوشیم ، راچد  تبقاع 

ترـضح .دـندنادرگ  شرب  دـینادرگ ، شرب  ار  نیا  دومرف : ترـضح  دوب ، هداتفا  نیمز  يور  تروص  هب  هک  يدـسج  کی  هب  دندیـسر 
ترـضح .هن  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  نیا  دوـمرف : دوـب ، شباحـصا  وزج  مه  ـالاح  هک  دوـب  شهارمه  هک  یـصخش  نآ  هب  درک  یهاـگن 

(3)!(2) لیّللا ءانا  تناق  وه  نّمأ  دناوخیم : نآرق  یکانزوس  یبوخ و  نآ  هب  بش  نآ  هک  تسا  یصخش  نامه  نیا  دومرف :

(110 ! ) تسا هدیگنج  مّسجم ، مالسا  مّسجم ، نآرق  اب  ینعی  نینمؤملاریما  اب  هک  تسا  يدارفا  زا  نیا  يرآ 

180 ص :

هیآ ي 11. جح ، هروس ي  - . 1
هیآ ي 9. رمز ، هروس ي  - . 2

«. 49  » تسویپ نایرج : نیا  لیصفت  .دوب  لیمک  نایرج  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هارمه  - . 3
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خیرات غاد  نیرتکانزوس   : مهدزناپ لصف 

هراشا

181 ص :
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182 ص :
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تداهش يوزرآ  رد 

یتبرض دنناسریم و  تداهش  هب  ار  وت  هک  يزور  نآ  یلع ، ای  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ 
عـضوم نیا  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  نینمؤملاریما  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  وت  ربص  دـش ، دـهاوخ  یهتنم  تداهـش  هب  هک  دـننزیم  وت  هب 

(1)! تسا رکُش  عضوم  هکلب  تسین ؛ ربص 

يادخ ار  یگرزب  تمعن  نینچ  هک  تسوا  دوخ  هثداح ، نیا  يارب  ادـخ  رکاش  نیرتگرزب  دـسریم ، تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک 
(111 . ) تسا هداد  وا  هب  لاعتم 

رتخد لزنم  رد  راطفا 

رد موثلک  ّما  هک  دـندرک  هدـهاشم  یتقو  .دوب  موثلک  ّما  دوخ  رتخد  هناخ ي  رد  ار  راطفا  مهدزون ، بش  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
تشروخ ود  هرفس  کی  رد  تردپ  هک  يا  هدید  ایآ  رادرب ! ار  اهنیا  زا  یکی  دندومرف : تسا ، هتشاذگ  کمن  ریـش و  يراطفا ، هرفس ي 

؟ دشاب هتشاد 

ار بش  دندرک و  راطفا  کمن  نان و  اب  و  دنتشادرب ، ار  ریش  نینمؤملاریما 

183 ص :

هبطخ ي هغالبلا ، جهن  هلآ :) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  زا  هرطاخ  نیا  لقن  و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخـس  لماک  نتم  - . 1
ص 220. ، 156
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(1) .دندنام اجنامه  رد 

دادیم و ماجنا  ار  ردق  بش  لامعا  درکیم ، عّرـضت  دناوخیم ، زامن  .دـش  تدابع  لوغـشم  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  موثلک  ّما  زا 
(2)! تسا هدشن  هتفگ  غورد  نم  هب  تبذکام ، هک : دومرفیم  درکیم و  هاگن  اهنامسآ  هب  دمآ  یم  مه  یهاگ 

اهگنج رد  هک  ینینمؤملاریما  نامه  .دراد  راگدرورپ  ءاقل  هب  تبسن  نمؤم  هک  دوب  یتلاح  راوگرزب  نآ  بارطـضا  تلاح  بش ، نآ  رد 
شلد تفر ، دهاوخ راگدرورپ  ءاقل  هب  دتفا و  یم  قافّتا  دـنادیم  هک  يا  هثداح  لباقم  رد  بشما  تفریم ، گرم  لابقتـسا  هب  هناعاجش 

(112) .دورب راگدرورپ  ءاقل هب  دهاوخیم  هک دزرلیم

رادید بارطضا 

زا یـشان  هشیمه  بارطـضا  هّتبلا  .تسا  هدوب  يا  هنوگ  بارطـضا  تلاـح  رد  مهدزون ، بش  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما کـشالب 
دمآ و یم  نوریب  هناخ  زا  .تفریمن  باوخ  هب  بش  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  رادـیب  مشچ  .تسا  قوش  زا  یـشان  یهاگ  تسین ؛ سرت 

میوگیمن غورد  مسق  ادخ  هب  تفگیم : رّرکم  تفگیم و  هللا  ّالا  هلا  درکیم و ال  ار  ادخ  دای  و  درکیم ، هاگن  نامـسآ  هب  زاب  ياضف  ریز  زا 
رد دوب ، هداد  ربخ  تداهـش  ماگنه  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  ار  ییاه  هناـشن  ییوگ  .دـنا  هتفگن  غورد  مه  نم  هب  و 

تلاح نیا  .تشاد  يرارقیب  تلاح  کی  بش  نآ  رد  اذل  درکیم و  هدهاشم  دوخ  نوماریپ  رد  طیارش  لاوحا و  عاضوا و  همه ي 

184 ص :

ص 276. ج 42 ، راونالاراحب ، - . 1
تسیرگنیم و نامـسآ  هب  دـمآ و  یم  نوریب  قاـطا  زا  رایـسب  و  درک ، يرپـس  يرادـیب  اـب  ار  بش  نآ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 2

زین نم  تسا و  هدشن  هتفگ  غورد  نم  هب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  « » اهب تدـعو  یّتلا  هلیّللا  اّهنإ  تبذـک و  تبذـک و ال  ام  هللا  و  : » دومرفیم
سابل .دـش  دجـسم  هب  نتفر  هدامآ ي  ترـضح  دـش و  رجف  ماگنه  هکنآ  اـت  تسا »! دوعوم  بش  ناـمه  بشما  ًاـعطق  .میوگیمن  غورد 

نم عزجت  کیقال و ال  توملا  ّنإف  توملل  کمیزایح  ددشا  : » درکیم همزمز  بل  ریز  هک  یلاح  رد  درک ، تکرح  دیشوپ و  ار  شیوخ 
وت يداو  هب  گرم  نوچ  و  درک ، یهاوخ  تاقالم  ار  گرم  هک  نک ، مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  دـنبرمک  « » کیداوب ّلـح  اذإ  توملا 

ص 16 و 321) ج 1 ، دیفم ، داشرإ  «. ) نکم یباتیب  دسر ، ارف 
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رد حلاص  دبع  فوخ  .دشاب  ادـخ  فوخ  زا  یـشان  ای  و  دـشاب ، قوش  زا  یـشان  دـشاب ، ّتبحم  زا  یـشان  دـناوتیم  يرارقیب  بارطـضا و 
تسا و هارمه  فوخ  اب  ناشقوش  اذل  و  تسا ، نیگنـس  حلاص  ناگدنب  يارب  یّتح  یهلا  ءاقل  .راکهنگ  فوخ  هن  و  ادخ ، تمظع  لباقم 

(113  ) (1) .درادن مه  اب  یتافانم 

قداص يایؤر 

نآرق دندرکیم ، هاگن  نامـسآ  هب  دندناوخیم ، زامن  دندرکیم ، تدابع  .دـنتفرن  باوخ  هب  مهدزون  بش  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ینتکلم دـندومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هب  باطخ  ترـضح  هک  تسا  هلمج  نیا  هغـالبلا  جـهن  رد  .دـندرکیم  هیرگ  دـندناوخیم ،

هیلع و هللا  یّلص  ) هللا لوسر  یل  حنـسف  .تفرگ  باوخ  ار  ممـشچ  يا  هظحل  کی  دش و  مرگ  ممـشچ  رحـس  زا  لبق  ٌسلاج ؛ انأ  ینیع و 
تیاکـش تّما  تسد  زا  ربمایپ  هب  ددـّللا ؛! دوـألا و  نم  کـتّمأ  نم  تیقل  اذاـم  هللا  لوسر  اـی  تلقف : .مدـید  باوخ  رد  ار  ربماـیپ  هلآ ؛)

.مدرک

ردپ راودا  همه ي  رد  ربمایپ  تسا و  هدـش  گرزب  ربمایپ  شوغآ  رد  تسا ؛ ردـپ  لباقم  رد  دـنزرف  لثم  ربمایپ ، لباقم  رد  نینمؤملاریما 
رد ار  يدـنزرف  ساسحا  نامه  زاب  دـنیبیم ، باوخ  رد  ار  ربمایپ  یتقو  تسا ، يا  هلاس  هسو  تصـش  درمریپ  هک  مه  الاح  .تسا  هدوب  وا 

.دنکیم تیاکش  يو  هب  دراد و  ربمایپ  لباقم 

! نم مدیشک  اه  هچ  وت  تّما  تسد  زا  هللا ، لوسر  ای  مدرک  ضرع  دیامرفیم :

185 ص :

يور رب  .دماین  ترضح  نامـشچ  هب  باوخ  دوب و  دمآ  تفر و  رد  لزنم  نحـص  شیوخ و  رتسب  نیب  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما بش  نآ  - . 1
نوریب تساخیمرب و  زاب  تسشنیم ؛ رتسب  رانک  رد  تشگیمرب و  هرابود  تسیرگنیم ؛ نامسآ  هب  تساخیمرب و  تسشنیم و  شیوخ  رتسب 

ًاعطق .میوـگیمن  غورد  زین  نم  تسا و  هدـشن  هتفگ  غورد  نم  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگیم درکیم و  هاـگن  نامـسآ  هب  تـفریم و 
رد هک  تسا  هدش  هتفگ  دسیونیم : يدوعسم  ص 63 ) یضر ، دّیس  مالّسلا ) مهیلع  ) هّمئألا صئاصخ  !« ) تسا دوعوم  بش  نامه  بشما 

درکیم و هراظن  ار  نوریب  و  دـمآ ، یم  قاطا  برد  راـنک  درکیم و  تکرح  قاـطا  رد  هتـسویپ  دـیباوخن و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع بش ، نآ 
!« تسا دوـعوم  بش  ناـمه  بشما  ًاـعطق  .میوـگیمن  غورد  زین  نم  تسا و  هدـشن  هتفگ  غورد  نم  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هـب  : » تـفگیم

ص 459) ج 2 ، بهّذلا ، جورم  )
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.مدیشک اهیتخس  تّما  تسد  زا  دندیزرو ! نم  اب  اهتجاجل  هچ  دندرک ، نم  اب  اهینمشد  هچ 

.نک ناشنیرفن  ناج ، یلع  دومرف : ربمایپ  مهیلع ؛ عدا  لاقف :

؟ تسیچ یلع  نیرفن  .دنک  نیرفن  دندرک ، ّتیذا  ار  وا  همه  نیا  هک  ار  یتّما  نیا  دهاوخیم  نینمؤملاریما  لاح 

ياج هب  و  یّنم ؛ مهل  ًاّرـش  یب  مهلدبأ  .دهدب و  نم  هب  ار  اهنآ  زا  رتهب  اهنآ  ياج  هب  دـنوادخ  متفگ  مهنم ؛ ًاریخ  مهب  هللا  ینلدـبأ  تلقف :
(1) .دهدب اهنآ  هب  ار  نم  زا  رتدب  یسک  نم 

(114 ! ) دش باجتسم  اعد  نیا  .ناسرب و  ار  یلع  گرم  ایادخ  هک  تسا  نیا  اه  هلمج  نیا  يانعم 

ینامسآ يادن 

دجـسم رد  دوب ، ادخ  تیـشخ  ادخ و  دای  زا  زیربل  ترـضح  لد  هک  یتقو  نآ  مهدزون ، بش  هاگرحـس  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
نبا تبرض  دیشون و  ار  تداهش  تبرـش  دوب - یلع  حیاصن  یلع و  ياهلددرد  نینمؤملاریما و  ياهتاجانم  دهاش  هک  ییاجنامه  هفوک -

.دمآ دراو  ترضح  قرف  رب  مجلم 

ناریو و تیادـه  ياه  هیاپ  يدـهلا ؛ ناکرا  هللاو  تمّدـهت  دـش : دـنلب  نامـسآ  نیمز و  نیب  يدانم  کی  دایرف  ناـهگان  ماـگنه ، نآ  رد 
هب هک  تسیچ  دایرف  نیا  هداتفا و  قافّتا  یّمهم  هثداح ي  هچ  دنمهفب  ات  دندرک  زیت  ار  اهشوگ  همه  .دروخ  ناکت  مدرم  لد  .دش  مدهنم 
(115  ) (2)! دش هتشک  یضترم  یلع  یضترملا ؛ یلع  لتق  داد : رس  ادن  ًادّدجم  زاب  دایرف  نامه  هک  دندینش  ناهگان  .دسریم  اهنآ  شوگ 

186 ص :

ص 99. هبطخ ي 70 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
اوقت ياهمچرپ  دش و  وحم  نامـسآ  ناگراتـس  ییانـشور  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دش  مدهنم  تیاده  ياه  هیاپ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  - . 2

نیشناج .دش  هتـشک  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) یفطـصم دّمحم  يومعرـسپ  .دش  هراپ  مکحم  نامـسیر  دنگوس  ادخ  هب  .تشگ  نوگنرس 
نیرت تخبدب  تسدب  وا  .دش  هتـشک  یهلا  ءایـصوا  رالاس  دّیـس و  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـش  هتـشک  یـضترم  یلع  .دـش  هتـشک  هدـیزگرب 

ص 282) ج 42 ، راونألاراحب ، ! ) دیسر لتق  هب  اهتخبدب 
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( مالّسلا هیلع  ) ماما هب  دصق  ءوس  ربخ  راشتنا 

هفوک رهـش  دـیچیپ ، هفوک  مدرم  نایم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ماما  هب  دـصقءوس  ربخ  هک  یماگنه  ناضمر ، هاـم  هدزون  زور  رد 
تـسود هناقـشاع  ار  دوخ  ماما  اهنآ  .دندرک  تکرح  نینمؤملاریما  رّقحم  هناخ ي  فرط  هب  باتـشاب  مدرم  .دش  نویـش  ازع و  هچراپکی 

، لدع مکاح  نیا  تّما ، هدنپت ي  بلق  نیا  رادیب ، هشیمه  مّلعم  نیا  ناشزیزع ، ماما  دنونـشب  هک  دوبن  لّمحت  لباق  اهنآ  يارب  .دنتـشادیم 
ياهیدب زا  تسا ، هدادیم  یّلـست  تسا ، هدادیم  سرد  تسا ، هتفگیم  نخـس  مدرم  يارب  هشیمه  هک  خـیرات  نامز و  ناشورخ  دایرف  نیا 

.تسا هتفرگ  رارق  نمشد  دصقءوس  دروم  تسا ، هدوب  نابرهم  همه  نیا  اهنآ  هب  تسا ، هدرکیم  تیاکش  اهنآ  دوخ  هب  اهنآ 

زا هشیمه  ماما  هک  مدرم  نیفعضتسم  هقبط ي  ًاصوصخم  بارطضا ؛ رد  ناوج  ریپ و  تحاران ، اهدرم  تحاران ، اهنز  .دندوب  نارگن  همه 
(116  ) (1) .دندرک هطاحا  رتشگنا  هقلح ي  لثم  ار  یلع  هناخ ي  رود  تحاران  تسا ، هدرک  يرادفرط  اهنآ 

نخس هاتوک 

رادـید هب  هک  دـنداد  هزاـجا  اـهنآ  هب  .دـندوب  تحاراـن  نارگن و  هدـش و  عـمج  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما هناـخ ي  فارطا  رد  مدرم 
هک یناوتان  لاح  نامه  رد  ترضح  .دندرکیم  مالس  کی  کی  دندمآ  .دننک  تدایع  ترـضح  زا  دنیایب و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

نآ ياهاپ  ات  یّتح  راوگرزب  نآ  ندب  همه ي  رد  رهز  رثا 

187 ص :

ارم دندومرف : ترضح  زامن ، نایاپ  و  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ندروخ  تبرـض  زا  دعب  هک  تسا  هدش  لقن  هیفنح  نب  دّمحم  زا  - . 1
ترـضح رـس  زا  نوخ  .میدروآ  لزنم  هب  ار  ناشیا  .دـینک  مهارف  میارب  يرتسب  دوب ، میاّلـصم  هک  یناـکم  رد  دـییامن و  لـقتنم  لزنم  هب 

نانچ مدرم  زا  یعمج  و  دندوب ، هداد  رس  هلان  هیرگ و  ناریح ، هدز و  تهب  همه  .دندوب  هدز  هقلح  ناشیا  فارطا  رد  مدرم  دوب و  يراج 
ص 288) ج 42 ، راونألاراحب ، ! ) میدوب هدش  ناشندنام  هدنز  نارگن  هک  دوب  زوسناج  ناشیاه  هلان  يردق  هب  دندرکیم و  هیرگ 
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نم زا  ینودقفت ؛ نأ  لبق  ینولس  دیـسرپب ، نم  زا  دیـسرپب ! نم  زا  ینولـس ؛ ینولـس ، تفگیم : مدرم  هب  باطخ  دوب ، راکـشآ  راوگرزب ،
، ینولس هلمج ي  هلابند ي  رد  هّتبلا  .دنامیمن  زاب  تدهاجم  شالت و  زا  یگدنز ، رخآ  تاظحل  نیا  رد  یّتح  .دیـسرپب  نم  زا  دیهاوخب ،

(117  ) (1) .تسین یبوخ  ِلاح  ناتماما  لاح  .دیسرپب  هاتوک  اّما  مکلاؤس ؛ اوفّفخ  دومرف :

( مالّسلا هیلع  ) ماما نیلاب  رب  غبصأ 

.تسین بسانم  الوم  لاح  هک  تفگ  بیبط  اریز  دندش ؛ مورحم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع تاقالم  زا  رخآ  تاظحل  رد  مدرم 

لاـح نارگن  مدرم  هـّیقب ي  لـثم  .مدرکیم  تـکرح  راو  هناوـید  نینمؤـملاریما و  هناــخ ي  فارطا  مـتفر  دــیوگیم : هتاــبن  نـب  غبــصأ 
زا تاجن  يدوبهب و  دـیما  تسا و  رطخ  رد  یلع  ناج  هک  هدوب  مدرم  نیب  ییاـه  همزمز  دـبال  .دـش  دـهاوخ  هچ  هک  مدوب  نینمؤملاریما 

نیشنلد گنهآ  هک  یسک  مدرم ، ماما  مدرم ، زیزع  .تسا  هدوب  نارگن  ًادیدش  اهلد  اذل  .تسا  کلهم  مخز  درادن و  دوجو  تبرض  نیا 
راوشد ادخ  هدـیزگرب ي  هدـنب ي  نیا  قارف  مدرم  يارب  ردـقچ  دـنتفرگ ، سنا  وا  اب  يزارد  نایلاس  دندینـش و  زور  ره  مدرم  نیا  ار  وا 

.تسا

درادـن و لاح  مردـپ  تفگ  دـمآ و  هبترم  ود  .متفرن  نم  اـّما  درک ؛ صّخرم  ار  مدرم  دـمآ ، مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  دـیوگیم : غبـصا 
هب ار  نم  هرخالاب  ات  مداتـسیا  .درادـن  ار  نیا  يارای  نم  ناوناز  مدرگرب و  مناوتیمن  مدـید  نم  .دـیدرگرب  .تسین  نکمم  وا  اـب  تاـقالم 

هیلع ) یلع هرهچ ي  رد  رهز  رثا  .داتفا  نینمؤملاریما  هدیرپ ي  گنر  هراسخر ي  هب  ممـشچ  .مدش  دراو  یتقو  .درک  توعد  هناخ  لخاد 
نآ ای  تسا  رتدرز  یلع  تروص  ممهفب  متـسناوتن  نم  دندوب ، هتـسب  ترـضح  رـس  رب  هک  ار  يدرز  هچراپ ي  هک  دوب  ردـقنآ  مالّـسلا )

.دندوب هتسب  ترضح  نآ  رس  رب  هک  يا  هچراپ 

188 ص :

ص 290. ج 42 ، راونالاراحب ، - . 1
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ناـمه اـب  نینمؤملاریما  دـیوگیم : غبـصا  .دـنامیمن  زاـب  تیادـه  سرد و  زا  مه  رخآ  هظحل  نآ  رد  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  بیجع 
رمع نیسپاو  تاظحل  رد  غبصا ، يا  تفگ : درک ؛ لقن  نم  يارب  ار  یثیدح  کی  و  تفرگ ، ارم  ناتـشگنا  ارم ، ياهتـسد  يرامیب  تلاح 

متفر و وگب و  مدرم  هب  ار  نیا  دجـسم  رد  ورب  هک  تفگ  نم  هب  دومرف و  یتـالمج  تفرگ و  ارم  تسد  .مدوـب  شرـس  يـالاب  رب  ربماـیپ 
.متفگ

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا  .دننکیم  نایب  غبصا  يارب  رخآ  تاظحل  نآ  رد  ترضح  هک  تسا  یلّصفم  ثیدح 

(1) .مدمآ نوریب  هناخ  زا  مدش  دنلب  نم  .داد  تسد  نینمؤملاریما  هب  یلاحیب  فعـض و  تلاح  مدـید  دـش ، مامت  ثیدـح  هکنآ  زا  دـعب 
(118)

تداهش هناتسآ ي  رد  اهتّیصو 

نایب صاخشا  نیرت  نیما  نیرتهب و  هب  ار  دوخ  شنم  تارظن و  تاّیحور و  راکفا و  ُّبل  دنکیم  یعـس  رمع  رخآ  تاظحل  رد  یـسک  ره 
.دنک

رد وا  تاماقم  .تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا یبن  وِلت  یلاـت  تسا ؛ لّوا  هجرد ي  ناملـسم  تسا ؛ تقلخ  هبوجعا ي  نینمؤملاریما 
هب لصّتم  ناسنا  نیا  .اهناسنا  نیب  رد  ات  دنرتشیب ، اهنامسآ  هکئالم ي  نیب  رد  وا  نیّبحم  اهدیرم و  .نیمز  رد  ات  تسا  رتفورعم  اهنامـسآ 

(2) هداـهج ّقح  هللا  یف  دـهاج  هک  هللا  لـیبس  یف  لّوا  هجرد ي  دـهاجم  یهلا ، هیقار ي  هیلاـع و  فراـعم  همه ي  هب  فراـع  توـکلم ،
هنوگنامه

189 ص :

«. 50  » تسویپ هتابن : نب  غبصا  تدایع  ناتساد  - . 1
-ل یبس او  - ّلخ درکیم : همزمز  دوخ  اب  ار  راعشا  نیا  دوب ، دجـسم  مزاع  هک  مهدزون  بش  رحـس  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما - . 2
- جاسملا -ي  لإ سا  -ّ نلا -ظ  قوی د و  -- حاولا ر  -- یغ -د  بعی هللا ال  دهاجملا ف-ي  يذ  بتکلا و  يذ  هللا  یف  -د  هاجملا -د  هاجلا
زا ریغ  دومن ، يرپس  ادـخ  يارب  داهج  رد  هتـسویپ  ار  شیوخ  رمع  هک  يدـهاجم  .ار  ادـخ  هار  رد  دـهاجم  رگداهج و  هار  دـینک  زاـب  د 
ص 506) ج 1 ، یفوک ، مثعأ  نبا  حوتفلا ، « ) .دومن اهششوک  تدابع  هب  نانآ  توعد  مدرم و  يرادیب  رد  و  دیتسرپن ، ار  دحاو  يادخ 
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، کی هجرد ي  رادمتسایس  کی ، هجرد ي  دهاز  نآ  .درک  داهج  یگدنز  لحارم  همه ي  رد  راوگرزب  نآ  دوب ، داهج  هتـسیاش ي  هک 
.دـنارذگیم و ار  رمع  رخآ  ياهتعاس  .تسا  گنت  وا  تقو  .دوریم  ایند  زا  تاّیـصوصخ  نیا  اب  یناسنا  لاح ، .کـی  هجرد ي  رادـمامز 

هئارا هصالخ  روط  هب  ار  یمایپ  خـیرات ، همه ي  هب  راگزور و  نآ  هتـشگرس ي  ناناملـسم  هب  هفوک ، لـها  هب  شنادـنزرف ، هب  دـهاوخیم 
.تسا بئاص  هاگن  تسا ؛ یهلا  هاگن  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگن  .تسا  هدش  باختنا  قیقد  یلیخ  تسا و  هحفـص  کی  رد  مایپ  نآ  دنک ؛
.تسا هدش  میظنت  قیقد  رایسب  بلاطم  هاگن  نیا  اب  اذل  .دراد  قرف  ام  هاگن  رد  گرزب  کچوک و  اب  يولع ، هاگن  رد  گرزب  کچوک و 

ماما نسح و  ماما  هب  ار  ّتیصو  نیا  هللا (1) ؛ هنعل  مجلم  نبا  هبرض  اّمل  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلاو نسحلل  مالّسلا ) هیلع  ) هل ٍهّیصو  نمو 
.تفگ ار  تاملک  نیا  دز و  فرح  اهنآ  اب  تساوخ ، ار  اهنآ  .درک  نیسح 

رد دـیاب  وا  .دوشیمن  مالّـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  عنام  اهنیا  اّما  .تسا  رادـبت  رهز  رثا  رب  شنت  .تسا  ضیرم  حورجم و  ترـضح 
.داد ماجنا  دـهد و  ماجنا  ار  کی  هجرد ي  مزال و  بجاو و  ياهراک  همه ي  تداهـش ، ات  ندروخ  تبرـض  نیب  هاتوک  تاـعاس  نیمه 

.دوب ندرک  ّتیصو  نیمه  شا  یکی 

.تساوقت ّتیصو ، نیلّوا  هللا ؛ يوقتب  امکیصوأ 

مـالک رد  رخآ  لّوا و  .تساوقت  ینـالوط  هار  نیا  رد  یقیقح  هشوـت ي  داز و  .ّتلم  کـی  ترخآ  اـیند و  ناـسنا ؛ زیچ  همه  ینعی  اوـقت 
«. هللا يوقت   » ینعم تسا  نیا  .دینک  تکرح  ییادخ  رایعم  اب  دیشاب ، دوخ  بقارم  ادخ  هار  رد  نم ، نارسپ  ینعی  .تساوقت  نینمؤملاریما 

بظاوم ینعی  اوقت  اّما  تسا ؛ شزرا  مه  ادخ  زا  سرت  هّتبلا  دننکیم ، انعم  یسرتادخ  هب  ار  اوقت  یضعب  هک  تسین  ادخ  زا  ندیسرت  اوقت ،
یلمع ره  دیشاب 

190 ص :

ص 421. همان ي 47 ، هغالبلا ، جهن  ندروخ : تبرض  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ّتیصو  نتم  - . 1
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دناوتب یسک  هک  تسین  يزیچ  نیا  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  امش  يارب  لاعتم  يادخ  هک  دشاب  یتحلصم  رب  قبطنم  دنزیم ، رـس  امـش  زا  هک 
کی هب  نامتـسد  ییاج  رد  زاب  ات  دـیزغل ؛ میهاوخ  تسا ؛ قیمع  هّرد  هدـنزغل و  هداج  میدرک ، اـهر  رگا  .دـنک  اـهر  ار  نآ  هظحل  کـی 

.میشکب الاب  ار  نامدوخ  میناوتب  ات  دنک  ریگ  يا ، هتوب  یتخرد ، یگنس ، یکسمتسم ،

ساسحا ار  ناطیـش  هسوسو ي  اوقتاـب ، مدآ  هک  یتقو  (1) ؛ نورـصبم مه  اذإف  اورّکذت  ناطیّـشلا  نم  ٌفئاط  مهّـسم  اذإ  اوقّتا  نیّذلا  ّنإ 
.تساوقت ّتیصو ، نیلّوا  سپ  .دوشیم  عمج  شساوح  دیآ ، یم  دوخ  هب  ًاروف  درک ،

زا کین  ياهراک  همه ي  .تساوقت  مزاول  زا  مه  نیا  .دیایب  امـش  لابند  ایند  هچ  رگا  دیودن ، ایند  لابند  امکتغب ؛ نإ  اینّدلا و  ایغبت  ّالأ  و 
ایند لابند  دینکن ؛ تکرح  ایند  لابند  ایغبتال ؛» : » دیوگیم .دینکب  ایند  كرت  هک  دیوگیمن  .ندیودن  ایند  لابند  هلمج  زا  تساوقت ؛ مزاول 

دوـخ و يارب  امـش  هک  هچنآ  ینعی  اـیند  .هن  تساـیند ؟ یهلا  ياـهتورث  ءاـیحا  نیمز و  يور  ندرک  داـبآ  اـیآ  هچ ؟ ینعی  اـیند  .دـیودن 
حالـص ریخ و  فده  اب  نیمز  يور  ندرک  دابآ  هنرگو ، .ایند  دنیوگیم  ار  نیا  .دیهاوخیم  دوخ  تاّذـل  يارب  دـیهاوخیم ؛ دوخ  تاعّتمت 

ام تّمه  شالت و  ورین و  ار ، ام  هک  تسا  يزیچ  نآ  میورن ، شلابند  دیاب  تسا و  هدش  تّمذم  هک  ییایند  .تسا  ترخآ  نیع  ّتیرشب ،
يارب ار  تّذل  نتـساوخ ، دوخ  يارب  ار  تورث  ام ، یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  ینعی  .درادـیم  زاب  هار  زا  ار  ام  دـنکیم و  دوخ  هّجوتم  ار ،

.تسایند نیا  نتساوخ ، دوخ 

دنتفگ اّما  دـشاب ؛ مارح  نتـساوخ ، دوخ  يارب  عاونا  همه ي  هک  تسین  نینچنیا  .دراد  لالح  عون  مارح و  عون  مومذـم ، يایند  نیا  هّتبلا 
، دیهد رارق  ادخ  تهج  رد  ار  یگدنز  يّدام  رهاظم  دیناوتب  هچ  ره  .دیورن  مه  شلالح  عون  لابند 

191 ص :

دـننیبیم و) ار  قح  هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) و دـنتفا ؛ یم  ادـخ  دای  هب  دـنوش ، ناطیـش  ياـه  هسوسو  راـتفرگ  هک  یماـگنه  اوقت  لـها  - . 1
هیآ ي 201) فارعا ، هروس ي   ) .دندرگیم انیب  ناهگان 
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، دوخ هسیک ي  رد  لوپ  نتخیر  هن  دـشاب و  مدرم  یگدـنز  هب  نداد  قـنور  يارب  تراـجت  رگا  .ترخآ  دوـشیم  نیا  دـیا و  هدرک  دوـس 
.تسا لیبق  نیمه  زا  ایند  رگید  ياهراک  همه ي  .ترخآ و  دوشیم 

.دیوشن هناور  ایند  بلط  رد  دیودن و  ایند  لابند  هک ، تسا  نیا  مّود  هتکن ي  سپ 

هاـگن هک  ار  وا  یگدـنز  تسا ، هدوب  نآ  ياـمن  ماـمت  هنییآ ي  راوگرزب  نآ  دوخ  تسا ، هدوـمرف  ّتیـصو  نیا  رد  نینمؤـملاریما  هچنآ 
.دینیبیم ار  اهفرح  نیا  دینک ،

.دیروخن فسأت  دش ، عنم  امش  زا  دیسرن و  امش  تسدب  يزیچ  مومذم  يایند  نیمه  زا  رگا  امکنع ؛ يوز  اهنم  ٍءیش  یلع  افسأت  و ال 

.دیروخن فّسأت  دب ، يایند  نتشادن  يارب  .دیروخن  فّسأت  یهافر ، ناکما  ماقم ، تّذل ، تورث ، نالف  نتشادن  يارب 

.دینکن نامتک  ار  قح  .دییوگب  قح  ّقحلاب ؛ الوق  و 

یتقو يرـشب  عماوج  .دـیرادن  هگن  موتکم  ار  قح  .دـینک  ناـیب  درک ، ناـیب  دـیاب  هک  ییاـج  رد  ار  نآ  دوب ، قح  ناـترظن  هب  يزیچ  رگا 
نانیبقح رگا  .دنتـشاذگ  قح  ياج  هب  ار  لطاب  ای  دندرک ، راکـشآ  ار  لطاب  ًانایحا  دندرک و  ناهنپ  ار  قح  اهرادنابز  هک  دندش  تخبدب 

.دننکیمن ادیپ  قح  ندرک  دوبان  رد  عمط  لطاب  لها  دتفا و  یمن  تبرغ  هب  دوشیمن و  مولظم  قح  دنیوگب ، ار  قح  نانادقح  و 

.دینک راک  یقیقح  یهلا و  شاداپ  يارب  رجألل ؛ المعا  و 

رگا .هدـن  تسد  زا  دوخیب  ار  نیا  .تسوت  یلـصا  هیامرـس ي  اهنت  وت ، ندز  سفن  وت ، رمع  وت ، راک  نیا  .نکن  راـک  هدوهیب  ناـسنا ، يا 
.هدب ماجنا  یشاداپ  کی  يارب  ار  نیا  ینکیم ، فرصم  ار  ییاذغ  رگا  ینزیم ، یسفن  رگا  یهدیم ، ماجنا  یلمع  رگا  ینارذگیم ، يرمع 
ندمآ شوخ  ایآ  منکیم ؟ فرصم  هک  تسا  نیمه  نم  رمع  شاداپ  ایآ  تسا ؟ ناسنا  دوجو  شاداپ  لوپ  يرادقم  ایآ  تسیچ ؟ شاداپ 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .هن  تسا ؟ ناسنا  شاداپ  نآ ، نیا و 
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، دـیریگب رتمک  هچ  ره  .تسا  تشهب  طقف  امـش  رمع  بسانم  ياـهب  امـش ، دزم  (1) ؛ اهب ّالإ  اهوعیبت  الف  هّنجلا  اـّلإ  ٌنمث  مکـسفنأل  سیل 
.دیا هدرک  ررض 

.دیشاب ملاظ  مصخ  ًامصخ ؛ ملاّظلل  انوک  و 

ینعی ندوب ، مصخ  .تسین  یفاک  نیا  .دیآ  یم  شدب  ملاظ  زا  ینعی  تسا ؛ ملاظ  نمشد  یسک  تقو  کی  .تسا  ینمشد  زا  ریغ  مصخ 
.دینکن اهر  ار  ملاظ  .نتفرگ  ار  ملاظ  نابیرگ  ندوب و  یعّدم 

نابیرگ نامیااب  ياهتسد  رگا  .تسا  هدش  هایـسور  تخبدب و  اهملاظ  نابیرگ  نتفرگن  رطاخب  زورما ، ات  نینمؤملاریما و  زا  دعب  ّتیرـشب 
رد .شاب  ملاظ  مصخ  ًامـصخ ؛ ملاّظلل  انوک  دـهاوخیم : ار  نیا  نینمؤملاریما  .تفریمن  شیپ  ملظ  همه  نیا  ایند  رد  تفرگیم ، ار  اـهملاظ 

.ریگب ار  وا  نابیرگ  شاب ، وا  مصخ  داد  تسد  تصرف  اجره  تقو و  ره  .نادب  وا  مصخ  ار  دوخ  وت  تسه ، یملاظ  ملظ و  اج  ره  ایند 

- اهناملسم صوصخب  اهتّلم - و  تسا ، یبالجنم  هچ  ایند  رد  نینمؤملاریما ، ّتیـصو  هملک ي  کی  نیمه  هب  ندرکن  لمع  رطاخب  زورما 
یشان ياهتبیـصم  اهملظ و  نیا  زا  يرایـسب  زورما  دشیم ، لمع  نینمؤملاریما  ّتیـصو  کی  نیمه  رگا  دنراد ! یتّیمولظم  یتخبدب و  هچ 

.تشادیمن دوجو  اهملظ  زا 

.شاب وا  کمک  تسه ، یمولظم  اج  ره  ًانوع ؛ مولظملل  و 

.ینک کمک  یناوتیم ، هچ  ره  دیاب  .شاب  شرادفرط  طقف  دیوگیمن 

راوگرزب ود  نآ  صوصخم  اهفرح  نیا  هّتبلا  .تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  و  مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هب  باطخ  ّتیـصو  اجنیا  ات 
: دیامرفیم یمومع  مالّسلا ) هیلع  ،) نینمؤملاریما ار  يدعب  تالمج  .تسا  همه  يارب  اّما  تساهنآ ، هب  باطخ  تسین ؛
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مناسک لها و  همه ي  هب  منادنزرف ، همه ي  هب  مرسپ ، ود  منکیم  ّتیصو  امـش  هب  یباتک ؛ هغلب  نم  یلهأ و  يدلو و  عیمج  امکیـصوأ و 
.دیسر دهاوخ  وا  هب  نم  همان ي  نیا  هک  یسک  ره  هب  و 

: هب منکیم  ّتیصو  ار  امش  همه ي  .دیتسه  نینمؤملاریما  مالک  بطاخم  مه  امش  نیاربانب 

.تساوقت نینمؤملاریما  هملک ي  نیرخآ  نیلّوا و  هللا ؛ يوقتب 

مه اـنعم  نیا  تسا  نکمم  دـیهد ؟ ماـجنا  مّظنم  یگدـنز  رد  ار  دوخ  ياـهراک  هک  تسا  نیا  روظنم  اـیآ  .ناـترما  مظن  مکرمأ ؛ مظن  و 
و دشاب ، مّظنم  دیاب  هک  يا  هلئـسم  نآ  .مکرمأ  مظن  دومرف : .دـینک  مّظنم  ار  دوخ  ياهراک  مکرومأ ؛ مظن  دومرفن : ترـضح  اّما  .دـشاب 

رظن هب  .تسا  همه  نیب  كرتـشم  هک  يزیچ  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسیچ ؟ نآ  .تسا  زیچ  کـی  نآ  دـشاب ، طابـضنا  مـظن و  موـکحم 
هّیـضق ي اـب  مظن ، طابـضنا و  اـب  ینعی  .یمالـسا  تیـالو  تموکح و  هماـقا ي  یمالـسا ، ماـظن  هماـقا ي  زا  تسا  تراـبع  نآ  دـسریم 

رگا .دیـسر  راگزور  نآ  هب  هک  دوب  اهیناوخدوخ  هب  اهوشبلب و  نیمه  رثا  رب  مالـسا  يایند  .دشابن  وشبلب  دـینک ؛ راتفر  ماظن  تموکح و 
.دمآ یمن  شیپ  اهگنج  نآ  درکیمن ، تفلاخم  وا  اب  یسک  دندرک ، تعیب  وا  اب  مالسا  تّما  دمآ و  راک  رس  نینمؤملاریما  هک  يزور  نآ 

ياهـسوه يارب  دوخ و  لیم  هب  یناسک ، هکنیا  .داتفا  یمن  قافّتا  مادـک  چـیه  ناورهن ، گنج  هن  نیّفـص و  گنج  هن  لمج و  گـنج  هن 
تسا یگرزب  یتخبدب  نامه  نیا  دننز ، مه  هب  ار  روشک  یمومع  طابضنا  دننزب ، مه  هب  ار  تموکح  ماظن  دننک ، لزلزتم  ار  مدرم  دوخ ،

.دنکیم رما  نآ  فالخ  هب  دنکیم و  یهن  نآ  زا  نینمؤملاریما  هک 

.دیشاب هتشادن  ییادج  فالتخا و  دیشاب ؛ هتشاد  هملک  قافّتا  دشاب ؛ فاص  مه  اب  اهلد  دیشاب ؛ بوخ  مه  اب  مکنیب ؛ تاذ  حالص  و 

.دروآ یم  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ مالک  زا  دهاش  کی  هلمج ، نیا  زا  دعب 
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هللا یّلص  ) امکّدج تعمـس  ّینإف  دنکیم : لقن  ربمایپ  زا  ار  ترابع  نیا  اذل  دسرتیم ؛ نآ  زا  دراد و  هیکت  یلیخ  نیا  يور  رب  هک  تسادیپ 
مدرم نایم  نیبلا ، تاذ  حالص  دومرف : هک  مدینـش  ناتّدج  زا  ِمایّـصلا ؛ هالّـصلا و  هّماع  نم  لضفأ  نیبلا  تاذ  حالـص  لوقی : هلآو ) هیلع 

.تسا رتهب  يا  هزور  زامن و  ره  زا  نداد ، افص 

؟ تسیچ وا  تسا ؛ رتشیب  شتلیـضف  اهنیا  يود  ره  زا  هک  تسه  يراک  کی  هک  دـینادب  دـیورب ، هزور  زامن و  لاـبند  هب  دـیهاوخیم  رگا 
ار فاکش  نآ  دیورب  تسا ، هدمآ  دیدپ  یفاکـش  دراد و  دوجو  یفالتخا  یمالـسا  تّما  نیب  رد  دیدید  رگا  .تسا  نیبلا  تاذ  حالـصا 
: تسا هدش  باختنا  زوسناج  زغمُرپ و  هاتوک ، رگید  تاملک  تاشرافس ، نیا  زا  دعب  .تسا  رتشیب  هزور  زامن و  زا  نیا  تلیضف  .دینک  رپ 

.نامیتی رد  هللا  هللا  نم ، نیبطاخم  يا  ماتیألا ؛ یف  هللا  هللا 

هب دـیناوتیم ، هچ  ره  ینعی  .نامیتی  رد  ادـخ  ناج  وت و  ناج  مییوگب : دـیاب  مینک ، همجرت  میهاوخب  رگا  .درادـن  یـسراف  لداعم  هللا ، هللا 
هفطاع ي یـصخش و  مّحرت  هلئـسم ي  طقف  .دنیبیم  ار  زیر  ياه  هتکن  ردقچ  ترـضح  دینیبب  .دینک  شومارف  ار  نآ  ادابم  دیـسرب ؛ میتی 

امـش دیاب  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  شاهزاین  نیرتیـساسا  زا  یکی  هک  تسا  یناسنا  هداد ، تسد  زا  ار  ردپ  هک  يدنزرف  .تسین  یلومعم 
؛ دنشکب یگنسرگ  نامیتی  دیراذگب  ادابم  مههاوفأ ؛ اّوبغت  الف  ماتیألا  یف  هللا  هللا  .دنوشن  عیاض  دیـشاب  بظاوم  .دینک  ناربج  ار  زاین  نیا 
، امش ندوب  اب  اهنیا  ادابم  مکترضحب ؛ اوعیضی  .دیسرب و ال  اهنیا  هب  یگدنز  عضو  ظاحل  زا  .دسرن  یهاگ  دسرب و  اهنیا  هب  يزیچ  یهاگ 

یف هللا  هللا  .دریگب و  رارق  لاـمها  ییاـنتعا و  یب  دروـم  یمیتـی  دیـشاب و  امـش  اداـبم  .دـنریگب  رارق  ییاـنتعا  یب  دروـم  دـننامب و  عیاـض 
.ناگیاسمه رد  هللا  هللا  مکناریج ؛

قبطرب تسه و  مالـسا  رد  هک  تسا  یعامتجا  میظع  دـنویپ  کـی  نیا  .تسا  مهم  رایـسب  دـیریگن ؛ کـچوک  ار  یگیاـسمه  هلئـسم ي 
.تساهناسنا ترطف 
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دـینک و لمع  ار  مکح  کی  نیمه  رگا  تسا ! هدـش  مگ  اهزیچ  نیا  یناـسنا  ترطف  زا  رود  ياهنّدـمت  نیا  مخ  چـیپ و  رد  هک  سوسفا 
مّهنإف دنک ! یم  ادیپ  اود  لکـشم  ياهدرد  روطچ  و  دیآ ، یم  دوجو  هب  هعماج  رد  یتفلا  هچ  دـینک ، تیاعر  تاهج  همه  زا  ار  هیاسمه 

لایخ ام  هک  درکیم ، ار  هیاسمه  ّتیصو  ردقنآ  هک  تسا  ربمایپ  ّتیصو  نیا  مهثّرویس ؛ ّهنأ  اّننظ  یّتح  مهب  یـصوی  لازام  مکّیبن  هّیـصو 
هب هک  نارگید  ادابم  .نآرق  رد  هللا  هللا  مکریغ ؛ هب  لمعلاب  مکقبـسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللا  .دش و  دـهاوخ  نّیعم  ثرا  ناشیارب  میدرکیم 

! دیتفیب بقع  دینکن و  لمع  دیراد ، داقتعا  هک  امش  دنتفیب و  ولج  دننک و  لمع  نآ  میهافم  هب  دنرادن ، داقتعا  نآرق 

ّرمتـسم يریگیپ  راکتـشپ ، اب  هکلب  دـنداتفین ؛ ولج  دـننک ، یم  هک  ییاهملظ  رمخ و  برـش  داسف و  اب  دـنداتفا ، ولج  ایند  رد  هک  ییاهنآ 
هک یبرغ  ياهروشک  رد  .دـنداتفا  ولج  درادـیم ، تسود  ار  تافـص  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  یتافـص  اب  و  راک ، نداد  ماجنا  بوخ  راک ،

اهنآ بوخ  تافص  نآ  .دشیمن  ادیپ  اهتفرشیپ  نآ  دوبن ، بوخ  تافـص  نیا  زا  یخرب  رگا  دندروآ ، دوجو  هب  ایند  رد  ار  ملع  تفرـشیپ 
.دنهدیم ار  مزال  ّتیمها  دننکیم ، دیلوت  هک  یلوصحم  هب  و  دـننکیم ، لابند  ار  اهراک  دـنهدیم و  ّتیمها  تقو  هب  .تسا  هتـشاد  هگن  ار 

.تسا نآرق  هب  لمع  نامه  نیا  .دش  دهاوخ  ناتسلگ  ام  روشک  دوش ، هّجوت  تاّیصوصخ  نیا  هب  مه  ام  روشک  رد  رگا 

هب ایند  همه ي  رگا  دـننک ؛ لـمع  نآرق  هب  نارگید  دـهاوخیمن  نینمؤملاریما  هکنیا  هن  دـنتفین ، ولج  امـش  زا  نآرق  هب  لـمع  رد  نارگید 
امـش رب  دننک و  لمع  نآ  میهافم  هب  دنرادن ، هدـیقع  نآرق  هب  هک  ییاهنآ  ادابم  دـیوگیم  وا  .تسا  رتلاحـشوخ  یلع  دـننک ، لمع  نآرق 

.دینامب بقع  امش  و  دنوش ، ّطلسم 

ّهنإف متیقب  ام  هّولخت  مّکبر ال  تیب  یف  هللا  هللا  .تسامـش و  نید  هیاپ ي  هک  زاـمن ، رد  هللا  هللا  مکنید ؛ دومع  اـّهنإف  هالّـصلا  یف  هللا  هللا  و 
رگا .دنامب  یلاخ  ادخ  هناخ ي  دیراذگن  دیتسه ، ات  ادخ ؛ هناخ ي  هرابرد ي  هللا  هللا  اورظانت ؛ مل  كرت  نإ 
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مکـسفنأ و مکلاومأب و  داهجلا  یف  هللا  هللا  .دـیبای و  یمن  یگدـنز  ناـکما  اـی  دـیوشیمن ، هداد  تلهم  امـش  دوش ، كرت  ادـخ  هناـخ ي 
تّما ات  .نابز  اب  ناج ، اب  لام ، اب  دینک : كرت  ار  ادـخ  هار  رد  داهج  ادابم  .هللا  لیبس  یف  داهج  رد  هللا  هللا  ینعی  هللا ؛ لیبس  یف  مکتنـسلأ 

.دش لیلذ  داد ، تسد  زا  ار  وا  یتقو  .دوب  ایند  هنومن ي  ّتلم  تشاد ، ار  داهج  یمالسا 

ولج ار  فرط  نآ  دز ، یلیس  وت  تروص  فرط  نیا  هب  یـسک  رگا  هک  دندرک  لقن  حیـسم  لوق  زا  لیجنا  رد  هک  یحیـسم  ناگدنـسیون 
لها امـش  هک  دـندز  هنعط  اهناملـسم  هب  تسه ، ام  راعـش  ینابرهم  قلطم و  شزاس  حلـص ، میتسین و  گنج  لـها  ًالـصا  اـم  ینعی  راـیب ،

ناگدنـسیون و .دندرب  ور  زا  ار  اهناملـسم  هک  دنتفگ ، دنتفگ و  ردقنیا  .دیتسه  يزیرنوخ  لها  دیریـشمش ، لها  دیگنج ، لها  دیداهج ،
اهنیا نک ، داهج  دـیوگیم  لاعتم  يادـخ  تسا ! عافد  تقیقح  رد  اـم  داـهج  میرادـن ! داـهج  اـم  هن ، هک  دنتـشون  اهناملـسم  نادنمـشناد 

کیدزن امـش ، هارمه  هک  یناسک  (1) ؛ رابدألا مهّولوت  الف  ًافحز  اورفک  نیذـّلا  متیقل  اذإ  هک : دـیوگیم  وا  .تسا  عافد  داـهج  دـنیوگیم 
یمجاهت تسین ، داهج  هللا  لیبس  یف  داهج  دـنیوگ : یم  اـهنیا  (2) ؛ راّفکلا نم  مکنولی  نیّذلا  اولتاق  .دـینک  هلتاقم  اهنیا  اب  دنتـسه ، امش 

ار ییاهناملسم  هک  دمآ  یشکریشمش  یتشز  گنج و  يدب  شزاس و  حلص و  مسا  یحیـسم  تاغیلبت  رد  سب  زا  .تسا  یعفادت  تسین ،
زا رامد  دنتـسناوت ، اج  ره  حلـص  لها  نایاقآ  نآ  دوخ  تقو  نآ  .دـندرک  نیـشن  هناخ  دنتـشاد ، تّزع  داهج  اب  دـندوب و  داهج  لها  هک 

اهییاکیرما ااهییاپورا و  نیمه  .دندروآرد  اهناملسم  راگزور 

197 ص :

نامیا هک  یناـسک  يا  هیآ ي 15 ) لافنا ، هروس ي  « ) راـبدألا مهّولوت  ـالف  ًاـفحز  اورفک  نیذـّلا  متیقل  اذإ  اونمآ  نیذـّلا  اـهّیأ  اـی  - . » 1
(. دییامنن رارف  و   ) دینکن تشپ  اهنآ  هب  دیوش ، ور  هبور  دربن  نادیم  رد  نارفاک  هوبنا  اب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ 

هیآ ي هبوت ، هروس ي  « ) نیقّتملا عم  هللا  ّنأ  اوملعا  ًهظلغ و  مکیف  اودجیل  راّفکلا و  نم  مکنولی  نیّذلا  اولتاق  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  - . » 2
کیدزن نانمشد  زا  ار  امش  رترود ، نمشد  و   ) دینک راکیپ  دنرتکیدزن ، امش  هب  هک  ینارفاک  اب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 123

.تسا ناراگزیهرپ  اب  دنوادخ  دینادب  و  دننک ؛ ساسحا  تردق ) و   ) تنوشخ تّدش و  امش  رد  دیاب  اهنآ  دنکن !) لفاغ 
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اب دنتـسناوت  هچره  دعب  هب  یبیلـص  ياهگنج  زا  تسا ، دـب  داهج  دـیداهج ، لها  امـش  هک  دـندز  هّلک  رـس و  اهناملـسم  اب  رمع  کی  هک 
! دنتشک دندیگنج و  دندرک و  هزرابم  اهناملسم 

نآ نیا و  نتـشک  يریگ و  هناـهب  تسین ؛ اـهناسنا  قوقح  هب  زواـجت  تسین ؛ يّدـعت  ملظ و  یمالـسا  داـهج  رد  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب 
.دش دنهاوخ  دنلبرس  اهتّلم  دشاب ، داهج  رگا  .تسا  یهلا  تمظعاب  ِمکح  کی  داهج ، اّما  تسین ،

تـشپ مه  هب  عطاقّتلا ؛ ربادـّتلا و  مکاّیإ و  .دـینک و  لذـب  کمک و  مه  هب  دیـشاب ، هتـشاد  طابترا  مه  اب  لذابّتلا ؛ لـصاّوتلاب و  مکیلع  و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مکرارش ؛ مکیلع  ّیلویف  رکنملا  نع  یهّنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  .دینکن ال  عطق  ار  اهدنویپ  دینکن ؛

.دنوشیم ّطلسم  امش  رب  رارشا  دیدرک ، كرت  رگا  هک  دینکن ، كرت  زگره  ار 

دنیآ یم  راک  رس  رب  رارشا  هک  تسا  نیا  تلاح  نیا  ّتیصاخ  دشابن ، يدب  زا  هدننک  یهن  دشابن ، یکین  هب  هدننک  توعد  هک  ییاج  رد 
ار روما  مامز  دنیآ و  یم  راک  رـس  اهدـب  دـب ، دـنیوگب : دـب »  » هب هک  دـننکن  تداع  مدرم  رگا  .دـنریگیم  تسد  رد  ار  تموکح  مامز  و 

ادخ هدب ، تاجن  دب  نیا  ّرش  زا  ار  ام  ایادخ  هک  دینکیم  اعد  دیوریم  اهبوخ  امش  دعب ، مکل ؛ باجتـسی  الف  نوعدت  ّمث  .دنریگیم  تسدب 
(119  ) .درک دهاوخن  باجتسم  ار  امش  ياعد  مه 

ییوجماقتنا زا  زیهرپ 

ینب ای  دومرف : .تسا  ییوجماقتنا  هلئسم ي  نآ  دنکیم و  دیکأت  یساسا  بلطم  کی  هب  شیوخ  ّتیصو  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هک منیبب  ادابم  نیملـسملا ؛ ءامد  نوضوخت  مکّنیفلأ  دینادیم ال  نم  نوخ  بحاص  ار  دوخ  هک  نم ، ياهـشیوخ  موق و  يا  بلطملادـبع ؛

سکره اب  هدش ، هتـشک  نینمؤملاریما  هکنیا  هناهب ي  هب  نینمؤملا ؛ ریمأ  لتق  نولوقت  دیتفیب  نآ  نیا و  ناج  هب  نم ، ندش  هتـشک  زا  دعب 
یتقو یلتاق ؛ ّالإ  یب  ّنلتقت  الأ ال  .دیشکب  نایم  هب  ار  وا  ياپ  دیراد ، یباسح  هدرخ 
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اب نم  یتقو  هبرضب ؛ ًهبرض  هوبرضاف  هذه  هتبرـض  نم  ّتم  انأ  اذإ  اورظنا  .سب  دینک و  مادعا  ارم  لتاق  طقف  نم  زا  دعب  مدش ، هتـشک  نم 
.تبرض کی  لباقم  رد  تبرض  کی  دینک ؛ مادعا  دیربب و  نیب  زا  تبرض  کی  اب  ار  وا  متفر ، ایند  زا  مخز  نیا 

وجادخ و سانـشادخ و  لد  نآ  نینمؤملاریما ، .دننک  شا  هراپ  هّکت  ثیبخ ، ّیقـش و  درم  نیا  رـس  رب  دـنزیرب  مدرم  هک  دوب  نیا  فوخ 
و ال دومرف : .دـننک  هراپ  هّکت  ماقتنا  یتحاران و  مشخ و  زا  دـنریگب و  ار  وا  نمـشد  مدرم ، ادابم  هک  تسه  مه  هتکن  نیا  بظاوم  قیقد ،
مکاّیإ و لوقی : هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  تعمـس  ّینإف  دینک - عطق  ار  وا  ياضعا  ینعی  دـینک - هلثم  ار  وا  ادابم  لجّرلاب ؛ اوّلثمت 

(120  ) (1) .ناسنا هب  دسرب  هچ  دینکن ؛ هلثم  دینکن ، هراپ  هّکت  مه  ار  گس  یّتح  .روقعلا  بلکلاب  ول  هلثملا و 

ماما تداهش  بورغ  رد  هفوک 

هدـهاشم ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هرهچ ي  هراومه  هفوـک ، رهـش  رد  هفوـک و  دجـسم  رد  لاـس ، دـنچ  نیا  لوـط  رد  هک  یمدرم 
بلاط یبا  نب  یلع  مرگ  يادص  هک  یناسک  دندیدیم ، ار  نامیتی  نافیعض و  لاح  هب  ّتقد  يراوگرزب و  افص ، ّتیونعم ، نآ  دندرکیم ،

زا اهنآ  ردپ  دندرکیم  ساسحا  ترضح  نآ  تداهـش  زور  رد  دندوب ، هدینـش  هفوک  دجـسم  رد  ار  ترـضح  نآ  رّطعم  كاپ و  سفن  و 
.دندرکیم یمیتی  ساسحا  مه  ًاعقاو  دننک و  یمیتی  ساسحا  يزور  نینچ  رد  هک  دنتشاد  قح  هفوک  مدرم  ًاتقیقح  .تسا  هتفر  اهنآ  نایم 

ّتیعمج .دوب  هدش  اپرب  مدرم  يرادازع  زا  يا  هماگنه  اغوغ و  هفوک  رد  ناضمر ، هام  مکی  تسیب و  زور  رد  هک  تسا  هدـمآ  اهربخ  رد 
هک ییاجنآ  هب  دـندروآ  یم  موجه  نیگهودـنا  هتفرگرابغ و  رادازع و  هرهچ ي  اب  کچوک ، ياه  هّچب  یّتح  درم و  نز و  مدرم ، داـیز 

مهدزون زور  زا   (2) .دوب نینمؤملاریما  هناخ ي 

199 ص :

ص 421. همان ي 47 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
.تسویپ یلعا  توکلم  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما رّهطم  حور  هک  دوـب  هتـشذگ  ناـضمر  مکی  تسیب و  بش  زا  مّوـس  کـی  - . 2

ياضف هلان  يادص  دش و  دنلب  دندوب ، هدمآ  مه  درگ  ترضح  رتسب  رانک  رد  هک  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هداوناخ ي  نویـش  هیرگ و  يادص 
ریزارس ترـضح  لزنم  تمـس  هب  هورگ  هورگ  نانز ، نادرم و  و  دندش ، مالّـسلا ) هیلع  ) ماما تافو  هّجوتم  هفوک  مدرم  .درک  رپ  ار  هناخ 
هدومن هودنا  مغ و  زا  هدنکآ  ار  رهش  ياضف  نانآ  یباتیب  هیرگ و  مدرم و  دایرف  هحیص و  .دوب  هدش  ناغفا  هلان و  هچراپکی  رهش  .دنتشگ 

هلان يادص  زج  ایوگ  و  دیـسریم ، شوگ  هب  هلان  هیرگ و  يادص  نآ  ياه  هّلحم  اه و  هچوک  کت  کت  زا  رهـش و  هشوگ ي  ره  زا  .دوب 
نایعا  ) .دـشیم یعادـت  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ تافو  زور  هرطاخ ي  طقف  زور  نآ  .دوبن  ندینـش  لباق  يرگید  يادـص  ناـغفا ، و 

ص 533) ج 1 ، هعیشلا ،
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رود دندوب ، ینارگن  رد  هفوک  مدرم  هظحل  هظحل  داتفا ، هناخ  رد  درک و  لّمحت  ار  ادـخ  نمـشد  مومـسم  تبرـض  نآ  نینمؤملاریما  هک 
لاؤس ار  نینمؤملاریما  لاـح  يو  زا  دـمآ ، یم  نوریب  لـخاد و  تفریم  سکره  دـنتفرگیم ؛ ربخ  دـندشیم ، عمج  نینمؤملاریما  هناـخ ي 

رـس تشپ  ار  یبارطـضارپ  رایـسب  تاظحل  همه - ترـضح - هداوناخ ي  نینمؤملاریما و  ناراـی  ناتـسود و  مدرم و  ّتیعمج  .دـندرکیم 
(121  ) .دندنارذگ

قشع هنابش ي  نفد 

بجع هللا  ّالا  هلا  .دننک ال  نفد  هنابـش  دـنهد و  لسغ  بش  ار  وا  رهاط  ّبیط و  ندـب  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
ندب دندرک ، نفد  بش  همین  هنابیرغ و  دنداد ، لسغ  بش  ار  ارهز  همطاف ي  ندب  هک  روطنامه  دش ! هداد  رارق  ربمایپ  نادناخ  رد  یتّنس 
دیعب چیه  دندرک ، نعل  ار  یلع  اهربنم  يور  رب  اهلاس  هک  یناسک  نآ  (1) .دندرک نفد  هنابیرغ  دنداد و  لسغ  بش  مه  ار  نینمؤملاریما 

(122) .دننک تناها  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رّهطم  دسج  هب  دنفاکشب و  ار  -ر  بق دنیایب  دوبن ك-ه 

200 ص :

هیلع ) یبتجم نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  زا  - . 1
لزنم رد  و  فجن ، رد  رهش ، نادیم  هبحر  رد  هفوک ، دجسم  رد  دیامن : هّیهت  ربق  ناکم  راهچ  رد  يو  يارب  هک  دوب  هداد  روتسد  مالّسلا )

ج42، راونـألاراحب ، ص 32 ؛ يرغلا ، هحرف  !« ) دـشابن عـلّطم  ربـق  ّلـحم  زا  يو  نانمـشد  زا  یـسک  هلیـسو  نیدـب  اـت  هریبـه ، نب  هدـعج 
ص214)
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اهتسویپ

هراشا
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( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ندروآ  نامیا  هرطاخ ي  « : 1  » تسویپ

: دنکیم فیرعت  نینچ  ار  شیوخ  ندروآ  نامیا  هرطاخ ي  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

دوخ نادناخ  نایم  رد  نم  تشاذگ ، يو  شود  رب  ار  تلاسر  راب  داتسرف و  یحو  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ام ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  هاگنآ 
راوگرزب نآ  تمدخ  رد  مدربیم و  رس  هب  ناشیا  تیبرت  تحت  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ هناخ ي  رد  ماّیا ، نآ  رد  مدوب و  نیرتناوج 

.مدوب

اب ار  توعد  نیا  و  دومن ، توعد  دوخ  تلاسر  شریذپ  دیحوت و  هب  ار  بلطملادـبع  نادـناخ  عیمج  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ 
راکنا نیا  هب  دـنتخادرپ ؛ نآ  راکنا  هب  دـندنادرگ و  يور  توعد  نیا  زا  نانآ  همه ي  اّما  تشاذـگ ؛ نایم  رد  نانآ  گرزب  کچوک و 

ار دوخ  دمآ  تفر و  دنتخادرپ ، ناشیا  اب  يّدج  هلباقم ي  هب  دنداتـسیا و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ يورردور  دندرکن و  هدنـسب  مه 
راتفر هنوگنیا  ربمایپ  اب  هک  ّبلطملادبع  نادناخ  .دندومن  كرت  وا  اب  ار  دوخ  ياهترـشاعم  مامت  و  دنتـسج ، يرود  وا  زا  دـندرک و  عطق 

دوخ هشیدنا ي  دنتشادن و  ار  وا  توعد  لّمحت  بات  نوچ  و  دندمآرب ، ناشیا  اب  تفلاخم  ماقم  رد  زین  مدرم  رگید  ياههورگ  دندومن ،
كرد ار  ناشیا  مایپ  تقیقح  ات  دنتفرگیمن  راک  هب  ار 
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.دندز زاب  رس  نآ  زا  دندید و  نیگنس  دوخ  رب  ار  توعد  نیا  شریذپ  دننک ،

نانچ و  متفریذـپ ، ار  ناشیا  تعاطا  مدرک و  تباجا  ار  وا  توعد  قوش ، روش و  باتـش و  اب  اّما  ییاهنت ، هب  نم  یطیارـش ، نینچ  رد  اّما 
- هجیدخ و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ اب  لاس  هس  .تفاین  هار  نم  لد  رد  يدیدرت  ّکش و  چیه  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  يو  ّتیناّقح  هب 
رد هک  یلاح  رد  میدـناوخیم ؛ زامن  مه  اب  مدوب و  هارمه  دوب - هتفریذـپ  لد  ناج و  اب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ توعد  زین  وا  هک 

(1) .دناوخیمن زامن  يرگید  سک  رفن ، هس  ام  زا  ریغ  نیمز  يور 

« راّدلا موی   » نوماریپ یحیضوت  « : 2  » تسویپ

شیوخ کیدزن  نادناخ  زا  ار  تراکشآ  توعد  : » نیبرقألا کتریـشع  رذنأ  هیآ و  هک  تسا  يزور  مان  راذنالإ » موی   » ای و  راّدلا » موی  »
یفخم غـیلبت  لاـس  هس  زا  سپ  هلآو ) هـیلع  هللا  یّلـص  ) مرکا ربماـیپ  و  دـش ، لزاـن  نآ  رد  هیآ ي 214 ) ءارعـش ، هروـس ي  « ) نک زاـغآ 

رد یمالـسا  نیخّروم  بلغا  .دـنک  عورـش  شیوخ  ناـکیدزن  زا  ار  توعد  نیا  دزاـس و  ینلع  ار  شیوخ  توعد  هک  تفاـی  ّتیرومأـم 
تفگ ناوتیم  دنا و  هدرک  لقن  ار  زور  نآ  نایرج  ثیداحا  بتک  رد  زین  ثیدح  لها  دنا و  هدرک  هراشا  هعقاو  نیا  هب  شیوخ  ياهباتک 

توـعد تباـجا  زور و  نآ  هسلج ي  لیکـشت  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما شقن  .دوریم  رامـشب  یمالـسا  خـیرات  تامّلـسم  زا  هک 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) مالـسا ربماـیپ  فرط  زا  ترـضح  یفّرعم  هـمه ، زا  رتـمهم  و  ناـشیا ، فرط  زا  هـلآو ) هـیلع  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ

نابز زا  ار  زور  نآ  نایرج  اجنیا  رد  .تسا  هدـش  لقن  یّنـس  هعیـش و  بتک  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ناـشیا ، ینیـشناج 
: میناوخیم مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما صخش 

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ دش ، لزان  نیبرقألا  کتریشع  رذنأ  هیآ ي و  هک  یماگنه 
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اجنآ زا  نکیل  ما ؛ هدرک  تفایرد  ار  شیوخ  هداوناخ ي  عمج  رد  یتسرپاتکی  هب  توعد  نتخاس  راکشآ  نامرف  دومرف : دناوخارف و  ارم 
يا تفگ : دـمآ و  لیئربج  ات  مدرک ، راـیتخا  توکـس  هدرکن و  مادـقا  دـنراد ، نم  اـب  يدنـسپان  ياـهدروخرب  اـهنآ  هنیمز ، نیا  رد  هک 

.دنکیم باذع  ار  وت  دنوادخ  یهدن ، ماجنا  ار  یهلا  ّتیرومأم  رگا  دّمحم !

نک و مهارف  ریـش  تشوگبآ و  يرادـقم  نک و  هّیهت  يدنفـسوگ  نار  زیخرب و  سپ  دوـمرف : هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) مرکا ربماـیپ  سپس 
- رفن لهچ  هک  ار  اهنآ  هدرک و  ارجا  ار  ترضح  روتسد  زین  نم  .منک  غالبا  اهنآ  رب  ار  یهلا  مایپ  ات  امن  توعد  ار  ّبلطملادبع  نادنزرف 
زا سپ  .دندوب  اهنآ  نایم  رد  ربمایپ ) ياهومع   ) بهلوبا ساّبع و  هزمح ، بلاطوبا و  هک  مدـناوخارف ، دـندوب ، دایز - ای  مک و  يرادـقم 

اهنآ هللا ! مسب  دومرف : تشاذگ و  یگرزب  فرظ  رد  هتـشادرب و  ار  تشوگ  زا  يرادقم  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نانآ ، ندـمآ  درگ 
هنوـگ ي هب  دندیـشون و  دوـب ، هدـش  مهارف  هـک  يریـش  تبرـش  زا  دـندروخ و  زاـین  ّدـح  رد  یگمه  دـندش و  اذـغ  ندروـخ  لوغـشم 

یلو دوب ؛ هدش  هدامآ  ياذغ  یمامت  هزادنا ي  هب  اهنآ  زا  یکی  یندیـشون  كاروخ و  هک  دنگوس  ادـخ  هب  .دنتـشگ  ریـس  يزیمآزاجعا 
! دندش ریس  دندیشون و  دندروخ و  نآ  زا  ناگمه 

تبـسن يرگیچوه و  اب  تفرگ و  یـشیپ  وا  رب  بهلوبا  هک  دـنک  زاغآ  ار  شیوخ  نخـس  تساوخیم  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ 
.دندش قّرفتم  ناگمه  دز و  مه  هب  ار  هسلج  مظن  ترضح ، هب  رحِس  نداد 

نم هکنآ  زا  شیپ  تخادرپ و  نتفگ  نخس  هب  نم  زا  لبق  درم  نیا  یلع ، ای  دومرف : نم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ زور ، نآ  يادرف 
مّود راب  يارب  مدرک و  تعاطا  زین  نم  .نک  توعد  ار  نانآ  نک و  مهارف  ییاذغ  ًادّدجم  .دندش  قّرفتم  میوگب ، ینخـس  نانآ  اب  مناوتب 

دومن و ریـس  مک  ياذغ  اب  ار  نانآ  زاجعا ، تردق  اب  لبق ، زور  نوچمه  درک و  ییاریذپ  نانآ  زا  دوخ  ربمایپ  .مدروآ  مه  درگ  ار  نانآ 
سپس

205 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  یناگدنز  رب  يرورم  راگن : www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 320زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


نانخـس هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  هاگنآ  .مدرک  باریـس  ریـش  اب  ار  همه  زین  نم  امن ! ییاریذـپ  نانآ  زا  ریـش  تبرـش  اب  دومرف :
نیرتـهب و .تـسا  هدــماین  شیوـخ  مدرم  رب  نـم ، دــننامه  یهاوـخریخ  درف  برع ، ناـیم  رد  نونکاـت  درک : زاــغآ  نـینچ  ار  شیوـخ 

امش ات  تسا  هداد  نامرف  میادخ  .منکیم  نیمضت  ار  امـش  ترخآ  ایند و  یتخبـشوخ  .ما  هدروآ  امـش  يارب  ار  اهمایپ  نیرت  شخبتداعس 
مادـک ره  دـشاب ؟ نم  راکددـم  راـی و  یتاـیح  مهم و  رما  نیا  رد  اـت  تسا  هداـمآ  امـش  زا  کـی  مادـک  .منک  توعد  قح  يوـس  هب  ار 

.منیزگیمرب شیوخ  ینیشناج  يردارب و  تیاصو ، ترازو و  هب  ار  وا  دیریذپب ،

هاگنآ .مدوب  رتلاسدرخ  همه  زا  هک  یلاح  رد  مدوب ؛ نم  درک ، مـالعا  ار  شدوخ  یگداـمآ  هک  یـسک  اـهنت  ّتیعمج ، یماـمت  ناـیم  رد 
شوگ ار  شنانخس  .تسا  نم  نیشناج  ّیـصو و  ردارب و  نیا ، دومرف : تشاذگ و  نم  رـس  يور  رب  تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ

.دینک يوریپ  ار  شنامرف  هداد و 

(1) !« ینک تعاطا  ترسپ  زا  ات  دهدیم  نامرف  ار  وت  : » دنتفگ بلاطوبا  هب  هتساخرب و  نانک  هرخسم  نادنخ و  نانآ 

ترجه بش  هرطاخ ي  « : 3  » تسویپ

: دنکیم لقن  هنوگنیا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ رتسب  رد  شندیباوخ  ترجه و  بش  نایرج  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هب دومنیم و  رایسب  ياهینزیار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ يدوبان  يارب  شیرق  »
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ناـشرکف هب  هک  ار  یهار  ره  دـندوب و  هلآو ) هـیلع  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ لـتق  هشیدـنا ي  رد  هتـسویپ  اـهنآ  .دزیم  تـسد  ینکمم  راـک  ره 
مه درگ  هودـّنلاراد  رد  هک  دوب  نیا  اهنآ  مادـقا  نیرخآ  هکنیا ) ات  دوبن ؛ ّتیقّفوم  اـب  مأوت  مادـک  چـیه  اـّما   ) دـندرکیم هبرجت  دیـسریم ،
هیلع هللا  یّلص  ) ربمایپ لتق  يارب  نکمم  ياههار  مامت  سیلبا  روضح  اب  نیطایـش  هسلج ، نآ  رد  .دنتخادرپ  تروشم  روش و  هب  دندمآ و 

هجیتـن نیا  هب  یگمه  هکنیا  اـت  دـندومن ؛ ینیب  شیپ  ار  نآ  ياهدـمایپ  دندیجنـس و  ار  رما  بناوـج  ماـمت  دـندرک و  یـسررب  ار  هـلآو )
هللا یّلص  ) ربمایپ هب  دوخ  ياهریشمش  اب  یعمج  هتسد  روط  هب  نانآ  ات  دیامن  یفّرعم  ییوجگنج  درم  شیرق  زا  يا  هلیبق  ره  هک  دندیـسر 

ندش هتـشک  زا  دعب  ات  دنناسرب  لتق  هب  ار  ربمایپ  دحاو ، درم  کی  نوچمه  دـّحتم ، رایـسب  مه و  قافّتا  هب  دـنوش و  رو  هلمح  هلآو ) هیلع 
هللا یّلـص  ) ربمایپ نوخ  هجیتن  رد  ددرگ ، يو  صاـصق  زا  عناـم  دزیخرب و  دوخ  يوجگنج  زا  تیاـمح  هب  شیرق  زا  يا  هلیبق  ره  ربماـیپ ،

(. دنیامن گنج  مالعا  شیرق  ياه  هریت  همه ي  اب  ربمایپ  یهاوخنوخ  يارب  دنناوتن  مشاه  ینب  و   ) دورب رده  زین  هلآو ) هیلع 

عالّطا هب  ار  نانآ  تامیمصت  موش و  هئطوت ي  شیرق و  نارس  هسلج ي  رابخا  دش و  لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  رب  لیئربج 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نتفر  زا  دعب  هک  ار - هلمح  نامز  یّتح  دندوب و  هدرک  نییعت  هلمح  يارب  هک  ار  یبش  دـناسر ؛ ترـضح 

.دومن غالبا  ربمایپ  هب  ار  راغ  رد  نتفرگ  هانپ  هّکم و  زا  جورخ  رب  ینبم  ار  دنوادخ  روتسد  و  داد ، ربخ  ناشیا  هب  دوب - باوخ  رتسب 

نم زا  و  دوـمن ، مهاـگآ  ناـنآ  هسلج ي  راـبخا  زا  داد و  رارق  نایـشیرق  هئطوـت  ناـیرج  رد  ارم  زین  هلآو ) هـیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر 
عـالّطا نودـب  ترـضح  نآ  اـت   ) مزاـس رپس  ناـشیا  تظفاـحم  يارب  ار  مناـج  مباوخب و  شرتـسب  رد  دوعوم ، بش  نآ  رد  هک  تساوخ 

(. دناسرب راغ  هب  ار  دوخ  دنک و  كرت  ار  هّکم  دناوتب  شیرق 

هب مزاس و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ يادـف  ار  مناج  هکنیا  زا  و  متفاتـش ، گرزب  رطخ  نیا  لابقتـسا  هب  هنامداش  متفریذـپ و  ًاروف  نم 
لاحشوخ و موش  هتشک  وا  ياج 
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.مدوب رورسم 

هکنیا زا  رطاخ  نانیمطا  اب  شیرق  يوجگنج  نادرم  .مدیباوخ  يو  رتسب  رد  نم  دش و  جراخ  هّکم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر 
نم اب  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ياج  هب  اّما  دنتـشگ ؛ هناخ  دراو  دندیـسر و  رـس  دناشوپ ، دـنهاوخ  لمع  هماج ي  دوخ  میمـصت  هب 
ربـخ نآ  زا  مدرم  ادـخ و  هک  یعاـفد  ناـنچ  مدومن ؛ يا  هناـناج  عاـفد  دوخ  زا  مدیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  هلـصافالب  .دـندش  ور  هبور 

(1) .دنراد

دحُا گنج  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما شقن  « : 4  » تسویپ

ار هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ناناملـسم  هک  یماگنه  صخألاب  دـحا و  گنج  رد  شیوخ  شقن  نایب  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
: دیامرفیم دنتشاذگ ، رارف  هب  اپ  هدومن و  اهر  اهنت 

زا يرایـسب  هکنیا  ات  دـنداد ، رارق  دوخ  تالمح  دـیدش  تابرـض  ریز  ار  ام  دـندروآ و  شروی  ام  رب  هراـبکی  دـندمآ و  شیپ  ناکرـشم 
.دنتخیرگ یقاب  دندیسر و  تداهش  هب  ناناملسم 

ياه هناخ  يوس  هب  راصنا  نیرجاهم و  هک  یلاح  رد  مدیزرو ؛ تماقتـسا  مدنام و  یقاب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  رانک  رد  نم 
يورـشیپ زا  عنام  دومرف و  يرای  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  اّما  دندش ؛ هتـشک  یگمه  شنارای  ربمایپ و  دنتفگیم : هتـشگزاب و  هنیدم  رد  دوخ 

.دش نیکرشم  رتشیب 

ِمخز دـنچ  ياج  هک  تسـشن  منت  رب  مخز  يدـنا  داتفه و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  زا  عاـفد  رد  گـنج و  ِراد  ریگ و  نیا  رد 
.تسا نایامن  زونه  يراک 

يور هب  ار  دوخ  تسد  هک  یلاح  رد  داد و  ناشن  دوب ، دُُـحا  راـگدای  هک  ار  ییاـهمخز  دز و  راـنک  ار  دوخ  يادر  ترـضح  اـجنیا ، رد 
: دومرف دیشکیم ، اهنآ 

(2) .تسادخ اب  طقف  شباوث  هک  مداد  ماجنا  يراک  زور  نآ  رد 
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قدنخ گنج  هرطاخ ي  « : 5  » تسویپ

: دنکیم لقن  هنوگنیا  ار  دودبع  نب  ورمع  اب  شیوخ  هزرابم ي  قدنخ و  گنج  ناتساد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

ار ناناملسم  اب  دربن  هک  دندش  دّهعتم  دنتسب و  مکحتـسم  رایـسب  ینامیپ  دهع و  دندمآ و  مه  درگ  برع  لیابق  یمامت  هارمه  هب  شیرق 
لتق هب  ار  ّبلطملادـبع  نادـناخ  ناملـسم  دارفا  همه ي  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هک  ینامز  اـت  دـنیامن و  يریگیپ  يّدـج  روط  هب 

.دنیامنن یلاخ  ار  هنحص  دنریگن و  مارآ  دنا ، هدناسرن 

، دنتخادنا راب  رهش  یکیدزن  رد  دندمآ و  هنیدم  يوس  هب  فعش  روش و  اب  دندروآ و  مهارف  گنج  يارب  یلماک  گرب  زاس و  نیاربانب ،
.تسا نانآ  اب  یعطق  يزوریپ  هک  دنتشادن  دیدرت  هک  یلاح  رد 

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ عالّطا  هب  ار  ناشیاهحرط  برع و  لیابق  ياسؤر  ییامهدرگ  رابخا  لیئربج  هنیدم ، هب  نانآ  ندیـسر  زا  لبق 
.دناسر

رد دنناوتب  راصنا  نیرجاهم و  دوخ و  ات  دومن  هدامآ  رهـش  فارطا  رد  یقدنخ  نانآ ، اب  هلباقم  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر 
.دنریگب رگنس  قدنخ  تشپ 

هرـصاحم ي رد  ار  ام  اهنآ  .دمآ  درگ  نآ  فارطا  رد  رابجالاب  دـش و  هجاوم  قدـنخ  اب  دیـسر ، هنیدـم  یکیدزن  هب  شیرق  هک  یماگنه 
تسد دندرک و  اهوهایه  دنتخادنا و  هار  هب  اهادص  رس و  اذل  .دندیدیم  فیعض  ار  ام  دنمورین و  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دندروآرد  دوخ 

.دندز ام  باعرا  دیدهت و  هب 

دروآ و یم  ناشدای  هب  ار  یلیماف  طباور  شیوخ و  ياهتبـسن  دومنیم و  توعد  ادخ  نید  هب  ار  نانآ  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر 
.دوزفا یم  اهنآ  دّرمت  یشکرس و  رب  اهتوعد  نیا  هکنیا  رتراب  فّسأت  دندزیم و  زاب  رس  قح  شریذپ  زا  نانآ  اّما  .دادیم  دنگوس  نادب 

تـسم رتـش  نوچمه  دوب و  هدـمآ  نادـیم  هب  دودـبع ، نب  ورمع  برع ، يوجگنج  نیرترب  هکلب  شیرق و  ناولهپ  نیرتـگرزب  زور ، نآ 
دیچیپیم ولگ  رد  ار  ادص 
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اّما .دناخرچیم  ار  شریـشمش  یهاگ  درکیم و  يزاب  شا  هزین  اب  یهاگ  دناوخیم ؛ یـسامح  راعـشا  هتـسویپ  دیبلطیم ؛ زرابم  دـیّرغیم و  و 
دماین تریغ  رس  رب  سک  چیه  درکن و  عمط  وا  رد  یسک  ًالصا  و  تساخنرب ، وا  اب  هلباقم  هب  دادیمن و  ار  وا  باوج  ناناملسم  زا  یـسک 

.دنک دوجو  راهظا  وا  لباقم  رد  تریصب  يور  زا  ات 

.داد نم  تسد  هب  ار  ریشمش  نیمه  تسب و  مرس  رب  يا  هماّمع  دوخ  تسد  اب  درک و  دنلب  اج  زا  ارم  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

( .دننکیم هراشا  راقفلاوذ  دوخ  فورعم  ریشمش  هب  اجنیا  رد  ترضح  )

هب نم  ندش  هتـشک  زا  دندوب و  نایرگ  نم  رب  هنیدم  نانز  هک  یلاح  رد  مدش ؛ دربن  نادیم  راپـسهر  دودـبع  نبورمع  اب  هلباقم  يارب  نم 
.كانساره دودبع  نب  ورمع  تسد 

وا فیدر  رد  ار  یناولهپ  درکیمن و  رّوصت  يدروامه  وا  يارب  برع  هک  یلاح  رد  دـناسر ؛ تکاله  هب  نم  تسدـب  ار  وا  دـنوادخ  اـّما 
.تخانشیمن

:( دومرف دودبع  نبورمع  ریشمش  تبرض  ياج  نداد  ناشن  اب  هدومن و  هراشا  دوخ  رس  قرف  هب  ترضح  )

نازیرگ ار  نانآ  دـناشچ و  برع  شیرق و  هب  ار  تسکـش  معط  نم  دربن  داهج و  اـب  زین  ادـخ  و  تخاون ، نم  رـس  رب  وا  ار  تبرـض  نیا 
(1) .دومن

دودبع نب  ورمع  تناها  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروخرب  ناتساد  « : 6  » تسویپ

هرابکی تسشن ، شا  هنیس  يور  رب  دنکفا و  نیمز  رب  نیگمهس  يا  هبرض  اب  ار  دودبع  نبورمع  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه 
يو راتفر  نیا  .درک  مامت  ار  ورمع  راک  دعب  یتاظحل  دز و  يرود  گنج  نادیم  رد  درکن ؛ ادـج  نت  زا  ار  ورمع  رـس  تساخرب و  اج  زا 

یلع ارچ  هک  دش  باحصا  نیب  يوگو  تفگ  ببس 
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! درکن مامت  لّوا  هظحل ي  نامه  رد  ار  ورمع  راک 

خـساپ ترـضح  يدرک ؟ گنرد  يرادقم  یتشکن و  ار  ورمع  تعرـس  هب  ارچ  دیـسرپ : يو  زا  ربمایپ  دربن ، نادیم  زا  تشگزاب  زا  سپ 
: دنداد

هنیس ي رب  هک  یماگنه  هللا ؛ یف  هتلتق  ّمث  یب ، ام  نکس  یّتح  هتکرتف  یسفن ، ّظحل  هبرضأ  نأ  تیشخف  یهجو ، یف  لفت  یّما و  متـش  دق 
وا دنیشن و  ورف  ممشخ  ات  مدرک  يراددوخ  وا  نتشک  زا  تهج  نیدب  .دنکفا  میور  رب  ناهد  بآ  تفگ و  ازسان  مردام  هب  متـسشن ، يو 

(1) .نتشیوخ ماقتنا  هن  مشکب ، قح  ياضر  يارب  ار 

: تسا نینچ  نآ  تایبا  زا  یشخب  هک  تسا  هدروآ  مظن  هب  رعش  يابیز  نابز  اب  ار  یخیرات  هنحص ي  نیا  يولوم 

ل -- مع صال  - خا زو  - مآ ي  --- لع زا 

لغد زا  هّز  -- نم ناد  ار  ر ح-ق  -- یش

تفای تسد  یناو  --- لهپ رب  از  رد غ-

تفاتش دروآرب و  ير  -- یشمش دوز 

یلع يور  تخاد ب-ر  - نا ود  -- وا خ

ي -- لو ر  --- -ّي و ه بن را ه-ر  -- ختفا

هام يور  هک  یخر  رب  دز  ود  نآ خ-

هاگ هدجس  رد  وا  شیپ  درآ  هد  -- جس

یلع نآ  ریشمش  تخادنا  نا  - مز رد 

ي -- لهاک -ش  ياز رد غ- -- نا وا  در  ك-

لمع نیز  زرابم  نآ  نار  -- یح تشگ 

لحم یب  تمحر  وفع و  ندومن  زو 

یتشارفا ز  -- یت غ  -- یت رب م-ن  -ت  فگ

یتشاذگب ار  --- يد م -- نکفا زا چ-ه 
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: دیوگیم هک  اجنآ  ات 

يا هدید  لقع و  هلمج  هک  -ي  لع يا 

يا هد  - يد -ه  چنآ زا  -و  گاو يا  ه  -- ّمش

ي -- ضترم ّي  -- لع يا  ا  ---- شگب زار 

اضقلا نسح  ا  -- ضقلا ءوس  زا  سپ  يا 

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ترضح  خساپ  و 

منزیم قح  یپ  زا  غ  -- یت ن  -- تفگ م

منت رو  - مأ م ن-ه م- --- ّقح هد ي  --- نب

اوه ر  --- یش متسین  م ، -- ّقح ر  --- یش

اوگ دشاب  ن  -- ِنید م رب  ِل م-ن  -- عف

مالغ ار  ام  هش و  ناها  -م ب-ر ش- شخ

ما -- گل ریز  ما  ه  --- تسب ار ه-م  -م  شخ
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بارخ دش  مفقس  هچرگ  مرون ، قرغ 

بارتوب متسه  هچرگ  متشگ  هضور 

ادخ ر  -- یغ نایم  رد  د  -- مآرد نو  -- چ

ازس ندر  --- نا ك - یم رد  -- نا ار  غ  -- یت

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا  تبیصم  « : 7  » تسویپ

و هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  لا  --- حـترا تب  -- یـصم ي  ---- نیگنـس -ف  یـصوت رد  مالّـسلا ) هیلع  -ن( ینمؤ -- ملار - یما
: دراد اسر  سب  یمالک  دادیور  نیا  یخلت  تّدش 

سک چیه  هب  .دوب  ترضح  نآ  اب  نم  سنا  همه ي  .متشادن  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  زج  یـسنوم  نیملـسم  همه ي  نایم  رد 
هاگهانپ اهنت  و  مدوب ، وا  هب  درف  نیرتکیدزن  نیرت و  یمیمص  .متشادن  دامتعا  ناشیا  هزادنا ي  هب  یـسک  هب  .مدشن  کیدزن  ناشیا  دننام 

.دوب وا  نم 

ياـهکمک .دوب  هدوشگ  نم  رـس  رب  ار  شتّبحم  لاـب  هدومن ، تیبرت  دوخ  ناـماد  رد  ارم  یکدوک  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر 
نابرهم يردپ  نوچ  و  مشچب ، ار  یمیتی  معط  دادن  هزاجا  بلاطوبا - مردپ - زا  دعب  .دوب  اشگراک  طیارـش  همه ي  رد  نم ، هب  شناوارف 

ار اـهدوبمک  همه ي  هک  دوـب  یفاـک  ما  هداوناـخ  نم و  يارب  شیاـهتّبحم  .تـفرگ  هدـهع  هـب  ارم  تـشیعم  دوـمن و  هرادا  ارم  یگدـنز 
رد هک  يدـنلب  تاماقم  هب  مدرب و  ترـضح  نآ  زا  نم  هک  يا  یملع  يونعم و  ياه  هدافتـسا  اّما  .دزاس و  عفترم  ار  اهیتساک  فرطرب و 

.درک نایب  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مدیسر ، دنوادخ  هاگرد 

، دمآ یم  دورف  اههوک  رب  همه  نآ  رگا  هک  تخیرورف  نم  رـس  رب  يا  هّصغ  مغ و  نانچنآ  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  تلحر  اب 
ًاتقیقح .دـندوبن  ّطلـسم  دوخ  رب  هداد و  فک  زا  رایتخا  دـندرکیم و  یباـتیب  نادـناخ  دارفا  ماـمت  .دـندومنیم  لّـمحت  هک  مرادـن  ناـمگ 

اهنآ زا  ار  يریگ  میمـصت  ناوت  هدرک و  ماـمت  ار  ناـشربص  گرزب  تبیـصم  نیا  و  دنتـشادن ، ار  يراوگوس  نیا  نیگنـس  راـب  ییاـناوت 
.دنونشب يزیچ  هن  دنهاوخب و  يزیچ  هن  دنیوگب و  يزیچ  دنتسناوتیم  هن  .دوب  هتفرگ 
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.دندیمهفیمن يزیچ  هدرک و  مگ  ار  دوخ  لقع  ایوگ 

، هدش هلانمه  ام  اب  یعمج  دندادیم و  يرادلد  دنتفگیم و  تیلست  ام  هب  یعمج  .دندوب  كانفسا  عضو  نیا  ریثأت  تحت  زین  مدرم  هّیقب ي 
(1) .دندرکیم یباتیب 

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  تافو  تبیصم  رب  ربص  « : 8  » تسویپ

و هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  تاـفو  ت  --- بیـصم رب  ر  ---- بص ه ي  ---- نیمز رد  مالّـسلا ) هیلع  ) نـینمؤ --- مـلار - یما
: دیامرفیم نآرق  عمج  عوضوم  ربمایپ و  نیفدت  مسارم  ّمهم  هفیظو ي  ود  هب  لاغتشا 

لوسر رماوا  يارجا  لوغـشم  مدرک و  هشیپ  توکـس  مدوب ، ّطلـسم  دوخ  رب  مدادن ، فک  زا  ربص  نانع  هک  مدوب  نم  اهنت  نایم ، نیا  رد 
ناشیا روتـسد  سپـس  مدرپس و  كاخ  هب  ار  شکرابم  ندب  مدش ؛ راوگرزب  نآ  زامن  نفک و  لسغ و  تهج  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ

.مدومن يریگیپ  نآرق  يروآ  عمج  رب  ینبم  ار 

دـنوادخ و بجاو  ّقح  ات  تشادـن ، زاب  فیاظو  نیا  ماجنا  زا  ارم  تبیـصم ، یگرزب  لد و  زوس  زوسناج ، ياه  هلاـن  ناوارف ، ياهکـشا 
لّمحتم ار  اهنآ  همه ي  یـشیدنارود  يرابدرب و  اب  مدناسر و  نایاپ  هب  دـندوب ، هداد  نامرف  نم  هب  هک  ار  هچنآ  مدرک و  ادا  ار  شلوسر 

(2) .مدش

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا  زا  دعب  ثداوح  « : 9  » تسویپ

دنتشون رصم  مدرم  يارب  يا  همان  يو  هارمه  هب  دندیزگرب ، رصم  يرادناتسا  هب  ار  رتشا  کلام  هک  یماگنه  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
زا دعب  طیارش  و 
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: دنداد حیضوت  نانآ  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  لاحترا 

.دشاب وا  يایبنا  نییآ  ظفاح  هاوگ و  نایناهج و  هدـنهد ي  میب  ات  داتـسرف  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) دّـمحم ناحبـس  دـنوادخ  دـعب ؛ اّما  »
.دنتساخرب هعزانم  هب  وا  زا  دعب  تفالخ  تراما و  هرابرد ي  ناناملسم  تسبرب ، ناهج  زا  تخر  داب - وا  رب  دورد  هک  وا - نوچ 

وا تیب  لها  زا  ار  يربهر  تماما و  رما  ربماـیپ ، زا  دـعب  برع  هک  درکیمن  روطخ  مرطاـخ  هب  و  مدرکیمن ؛ رکف  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب 
عامتجا درک ، تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت  دـنزاس ! رود  نم  زا  ار  نآ  اهنآ  مدرکیمن ) رواب  و  دـنهد ، رارق  رگید  ياج  رد  و   ) دـننادرگب
مالـسا زا  یهورگ  مدـید  دوخ  مشچ  اب  هکنیا  ات  مدراذـگ ، تسد  يور  رب  تسد  .دـننک  تعیب  وا  اب  هک  دوب  ...نـالف  فارطا  رد  مدرم 

.دنزاس دوبان  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) دّمحم نید  دنهاوخیم  هتشگزاب و 

يارب نآ  تبیصم  هک  مشاب ، مالسا  رد  فاکش  يدوبان و  دهاش  دیاب  منکن ، يرای  ار  شلها  مالـسا و  رگا  مدیـسرت  هک  دوب ) اجنیا  رد  )
مامت لیاز و  هک  تسا ، ایند  یگدـنز  هاتوک  نارود  هرهب ي  نیا  هک  ارچ  دوب ؛ رتگرزب  امـش  رب  تموکح  تفالخ و  نتخاس  اـهر  زا  نم 

ات متـساخاپ ، هب  ثداوح  نیا  عفد  يارب  سپ  .دنـشاپیم  مه  زا  هک  ییاهربا  نوچمه  اـی  و  دوشیم ؛ ماـمت  بارـس »  » هک روطناـمه  دوشیم ؛
.دیدرگ مکحم  اجرباپ و  نید  دش و  دوبان  تفر و  نایم  زا  لطاب 

مسرتیمن و دنـشاب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  مامت  اهنآ  هک  یلاح  رد  موش ، ور  هبور  نانمـشد )  ) اـهنآ اـب  اـهنت  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
هب نیقی  اب  و  منیبیم ، دوخ  مشچ  اب  متـسه ، نآ  رب  مدوخ  هک  ار  یتیادـه  دنتـسه و  نآ  رد  اـهنآ  هک  ار  یهارمگ  نآ  نم  .مرادـن  یکاـب 

یتسرپرـس هک  مکانهودنا  نیا  زا  یلو  .مراودـیما  شـشاداپ  هب  متـسه و  مراگدرورپ  تاقالم  قاتـشم  نم  .مشابیم  اجرباپ  مراگدرورپ 
اهنآ دننک و  بلـس  ار  ادخ  ناگدنب  يدازآ  دنربب ، تراغ  هب  ار  لاملا  تیب  دـتفا ؛ ناراکبان  نادرخیب و  نیا  تسدـب  تّما  نیا  تموکح 

نیا رد  .دنهد  رارق  دوخ  ناتسدمه  ار  ناقساف  دننک و  دربن  ناحلاص  اب  دنزاس ؛ شیوخ  هدرب ي  ار 
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نییعت ییاطع  اهنآ  يارب  ات  دنتفریذپن  ار  مالسا  نانآ  زا  یخرب  و  هدش ، يراج  نآ  رب  دح  هدیشون و  بارـش  هک  دنتـسه  یـضعب  هورگ ،
شنزرـس و راک  رد  یتسـس  هب  مدرکیمن و  قیوشت  تضهن  ماـیق و  يارب  ار  امـش  هزادـنا  نیا  دوبن ، تاـهج  نیا  رطاـخب  رگا  .دـیدرگ و 

.متخاسیم ناتیاهر  دیدومنیم ، یتسس  ابا و  رگا  و  مدیشوکیمن ، ناتقیوشت  يروآدرگ و  رد  مدومنیمن و  خیبوت 

هدش و ریخست  ناتیاهروشک  دینیبیمن  ایآ  دنا ؟ هدروآرد  دوخ  ّطلست  تحت  ار  امش  ياهرهـش  دنا و  هتفرگ  ار  امـش  فارطا  دینیبیمن  ایآ 
دربن راب  ریز  زا  هناش  .دینک  چوک  نمـشد  اب  دربن  يارب  دنک - تمحر  ار  امـش  ادخ  تسا -؟ هتـشگ  لیدبت  گنج  نادیم  هب  ناتیاهرهش 

یگدنز هرهب ي  و  داد ، دیهاوخ  يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  دش و  دیهاوخ  تسدریز  هک  دیهدن ، هار  دوخ  هب  یلبنت  یتسـس و  دینکن و  یهت 
.تفخ دـهاوخن  وا  بیقعت  زا  نمـشد  دـباوخب ، هک  سک  نآ  تسا و  رادـیب  هشیمه  وجگنج  ردارب  .دوب  دـهاوخ  رت  تسپ  همه  زا  امش 

(1) .مالّسلاو

نایفسوبا مالّسلا ؛) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  « : 10  » تسویپ

( مالّسلا هیلع  ) یلع دمآ و  ربمایپ  هناخ ي  رد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  لاحترا  زا  دعب  نایفـسوبا  هک  دنکیم  لقن  دیفم  خیش 
: دناسر ار  دوخ  دوصقم  رعش  تیب  دنچ  اب  درک و  باطخ  ار  مشاه  ینب  نادناخ  و 

مکیف ساّنلا  اوعمطت  مشاه ال  ینب 

ّيدع وأ  ًهّرم  نب  میت  ا  -- مّیس الو 

مکیلإو مکیف  ّالإ  ر  ---- مألا ا  -- مف

ّیلع نسح  وبأ  ّالإ  ا  ---- هل سیلو 

ٍمزاح ّفک  اهب  دد  - شأف نسح  ابأ 

ّیلم یجتری  يذ  - ّلا رمألاب  ّکنإف 

، رمع هلیبق ي   ) يدـع هلیبق ي  و  لّوا ) هفیلخ ي  رکبوبا ، هلیبق ي   ) میت هلیبق ي  دـننک و  عمط  امـش  ّقح  رد  مدرم  اداـبم  مشاـه ، ینب  يا 
امش رب  مّود ) هفیلخ ي 
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.دنریگ یشیپ 

.تسین نآ  قیال  یلع  نسحلاوبا  زج  یسک  هدوب و  امش  هتسیاش ي  اهنت  يرادمامز ، تفالخ و 

! يراد یگتسیاش  مهم  رما  نیا  رب  وت  طقف  هک  نک  هدامآ  تفالخ  يارب  ار  دوخ  ياناوت  تسد  نسحلاوبا ، يا 

: دز ادص  دنلب  يادص  اب  سپس 

امـش رب  تسا - هیاـمورف  درم  رـسپ  هیاـمورف و  يدرم  هک  رکبوبا - دـیریذپیم  هنوـگچ  فاـنم ! دـبع  نادـنزرف  يا  مشاـه ، نادـنزرف  يا 
هدایپ هراوس و  یگنج  ياـهورین  زا  رپ  ار  رهـش  نیا  امـش  یناـبیتشپ  يراـی و  يارب  دـیهاوخب ، رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک ؟ ییاورمکح 

! مزاسیم

: دومرف مامت  ّتیعطاق  اب  يو  خساپ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

( هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ) هللا لوسرب  لیغاشم  نحنو  هلهأو ، مالـسإلا  دـیکت  تلز  امو  لوقت ، امب  هللا  دـیرت  ام  هللاوف  نایفـس ، اـبأ  اـی  عجرإ 
ناـبز رب  هک  نانخـس  نیا  رد  وـت  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  درگزاـب ، نایفـسابا ! يا  بقتحا ؛ اـم  ّیلو  وـهو  بستکا  اـم  يرما ء  ّلـک  یلعو 

هلیح هئطوت و  هب  ناناملـسم  مالـسا و  هرابرد ي  هراومه  وت  هک  اریز  يا ؛ هدرکن  مادقا  ادخ  يارب  يرادن و  ییادخ  دصق  چیه  يدروآ ،
تسا و شیوخ  رادرک  ورگ  رد  سک  ره  و  میتسه ، هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  راک  مرگرـس  نونکا  ام  .يا  هدوب  لوغـشم  يرگ 

(1) .دشابیم دوخ  رایتخا  بحاص 

مّود هفیلخ ي  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  « : 11  » تسویپ

: دومرف نینچ  مّود  هفیلخ ي  هب  باطخ  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هغالبلا ، جهن  لقن  قبط 
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، دوشیم هدنکارپ  اه  هرهم  یمامت  دلـسگب ، هتـشر  رگا  و  دشخبیم ؛ ماظن  ار  اه  هرهم  هک  تسا  يا  هتـشر  دننامه  هاپـس  هدـنامرف  هاگیاج  »
ییورین مالسا  دوجو  اب  یلو  تسا ، زیچان  كدنا و  رامشب  برع  هچرگ  زورما ، .ددرگن  رّـسیم  زگره  ناشندروآ  درگ  رگید  هک  ناسنآ 

.تسا ریذپان  تسکش  تدحو ، وترپ  رد  هک  تسا  دنمناوت 

، یباـی روضح  ههبج  رد  دوخ  هکنآ  یب  و  راداو ، شدرگ  هب  ار  ماـظن  نیا  هنودرگ ي  برع  يورین  اـب  شاـب و  روحم  ناـنچمه  وت  سپ 
هک دـسریم  ییاـج  هـب  راـک  دننکـشیم و  ناـمیپ  فاـنکا  فارطا و  زا  اـهبرع  يورب ، نیمزرـس  نـیا  زا  رگا  اریز  زورفیب ؛ ار  دربـن  شتآ 

.ددرگ رتراوشد  یتسه ، نآ  يورایور  هچنآ  زا  يا ، هداهن  رس  تشپ  هچنآ  يرادهگن 

، دینک عطق  ار  نآ  رگا  .برع  هشیر ي  تسا  نیا  : » دنیوگ نینچ  شیوخ  اب  دننیبب ، گنج  ههبج ي  رد  ار  وت  اهمجع  رگا  وس ، رگید  زا 
شیپ زا  شیب  ناشعمط  دـنروآ و  شروی  رت  تخـس  اـت  دوشیم  يا  هزیگنا  گـنج  رد  وت  روضح  ناسنیدـب ، دـیوش .» هدوسآ  گـنج  زا 

(1) «. دوش هتخیگنارب 

: تسا هدرک  لقن  يرت  طوسبم  روط  هب  مّود  هفیلخ ي  اب  ار  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانخس  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش 

، یناوخارف نمی  زا  ار  نمی  لها  رگا  و  دـنروآ ، یم  شروی  اهنآ  نانز  ناکدوک و  رب  نایمور  یهد ، تکرح  ماش  زا  ار  ماـش  لـها  رگا  »
دنروشیم و رهـش  ود  نیا  بناوج  فارطا و  زا  اهبرع  ییامن ، جیـسب  ار  هّکم  هنیدـم و  مدرم  رگا  و  دـننکیم ، هلمح  اجنآ  هب  هشبح  مدرم 

نآ يورایور  هچنآ  زا  يا ، هداـهن  رـس  تشپ  هچنآ  يرادـهگن  هک  دـسریم  ییاـج  هب  راـک  هاـگنآ  و  دـنیامنیم ، لـتخم  ار  زکرم  ّتینما 
.ددرگ رتراوشد  یتسه ،

( تسا برع  ياپ  دننامه  ای : و   ) تسا برع  درم  نیا  : » تفگ دـنهاوخ  وت  ندـید  اب  اهمجع  ینک ، یهارمه  نایهاپـس  اب  دوخ  وت  رگا  و 
دینک عطق  ار  نآ  رگا  هک 
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دنروآ و شروی  رت  تخـس  ات  دوشیم  يا  هزیگنا  گنج  رد  وت  روضح  نیاربانب ، دیا .» هدـنکرب  نب  خـیب و  زا  ار  برع  دـینکرب ، اج  زا  و 
دـصق هک  مه  ار  یناـسک  يا و  هدـناروش  شیوخ  رب  ار  ناـنآ  دوخ  تسد  اـب  وت  هجیتـن  رد  و  دوش ، هتخیگنارب  شیپ  زا  شیب  ناـشعمط 

.ییامنیم نانآ  يرای  هب  قیوشت  دنتشادن ، نانآ  هب  کمک 

هک  ) هرصب مدرم  هب  و  امن ، رقتسم  دوخ  ياهرهش  رد  ار  هنیدم ) هّکم و  نمی و  ماش و   ) اهرهـش نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  اّما 
رد ناکدوک  نانز و  زا  ینابهگن  رهش و  زا  تظفاحم  يارب  نانآ  زا  یهورگ  دنوش ؛ هورگ  هس  هک  سیونب  دنرادن )، فارطا  رد  ینمشد 
هب مّوس  هورگ  و  دـننکن ، ینکـش  نامیپ  اـهنآ  هک  دنـشاب  بظاوم  دـنزادرپب و  هّمذ  لـها  زا  تبقارم  هب  رگید  یهورگ  و  دـننامب ، هرـصب 

« .دننک ادیپ  روضح  گنج  ههبج ي  رد  دنباتشب و  شیوخ  ناردارب  کمک 

(1) .ددرگ یلمع  داهنشیپ  نیا  دیاب  تسا و  نیمه  تسرد  يأر  يرآ ؛ تفگ : رمع 

فوع نب  نمحّرلادبع  همانیگدنز ي  « : 12  » تسویپ

رد وا  .تسا  هنیدـم  هب  سپـس  هشبح و  هب  نیرجاـهم  زا  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هباحـص  زا  یـشرق  فوع  نب  نمحّرلادـبع 
دش و جراخ  هنیدـم  زا  كوبت  گنج  دـصق  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ مهن ، لاس  رد  یتقو  .تشاد  روضح  ربمایپ  نامز  ياهگنج 

هرـسیم رب  ار  نمحّرلادبع  هنمیم و  رب  ار  هحلط  نارجاهم و  رادـمچرپ  ار  ریبز  داد ، رارق  دوخ  نیـشناج  هنیدـم  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
( مالّسلا هیلع  ) یلع رمع و  رکبوبا و  يدزمان  زا  يو  عافد  زا  یکاح  هک  هدش  لقن  یتالمج  يو  زا  هفیقس  يارجام  رد  .تشامگ  رکـشل 

.تسا تفالخ  يارب 

فورعم ناراد  هیامرس  زا  یکی  دوب ، نامثع  رهاوخرهوش  هک  نمحّرلادبع 
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رگم مرادـیمنرب  ار  یگنـس  تفگیم : دوخ  هرابرد ي  هک  دوب  نانچنآ  هیامرـس  دوس و  بسک  رد  .تفریم  رامـشب  نارکتحم  زا  شیرق و 
! دوب هدیمان  تّما » نوعرف   » ار نمحّرلادبع  مّود - هفیلخ ي  رمع - .تسا  نآ  ریز  رد  يا  هرقن  الط و  منادیم  هکنآ 

ریز شکبآ  واگ  تسیب  اب  ار  هنیدم  فرج  هقطنم ي  .دنا  هتشون  بسا  دص  دنفسوگ و  رازه  هس  واگ و  رازه  ار  يو  تورث  زا  ملق  کی 
کی غلبم ، نیا  دیـسر و  هیثرا  راـنید  رازهداتـشه  شناـنز  زا  کـی  ره  هب  دُرم ، هک  یماـگنه  دوب و  نز  راـهچ  ياراد  وا  .دربـیم  تشک 

ار وا  هیثرا ي  داد ، قالط  يرامیب  لاح  رد  ار  دوخ  نانز  زا  یکی  یتقو  .دیـسریم  يو  نانز  هب  هک  دوب  وا  تورث  متـشه  کی  زا  مراهچ 
، دش هدافتسا  ربت  زا  نآ  میسقت  نتسکش و  يارب  هک  تشاذگ  ياج  رب  الط  شمش  ردقنآ  نمحّرلادبع  .درک  هحلاصم  رانید  رازه  اب 83 

.دز هلبآ  راک  ِيرایسب  زا  نارادربت  ياهتسد  هک  نادنچ 

.تشذگرد يرجه  لاس 32  رد  يو 

صاّقو یبا  نب  دعس  همانیگدنز ي  « : 13  » تسویپ

هب هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ يوس  زا  يو  .دوب  ناگدروآ  مالـسا  نیلّوا  زا  شیرق ، هلیبق ي  هرهز  ینب  هریت ي  زا  صاّقو  یبا  نب  دعس 
راد هدهع  ار  نایناریا  هیلع  گنج  یهدـنامرف  رمع ، تموکح  ماّیا  رد  .تشگرب  يزوریپ  اب  دـش و  بوصنم  راّرخ  هیرـس ي  یهدـنامرف 

يور زا  سپ  و  درک ، عانتما  مالّسلا ) هیلع  ) یلع اب  تعیب  زا  نامثع ، ندش  هتشک  زا  دعب  .دیدرگ  حتف  يو  طّسوت  نانآ  ورملق  رثکا  دش و 
رد ات  دیزگ  ینکـس  تشاد ، هنیدم  یلیم  هد  رد  هک  يا  هناخ  رد  تفریذپن و  تُسپ  شریذـپ  يارب  ار  يو  داهنـشیپ  هیواعم ، ندـمآ  راک 

.دنام ياج  رب  يو  زا  یناوارف  تورث  گرم  ماگنه  .درک  تافو  يرجه  لاس 55 
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هللادیبع نب  هحلط  همانیگدنز ي  « «: 14  » تسویپ

تسیب و تسا  هدش  هتفگ  تشاد و  تکرـش  دحا  گنج  رد  .دوریم  رامـشب  هیلّوا  ناناملـسم  زا  عاجـش و  یباحـص  هللادـیبع ، نب  هحلط 
اب ناگدننک  تعیب  نیلّوا  زا  تفریم و  رامشب  هدننک  کیرحت  یلصا و  لماوع  زا  نامثع ، هیلع  بالقنا  نایرج  رد  .تشادرب  مخز  راهچ 
هار يولع  تموکح  اـب  هلباـقم  يارب  ار  لـمج  گـنج  هک  دوـب  زین  نانکـش  ناـمیپ  نیلّوا  زا  لاـح ، نیع  رد  دوـب و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع

.دیسر لتق  هب  تشاد ، روضح  لمج  رکشل  رد  هک  مّوس - هفیلخ ي  داماد  ناورم - طّسوت  لمج  گنج  رد  يو  .تخادنا 

لماک هید ي  هزادنا ي  هب   ) رانید رازه  زا  شیب  هنازور  قارع ، زا  شدمآرد  تشاد و  هفوک  رد  رگید  یخاک  هنیدم و  رد  یخاک  هحلط 
.تشاد نیا  زا  شیب  يدمآرد  ًهارس  هیحان ي  رد  دوب و  ناسنا ) کی 

ماوع نب  ریبز  همانیگدنز ي  « : 15  » تسویپ

هنیدم هب  سپس  هشبح و  هب  نیرجاهم  زا  هک  دشابیم  يو  هباحص ي  زا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  هّمعرـسپ ي  ماوع ، نب  ریبز 
هب موجه  رد  دز و  زاب  رَس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  يو  .تشاد  تکرش  ربمایپ  ياهگنج  یمامت  رد  دوریم و  رامـشب 

مازعا صاع  نب  ورمع  يرای  هب  یهاپـس  یهدـنامرف  تَمِـس  هب  رمع  تموکح  رد  .تخادرپ  يو  زا  عافد  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هناخ ي 
اّما درک ، تعیب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع اب  هک  دوب  یناسک  نیلّوا  زا  تشاد و  شقن  نامثع  هیلع  مدرم  کیرحت  رد  نارگید  زا  شیب  وا  .دش 

خیبوت اب  هک  تشاد  ار  هکرعم  زا  يریگ  هرانک  دصق  گنج ، نادیم  رد  روضح  زا  دعب  دش و  لمج  گنج  یلـصا  ناربهر  زا  یلیالد  هب 
نیمه رد  تفرگ و  هلصاف  گنج  نادیم  زا  سپس  درک و  ماما  رکشل  هب  يدیدش  هلمح ي  لیلد  نیمه  هب  تشگ و  هجاوم  شدنزرف 
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.دیسر لتق  هب  زومرج  نب  رمع  طّسوت  رادوریگ 

.تشاذگ یقاب  دوخ  زا  یناوارف  عرازم  اهغاب و  زینک و  رازه  مالغ ، رازه  بسا ، سأر  رازه  الط ، رانید  رازه  گرم 50  ماگنه  ریبز 

نافع نب  نامثع  همانیگدنز ي  « : 16  » تسویپ

تافو زا  سپ  هّیقر و  بیترت : هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  رتخد  ود  يو  .دوب  مالـسا  لوبق  رد  نیقباس  زا  نافع  نب  ناـمثع 
دوب و هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ ناگدنسیون  وزج  وا  .دشن  يدنزرف  بحاص  کی  چیه  زا  یلو  تفرگ ، يرـسمه  هب  ار  موثلک  ّما  يو 

ّطلسم مدرم  رب  ار  هّیما  ینب  دشیم ، هدیزگرب  تفالخ  هب  نامثع  رگا  رمع ، هاگدید  زا  .دش  هنیدم  رد  يو  نیشناج  ماش  هب  رمع  رفـس  رد 
لاملا تیب  تخاس ، ّطلـسم  مدرم  رب  ار  هّیما  ینب  دوخ ، هلاس ي  هدزاود  تفالخ  نارود  رد  وا  .دیـشخبیم  اهنآ  هب  ار  ادـخ  لام  درکیم و 

درک و دـیعبت  دوب - هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ياهنامرآ  يرارقرب  ناهاوخ  هک  ار  ضرتعم  یباحـص  رذوبا - دیـشخب ، ناشیوخ  هب  ار 
مایق اب  تیاهن  رد  دنادرگزاب و  هنیدـم  هب  مارتحا  اب  ار  ناورم - ردـپ  صاعلا  نب  مکح  دـننام  هلآو -) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ ياهیدـیعبت 

.داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  يو  هیلع  مدرم 

تفالخ ياروش  نییعت  يارب  مّود  هفیلخ ي  تّیصو  نتم  « : 17  » تسویپ

روضح رد  دناوخارف و  دوخ  شیپ  ار  تفالخ  ياروش  ياضعا  رفن  شش  دوب ، هداتفا  گرم  رتسب  رد  رمع  هک  یماگنه  دسیونیم : يربط 
هب شیوخ  نیب  زا  ار  نت  کی  اـت  اـمن  عمج  يا  هناـخ  رد  ار  نت  شـش  نیا  نم ، نفد  زا  دـعب  هک  داد  روتـسد  دوسأ  نب  دادـقم  هب  ناـنآ 

: تفگ بیهص  هب  و  دننیزگرب ، تفالخ 
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مه درگ  ار  هحلط  و  نمحّرلادـبع ، دعـس ، ریبز ، نامثع ، یلع ، زور ، هس  نیا  رد  تسوت و  هدـهع ي  رب  زور  هس  لوط  رد  زامن  هماـقا ي 
زا نت  جنپ  رگا  .یتسیا  یم  نت  شـش  نیا  رـس  يالاب  رب  .درادن  يار  ّقح  نکل  دشاب و  هتـشاد  روضح  زین  هللادبع  مدنزرف  و  يروآ ، یم 
نت راهچ  رگا  و  ییامنیم ! ادـج  نت  زا  ار  يو  رـس  اجنامه  درک ، تفلاخم  نت  کی  اهنت  دـندش و  لوقلا  قفّتم  هفیلخ  باـختنا  رد  ناـنآ 

باختنا ار  يدرف  نت  هس  هک  دـندش  هورگ  ود  رگا  و  یناسریم ! لتق  هب  ار  ود  نآ  دـندومیپ ، تفلاـخم  هار  نت  ود  دـندوب و  لوقلا  قفّتم 
ره رظن  دـنریذپب و  ار  هللادـبع  مدـنزرف  ّتیمکح  دـیاب  دـندرک ، باـختنا  تفـالخ  هب  ار  يرگید  صخـش  زین  رگید  نـت  هـس  دـندرک و 

باختنا یهورگ  زا  هفیلخ  دـندشن ، یـضار  هللادـبع  ّتیمکح  هب  رگا  و  دـشاب ؛ يریگ  میمـصت  كالم  درک ، باـختنا  يو  هک  یهورگ 
نیا هب  دـنراد ، رارق  لـباقم  هورگ  رد  هک  رگید  نت  هس  هک  یتروـص  رد  و  دراد ، رارق  هورگ  نآ  رد  فوـع  نب  نمحّرلادـبع  هک  ددرگ 

(1)! دنوش هتشک  گنردالب  دندوب ، ضرتعم  هویش 

دندرکیم حرطم  نامثع  رب  هک  یتالاکشا  « : 18  » تسویپ

: زا دوب  ترابع  دندرکیم ، دراو  نامثع  رب  هک  یتالاکشا  هدمع ي 

.تخیگنا یمرب  ار  يرایسب  بّجعت  هک  نامثع  تفگنه  تورث  - 

رازه هاجنپ  دص و  مهرد و  رازه  هاجنپ  دص و  نویلیم و  هس  غلبم  دـش ، هتـشک  نامثع  هک  يزور  هک  تسا  هدـش  لقن  يربک  تاقبط  رد 
يو دـقن  لوپ  زا  رتـشیب  رایـسب  شناـیاپراهچ  اـهنیمز و  عرازم و  شزرا  هّتبلا  و  دوب ، دوـجوم  يو  رادقودنـص  دزن  رد  دـقن  هجو  راـنید 

(2) .تسا هدش  هدز  نیمخت 

.هنیدم هب  صاعلا  یبأ  نب  مَکَح  ندنادرگزاب  - 
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تأرج زین  رمع  رکبوبا و  و  دوب ، هدـش  دـیعبت  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  رد  دوب ، ناورم  ردـپ  ناـمثع و  يومع  هک  يو 
يو هب  لاملا  تیب  زا  زین  لوپ  یناوارف  غلبم  دـنادرگزاب و  هنیدـم  هب  ار  يو  نامثع  اّما  دـندوب ؛ هدادـن  دوخ  هب  ار  ربماـیپ  مکح  نتـسکش 
يو هب  ار  همه  دـش ، يروآ  عـمج  تاـکز  مهرد  رازه  یـس  هـکنیا  زا  دـعب  دوـمن و  هعاـضق  هلیبـق ي  تاـکز  لوئـسم  ار  وا  دیـشخب و 

(1)! دیشخب

.مکح نب  ناورم  شیوخ  داماد  هب  ناوارف  ياهششخب  - 

داد روتسد  نامثع  .دیـسر  رانید  رازهدصناپ  نویلیمود و  هب  دقن  هوجو  مقر  دش و  ناناملـسم  بیـصن  یناوارف  میانغ  اقیرفا ، حتف  زا  دعب 
(2) .دوش هدیشخب  ناورم  هب  میانغ  سمخ 

اب رکبوبا  نامز  رد  دوب و  هدش  هدیـشخب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف ي  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نامز  رد  هک  كدف  نینچمه 
ناورم نادناخ  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  ات  دـش و  هدیـشخب  ناورم  هب  نامثع  طّسوت  تشگ ، جراخ  ناشیا  تسد  زا  یهاو  يا  هناهب 

(3) .دنام یقاب 

.هّیما ینب  زا  دوخ  ناکیدزن  هب  لاملا  تیب  زا  ناوارف  ياهششخب  - 

ردارب مکح - نب  ثراح  شیومعرـسپ  هب  نامثع  طّسوت  دوب ، هدش  نیملـسم  فقو  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ طّسوت  هک  هنیدم  رازاب 
(4) .دش هدیشخب  ناورم -

نیا هک  داد  روتسد  هرصب  رادناتسا  هب  و  دیـشخب ، يو  هب  مهرد  رازهدصـشش  دروآرد و  دلاخ  نب  هللادبع  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  نامثع 
(5) .دیامن تخادرپ  هرصب  لاملا  تیب  زا  ار  غلبم 

، ریبز مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع .دومن  تفاـیرد  شاداـپ  مهرد  رازهدـص  غلبم  دوب ، ناـمثع  کـیدزن  نادـنواشیوخ  زا  هک  صاـع  نب  دـیعس 
نمحّرلادبع دعس و  هحلط ،
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: دنتفگ يو  هب  مدومن ! ادا  ار  يدنواشیوخ  ّقح  مدرک و  محر  هلـص  نم  تفگ : خـساپ  رد  وا  دـندرک و  ضارتعا  نامثع  هب  هراب  نیا  رد 
ییاـهتبهوم نینچ  زا  ار  ناـشناکیدزن  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  ود  نآ  داد : خـساپ  دنتـشادن !؟ لـیماف  دـنواشیوخ و  رمع  رکبوبا و  رگم 

(1)! دنشاب دنم  هرهب  اهششخب  نیا  زا  ناکیدزن  دیاب  هک  مدقتعم  نم  اّما  دنیامن ؛ مورحم 

.مالسا نانمشد  هب  نیگنس  ياهتّیلوئسم  ندرپس  - 

دنزرف ثراح - .دش  بوصنم  ناکشم  يرادنامرف  هب  نایفسوبا - دنزرف  رمع - .تفریم  رامـشب  نامثع  رواشم  نیرتمهم  مکح  نب  ناورم 
یلاو دوب ، هدش  یفّرعم  منهج  لها  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ فرط  زا  تحارـصب  هک  هبقع  نب  دیلو  .تشگ  نیادم  رادنامرف  مکح -

و دروآ ، تسدب  ار  هرـصب  يرادناتـسا  ماقم  زین  رماع  نب  هللادبع  .دش  هدیزگرب  رـصم  يرادناتـسا  هب  حرـس  یبأ  نب  هللادبع  .دـش  هفوک 
هللا یّلـص  ) ربمایپ نامز  هک  دندوب  یناسک  دارفا  نیا  همه ي  دوب ! هداهن  انب  ناریا  مور و  ناهاشداپ  دننامه  یتموکح  ماش  رد  زین  هیواعم 

.دندوب علّطم  نانآ  داسف  قسف و  زا  یبوخب  مالسا  ردص  ناناملسم  دنتشاد و  یفنم  رایسب  قباوس  هلآو ) هیلع 

.یهلا دودح  يارجا  زا  يراددوخ  - 

دح ندش  يراج  زا  نامثع  اّما  دش ؛ تابثا  یعرـش  قیرط  هب  یتسم ، لاح  رد  يو  ندـناوخ  زامن  و  هفوک - یلاو  دـیلو - ندروخ  بارش 
(2) .دش يراج  دح  يو  تسد  اب  و  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رارصا  اب  تیاهن ، رد  دروآ و  لمع  هب  تعنامم  دیلو  هرابرد ي 

رـسمه و نینچمه  دناسر و  لتق  هب  ار  يو  تسا ، هدادؤلؤلوبا  هب  ار  رمع  لتق  روتـسد  نازمره  هکنیا  هناهب ي  هب  رمع - دنزرف  هللادـیبع -
نیلوتقم مد  ّیلو  ار  دوخ  تفرن و  راب  ریز  دیامن ، صاصق  ار  رمع  دنزرف  هک  دـش  هتـساوخ  نامثع  زا  یتقو  .تشک  زین  ار  ؤلؤلوبا  رتخد 

(3)! دراد وفع  ّقح  هک  تسناد 
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.هذبر هب  سپس  ماش و  هب  رذوبا  دیعبت  - 

.رسای راّمع  حرج  برض و  - 

.هنیدم زا  يو  ندرک  جورخلا  عونمم  دوعسم و  نب  هللادبع  نتخاس  بورضم  - 

.ماش هب  سیق  نب  رماع  دیعبت  ربیخ و  هقطنم ي  هب  لبنح  نب  نمحّرلادبع  دیعبت  - 

.هعصعص لیمک و  رتشا ، کلام  هلمج  زا  ماش ، هب  هفوک  ناگرزب  زا  نت  دیعبت 9  - 

نامثع هیلع  رب  مدرم  کیرحت  رد  هشیاع  هحلط و  هتسجرب ي  شقن  « : 19  » تسویپ

کیرحت نامثع و  اب  يو  تفلاخم  تّدش  زا  یکاح  هک  هدش  لقن  رصم  مدرم  هب  باطخ  هحلط  زا  يا  همان  ًهسایّسلا  ًهمامالا و  باتک  رد 
(1) .دشابیم يو  هیلع  شروش  هب  مدرم 

نامثع هیلع  رب  هحلط  هزادـنا ي  هب  سک  چـیه  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ باحـصا  نیب  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  یخیرات  بتک  رد  و 
(2) .درکیمن ششوک  شالت و 

لماوع زا  زین  ریبز  هک  دـنکیم  نشور  تسا و  ینالوط  رایـسب  هک  هدـش  لقن  نامثع  ریبز و  نیب  هرجاشم ي  حوتفلا ، باتک  رد  نینچمه 
(3) .تسا هدوب  نامثع  هیلع  مدرم  کیرحت  یلصا 

ناشن نایرج  .دـنا  هدرک  لقن  رما  نیا  رب  ار  يدـهاوش  نیخّروم  بلغا  دـشابیم و  خـیرات  تاّیهیدـب  زا  هشیاع  طّسوت  مدرم  کیرحت  اّما 
، مدرم يا  هک  هشیاع  ندروآرب  دایرف  مدرم و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ ياهشفک  نهاریپ و  نداد 
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یخیرات ياهباتک  رتشیب  رد  تسا ، هداد  رییغت  ار  يو  ّتنـس  نامثع  هک  هدـشن  هنهک  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ شفک  نهاریپ و  زونه 
(1) .تسا هدش  تبث 

لّوا هفیلخ ي  باختنا  هوحن ي  هدعاس و  ینب  هفیقس ي  ناتساد  « : 20  » تسویپ

.دـندمآ درگ  دوب ، ینارنخـس  عامتجا و  يارب  یّلحم  هک  هدـعاس ، ینب  هفیقـس ي  رد  راصنا  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ تافو  زا  سپ 
دروم نینچ  ار  نانآ  درک و  ناشکیرحت  تفالخ ، نتفرگ  تسدـب  يارب  دوتـس و  ار  اهنآ  درک و  ینارنخـس  راصنا  يارب  هدابع  نب  دـعس 

هد هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ ربمایپ  درادن ، برع  زا  يا  هلیبق  چیه  دیراد ، مالـسا  رد  امـش  هک  يا  هقباس  راصنا ، يا  داد : رارق  باطخ 
شا يرای  هب  رداق  كدنا  دادعت  نآ  .دندرواین  نامیا  وا  هب  یکدنا  زج  درک و  توعد  ادـخ  تدابع  هب  ار  مدرم  هّکم ، رد  يدـنا  لاس و 
امـش هب  ار  تمارک  نیا  هدرک و  امـش  بیـصن  ار  تلیـضف  نیا  دنوادخ  .دـننک  عفر  ادـخ  لوسر  زا  ار  یلکـشم  دنتـسناوتیمن  دـندوبن و 

.دینادرگ امش  يزور  ار  دوخ  نید  هب  رارقا  نامیا و  و  تشاد ، ینازرا 

همه ي ماجنارس  .دیدوب  دارفا  نیرت  تخسرس  شنانمشد  هیلع  رب  نیرتریگتخـس و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نافلاخم  ربارب  رد  امش 
ماجنا هب  ربمایپ  هرابرد ي  ار  دوخ  هدـعو ي  دـنوادخ  .دروآرد  وناز  هب  ار  برع  امـش  ریـشمش  دـندش و  يو  ربنامرف  ربماـیپ ، ناـفلاخم 

راد هدهع  هدامآ ي  ار  دوخ  نیاربانب  دوب ، دونشخ  یضار و  امـش  همه ي  زا  هک  یلاح  رد  داد ؛ چوک  ترخآ  هب  ایند  زا  ار  وا  دیناسر و 
.دیتسه رما  نیا  هب  دارفا  نیرتراوازس  امش  اریز  دیزاس ؛ تفالخ  رما  ندش 

.مینکیم راذگاو  وت  هب  ار  تفالخ  رما  ام  یشاب ، هدامآ  ینک و  تقفاوم  رگا  دنتفگ : هدابع  نب  دعس  خساپ  رد  راصنا 
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باطخ دروم  ار  هفیقـس  رد  رـضاح  راصنا  رکبوبا  .دندمآ  هدعاس  ینب  هفیقـس ي  هب  ناباتـش  .دیـسر  رمع  رکبوبا و  هب  نایرج ، نیا  ربخ 
هلیبق ي هریـشع و  لیماف ، اـم  میدروآ ؟ مالـسا  هک  میتسه  يدارفا  نیلّوا  نارجاـهم  اـم  هک  دـینادیمن  امـش  اـیآ  تفگ : نینچ  داد و  رارق 
راثیا و رد  امـش  .دـیدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  رواشم  نید و  روای  ام ، ینید  ردارب  ادـخ  باتک  روتـسد  هب  امـش  .میربمایپ 

ناـمرف میلــست  دوـخ  ینید  ناردارب  ربارب  رد  و  یهلا ، ياـضق  ربارب  رد  دارفا  نیرتدونــشخ  دـیتشاد و  مّدـقم  دوـخ  رب  ار  اـم  يراکادـف 
.دوش ضقن  امش  تسدب  ادخ  نید  هک  دیشابن  نینچ  لاح  دیدوب ، يدنوادخ 

رما نیا  يراد  هدهع  يارب  ار  ود  نآ  دنراد و  ار  تفالخ  یگتـسیاش  ود  ره  .منکیم  توعد  رمع  هدـیبعوبا و  اب  تعیب  يارب  ار  امـش  نم 
.مدنسپیم

وت یگتـسیاش  تقایل و  هب  تفالخ  رما  شریذپ  رد  ار  يدرف  چـیه  ام  دـنتفگ : قافّتا  هب  رمع  هدـیبعوبا و  رکبوبا ، داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد 
تفالخ و هب  یـسک  ره  زا  وت  نیاربانب  .داتـسرف  دجـسم  هب  ار  وت  زامن  يادا  يارب  ادـخ  لوسر  و  يربماـیپ ، راـغ  راـی  وت  اریز  .مینادـیمن 
هک ار  دوخ  هناخ ي  میدروآ و  نامیا  وا  هب  .میربمایپ  نارای  ام  دنتشاد : راهظا  نینچ  رکبوبا  خساپ  رد  زین  راصنا  .يرتراوازس  ینیـشناج 

هلیـسو ي هب  زج  نامیا  تفرگن ، رارق  شتـسرپ  دروم  اراکـشآ  ام  راید  رد  زج  یلاعت  دـنوادخ  .میداد  رارق  نامیا  زکرم  دـشاب ، هنیدـم 
تفالخ هتسیاش ي  ام  نایم  زا  زج  یسک  فصو ، نیا  اب  .دیدرگن  اپرب  ام  دجاسم  رد  زج  تعامج  زامن  دشن و  هتخانش  ام  ياهریـشمش 

.دوش نییعت  ریما  کی  زین  نیرجاهم  زا  ریما و  کی  راصنا  ام  زا  دیریذپن ، میتفگ ، هک  ار  هچنآ  رگا  و  دوب ، دهاوخن 

رد نارجاهم  هک  یلاـح  رد  .تسین  اور  فـالغ  کـی  رد  ریـشمش  ود  تسا و  نکممریغ  نیا  هک  تشادرب  داـیرف  رمع  ماـگنه ، نیا  رد 
.دنریذپیمن ار  امش  ییاورنامرف  برع  موق  دنتسه ، ام  نایم 

رما رد  راصنا  ام  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رمع  باوج  رد  رذنم  نب  بابح 
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نیا نارجاهم  امـش  رگا  و  دـنتفریذپ ، ار  نید  ام  ریـشمش  اب  دنتـشادن ، ار  مالـسا  تناـید  هک  اـهنآ  اریز  میرتراوازـس ؛ امـش  زا  تفـالخ 
، میا هدوب  امـش  هاگ  هیکت  يرمثرپ  يامرخ  ناتخرد  هلزنم ي  هب  هراومه  ام  .درک  میهاوخ  نات  هراوآ  دوخ  راید  زا  دیریذپن ، ار  تقیقح 

شبدا مریشمش  نیمه  اب  دنکن ، لوبق  متفگ  هک  ار  هچنآ  سک  ره  و  دیـسر ، دهاوخن  امـش  هب  امرخ  دینک ، راتفر  نینچ  دیهاوخب  رگا  و 
.منکیم

هک یجرزخ  دعـس  نب  رـشب  مان  هب  جرزخ  هلیبق ي  ناگرزب  زا  یکی  .درک  نیگنـس  نارجاهم  عفن  هب  ار  هّفک  راـصنا  ناـیم  فـالتخا  اـّما 
ناممالـسا داهج و  زا  ام  تفگ : دسر ، تفالخ  هب  يو  هک  دوبن  لیام  دیزرویم و  دسح  تفالخ - دـیدناک  هدابع - نب  دعـس  هب  تبـسن 

.دوب شیرق  زا  يدرم  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ تسا ، هدوبن  ییایند  روما  نامدـصقم  میتشادـن و  رظن  رد  ار  راگدرورپ  تیاضر  زج 
.دینکن عازن  شیرق  اب  دیسرتب و  ادخ  زا  راصنا ، هورگ  يا  .دنرتراوازس  وا  زا  تفالخ  ندرب  ثاریم  رد  يو  موق 

هدیبعوبا و .دـینک  تعیب  دـیلیام ، هک  رمع ) هدـیبع و  وبا   ) رفن ود  نیا  زا  کی  ره  اب  تفگ : تساخاپ و  هب  رکبوبا  نانخـس ، نیا  زا  سپ 
يارب ار  تتـسد  .يرتقیال  رما  نیا  هب  همه  زا  وت  درک و  دهاوخن  لوبق  یـسک  وت  زج  ار  تفالخ  دنتـشاد : راهظا  رکبوبا  هب  باّطخ  رمع 

.دـندرک تعیب  وا  اـب  رمع  هدـیبعوبا و  .دروآ  ولج  هدوشگ ، رما  نیا  رب  تیاـضر  ناونعب  ار  شتـسد  رکبوبا  .رواـیب  وـلج  مدرم  اـب  تعیب 
(1) .درک تعیب  يو  اب  جرزخ  هلیبق ي  زا  دعس  نب  رشب  سپس 

رمع تفالخ  يارب  رکبوبا  تّیصو  « : 21  » تسویپ

: رمع تفالخ  يارب  رکبوبا  ّتیصو 

مـسب : » سیونب نینچ  تفگ  دسیونب و  يا  هماندـهع  داد  روتـسد  وا  هب  تساوخ و  ار  نامثع  دوب ، راضتحا  لاح  رد  رکبوبا  هک  یماگنه 
نیا .میحّرلا  نمحّرلا  هللا 
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زا نامثع  تفر و  شوه  زا  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دعب » اّما  .دـسیونیم  ناناملـسم  يارب  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  هک  تسا  یتّیـصو  دـهع و 
، ناوخب یتشون  هچنآ  تفگ : نامثع  هب  دمآ و  شوه  هب  رکبوبا  .متخاس » هفیلخ  امـش  رب  ار  باّطخ  نب  رمع  انامه  : » تشون دوخ  بناج 

مدرم مریمب و  یـشوهیب  نیا  رد  نم  هک  يدیـسرت  منکیم  لایخ  تفگ : دش و  داش  تفگ و  ریبکت  رکبوبا  دناوخ ، ار  نآ  نامثع  نوچ  و 
.يرآ تفگ : .دندرگ  فالتخا  راچد  هفیلخ  باختنا  هنیمز ي  رد 

؟ مسیونب يزیچ  هچ  تفگ : نامثع  .نک  مامت  ار  همان  نیا  داهد ! شاداپ  وت  هب  ناناملسم  مالسا و  يوس  زا  دنوادخ  تفگ : رکبوبا 

هک دشیدنا  یم  نینچ  وا  دنکیم و  ءالما  هتفرگ ، راک  هب  ار  دوخ  هشیدنا ي  يأر و  هک  یلاح  رد  ار  ّتیصو  نیا  رکبوبا   » سیونب تفگ :
هکنآ رگم  دشک  شود  رب  دناوتیمن  یسک  ار  تفالخ  راک  و  دش ، حالـصا  نآ  زاغآ  هک  هنوگنامه  رگم  دوشیمن  حالـصا  تفالخ  راک 

هب رتمرن و  ناگمه  زا  یمرن  ماـگنه  هب  رت و  شوکتخـس  ناـگمه  زا  یتخـس  ماـگنه  هب  دـشاب ، رترادنتـشیوخ  رترب و  بارعا  همه ي  زا 
هچنآ بقارم  و  دشاب ، هتـشادن  روصق  دنکن و  زواجت  زیچ  چـیه  دـح  زا  اناوت و  اهراک  همه ي  رب  دـشاب ، رتاناد  نادـنمدرخ  هشیدـنا ي 

« .دنک رذح  نآ  زا  دشاب و  دیآ ، شیپ  تسا  نکمم 

(1) .دوش هدناوخ  مدرم  يارب  نآ  نتم  داد  روتسد  رکبوبا  ّتیصو ، نتفای  نایاپ  اب 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما اب  تعیب  رب  مدرم  رارصا  ناجیه و  روش و  « : 22  » تسویپ

: دیامرفیم تعیب  رب  مدرم  رارصا  ناجیه و  روش و  فیصوت  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
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ناشیاپ زا  دنبوناز  رس و  زا  راهم  نابراس ، هک  ینارتش  دنسرب ؛ بآ  هب  هک  یماک  هنشت  نارتش  دننامه  دندروآ ، موجه  نم  رـس  رب  مدرم  »
دنهاوخ نایم  زا  رگید  یـضعب  هلیـسو ي  هب  یـضعب  ای  تشک ، دـنهاوخ  ارم  مدرک  نامگ  هک  دـندروآ  یم  راشف  نانچ  .دـشاب  هدوشگ 

(1) «. دش دنهاوخ  لامیاپ  تفر و 

: دیامرفیم رگید  ییاج  رد  و 

نم .تعیب  تعیب  دـیتفگیم : هتـسویپ  .دـیدروآ  يور  نم  يوس  هب  دـنروآ ، يور  دوخ  نادـنزرف  هب  هک  نادنفـسوگ  نارتـش و  نوچمه  »
(2)« .دیدیشکیم دوخ  يوس  هب  امش  متفرگیمرب ، امش  زا  ار  نآ  نم  .دیدوشگیم  ار  نآ  امش  متسبیم و  ار  متسد 

دندرکیم ار  تفالخ  شریذپ  تساوخرد  ناشیا  زا  هک  یماگنه  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما مالک  « : 23  » تسویپ

: دومرف نانآ  هب  باطخ  دندرکیم ، تساوخرد  ار  تفالخ  شریذپ  ترضح  زا  مدرم  هک  یماگنه 

رب اهلد  .دراد  ینوگانوگ  تاهج  فلتخم و  ياه  هرهچ  هک  میوریم  يزیچ  لابقتسا  هب  ام  اریز  دینک ؛ بلط  ار  يرگید  دینک و  اهر  ارم  »
.تسا هدنام  سانشان  قح  میقتسم  هار  هتفرگ و  داسف  هریت ي  ياهربا  ار  تقیقح  قفا  هرهچ ي  .دنامیمن  تباث  اهلقع  راوتسا و  رما  نیا 

شنزرس شنزرس  نآ و  نیا و  نخس  هب  و  منکیم ، راتفر  امش  اب  منادیم  دوخ  هچنآ  قبط  منک ، تباجا  ار  امش  توعد  رگا  دیشاب ، هاگآ 
هب تبسن  امـش  زا  رت  عیطم  رتاونـش و  نم  دیاش  .متـسه  امـش  زا  یکی  نوچمه  نم  دینک  اهر  ارم  رگا  .داد  مهاوخنارف  شوگ  ناگدننک 

(3) «. مدرگ ناتربهر  ریما و  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب ، ناترواشم  ریزو و  نم  یلاح  نانچ  رد  و  مشاب ، تموکح  سیئر 
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رمع نب  هللادبع  همانیگدنز ي  « : 24  » تسویپ

.دادن ماجنا  يریگمـشچ  راک  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  دمآ و  ایند  هب  ترجه  زا  لبق  لاس  هد  مّود - هفیلخ ي  دنزرف  رمع - نب  هللادبع 
اه هنتف  رد  هک  دوب  نیا  شراعـش  دناوخیم و  زامن  يریما  ره  رـس  تشپ  تفریم ؛ رامـشب  یفیعـض  درف  یتّیـصخش  ظاحل  زا  عومجم ، رد 
زین جاّجح  رس  تشپ  یّتح  وا  دناوخ ! زامن  يو  رـس  تشپ  ناوتیم  دشاب ، زوریپ  دنک و  هبلغ  هک  يریما  ره  اّما  مربیمن ؛ ریـشمش  هب  تسد 

.دناوخ زامن 

مریذـپیم و دـهدب ، نم  هب  يزیچ  سک  ره  اّما  منکیمن ؛ تساوخرد  يزیچ  یـسک  زا  نم  هک  دوب  نیا  يو  فورعم  ياهراعـش  هلمج  زا 
دراوم نینچ  رد  يروذـحم  درکیم و  تفاـیرد  هیدـه  زین  ...و  دـیزی  هیواـعم و  زا  هک  دوـب  لـیلد  نیمه  هب  و  منکیمن ! در  ار  یهلا  قزر 

.تشادن

هیلع ) ماما هب  یّتح  و  مشاب ، هدننک  تعیب  درف  نیرخآ  دیاب  نم  هک  دوب  نیا  يو  هناهب ي  درکن و  تعیب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  وا 
یتّیـصخش فعـض  زا  هک  ترـضح  .تسا  هدمآرب  تموکح  هیلع  رب  هنتف  داجیا  ددصرد  هتفر و  هّکم  هب  يو  هک  دندروآ  ربخ  مالّـسلا )

(1) .تشذگ ربخ  نیا  رانک  زا  ییانتعا  یب  اب  تشاد ، لماک  عالّطا  يو 

تموکح درک و  تعیب  هیواعم  اب  هداشگ  يور  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع تداهـش  زا  سپ  رمع  نب  هللادـبع  نیمه  هک  نیا  بلاـج  هتکن ي 
اّما تسویپ ؛ نافلاخم  هگرج ي  هب  هللادـبع  تفرگیم ، تعیب  دـیزی  شدـنزرف  يارب  هیواـعم  هک  یماـگنه  تخانـش ، ّتیمـسر  هب  ار  يو 

.دش دهاوخ  زاسراک  يو  تیامح  مزال  عقاوم  رد  اریز  دنک ؛ ارادم  هللادبع  اب  هک  درک  هیصوت  شدنزرف  هب  هیواعم 

هب هّکم  رد  دوب ، دـیزی  نیفلاخم  زا  ادـتبا  هک  زین  رمع  نب  هللادـبع  تساخرب ، دـیزی  اب  هلباقم  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه 
( مالّسلا هیلع  ) نیسح ترضح  روضح 
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ماما هب  وا  دـناسرت ! ناناملـسم  نوخ  ندـش  هتخیر  بقاوع  زا  ار  ماما  یّتح  و  دومن ، توعد  دـیزی  اب  شزاس  تعیب و  هب  ار  يو  دیـسر و 
دنهاوخ يور  وا  هب  ًارهق  تسوا ، تسد  رد  زین  راـنید  مهرد و  دـنا و  هدرک  تعیب  درم  نیا  اـب  مدرم  نوچ  هللادـبع ! اـبا  اـی  تفگ : نینچ 

زا یهورگ  يوـش و  هتـشک  يو  اـب  تفلاـخم  تروـص  رد  مسرتـیم  دراد ، امـش  اـب  نادـناخ  نیا  هک  يا  ینمـشد  هقباـس ي  اـب  دروآ و 
رگا دش و  دهاوخ  هتشک  نیسح  : » دومرفیم هک  مدینش  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  زا  نم  و  دنوش ؛ هار  نیا  ینابرق  زین  ناناملـسم 

همه ي دننام  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  اذل  .دیدرگ » دنهاوخ  التبم  يراوخ  ّتلذ و  هب  دـنرادرب ، يو  ترـصن  يرای و  زا  تسد  مدرم 
(1)! یسرتب ناناملسم  نوخ  ندش  هتخیر  زا  يریگ و  شیپ  رد  ار  حلص  تعیب و  هار  مدرم 

! رادمرب ام  يرای  ترصن و  زا  تسد  سرتب و  ادخ  زا  دومرف : وا  هب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما

هیلع هللا  یّلص  ) هللا لوسر  هک  ار  امش  ندب  زا  تمسق  نآ  دیهد  هزاجا  یظفاحادخ  ماگنه  رد  مراد  تسود  تفگ : خساپ  رد  زین  هللادبع 
وت اب  مراپـسیم و  ادـخ  هب  ار  وت  هللادـبع  ابا  ای  تفگ : دیـسوبیم ، ار  ماما  هنیـس ي  هک  یلاح  رد  و  مسوبب ؛ مه  نم  دیـسوبیم  رّرکم  هلآو )

(2) .دش یهاوخ  هتشک  رفس  نیا  رد  وت  اریز  منکیم ؛ یظفاحادخ 

نانچنآ تعیب  نیا  رد  تفریذپ و  لد  ناج و  اب  ار  يو  تفالخ  تشون ، دـیزی  هب  هک  يا  همان  ّیط  هنیدـم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  هللادـبع 
زا ار  يو  رادناتسا  دندیروش و  دیزی  هیلع  رب  مالّسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دعب  هنیدم  مدرم  یتقو  هک  داتـسیا  مکحم  صرق و 

دیزی تموکح  زا  ینابیتشپ  هب  هک  ینانخس  ّیط  درک و  عمج  ار  دوخ  نادنزرف  هریشع و  ماوقا و  رمع  نب  هللادبع  دندرک ، جارخا  رهش 
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نکـش ناـمیپ  درف  ره  يارب  تماـیق  زور  رد  دوـمرفیم : هک  مدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  نم  تفگ : نـینچ  درک  داریا 
یسک اب  هک  منادیمن  نیا  زا  رتالاب  يا  ینکش  نامیپ  تنایخ و  نم  و  ددرگ ؛ وا  ینکش  نامیپ  فّرعم  هک  دش  دهاوخ  هتشارفارب  یمچرپ 

تیامح وا  نیفلاخم  زا  هتـشادرب و  دیزی  تعیب  زا  تسد  امـش  زا  کی  ره  منادب  رگا  اذل  و  دنزیخرب ؛ وا  گنج  هب  سپـس  دننک و  تعیب 
(1)! دیدرگ دهاوخ  عطق  وا  اب  نم  هطبار ي  دیا ، هدرک 

.درک مازعا  هّکم  هب  ار  فسوی  نب  جاّجح  ریبز ، نبا  یبوکرـس  يارب  دیـسر ، تفـالخ  هب  ناورم  کلملادـبع  هک  هاـگنآ  دـیزی ، زا  سپ 
تعیب هفیلخ  يارب  ات  هدب  ار  تتـسد  ریما ، تفگ : تفر و  جاّجح  غارـس  هب  تعیب  يارب  هنابـش  رمع  نب  هللادبع  .دش  هنیدـم  دراو  جاّجح 
لوـسر زا  نوـچ  تفگ : هللادـبع  ینک ؟ لوـکوم  ادرف  هب  ار  تعیب  نیا  یتـسناوتیم  تسیچ ؟ يارب  هلجع  نیا  درک : لاؤـس  جاّـجح  منک !
ّتیلهاج نامز  ندرم  دننام  دشاب ، هتشادن  ییاوشیپ  ماما و  هک  یلاح  رد  دریمب ، سک  ره  : » دومرف هک  مدینش  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ
ّتیلهاج ناگدرم  زا  هدـش و  ربماـیپ  راـتفگ  لومـشم  ماـما ، نتـشادن  رثا  رد  دـسر و  ارف  مگرم  ماـگنه  بش  هک  مدیـسرت  تسا ،» هدرم 

، تسد ياج  هب  ایب  تفگ : دروآ و  نوریب  فاحل  زا  ار  دوخ  ياپ  جاّجح  دیـسر ، اجنیا  هب  رمع  نب  هللادـبع  راتفگ  نوچ  موش ! بوسحم 
(2)! نک تعیب  میاپ  اب 

يرای ترصن و  زا  يراددوخ  هک  درک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  زا  رمع  نب  هللادبع  هک  يا  هلمج  نامه  ینعم  تسا  نیا  و 
! دیدرگ دهاوخ  ینوبز  ّتلذ و  بجوم  نیسح ،
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صاّقو یبا  نب  دعس  نوماریپ  یحیضوت  « : 25  » تسویپ

نیادم و قارع و  حتاف  تسا و  دحا  ردـب و  ناگدـنمزر  وزج  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  هباحـص ي  زا  صاّقو  یبا  نب  دـعس 
نیب ار  نآ  ياهنیمز  .دـش  هداهن  انب  يو  طّسوت  هفوک  .دـنتفگیم  مالـسا ) نامرهق  « ) مالـسا ِسِراف   » ار يو  لـیلد  نیمه  هب  هدوب ؛ هیـسداق 

دندرک نآ  رد  هناخ  نتخاس  هب  عورش  مه  رگید  لیابق  تعرـس  هب  .داهن  انب  نآ  رد  یگرزب  هناخ ي  دوخ  درک و  میـسقت  فلتخم  لیابق 
مدرم تیاکش  لیلد  هب  یتّدم  زا  دعب  .تفرگ  هدهع  رب  ار  نآ  يرادناتسا  رمع  هرود ي  رد  دعس  صخش  دش و  رهـش  هب  لیدبت  هفوک  و 

تشگزاب و هنیدم  هب  نآ  زا  سپ  .تشگ  لزع  سپس  بوصنم و  هفوک  يرادناتسا  هب  دّدجم  زین  نامثع  هرود ي  رد  هکنیا  ات  دش ، لزع 
هب نآ  رد  رمع  رخآ  ات  تخاس و  شیوخ  يارب  یّللجم  رایـسب  هناـخ ي  هنیدـم  فارطا  رد  دومن و  يریگ  هراـنک  تسایـس  گـنج و  زا 

يرفن شـش  هلمج ي  زا  صاّقو  یبا  نب  دعـس  .دننادیم  هرـشبم  هرـشع ي  زا  ار  وا  ّتنـس  لها  .دـنارذگ  یبلط  تحار  ینارذگـشوخ و 
هتـشک زا  دـعب  .داد  فوع  نب  نمحّرلادـبع  هب  ار  شیوخ  يأر  زین  وا  درک و  نّیعم  هفیلخ  نییعت  اروـش و  يارب  مّود  هفیلخ ي  هک  تسا 

ترـضح هب  لاح  نیع  رد  درک و  عانتما  ترـضح  نآ  اب  تعیب  زا  مالّـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  مدرم  یناگمه  تعیب  نامثع و  ندـش 
.دومنن ندرک  تعیب  رب  يرارصا  تفریذپ و  زین  ماما  .دش  دهاوخن  ناشیا  هّجوتم  يو  فرط  زا  يّرش  هک  داد  رطاخ  نانیمطا 

دیز نب  هماسا  همانیگدنز ي  « : 26  » تسویپ

هدناوخرسپ ناونعب  سپـس  دش و  دازآ  یگدرب  دیق  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ طّسوت  هک  دشابیم  دیز  نامه  دنزرف  دیز ، نب  هماسا 
طوبرم دشابیم ، یگدناوخرسپ  ماکحا  یفن  ددصرد  هک  نآرق  زا  یتایآ  و  دش ، هدیمان  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ ي 
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.تسا دیز  نیمه  هب 

هدوب مالّـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ صلاخ  قداص و  نارازگتمدـخ  زا  هک  تسا  نمیا  ّما  هماـسا ، رداـم 
.تسا

، دندوب نآ  وزج  زین  رمع  رکبوبا و  هک  گرزب  يرکشل  یهدنامرف  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  فرط  زا  یگلاس  رد 18  هماسا 
فّلخت هماسا  رکـشل  زا  هک  یناسک  دش و  زیهجت  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ یگدنز  نیـسپاو  ياهزور  رد  رکـشل  نیا  .دش  بوصنم 

رارقتـسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  لاـحترا  زا  سپ  .دـنتفرگ  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ترـضح نآ  نعل  دروم  دـندومن ،
نیا هب  مدرم  فرط  زا  هک  یـسک  ربمایپ و  هفیلخ ي  ناونعب  ار  دوخ  تشون ، هماسا  هب  هک  يا  همان  رد  رکبوبا  لّوا ، هفیلخ ي  ّتیمکاـح 

رد هماسا  اّما  ددرگزاب ؛ هنیدـم  هب  شیوخ  رکـشل  هارمه  هب  هک  دومن  تساوخرد  يو  زا  درک و  یفّرعم  تسا ، هدـش  باختنا  ّتیلوئـسم 
: تشون داد ، رکبوبا  هب  هک  يدنت  خساپ 

: هفاحق یبا  دنزرف  رکبوبا ، هب  ماش - دربن  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  رازگراک  هماسا  زا  »

نیـشناج وت  هک  يا  هتـشون  همان  زاغآ  رد  .دوبن  راگزاس  نآ  ياهتنا  اب  نآ  يادتبا  هک  دیـسر  نم  تسدب  وت  بناج  زا  يا  همان  دـعب ؛ اّما 
دونـشخ دنا و  هدرک  باختنا  شیوخ  يرادمامز  هب  ار  وت  هدش و  عمج  ناناملـسم  هک  يا  هدرک  حیرـصت  نایاپ  رد  و  یتسه ، هللا  لوسر 

هدوبن یضار  باختنا  نیا  هب  دنشابیم ، نم  هارمه  هک  ناناملسم  زا  یتعامج  نم و  دنگوس ، ادخ  هب  هک  نادب  اّما  .دنتسه  باختنا  نیا  زا 
هب ار  تفالخ  هدنادرگزاب و  نآ  یلـصا  بحاص  هب  ار  قح  رتعیرـس  هچ  ره  تسا  رتهب  و  میا ، هدـیزگنرب  شیوخ  يرادـمامز  هب  ار  وت  و 
رد هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هک  ینادیم  یبوخب  و  دنشابیم ، رما  نیا  هب  وت  زا  رت  یلوا  رت و  هتسیاش  نانآ  هک  يراپـسب ، نآ  لها 

تسا هتشذگن  دنتفرگ ، هللا  لوسر  هک  يدهع  نآ  زا  يدایز  نامز  زونه  و  دروآ ، نابز  رب  یلع  هرابرد ي  ار  ینانخس  هچ  ریدغ  زور 
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باـنتجا شلوسر  ادـخ و  اـب  تفلاـخم  زا  یـسانشب و  ار  شیوخ  ّتیعقوم  تسا  رتـهب  نیارباـنب ، .دوش  هدرپـس  یـشومارف  هتوب ي  هب  اـت 
تیـصعم دوب ، هدرک  یفّرعم  وت  راـکمه  وت و  رب  شیوخ  نیـشناج  ناونعب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  هک  ار  یـسک  و  ییاـمن ،

.ییامنن

امش هک  يرکشل  یهدنامرف  زا  ارم  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هک  منادیم  يرورـض  مه  ار  هتکن  نیا  رکّذت 
هنیدم هب  هدرک و  كرت  ار  رکشل  نم  هزاجا ي  نودب  دیشابیم و  نم  رما  تحت  امش  زین  نونکا  و  دوب ، هدرکن  لزع  دیدوب ، نآ  وزج  مه 

(1)! دیا هتشگرب 

عقوم نامه  هک  یلاح  رد  دوب ؛ رازه  جـنپ  مّود  هفیلخ ي  نامز  رد  لاملا  تیب  زا  وا  يرّرقم  دوب و  مرتحم  رایـسب  افلخ  ناـمز  رد  هماـسا 
(2) .دوب رازهود  مّود  هفیلخ ي  دنزرف  یتفایرد 

تفالخ هرود ي  رد  .درک  حرطم  ار  ییاهرذـع  دـشن و  تعیب  هب  رـضاح  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اب  مدرم  تعیب  ماـگنه  رد  هماـسا 
ماک هب  رگا  هک  ینادیم  دنگوس  ادخ  هب  امن ! تخادرپ  لاملا  تیب  زا  ارم  مهس  هک : داتسرف  ترضح  شیپ  ار  یـسک  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
هنم بصأف  هنیدملاب  ًالام  یل  ّنکل  و  هیلع ، دهاج  نمل  لاملا  اذه  ّنإ  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  .مدوب  تهارمه  نم  یتفریم ، مه  ریش 

هچ ره  نآ  زا  یناوتیم  هک  مراد  یلاوما  هنیدـم  رد  نم  یلو  دـنا ؛ هدرک  داهج  نآ  يارب  هک  تسا  یناسک  هب  ّقلعتم  لاـم  نیا  تئـش ؛ اـم 
(3) .يرادرب یتساوخ ،

( مالّـسلا هیلع  ) ماـما لـیلد  نیمه  هب  درک و  هبوت  شیوخ  رمع  رخاوا  رد  يو  تسا ، هدیـسر  مالّـسلا ) هیلع  ) رقاـب ماـما  زا  هک  یلقن  قـبط 
(4) .دوشن هتفگ  يرگید  بلطم  ریخ ، زج  يو  دروم  رد  دندومرف :
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(1) .داد صاصتخا  يو  نفک  يارب  ار  یتمیقنارگ  هچراپ ي  دش و  رضاح  يو  هزانج ي  عییشت  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما 

دش لدب  در و  ردارب  ود  نیب  هک  ییاهوگتفگ  لیقع و  اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دروخرب  « : 27  » تسویپ

: دنکیم لقن  هنوگنیا  ار  مالّسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  هب  لیقع  ندمآ  نایرج  بوشآرهش  نبا 

هّیهت یسابل  تیومع  يارب  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  شدنزرف  هب  ترـضح  دیـسر و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تمدخ  لیقع 
زیچ کمن  نان و  زج  هرفس  رس  رب  لیقع  .دیـسر  اذغ  فرـص  ماگنه  هکنیا  ات  درک ؛ مهارف  لیقع  يارب  ییابق  ینهاریپ و  زین  ناشیا  .نک 

؟ هللا همعن  نم  اذه  سیل  وأ  دومرف : ترـضح  تسین ؟ يرگید  زیچ  منیبیم ، هک  هچنآ  زا  ریغ  تفگ : بّجعت  اب  درکن و  هدـهاشم  يرگید 
.مینکیم يرازگساپس  تمعن  نیا  رب  ناوارف  ار  ادخ  تسین ؟ یهلا  ياهتمعن  زا  نیا  ایآ  ًاریثک ؛ دمحلا  هلف 

! مدرگرب رتدوز  هچ  ره  ات  زادنیب  هار  تعرس  هب  ارم  راک  و  میامن ، تخادرپ  ار  نآ  امن  تدعاسم  .تسا  ناوارف  نم  یهدب  تفگ : لیقع 
! مهرد رازهدص  تفگ : يراد ؟ یهدب  رادقم  هچ  دومرف : ترضح 

لایعلل ّدـب  ّهنأ ال  ولو ال  هکیـساوأف  ياطع  جرخی  یّتح  ربصأ  نکلو  اهکلمأ  الو  يدـنع  یه  ام  هللاو  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
دسرب لاملا  تیب  میسقت  تبون  ات  نک  ربص  يزور  دنچ  اّما  .مهد  وت  هب  هک  مرادن  رادقم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هّلک ؛ کتیطعأل  ٍءیش  نم 

وت هب  ار  نآ  همه ي  دوـبن ، هداوناـخ  ّقـح  رگا  و  منک ؛ وـت  میدـقت  ار  نآ  زا  يرادـقم  مریگب و  لاـملا  تیب  زا  ار  شیوـخ  مهـس  نـم  و 
.مدادیم

نآ هب  ارم  هک  تسا  ردـقچ  وت  مهـس  رگم  یهدـیم ؟ هلاوـح  شیوـخ  مهـس  هب  ارم  وـت  تسوـت و  راـیتخا  رد  لاـملا  تیب  تفگ : لـیقع 
همه ي رگا  ییامنیم ؟ شوخلد 
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!؟ دوشیم لح  نم  لکشم  مادک  یهدب ، نم  هب  ار  نآ 

هّیقب ي دـننامه  لاـملا  تیب  رد  وت  نم و  ّقح  نیملـسملا ؛ نم  ٍلـجر  هلزنمب  اـّلإ  هیف  تنأو  اـنأ  اـم  دوـمرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما
.دشابیم ناناملسم 

: دومرف درک و  لیقع  هب  ور  ترضح  دوب ، هدهاشم  لباق  هفوک  راّجت  ياهقودنـص  تفگیم ، نخـس  لیقع  اب  ترـضح  هک  ماگنه  نیا  رد 
زیخرب و یتسین ، عناق  نم  مهـس  هب  هک  لاح  هیف ؛ ام  ذخو  هلافقأ  رـسکأف  قیدانّـصلا  هذه  ضعب  یلإ  لزناف  لوقأ  ام  دـیزی  ابأ  ای  تیبأ  نإ 

! رادرب دوخ  يارب  تساهنآ ، رد  هچنآ  ره  نک و  زاب  ار  اهقودنص  نیا  لفق 

لیقع .تساهقودنص  نیا  رد  نارجات  لاوما  دومرف : ترضح  دشابیم ؟ یناسک  هچ  هب  ّقلعتم  تسیچ و  اهقودنـص  نیا  رد  دیـسرپ : لیقع 
منز و دربتـسد  دـنا ، هتفر  هتـشاذگ و  ار  دوخ  لاوما  هدرک و  لّکوت  ادـخ  هب  هک  یناناملـسم  لاوما  هب  ییوگیم  نم  هب  تفگ : بّجعت  اب 

؟ میامن زاب  ار  ناشیاهلفق 

نم زا  زین  وت  اـیآ  اـهیلع ؛ اولفقأو  هللا  یلع  اولّکوت  دـقو  مهلاوـمأ  کـیطعأف  نیملـسملا  لاـم  تیب  حـتفأ  نأ  ینرمأـتأ  دوـمرف : ترـضح 
لاملا تیب  رب  هدرک و  لّکوت  ادخ  هب  نانآ  هک  یلاح  رد  مشخبب ، وت  هب  ار  نانآ  لاوما  میامن و  زاب  ار  نیملسم  لاملا  تیب  ِرد  یهاوخیم 

؟) دنا هدرپس  نم  هب  ار  نآ  دیلک  و   ) دنا هداهن  لفق 

یلع انلخدف  ریسایم  ًاراّجت  اهب  ّنإف  هریحلا  یلإ  ًاعیمج  انجرخو  یفیس  تذخأو  کفیس  تذخأ  تئش  نإو  دندومرف : همادا  رد  ترـضح 
ار هار  مینک و  تکرح  هریح  تمس  هب  مرادرب و  ار  دوخ  ریشمش  زین  نم  رادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  یهاوخیم ، رگا  هلام ؛ انذخأف  مهـضعب 

! مییامن تراغ  ار  نانآ  زا  یضعب  لاوما  میدنبب و  دننکیم ، روبع  ریسم  نآ  زا  هک  يراّجت  رب 

؟ ما هدمآ  وت  دزن  تقرس  يارب  نم  رگم  درک : راهظا  یتفگش  اب  لیقع 

عیمج زا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  ناملـسم ، کی  زا  تقرـس  ًاعیمج ؛ نیملـسملا  نم  قرـست  نأ  نم  ریخ  دحاو  نم  قرـست  دومرف : ترـضح 
(1)! یشاب هدرک  تقرس  ناناملسم 
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يو هنارگنشور  ياهدروخرب  رذوبا و  نوماریپ  یحیضوت  « : 28  » تسویپ

داـقتنا مّوس  هفیلخ ي  زا  دوب ، يو  ّصتخم  هک  يا  هجهل  تحارـص  اـب  هلآو -) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  فورعم  یباحـص  رذوـبا -
هک اـجنآ  اـت  دوب ؛ ضرتعم  تفرگیم ، ماـجنا  نیملـسم  لاوما  رد  هک  يریذـبت  فارـسا و  لاـملا و  تیب  زا  يو  ياهـششخب  هب  درکیم و 

نابز دـنزگ  زا  دـیآرب و  يو  هدـهع ي  زا  هیواـعم  هک  دـیاش  تفرگ ، ماـش  هب  رذوبا  دـیعبت  هب  میمـصت  دـش و  گـنت  ناـمثع  رب  هصرع 
.دنامب ناما  رد  يو  يوگقح 

يّدج و يا  هزرابم  داد و  همادا  شیوخ  ياهیرگاشفا  هب  تسشنن و  مارآ  هیواعم ، یتنطلس  هاگتسد  هدهاشم ي  ماش و  هب  دورو  اب  رذوبا 
روضح بقاوع  زا  ار  وا  هدـش و  نارگن  رذوبا  مالک  ذوفن  زا  هیواعم  نارواشم  هک  اجنآ  ات  درک ؛ عورـش  هیواـعم  اـب  ار  ریذـپان  یگتـسخ 

اّما .دومن  شیوخ  هاگتسد  هب  رذوبا  بذج  رد  یعس  ایاده ، نداتـسرف  اب  دش و  دراو  عیمطت  هار  زا  هیواعم  .دنتخاس  هاگآ  ماش  رد  رذوبا 
ّیط هیواعم  هک  اجنآ  ات  درک ؛ یگداتـسیا  راوتـسا  تماق  اب  رذوبا  .دش  دراو  سبح  دیدهت و  هار  زا  راچانب  تشادـن و  يا  هجیتن  هار  نیا 

روتـسد هب  .ییامن  مازعا  يرگید  هقطنم ي  هب  ار  رذوبا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  یهاوخیم ، ار  ماش  رگا  هک  دـناسر  نامثع  عالّطا  هب  يا  همان 
هب ندیسر  زا  دعب  .دش  یمخز  شیاهاپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، مازعا  هنیدم  هب  لکش  نیرتدب  اب  راوس و  شومچ  يرتش  رب  رذوبا  نامثع ،

.درک تافو  نامثع  تفالخ  متشه  لاس  رد  اجنامه  رد  دیدرگ و  دیعبت  هذبر  نابایب  هب  هفیلخ  مکح  اب  هنیدم ،

دوعسم نب  هللادبع  ندروخ  کتک  ناتساد  « : 29  » تسویپ

زا دیلو  هک  یماگنه  وا  .تفریم  رامشب  یحو  نابتاک  زا  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  گرزب  باحصا  زا  دوعسم  نب  هللادبع 
هب مّوس  هفیلخ ي  فرط 
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زا سپ  .تفرگ  يو  زا  ضرق  ناونعب  لوپ  یغلبم  دیلو  .تشاد  هدهع  رب  ار  هفوک  لاملا  تیب  ّتیلوئسم  دش ، بوصنم  هفوک  يرادناتـسا 
ّیط زین  نامثع  .درک  تیاکـش  هللادبع  راتفر  نیا  زا  تشون و  نامثع  هب  يا  همان  دیلو  .دومن  ار  لوپ  دادرتسا  تساوخرد  هللادبع  یتّدم ،

درک و باترپ  دیلو  دزن  هب  ار  لاملا  تیب  ياهدیلک  هللادبع  شابن ! دـیلو  محازم  .یتسه  ام  لاوما  نابهگن  وت  تشون : هللادـبع  هب  يا  همان 
یتّیلوئـسم نینچ  مشاب ، هّیما  ینب  لاوما  نابهگن  تسانب  رگا  اّما  متـسه ؛ ناناملـسم  لاوما  نابهگن  زورما  ات  هک  مدرکیم  رکف  نم  تفگ :

.مرادن يزاین  نآ  هب  مهاوخیمن و  ار 

رد دوشگ و  داقتنا  ضارتعا و  هب  نابز  نامثع ، ياهـششخب  لذب و  نینچمه  و  دـیلو ، ياهییاوقت  یب  هدـهاشم ي  اب  دوعـسم  نب  هللادـبع 
تـساوخرد دومن و  دزـشوگ  يو  هب  ار  هللادبع  رطخ  نامثع ، هب  يا  همان  ّیط  دـیلو  هک  اجنآ  ات  تخادرپ ؛ يرگاشفا  هب  هفوک  مدرم  نیب 

.دناوخ ارف  هنیدم  هب  ار  هللادبع  داد و  ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  نامثع  .درک  ار  هنیدم  هب  يو  یناوخارف 

نیرتدیدش تحت  جارخا و  دجسم  زا  يو  روتسد  هب  تفرگ و  رارق  نامثع  تناها  دروم  تّدش  هب  دش و  هنیدم  دراو  دوعسم  نب  هللادبع 
.تفر ایند  زا  هکنیا  ات  تشگ  يرتسب  لزنم  رد  اهتّدم  تسکش و  شا  هنیس  ياه  هدند  هک  اجنآ  ات  تفرگ ، رارق  تابرض 

( هلآو هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  رسمه  هشیاع  همانیگدنز ي  « : 30  » تسویپ

رد لاّعف  رایـسب  یـشقن  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ لاحترا  زا  دعب  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  رـسمه  رکبوبا و  رتخد  هشیاع ،
دوب نامثع  دیدش  نیفلاخم  زا  هشیاع  .دوب  نشور  ناگمه  يارب  مالّـسلا ) هیلع  ) تیب لها  اب  يو  ّصاخ  توادع  تشاد و  یـسایس  روما 

هـشیاع .تسا  روهـشم  رایـسب  يو  زا  دیـشکب ) ار  يدوهی  درمریپ  نیا   ) الثعن اولتقا  هلمج ي  درکیم و  نامثع  لـتق  هب  قیوشت  ار  مدرم  و 
يارب يدایز  شالت  نیمه ، يارب  دیسر و  دهاوخ  هحلط  هب  تفالخ  نامثع ، زا  سپ  درکیم  رکف 
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ربخ هار  نایم  رد  یتقو  اّما  دـش ؛ هنیدـم  مزاع  ربخ ، ندینـش  ضحم  هب  دوب و  هّکم  رد  يو  نامثع ، لتق  ماگنه  رد  .درک  نامثع  يدوباـن 
مهارف هّکم  رد  ار  نامثع  يارب  يرادازع  طاسب  تشگزاب و  هّکم  فرط  هب  دیدش  فّسأت  راهظا  اب  دینش ، ار  مالّسلا ) هیلع  ) یلع تفالخ 

هبوت ي هب  هّجوت  نودـب  شناراـی  بلاـط و  یبا  نب  یلع  دوب و  هدرک  هبوت  ناـمثع  تفگ : شیوـخ  ضقاـنتم  راـتفر  هیجوـت  رد  دوـمن و 
تکرح هرـصب  فرط  هب  يو  هارمه  دـنتفر و  هّکم  هب  هشیاـع  عـضاوم  زا  عـالّطا  اـب  ریبز  هحلط و  دـنا ! هدـناسر  لـتق  هب  ار  يو  هـفیلخ ،

یفالتخا هاگره  .داتفا  یم  ّرثؤم  رایـسب  مدرم  کیرحت  رد  يو  ياهینارنخـس  دوب و  هشیاع  هدهع ي  رب  رکـشل  یلاع  یهدنامرف  .دندرک 
رب ناگمه  تفریم و  رامـشب  رکـشل  مچرپ  هک  دوب  يو  رتش  گنج ، ماگنه  رد  .درکیم  لح  ار  لکـشم  هشیاع  روضح  دـمآ ، یم  دـیدپ 

تسکش زین  مادقا  نیمه  اب  دیامن و  رداص  ار  رتش  نتـشک  روتـسد  دش  راچان  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما اذل  و  دندیگنجیم ، نآ  روحم 
، ترـضح شرافـس  رب  انب  دش و  هدنادرگزاب  هنیدـم  هب  هشیاع  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما روتـسد  هب  گنج و  زا  دـعب  .دـش  زاغآ  لمج  رکـشل 

هیلع ) ماما يراوگرزب  نیا  اب  هک  دوب  نآ  زا  رتقیمع  مالّـسلا ) هیلع  ) تیب لـها  هب  تبـسن  هشیاـع  هنیک ي  اـّما  دـنام ؛ ظوفحم  يو  مارتحا 
زاب رس  مالّسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  هزانج ي  عییشت  ماگنه  رد  يو  هدروخورف ي  ياه  هدقع  هنافّسأتم  و  دبای ، یتساک  يرادقم  مالّـسلا )

.دش رجنم  ترضح  هزانج ي  هب  يزادناریت  هب  درک و 

.دوش هعجارم  يرکسع  یضترم  هماّلع  رثا  مالسا » خیرات  رد  هشیاع  شقن   » باتک هب  يدیلک ، مهم و  هرهچ ي  نیا  اب  ییانشآ  تهج 

هرصب رادناتسا  فینح  نب  نامثع  اب  لمج  رکشل  دروخرب  « : 31  » تسویپ

ار نت  نیدنچ  هرـصب ، هب  لمج  رکـشل  ندـش  کیدزن  اب  .دوب  هرـصب  رادناتـسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فرط  زا  فینح  نب  نامثع 
هحلط اب  هرکاذم  يارب 
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اب .درک  هدامآ  نانآ  رکـشل  اب  هلباقم  يارب  ار  مدرم  دـیامن ، فرـصنم  هرـصب  هب  دورو  زا  ار  نانآ  تسناوتن  اّما  داتـسرف ؛ هشیاع  ریبز و  و 
یحلص دادرارق  دش  راچان  فینح  نب  نامثع  هرصب ، مدرم  نیب  یگتسدود  لیلد  هب  اّما  داتفا ؛ قافّتا  ییاهیریگرد  هرصب ، هب  رکشل  دورو 
لاملا تیب  هرامالاراد و  هرادا ي  همانحلص ، نتم  رد  .دشاب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ندیسر  رظتنم  دیامن و  دقعنم  لمج  رکـشل  اب  ار 

.دنیامن دمآ  تفر و  دنتساوخ ، هرصب  ياجک  ره  رد  هک  دندوب  دازآ  زین  لمج  نایرکشل  دوب و  فینح  نب  نامثع  هدهع ي  رب  دجسم  و 
نیمز رب  ار  حالـس  ناـنآ  داد و  حالـس  علخ  روتـسد  شیوخ  نارادـفرط  هب  فـینح  نب  ناـمثع  حلـص ، دادرارق  دـقع  زا  دـعب  هنافّـسأتم 
تحت هدرک و  ریگتسد  ار  فینح  نب  نامثع  دنیامن و  هلمح  هرامالاراد  هب  هنابش  لمج  نایرکشل  هک  دش  بجوم  رما  نیمه  دنتشاذگ و 

هیلع ) نینمؤملاریما نیـشناج  هنیدـم  رد  فـینح - نب  لهـس  يو -  ردارب  هک  دنتـسنادیم  نوـچ  و  دـنهد ، رارق  اـه  هجنکـش  نیرتدـیدش 
، دنک دراو  بیـسآ  هنیدم  رد  ریبز  هحلط و  هداوناخ ي  هب  فینح ، نب  نامثع  ندش  هتـشک  تروص  رد  تسا  نکمم  دشابیم و  مالّـسلا )

یتقو .دندرک  شنوریب  رهش  زا  دندنک و  ار  يو  تروص  ياهوم  مامت  لاح ، نیع  رد  دندومن و  يراددوخ  فینح  نب  نامثع  نتشک  زا 
درک و هیرگ  دـش و  فّسأتم  رایـسب  يو  هدـهاشم ي  اب  ترـضح  دیـسر ، مالّـسلا ) هیلع  ) ماما تمدـخ  هب  راق  يذ  رد  فینح  نب  نامثع 

مهلتقا ّمهّللا  کتامرح  اّولحتـسا  کیلع و  اوءرتجا  مّهنأ  ملعت  کـّنإ  ّمهّللا  ّیلإ  درمأ  كّودرف  یحلأ  اخیـش  کـتثعب  ناـمثع  اـی  دومرف :
و يدوب ، درمریپ  هک  مداتـسرف  هرـصب  هب  یلاـح  رد  ار  وت  ناـمثع ، يا  یتفیلخب ؛ اوعنـص  اـمب  همقّنلا  مهل  لّـجع  یتعیـش و  نم  اولتق  نمب 

! دنا هداتسرف  نم  دزن  تسا ، هدییورن  ییوم  شتروص  رد  هک  یناوجون  دننامه  ار  وت  دنا ، هتشاد  اور  وت  رب  هک  ییاه  هجنکش  اب  نونکا 

.دـنتفرگ هدـیدان  ار  وت  ياهتمرح  دـنتفای و  هانگ  تأرج  وت  ربارب  رد  ناـنآ  هک  ینادـیم  وت  ادـنوادخ ! درک : اـعد  نینچ  ترـضح  سپس 
لتق لباقم  رد  اراگدرورپ !
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باذع دنتـشاد ، نم  رادناتـسا  اب  هک  يراتفر  ربارب  رد  و  امرفب ، نانآ  بیـصن  ار  گرم  تسا ، هداتفا  قافّتا  نانآ  تسدب  هک  نم  نایعیش 
(1) .امرفب لزان  رتدوز  هچ  ره  نانآ  رب  ار  شیوخ 

ریبز اب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما میقتسم  هرکاذم ي  « : 32  » تسویپ

هک یلاح  رد  دش و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  بکرم  رب  راوس  مالّسلا ) هیلع  ) یلع لمج ، گنج  زور  رد  دنکیم : لقن  يدوعسم 
حالس رد  قرغ  هک  یلاح  رد  ریبز  .دیآ  يو  رادید  هب  هک  تساوخ  ریبز  زا  دنلب  يادص  اب  دمآ و  نادیم  هب  تشادن ، تسد  رد  یحالس 

: داد خـساپ  ریبز  دـیا ؟ هدـمآ  مه  درگ  اجنیا  يروظنم  هچ  يارب  دیـسرپ : يو  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما دـمآ و  ترـضح  تاـقالم  هب  دوب ،
.دشابیم ام  مایق  لیلد  نامثع  یهاوخنوخ 

ار يزور  يراد  دای  هب  ایآ  دشکب ! ار  وا  دنوادخ  دراد ، نامثع  نوخ  رد  ار  مهس  نیرتشیب  هک  ام  زا  مادک  ره  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) ماما
زین نم  دـش ، مّسبتم  نم  هدـهاشم ي  اـب  ربماـیپ  مدیـسر ، ناـشیا  تمدـخ  نم  يدوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  هارمه  وت  هک 

خـساپ رد  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  و  درادیمنرب ! شرورغ  زا  تسد  یلع  هللا ، لوسر  ای  یتفگ : ربمایپ  هب  باطخ  وت  مدیدنخ ،
هللا یّلـص  ) ادخ لوسر  هاگنآ  .مرادـیم  تسود  ار  وا  مسق  ادـخ  هب  یتفگ : وت  و  يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  .تسین  رورغم  یلع  تفگ : وت 

! یتسه وا  رب  راکمتس  هک  یلاح  رد  دیگنج ، یهاوخ  وا  اب  وت  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  مسق  ادخ  هب  دومرف : هلآو ) هیلع 

دای هب  ار  ربمایپ  نخـس  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .هللارفغتـسا  تفگ : دوب ، هدـش  هدز  تفگـش  هک  یلاح  رد  هرطاخ ، نیا  ندینـش  اب  ریبز 
! مدرکیمن راک  نیا  هب  مادقا  زگره  متشاد ،

ریبز .يدرگرب  یناوتیم  زین  نونکا  مه  ریبز ، يا  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
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ییوراـیور هداـمآ ي  هدرک و  گـنت  رگیدـمه  يارب  ار  هرـصاحم  هقلح ي  رکـشل  ود  هک  یلاـح  رد  مدرگرب ، هنوـگچ  نوـنکا  تفگ :
.دش دهاوخن  هتسش  يزیچ  چیه  اب  هک  تسا  یگنن  نم  تشگزاب  نونکا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه ؟

دوخ يارب  ار  مّنهج ) شتآ   ) ران راع و  هکنآ  زا  لبق  درگرب ، شاب و  اریذـپ  ار  راع  گنن و  نونکا  ریبز ، يا  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما
.یشاب هدرک  عمج 

يویند گنن  راع و  شریذپ  يو و  تمادن  زا  یکاح  هک  تشاد  نابز  رب  يراعشا  هک  یلاح  رد  تشگرب ، شیوخ  رکشل  فرط  هب  ریبز 
ریبز زا  يو  .تخادرپ  ردپ  کیرحت  هب  ناوت  مامت  اب  دش و  راک  هب  تسد  دوب  هدش  ردپ  ینامیـشپ  هّجوتم  هک  ریبز  دـنزرف  هللادـبع  .دوب 
ریبز دـنزرف  .مدوب  هدرک  شـشومارف  هک  دروآ  نم  دای  هب  ار  یبلطم  نسحلاوبا  تفگ : ریبز  يوریم ؟ اجک  هب  هدرک و  اهر  ار  ام  دیـسرپ :
رارف دصق  هدش و  كانـساره  ّبلطملادبع  ینب  ناعاجـش  ناّرب  دنلب و  ياهریـشمش  سرت  زا  وت  هک  دنگوس  دـنوادخ  هب  .هن  داد : خـساپ 

بجوـم راـگزور  شدرگ  هک  مدـش  یبـلطم  رّکذـتم  زورما  اـّما  مشاـب ؛ هدیـسرت  هک  تسین  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ریبز  .يراد 
مـشنزرس هنوگنیا  ییامنیم و  مهّتم  سرت  هب  ارم  اـیآ  .مهدـیم  حـیجرت  مّنهج  شتآ  رب  ار  گـنن  نم  نیارباـنب  .دوب  هدـش  نآ  یـشومارف 

!؟ ردپ یب  يا  ینکیم ،

هلمح مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رکـشل  تسار  حانج  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  شا  هزین  تسا ، هدیـسرتن  دهد  ناشن  هکنیا  يارب  ریبز 
.تسا هدش  هدز  ناجیه  دنا و  هدرک  شکیرحت  هک  دینک ، شتاعارم  دومرف : شنارای  هب  ترضح  .دومن  دیدش  يا 

هک یـسک  ایآ  تفگ : شدنزرف  هب  تشگرب و  سپـس  و  درک ، هلمح  رکـشل  بلق  هب  نآ  زا  دعب  پچ و  حانج  هب  دعب  هلحرم ي  رد  ریبز 
تکرح عابّسلا  يداو  تمس  هب  تفرگ و  هلصاف  رکـشل  زا  یمارآ  هب  وگو ، تفگ  نیا  زا  دعب  و  دگنجب ؟ نینچ  دناوتیم  تسا ، هدیـسرت 

(1) .درک
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لمج گنج  رد  يردیح  هلمح ي  « : 33  » تسویپ

پچ تسد  رد  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  دّـمحم  تسد  زا  ار  مچرپ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما دـنکیم : لـقن  دـیدحلا  یبا  نـبا 
یماـگنه ترـضح  .دوـمن  ذوـفن  هرـصب  رکـشل  ناـیم  رد  درک و  هلمح  نمـشد  هب  دوـب ، هتفرگ  تسار  تسد  رد  ار  راـقفلاوذ  تشاد و 

رتشا کلام  رسای و  راّمع  نادنزرف و  باحصا و  .درک  شتسار  داهن و  دوخ  يوناز  رب  ار  نآ  .دوب  هدش  هدیمخ  شریشمش  هک  تشگرب 
، درکن هاگن  نانآ  هب  مه  یمشچ  هشوگ  یّتح  دادن و  یخساپ  چیه  ترضح  اّما  .راذگاو  ام  هب  ار  راک  نیا  دنتـشاد : هضرع  ترـضح  هب 
، دندوب شلباقم  رد  هک  ار  یناسک  همه ي  درکیم ، شّرغ  ریش  دننامه  هک  یلاح  رد  درک و  عورش  ار  دوخ  دّدجم  هلمح ي  هلـصافالب  و 
ینخـس و چیه  و  دیدیمن ، دـندوب  شفارطا  رد  هک  ار  یناسک  ییوگ  دوب ؛ هتخود  هرـصب  رکـشل  هب  مشچ  نانچمه  وا  .تخاس  هدـنکارپ 

قمع هب  ار  دوخ  درک و  هلمح  مّوس  راـب  يارب  درپـس و  دّـمحم  شدـنزرف  هب  ار  مچرپ  تشگرب و  هکنیا  اـت  دادـیمن ؛ باوج  ار  یـشسرپ 
، دـندوب وا  لباقم  رد  هک  ینادرم  همه ي  درکیم و  يورـشیپ  دزیم ، ریـشمش  تّدـش  هب  هک  یلاـح  رد  ترـضح  .دـناسر  نمـشد  رکـشل 
تشگرب و مالّـسلا ) هیلع  ) ماما .دش  نیگنر  اه  هتـشک  نوخ  زا  نیمز  هکنیا  ات  دندشیم ؛ هدنکارپ  پچ  تسار و  يوس  هب  دـنتخیرگیم و 
دنتفرگ و ار  يو  فارطا  باحـصا  ماگنه ، نیا  رد  .دومن  تسار  كرابم  يوناز  اب  دوب ، هدش  مخ  هک  ار  شریـشمش  راب  نیمدنچ  يارب 

ترضح .دوشیم  دراو  بیسآ  نید  هب  يوش ، هتـشک  وت  رگا  هک  امن  مّحرت  مالـسا  رب  شیوخ و  ناج  رب  هک  دنداد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وا 
هب باطخ  سپـس  .مرادـن  يرگید  روظنم  ترخآ ، رد  وا  ّصاخ  تاـیانع  هب  ندیـسر  دـنوادخ و  ياـضر  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :

(1)! نک هلمح  نینچنیا  مدنزرف ، دومرف : دّمحم  شدنزرف 

هلمح ي دنچ  زا  دعب  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هک  یماگنه  دسیونیم : زین  يدوعسم 
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هیلع ) ماما .دـندروآ  بآ  لسع و  ترـضح  يارب  .تساوخ  بآ  یگنـشت  تّدـش  رثا  رب  تشگزاـب ، شیوخ  نایرکـشل  عمج  هب  دـیدش 
هللادبع دیآ ! یمن  تسدب  یلسع  نینچ  رهـش  نیا  رد  تسا و  فئاط  هقطنم ي  هب  طوبرم  لسع  نیا  دومرف : دیـشچ و  ار  لسع  مالّـسلا )

یکچوک بلطم  نینچ  هب  امـش  هّجوت  زا  عنام  گنج  تخـس  طیارـش  هک  تسا  بیجع  تفگ : دوب ، هدرک  بّجعت  رایـسب  هک  رفعج  نب 
(1)! درادن دوجو  ییاج  ایند  زیچ  نیرتکچوک  يارب  وت  يومع  هنیس ي  رد  مدنزرف ، دومرف : يو  خساپ  رد  ترضح  و  تسا ! هدشن 

گنج نادیم  رد  خساپ  شسرپ و  « : 34  » تسویپ

: دنکیم لقن  هنوگنیا  ار  دیحوت  زا  یبارعا  لاؤس  نایرج  دیحّوتلا  باتک  رد  قودص  خیش 

وت ایآ  درک : ضرع  ترـضح  هب  دـمآ و  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تمدـخ  هب  دوب ، اپرب  لمج  گنج  هک  يزور  رد  برع  درف  کـی 
ینیبـیمن رگم  هک  دـندرک  شنزرـس  ار  برع  درم  دـندوب ، مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما فارطا  رد  هـک  یناـسک  تـسا ؟ دـحاو  ادـخ  ییوـگیم 

اّما تساهــشسرپ ؟ هنوـگنیا  تـقو  نوـنکا  اــیآ  تـسا ؟ گــنج  ّمـهم  هداــعلا  قوـف  هلئــسم ي  ریگرد  مالـّـسلا ) هـیلع  ) نینمؤــملاریما
وه یبارعألا  هدیری  يّذلا  ّنإف  هوعد  دومرف : نانآ  هب  دومن و  عنم  دندوب ، هدرک  هک  یضارتعا  زا  ار  نایفارطا  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

ربارب رد  هک  یموق  نیا  زا  گنج  نیمه  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  يو  لاؤس  تقیقح  .دیراذگب  دازآ  ار  وا  موقلا ؛ نم  هدیرن  يذـلا 
.مییامنیم هبلاطم  میراد و  راظتنا  دنا ، هدرک  ییارآ  فص  ام 

: دومرف يو  لاؤس  خساپ  رد  درک و  برع  درم  هب  ور  مالّسلا ) هیلع  ) ماما سپس 

دنکیمن قدص  دنوادخ  هرابرد ي  ینعم  ود  هک  دشابیم ، ینعم  راهچ  ياراد  دحاو  هملک ي  تسا ، دـحاو  دـنوادخ  دوشیم  هتفگ  یتقو 
هب دحاو »  » لامعتسا و 
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نآ زا  دروم  نیلّوا  .دنکیم  قدص  دنوادخ  هرابرد ي  هدوب و  حیحـص  رگید  ینعم  ود  و  تسین ؛ زیاج  دـنوادخ  هرابرد ي  ینعم  ود  نآ 
یمّود دـنوادخ  تاذ  اریز  .دوشیم  هتفگ  دادـعا  باـب  رد  هک  دـشابیم  يددـع  دـحاو  تسین ، حیحـص  دـنوادخ  دروم  رد  هک  ینعم  ود 

، ردپ  ) ات هس  زا  نیمّوس  دنوادخ  دیوگب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ینعم  نیا  ندوب  طلغ  رب  دهاش  .دوش  دراو  دادعا  باب  رد  هک  درادـن 
.تسا هدش  رفاک  دشابیم ، دوشیم ) هتفگ  ّتیحیسم  رد  هک  سدقلا ، حور  رسپ ،

دوصقم و  اهناسنا ، زا  یکی  دوشیم : هتفگ  هکنیا  دننام  دشابیم ، یعون  دحاو  دنکیمن ، قدـص  دـنوادخ  هرابرد ي  زاب  هک  يرگید  ینعم 
هب دـنوادخ  هیبشت  لـیلد  هب  ینعم  نیا  ندوبن  زیاـج  تاـتابن .) ناگدـنرپ و  دـننام  يرگید  عون  لـباقم  رد   ) دـشابیم ناـسنا  ِعون  نیا ، زا 

.دوش هیبشت  تادوجوم  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  دنوادخ  نأش  تسا و  رگید  تادوجوم 

يو دوصقم  تسا و  دحاو  دنوادخ  دیوگب : یـسک  هک  تسا  نیا  دنکیم ، قدص  دنوادخ  هرابرد ي  هک  دحاو  حیحـص  ینعم  نیلّوا  اّما 
.تسا هنوگنیا  ام  دنوادخ  هدوب و  حیحص  ینعم  نیا  .درادن  تادوجوم  ءایشا و  نایم  رد  یهباشم  تسا و  کت  دنوادخ  هک  دشاب  نیا 

میـسقت لباق  هجو  چیه  هب  هدوب و  دحاو  ینعم  کی  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا ، حیحـص  دنوادخ  دروم  رد  مه  نآ  هک  رگید  ینعم  و 
هدوب و تسرد  زین  ینعم  نیا  و  دـشابیم ، میـسقت  لـباق  یمدآ  لاـیخ  لـقع و  رد  هن  تسا و  میـسقت  لـباق  شیوخ  دوجو  رد  هن  تسین ؛

(1) .تسا هنوگنیا  ام  راگدرورپ 

هفوک رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هبطخ ي  نیلّوا  « : 35  » تسویپ

: تسا نینچ  هفوک  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هبطخ ي  نیلّوا  لماک  نتم 

ات هک  دیتفای  تسد  یتلیضف  هب  مالسا  رد  امش  هفوک ، مدرم  يا  دعب ؛ اّما  »
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امـش مدرک و  توعد  قح  يرای  هب  ار  امـش  نم  .دوب  دیهاوخ  رادروخرب  تلیـضف  نآ  زا  دـینکن ، نوگرگد  ار  دوخ  عضو  هک  یماگنه 
ماکحا و دروم  رد  اّما  تسا ؛ ناتیادـخ  امـش و  نایم  امـش ، يرترب  تلیـضف و  انامه  .دـیدومن  مادـقا  رکنم  اـب  هلباـقم  يارب  دـیتفریذپ و 
هک دـینادب  .دـنا  هدـمآرد  امـش  شور  هار و  هـب  هتفریذـپ و  ار  امـش  توـعد  هـک  دیـشاب  ینارگید  قشمرـس  دـیاب  امـش  لاوـما ، میـسقت 
قح زا  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  .تسا  زارد  رود و  ياهوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  مراد ، میب  امش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانسرت 
لاح رد  ترخآ  هدرک و  تشپ  نامدرم  هب  تسا و  نتفر  لاح  رد  ایند  انامه  .دربیم  دای  زا  ار  ترخآ  ینالوط ، ياـهوزرآ  درادـیمزاب و 

ترخآ نادنزرف  زا  هک  دیـشوکب  سپ  .تسا  ینادنزرف  ترخآ  ایند و  زا  مادک  ره  يارب  و  تسا ، هدروآ  يور  مدرم  هب  تسا و  ندـمآ 
.درادن دوجو  لمع  لاجم  رگید  تسا و  باسح  ماگنه  ادرف  دشاب و  راک  رد  یباسح  هکنیا  نودب  تسا ، لمع  ماگنه  زورما  .دیشاب 

ار تقادـص  ّقح و  لها  و  تخاس ، راوخ  ار  دوخ  نمـشد  دومن و  يراـی  ار  شیوخ  ءاـیلوا  هک  تسا  يدـنوادخ  يارب  ساپـس  دـمح و 
.تخاس نوبز  تسپ و  ار  نانکش  نامیپ  لطاب و  لها  دیشخب و  تّزع 

.دننکیم تعاطا  دنوادخ  زا  هک  ناتربمایپ  تیب  لها  زا  هورگ  نآ  زا  تعاطا  هب  میامنیم  توعد  منکیم و  هیصوت  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش 
لالح ار  ادـخ  مارح  هک  تسا  یناسک  تعاطا  زا  رتراوازـس  رت و  هتـسیاش  دنتـسه ، ادـخ  نامرف  عیطم  هک  ربمایپ  تیب  لها زا  تعاـطا 

ام ّقح  اب  هدومن و  راکنا  ار  ام  تماما  دـنراد ، لـضف  ياـعّدا  اـم  تلیـضف  اـب  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  .دنتـسه  نیغورد  نایعّدـم  هتـسناد و 
یهارمگ و يدوز  هب  دندیـشچ و  دندش ، بکترم  هک  ار  هچنآ  خـلت  معط  هک  یتسار  هب  .دـننزیم  رانک  نآ  زا  ار  ام  دـننکیم و  تفلاخم 

.دید دنهاوخ  ار  يورُخا  یتخبدب 

نانآ زا  نم  و  دندرک ، يراددوخ  نم  يرای  زا  امش  زا  ینادرم  هک  دینادب 
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هب هللا  بزح  هنوگنیدب  و  دنوش ، تحاران  ات  دـییوگب ، نانآ  هب  دـنرادیمن ، شوخ  هک  ار  هچنآ  دـینارب و  دوخ  شیپ  زا  ار  نانآ  متحاران ،
(1)« .دوش هتخانش  یگدنکارپ  ماگنه 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما زا  يو  یهاوخرذع  درص و  نب  نامیلس  همانیگدنز ي  « : 36  » تسویپ

اهنت هک  دشابیم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رادافو  نارای  زا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  یعازخ  درـص  نب  نامیلس 
مه ار  فعـض  نآ  دوخ  يدعب  درکلمع  اب  هک  دشابیم  لمج  گنج  رد  يو  روضح  مدـع  تسا ، هدـش  لقن  ناشیا  زا  هک  یفعـض  هطقن 

نایرج رد  و  دوب ، هتفرگ  هدـهعرب  ار  تسار  حانج  ماظن  هدایپ  شخب  یهدـنامرف  تشاد و  يّدـج  روضح  نیّفـص  رد  يو  .دومن  ناربج 
رگا درک : ضرع  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هب  لاح  نامه  رد  دش و  بورضم  تّدش  هب  داد و  جرخ  هب  يدایز  تمواقم  ّتیمکح ، خلت  رایـسب 

( مالّـسلا هیلع  ) یبتجم ماما  رانک  رد  ترـضح ، تداهـش  زا  دعب  .ددرگ  لیمحت  امـش  هب  ّتیمکح  هک  مدادـیمن  هزاجا  متـشاد ، یناروای 
؛ دومن توعد  هفوک  هب  ار  ترضح  تشون و  همان  مالّسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هب  هیواعم  گرم  زا  دعب  هک  دوب  یناسک  وزج  دنام و  یقاب 

اپرب ار  نیباّوت  گرزب  تضهن  البرک ، نایرج  زا  دـعب  .دـنک  ادـیپ  روضح  البرک  رد  تسناوتن  دـمآ ؛ شیپ  هک  یتالکـشم  لیلد  هب  یلو 
.دیسر تداهش  هب  زین  هار  نیمه  رد  دومن و 

ناشیا یهارمه  زا  هک  رهش  ناگرزب  زا  نت  دنچ  اب  هفوک ، هب  ییامرف  فیرـشت  لمج و  گنج  نایاپ  زا  دعب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.دوب درص  نب  نامیلس  نانآ  هلمج ي  زا  هک  تشاد ، ییاهدروخرب  دندوب ، هدرک  يراددوخ  گنج  رد 

تّصبرت و تبترا و  دومرف : تفگ و  نخس  دولآ  باتع  يو  اب  ترضح  دیـسر ، مالّـسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  هب  درـص  نب  نامیلـس  یتقو 
نم تنک  دق  تغوار و 
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، يدومن دیدرت  مهرصن ؛ یف  كدهز  ام  کّیبن و  تیب  لهأ  نع  کب  دعق  امف  یترصن  یلإ  ّنظأ  امیف  مهعرسأ  یسفن و  یف  ساّنلا  قثوأ 
زا لـبق  دوب و  یهاوخ  وت  نم  يارب  مدرم  ِنیرتاـفواب  مدرکیم  ناـمگ  هک  یلاـح  رد  يدرک ؛ لـیم  يرگید  تمـس  هب  يدـش و  فـّقوتم 

تربمایپ تیب  لها  یشکب و  رانک  ار  دوخ  هک  دش  بجوم  یلماع  هچ  یتسار ، هب  .دمآ  یهاوخ  نم  يرای  هب  همه  زا  رتناباتش  نارگید و 
!؟ ینکن يرای  ار 

.نکن شنزرـس  ارم  تسا ، هدـش  مامت  هک  هچنآ  يارب  امن و  رظنفرـص  هتـشذگ  زا  نینمؤملاریما ، يا  درک : ضرع  ترـضح  هب  ناـمیلس 
ياه هنحص  زونه  و  تشاد ، مهاوخنرب  مدق  وت  یهاوخریخ  ریـسم  رد  زج  متـسه و  وت  ناقاتـشم  نادنم و  هقالع  زا  نم  هک  شاب  نئمطم 
تباث امـش  يارب  نم  هناصلاخ ي  یتسود  اه  هنحـص  نآ  رد  و   ) دش دنهاوخ  زیامتم  تنانمـشد  زا  وت  ناتـسود  هک  تسا ، یقاب  يرگید 

(. دش دهاوخ 

رد هک  مالّـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  غارـس  تساـخرب و  سپـس  تسـشن و  یکدـنا  نامیلـس  درک و  توکـس  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هیلع ) نینمؤملاریما زا  اهشنزرس  اهخیبوت و  هچ  نم  زورما  يونشب  هک  ینکیمن  بّجعت  ایآ  تفگ : ناشیا  هب  تفر و  دوب ، هتـسشن  دجـسم 

؟! مدینش مالّسلا )

نانآ زا  یهاوخریخ  دیما  تّدوم و  راظتنا  هک  دنریگیم  رارق  باتع  شنزرـس و  دروم  یناسک  دندومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) یبتجم ترـضح 
.دوریم

دش و دنهاوخ  هدیشک  نوریب  ماین  زا  اهریـشمش  هک  میراد  ور  شیپ  رد  یلکـشم  ياه  هنحـص  اه و  هنتف  درک : هفاضا  درـص  نب  نامیلس 
رد ارم  یهاوخریخ  و  تشاد ، دهاوخ  ترورض  اه  هنحـص  نآ  رد  نم  لثم  يدارفا  روضح  و  تشگ ، دنهاوخ  باترپ  هدامآ ي  اه  هزین 

.دیهدن رارق  ماهّتا  دروم  ارم  دینکن و  يرهم  یب  رب  لمح  زین  ارم  زورما  هیالگ ي  .دید  دیهاوخ  اه  هنحص  نآ 

دوجو وت  هب  تبـسن  يدـب  رظن  یتسین و  مهّتم  اـم  دزن  رد  وت  هک  شاـب  نئمطم  دـنک ! تتمحر  ادـخ  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماـما 
(1) .درادن
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( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما خساپ  هیواعم و  ياقبا  داهنشیپ  « : 37  » تسویپ

: درک ضرع  ترـضح  هب  هک  دوب  هبعـش  نب  ًهریغم  دومن ، ار  هیواعم  ياقبا  داهنـشیپ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  هک  یناـسک  زا  یکی 
ياهراک ّتیلوئـسم  ینعی   ) دـنا هدرک  ماش  یلاو  ار  وا  دـندوب  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  هک  دـینادیم  و  دیـسانشیم ، بوخ  ار  هیواعم  امش 

رـس و تموکح  ياهراک  هکنیا  ات  دـینک  اقبا  ماش  تیالو  رد  ار  وا  امـش  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  تسین .) امـش  هدـهع ي  رب  هیواعم 
! دییامن لزع  ار  هیواعم  دیناوتیم  نآ  زا  دعب  دریگب و  ناماس 

نم هک  ییامن  نیمضت  یناوتیم  وت  ایآ  هعلخ ؛!؟ یلإ  هتیلوت  نیب  امیف  هریغم  ای  يرمع  یل  نمضت  أ  دندومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
!؟ منک ادیپ  يو  علخ  يارب  یتصرف  منامب و  هدنز  هیواعم  ياقبا  زا  دعب 

! مهدب مناوتیمن  ار  یتنامض  نینچ  نم  تفگ : هریغم 

نیّلـضملا ذـّختم  تنک  اـم  و  : » ًادـبأ ءادوـس  هلیل  نیملـسملا  نم  نـیلجر  یلع  هتیلوـت  نـع  ّلـج  ّزع و  هللا  ینلأـسی  ـال  دوـمرف : ترـضح 
نإ و  مهیلع ، ام  هیلع  مهل و  ام  هل  نیملـسملا ، نم  ٌلجرف  باجأ  نإـف  ّقحلا ، نم  يدـی  یف  اـم  یلإ  هوعدأ  هیلإ و  ثعبأ  نکل   (1)« ًادضع

مکاح هرابرد ي  نم  زا  دـنوادخ  کـیرات ، بش  کـی  هزادـنا ي  هب  یّتح  هک  درک  مهاوخ  راـتفر  يا  هنوگ  هب  « ؛ هللا یلإ  هتمکاـح  یبأ 
تـصرف نیلّوا  رد  .مهدیمن » رارق  دوخ  رایتسد  ار  ناگدننک  هارمگ  هاگچیه  نم  و   » دـنکن لاؤس  ناناملـسم  زا  نت  ود  رب  هیواعم  ندومن 

نم توعد  هب  رگا  .دومن  مهاوخ  توعد  تسا ، هتفرگ  رارق  نم  تسد  رد  هک  یّقح  هب  ار  وا  داتسرف و  مهاوخ  هیواعم  دزن  هب  ار  یـسک 
ادـخ هب  ار  وا  تفریذـپن ، ارم  توعد  تفرن و  راـب  ریز  رگا  درک و  مهاوـخ  راـتفر  ناناملـسم  زا  یکی  دـننامه  وا  اـب  داد ، تبثم  باوـج 

(2)« .مهدیم ماجنا  ار  دوخ  یهلا  هفیظو ي  منکیم و  راذگاو 
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هیبا نب  دایز  همانیگدنز ي  « : 38  » تسویپ

هللادبع بتاک  نآ  زا  دعب  هبعـش و  نب  ًهریغم  بتاک  هرـصب  رد  اهتّدم  يو  دوب ، برع - هراکدب ي  نانز  زا  هّیمـس - دنزرف  هیبأ ، نب  دایز 
دایز یتقو  .درکیم  راک  هرـصب  رد  يو  نیـشناج  ناونعب  زین  یتّدم  دش و  يو  بتاک  سابع  نب  هللادـبع  نارود  رد  سپـس  .دوب  رماع  نب 
رارق خـیبوت  دروم  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فرط  زا  هک  دز  رـس  وا  زا  یتسیاشان  مادـقا  دوب ، هرـصب  رد  ساّبع  نبا  نیـشناج  هیبأ  نب 

.تفرگ

هیلع ) یلع ّدض  رب  مه  یـضعب  دندوب و  هدـش  فالتخا  راچد  مدرم  هرـصب ، رد  یمرـضح  نبا  لتق  زا  دـعب  يرجه ، مهن  یـس و  لاس  رد 
جارخا ار  دوخ  نـالماع  دـنزادرپن و  تاـیلام  هک  دـنداتفا  عمط  هب  زین  ناـمرک  سراـف و  لـها  ناـیم ، نیا  رد  .دـندرک  شروش  مالّـسلا )

تیافکاب تسایـس و  عاضوا  هب  هاگآ  ّربدم و  رادمتـسایس و  يدرم  هک  درک  تروشم  شیوخ  ناکیدزن  اب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع .دـندرک 
( مالّسلا هیلع  ) ماما اذل  .دومن  دییأت  ار  وا  زین  همادق  نب  ًهیراج  درک و  داهنشیپ  ار  دایز  نبا  سراف  تیالو  يارب  ساّبع  نبا  .دننک  باختنا 

درک لمع  ّقفوم  رایسب  ّتیرومأم  نیا  رد  دایز  نبا  .داتسرف  سراف  هب  ساّبع  نبا  يراکمه  اب  یماظن و  يورین  يرایـسب  دادعت  اب  ار  دایز 
.دنادرگزاب نامرک  سراف و  هب  ار  شمارآ  تسناوت  و 

نایفـسوبا دنزرف  شیوخ و  ردارب  ناونعب  ار  وا  دمآرب و  دایز  نبا  بذج  ددصرد  هیواعم  مالّـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما تداهـش  زا  دعب 
دنزرف تشادن و  يا  هدش  هتخانش  ردپ  يو  هکنیا  هب  هّجوت  اب   ) .دومن باختنا  يو  يارب  ار  نایفس  یبا  نب  دایز  مان  ًامسر  درک و  یفّرعم 

، هیواعم نارازگراک  زا  یکی  ناونعب  هک  دوب  دـعب  هب  نیا  زا  .تشاد ) ّتیّمها  رایـسب  يو  يارب  دـیدج  ّتیعقوم  نیا  تفریم ، رامـشب  انز 
هفوک و هرـصب و  يرادناتـسا  ندروآ  تسدب  اب  دش و  بکترم  یناوارف  ياهملظ  تشاد و  اور  نایعیـش  ّقح  رد  ار  اهراتفر  نیرت  تشز 

تیاهن رد  تخادرپ و  نانآ  عمق  علق و  هب  تشاد ، مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نارای  زا  هک  یتخانش 
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(1) .دشابیم مالّسلا -) هیلع  ) نیسح ماما  لتاق  دایز - نبا  ردپ  يو  .تفر  ایند  زا  مالّسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  نیرفن  اب 

تّیمکح شریذپ  رب  رارصا  « : 39  » تسویپ

: دسیونیم نیّفص  هعقو  باتک  رد 

نایم دندومن ، نآرق  مکح  هب  توعد  ار  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هاپس  دندرک و  اه  هزین  رـس  رب  ار  اهنآرق  ماش  نایهاپـس  هک  یماگنه 
لوبق ار  ادـخ  باتک  يرواد  دـندز ، ادـص  دارفا  رتشیب  یلو  میهدـیم ؛ همادا  ار  گنج  دـندز : دایرف  یهورگ  .داتفا  فالتخا  ماما  ناوریپ 

همـصاخم كرت  دمآرب : دایرف  وس  همه  زا  .دنا  هدناوخارف  نآرق  يرواد  ّتیمکح و  هب  ار  ام  اریز  تسین ؛ زیاج  ام  يارب  گنج  مینکیم ؛
.میریذپیم ار  حلص  مینکیم و 

: دومرف شنایرکشل  هب  باطخ  درک ، هدهاشم  ار  ّتیعضو  نیا  هک  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

نید رادفرط  طیعم ، یبا  رسپ  و  صاع ، ورمع  هیواعم ، یلو  .متـسه  امـش  نیرتراوازـس  ادخ  باتک  نامرف  شریذپ  يارب  نم  مدرم ، يا  »
رد هچ  .ما  هدوب  اهنآ  اب  یلاسگرزب  ات  یلاسدرخ  هرود ي  زا  مسانشیم ، رتهب  امش  زا  ار  اهنآ  نم  .دننکیمن  يرادبناج  نآرق  زا  دنتـسین و 
اب هک  تسا  یّقح  نخـس  میوش ، نآرق  يرواد  میلـست  هک  اهنآ  تساوخرد  .دنا  هدوب  دارفا  نیرتدـب  زا  یلاسگرزب ، رد  هچ  یکچوک و 
زا ناشروظنم  .دننکیم  لمع  نادب  دنـسانشیم و  ار  نآرق  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اهنآ  ندرک  هزین  رب  نآرق  .دـنا  هدرک  لطاب  هدارا ي  نآ 
رد قح  دیهد ، هیراع  نم  هب  ار  ناتیاه  همجمج  وزاب و  تعاس  کی  رگا  امش  .تسامش  هدارا ي  ندرک  تسس  هلیح و  بیرف ، رما ، نیا 

زج يزیچ  هدیدرگ ، رقتسم  شدوخ  هاگیاج 
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«. دنام دهاوخن  یقاب  راکمتس  موق  نداتفارب 

نانمؤم ریما  ار  ترضح  هکنآ  ياج  هب  دنتفرگ و  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فارطا  نایرکـشل ، زا  رفن  رازه  تسیب  ماگنه ، نیا  رد 
وت میتشک ، ار  نامثع  هکنانچ  هنرگو  ریذپب ، يا ؛ هدش  هدناوخارف  ادخ  باتک  ّتیمکح  هب  یلع  ای  دندز : دایرف  هنابدا  یب  دـننک ، باطخ 

! تشک میهاوخ  ار 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) ماما

یـصخش لّوا  متفریذپ و  ار  نآ  هدروآ ، نامیا  نادب  هک  مدوب  یـسک  لّوا  هکنیا  اب  مرادـن ؟ لوبق  ار  نآرق  ّتیمکح  نم  امـش ! رب  ياو  »
اهنآ ات  منکیم  هزرابم  ماش  لها  هیواعم و  اب  مرادن ؟ لوبق  ار  نآرق  هنوگچ  لاح  مدناوخارف ، ادـخ  باتک  نتفریذـپ  هب  ار  مدرم  هک  مدوب 

هب ندرک  لمع  هن  تسامـش و  نداد  بیرف  داهنـشیپ ، نیا  زا  اهنآ  دـصق  هک  مدرک  هاگآ  ار  امـش  اّما  .دـننک  ادـیپ  نامیا  ادـخ  باتک  هب 
«. نآرق مکح 

زا ار  رتشا  کلام  ات  دراد  لیـسگ  ار  يا  هداتـسرف  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما هک  دندرک  داهنـشیپ  دـندرکن و  یهّجوت  ترـضح  راطخا  هب  اهنآ 
هدنامن يزیچ  هدـش ، ّطلـسم  هیواعم  رکـشل  رب  ریرهلا » هلیل   » حبـص رتشا ، کلام  هک  دـندرک  حرطم  یتقو  ار  اضاقت  نیا  .درادزاب  گنج 

.دوب هدش  یمتح  يزوریپ  و  دوش ، وا  هاگودرا  دراو  هک  دوب 

هب ار  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هک  یناسک  وا و  نایم  تشگزاب و  یتحاران  اب  کلام  .درک  مادقا  رتشا  کلام  تشگزاب  يارب  ریزگان  ترـضح 
(1)! داد اضر  ّتیمکح  هب  نینمؤملاریما  دندز ، دایرف  وس  همه  زا  اّما  تفرگرد ؛ یفالتخا  دندرکیم ، توعد  نآرق  ّتیمکح 

تّیمکح رد  يرعشا  یسوموبا  تنایخ  « : 40  » تسویپ

یلیمحت هدنیامن ي   ) يرعشا یسوموبا  ّتیمکح ، تلهم  ندش  يرپس  زا  دعب 
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رداص ار  شیوخ  مکح  رگیدمه ، اب  تروشم  زا  سپ  ات  دندش  رـضاح  لدنجلا  همود  رد  هیواعم ) هدـنیامن ي   ) صاع ورمع  و  ماما ) هب 
دامتعا بیترت  نیدب  درادب و  مّدقم  يراک  ره  رد  ار  يرعشا  یسوموبا  درکیم  یعس  صاع  ورمع  هتـسویپ  تارکاذم ، تّدم  رد  .دنیامن 

ّقفوم یلو  دـیامن ؛ دـعاسم  هیواعم  تفالخ  هب  تبـسن  ار  يرعـشا  یـسوموبا  رظن  درک  يدایز  شالت  صاع  ورمع  .دـیامن  بلج  ار  يو 
هدومن و علخ  تفالخ  زا  ار  یلع  هیواعم و  هک  دندیـسر  میمـصت  نیا  هب  تیاهن  رد  .دوب  رمع  نب  هللادبع  تفالخ  رب  يو  رظن  اریز  دشن ؛

.دنراذگب ناناملسم  ناگرزب  زا  لّکشتم  ییاروش  هدهعرب ي  ار  هفیلخ  باختنا  هفیظو ي 

وا هژیو ، مارتحا  اب  تخادنا و  ولج  ار  يرعشا  یسوموبا  تشاد  هک  یّصاخ  یکریز  اب  صاع  ورمع  ّتیمکح  هجیتن ي  مالعا  ماگنه  رد 
تسا نیا  صاع  ورمع  نم و  رظن  تفگ : تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  رب  یسوموبا  .دیامن  نایب  ار  شیوخ  رظن  ات  داتـسرف  ربنم  يالاب  هب  ار 
حالـص هک  ار  سک  ره  نانآ  ات  مینک ، راذـگاو  نیملـسم  زا  ییاروش  هب  ار  هفیلخ  نییعت  مییامن و  علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  یلع و  هک 

ات دیباتـشب  مدرم  امـش  و  مدرک ، علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  یلع و  نم  نیاربانب  .دـنیامن  باختنا  ناناملـسم  يارب  هفیلخ  ناونعب  دـندید 
.دییامن باختنا  دنراد ، ّتیلها  اروش  رد  ّتیوضع  يارب  هک  ار  یناسک 

زا ار  وا  هک  دیدینـش  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هدـنیامن ي  نانخـس  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  رب  يرعـشا  یـسوموبا  زا  دـعب  صاـع  ورمع 
نیملـسم تفالخ  يارب  ار  هیواعم  و  میامنیم ؛ علخ  تفـالخ  زا  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  یـسوموبا ، دـننامه  زین  نم  .دومن  علخ  تفـالخ 

يرگید سک  ره  زا  شیب  هدوب و  يو  نوخ  ّیلو  تسا و  هدـش  هدـیزگرب  ماقم  نیا  هب  نامثع  فرط  زا  يو  هک  اریز  میامنیم ، بوصنم 
.دشابیم اراد  ار  نیملسم  تفالخ  تقایل 

ّتیمکح تیاهن ، رد  دربب و  هانپ  هّکم  هب  دش  راچان  یـسوموبا  دـمآ و  شیپ  هورگ  ود  نیب  ییاهیریگرد  صاع ، ورمع  نانخـس  زا  دـعب 
هب هجیتن  نودب 
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(1) .دیسر نایاپ 

: دومرف تفای ، عالّطا  نیمکح  رابخا  زا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  یماگنه 

مهدیم یهاوگ  .دروآ  شیپ  گرزب  ثداوح  ریطخ و  نیگنـس و  ياهدمآ  شیپ  راگزور  دـنچره  تسا ؛ دـنوادخ  صوصخم  شیاتس 
هدـنب و هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) دّـمحم مهدـیم  یهاوگ  .تسین و  وا  اب  يدوبعم  درادـن و  کیرـش  تسین ؛ هناـگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم 

.تسا وا  هداتسرف ي 

نامرف نم  .دراد  لابند  هب  ینامیـشپ  دوشیم و  ترـسح  ثعاب  هبرجتاب ، اناد و  نابرهم ، هدننک ي  تحیـصن  روتـسد  زا  ینامرفان  دعب : اّما 
يوریپ ریـصق  يأر  زا  شاـک  يا   » مدراذـگ امـش  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  صلاـخ  رظن  و  متفگ ، امـش  هب  تـّیمکح  هراـبرد ي  ار  شیوـخ 

«. دندرکیم

هب شیوخ  دنپ  رد  هدننک  تحیصن  ییوگ  هک  اجنآ  هب  ات  دیدیزرو ؛ عانتما  نکش  نامیپ  نانامرفان  و  راکافج ، نافلاخم  دننامه  امش  اّما 
: تفگ هک  تسا  نزاوه »  » ردارب راتفگ  نوچمه  امش  نم و  لاثم  .دومن  يراددوخ  زردنا  دنپ و  زا  داتفا و  دیدرت 

(2) «. دش راکشآ  رهظ  ادرف  اهنت  تحیصن  نیا  یلو  مداد ؛ ار  دوخ  روتسد  يّوللا  جرعنم  نیمزرس  رد  نم  »

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما هب  تناها  يارب  هیواعم  شالت  « : 41  » تسویپ

وا زا  دـنهد و  مانـشد  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع داد  روتـسد  مدرم  هب  رگید  طاـقن  قارع و  ماـش و  رد  هیواـعم  دـسیونیم : دـیدحلا  یبا  نبا 
نیا و  درکیم ! نعل  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع دناوخیم ، هبطخ  نیملـسم  ربانم  زارف  رب  سک  ره  هک  دوب  روتـسد  نیا  زا  دعب  .دـنیوج  يرازیب 

ّتنس ناورم  ینب  هّیما و  ینب  تموکح  هرود ي  رد  راک 
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رخآ رد  هیواعم  .تشادرب  نایم  زا  ار  دنـسپان  ّتنـس  نیا  دیـسر و  تموکح  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  یماگنه  ات  دش ، جیار  لومعم و 
، ایادـخ راب  .تشادزاب  وت  هار  زا  ار  مدرم  دـیزرو و  رفک  وت  نید  رد  بارتوبا  انامه  اراگدرورپ ، : » تفگیم نینچ  هعمج  زاـمن  هبطخ ي 

راگزور ات  تشون و  مالسا  قافآ  همه ي  هب  ار  ظافلا  نیمه  و  كاندرد » یباذع  هد ؛ باذع  ار  وا  و  تخـس ، ینیرفن  نک ؛ نیرفن  ار  وا 
.دنتفگیم ار  تاملک  نیمه  ربانم  همه ي  رب  زیزعلادبع  نب  رمع  تموکح 

تـسد درم  نیا  ندرک  تنعل  زا  تسا  بسانم  .يدیـسر  یتساوخیم ، هچنآ  هب  نینمؤملاریما ، يا  دنتفگ : هیواعم  هب  هّیما  ینب  زا  یهورگ 
دـندرگ و توترف  ناگدروخلاس  دـنبای و  شرورپ  وا  نعل  اب  ناکدوک  هکنآ  ات  مرادـیمنرب  تسد  دـنگوس  ادـخ  هب  .هن  تفگ : .يرادرب 

(1) .دنکن لقن  وا  زا  یتلیضف  سک  چیه 

تّیمکح شریذپ  هب  جراوخ  ضارتعا  « : 42  » تسویپ

رکشل ود  ره  نایم  رد  نآ  یپ  رد  و  دیـسر ، دوهـش  ءاضما  هب  رکـشل  ود  ره  فرط  زا  دش و  هتـشون  ّتیمکح  دادرارق  نتم  هک  یماگنه 
دوخ گرزب  هابتـشا  هّجوتم  دندوب ، مالّـسلا ) هیلع  ) ماما فرط  زا  ّتیمکح  شریذپ  يارب  راشف  یلـصا  لماع  هک  یجراوخ  دـش ، تئارق 
مکح راعش ال  هفوک  هاپس  ياج  ياج  رد  نانآ  دیامن ! لاطبا  ار  میکحت  دادرارق  هک  دنتساوخ  ترـضح  زا  دنتـشگ و  نامیـشپ  دندش و 

اریز دنیامن ؛ رداص  يرگید  مکح  دنوادخ ، نشور  مکح  لباقم  رد  يدارفا  میهدـیمن  هزاجا  ام  هک  دـندرک  مالعا  دـنداد و  رـس  ّالإ هللا 
ام تموکح  دیاب  ای  دنرادن ؛ ور  شیپ  رد  رتشیب  هار  ود  اهنآ  تسا : نشور  حضاو و  ًالماک  شنارای  هیواعم و  هرابرد ي  دـنوادخ  مکح 

.دنوش هتشک  ای  دنریذپب و  ار 

( مالّسلا هیلع  ) ماما هب  ّتیمکح  لیمحت  رد  شیوخ  هابتشا  هیجوت  يارب  جراوخ 
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هابتشا ناربج  ددصرد  مینکیم و  هبوت  شیوخ  هانگ  زا  نونکا  میدش و  شزغل  اطخ و  راتفرگ  ّتیمکح  شریذپ  رد  ام  دنتفگ : نینچ  زین 
ار ّتیمکح  اـمن و  هبوت  زین  وت  دـنتفگ : مه  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  یخاتـسگ  ییوررپ و  لاـمک  اـب  هاـگنآ  .مییآ  یمرب  شیوخ 

! ددرگیم ادج  وت  هار  زا  ام  هار  مینکیم و  وت  زا  يرازیب  مالعا  ام  هنرگ  و  نک ، لاطبا 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) ماما

اهدیکوت و دعب  نامیألا  اوضقنت  متدهاع و ال  اذإ  هللا  دهعب  اوفوأ  و  لوقی : هللا  سیل  أ و  عجرأ !؟ قاثیملا  دهعلا و  اضّرلا و  دعب  مکحی  و 
ینامیپ دـهع و  میا و  هدـش  یـضار  ّتیمکح  هب  هکنیا  زا  دـعب  ایآ  امـش ! رب  ياو  « ؛ نولعفت ام  ملعی  هللا  ّنإ  ًالیفک  مکیلع  هللا  متلعج  دـق 

اهدنگوس دینک و  افو  وا  دهع  هب  دیتسب ، دهع  ادخ  اب  هک  یماگنه  و  : » دیامرفیمن دنوادخ  ایآ  منزب ؟ اپ  تشپ  نآ  هب  تسا ، هدش  هتشون 
هچنآ زا  دنوادخ  نیقی  هب  .دیا  هداد  رارق  دوخ  دنگوس )  ) رب نماض  لیفک و  ار  ادـخ  هک  یلاح  رد  دینکـشن ، نتخاس  مکحم  زا  دـعب  ار 

(1)« .تسا هاگآ  دیهدیم ، ماجنا 

مکح دندومن و  يرازیب  مالعا  ترضح  زا  هک  دوب  نیا  دنداد ، هک  یخساپ  اهنت  مالّسلا ) هیلع  ) ماما نیتم  لالدتسا  لباقم  رد  جراوخ  اّما 
(2)! دندرک رداص  ناشیا  يارب  كرش 

يو قافن  سیق و  نب  ثعشا  همانیگدنز ي  « : 43  » تسویپ

روـضح هب  تشاد ، هدـهع  هب  ار  اـهنآ  تساـیر  وا  هک  هدـنک »  » هلیبـق ي زا  یهورگ  اـب  هارمه  ترجه ، مهد  لاـس  رد  سیق  نـب  ثعـشا 
.دمآرد تراسا  هب  ناناملسم  تسدب  تشگ و  دترم  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  يو  .دش  ناملـسم  دیـسر و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ

زا هک  ار  هورف  ّما  شرهاوخ  داد و  رارق  وفع  دروم  ار  وا  رکبوبا 
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هیلع ) نیسح ماما  نالتاق  زا  البرک  رد  هک  دوب  دّمحم  مان  هب  يدنزرف  جاودزا  نیا  لوصحم  .دروآرد  يو  دقع  هب  دوب ، انیبان  مشچ  کی 
.دش مالّسلا )

( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما نوخ  نتخیر  رد  سیق  نب  ثعـشا  دـیامرفیم : وا  نادـناخ  ثعـشا و  هرابرد ي  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
هیلع ) نیـسح ماـما  نوخ  نتخیر  رد  دّـمحم ، شرـسپ  درک و  مومـسم  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  هدـعج ، شرتخد  تشاد و  تکرش 

(1) .دوب کیرش  مالّسلا )

وا هب  ار  ناجیابرذآ  تایلام  زا  مهرد  رازهدـص  لاس  ره  ناـمثع  دـش و  بوصنم  ناـجیابرذآ  يرادناتـسا  هب  ناـمثع  ناـمز  رد  ثعـشا 
(2) .دیشخبیم

؛ تسین همعط  تموکح  هک  داد  رّکذـت  نآ  رد  تشون و  ثعـشا  هب  يا  هماـن  تفـالخ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما
ضرعم رد  ار  دوخ  يراکفالخ ، اب  دیابن  دشاب و  نآ  يوگخـساپ  نیملـسم  ربهر  لباقم  رد  دـیاب  يرازگراک  ره  هک  تسا  یتناما  هکلب 

(3) .دهد رارق  تبوقع 

لاوما هک  منکیم  رکف  تسا و  هدرک  نارگن  ارم  همان  نیا  تفگ : شناراـی  عمج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما هماـن ي  هدـهاشم ي  اـب  ثعـشا 
يوس هب  نتفر  زا  رتـهب  وت  يارب  گرم  دـنتفگ : شناراـی  .مدـنویپب  هیواـعم  هب  مهاوخیم  اذـل  و  دـش ، دـهاوخ  هتفرگ  نم  زا  ناـجیابرذآ 

؟(4) يوشیم ماش  مدرم  یلیفط  ینکیم و  اهر  ار  تا  هلیبق  رهش و  ایآ  .تسا  هیواعم 

هب تشون و  ثعشا  هب  يرگید  همان ي  ترضح  دیـسر ، مالّـسلا ) هیلع  ) ماما هب  هیواعم ، هب  نتـسویپ  رب  ینبم  ثعـشا  نخـس  هک  یماگنه 
.دنیامن لقتنم  هفوک  هب  دراد ، رایتخا  رد  هک  یلاوما  هارمه  هب  ار  ثعشا  داد  روتسد  داتسرف و  يدع  نب  رجح  هارمه 
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باحـصا ناـیم  رد  وا  شقن  دوـب و  نیقفاـنم  وزج  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما تفـالخ  ناـمز  رد  ثعـشا  دـسیونیم : دـیدحلا  یبا  نبا 
رد دوخ  نامز  رد  اهنآ  زا  کی  ره  دوب ؛ هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  باحـصا  نایم  رد  یبُا  نب  هللادبع  شقن  دـننامه  ترـضح ،

ثعشا نآ  أشنم  دمآ ، یم  دوجو  هب  هک  یتنایخ  هئطوت و  ره  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تفالخ  نامز  رد  .دندوب  نیقفانم  هورگ  سأر 
(1) .دوب

دوخ يوس  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما رظن  هک  درکیم  یعـس  رایـسب  تشاد ، هک  یتسرپ  ماقم  یبلط و  تسایر  هّیحور ي  لیلد  هب  ثعـشا 
تسا و هدش  میدـقت  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما هب  هیدـه  ناونعب  هک  يا  هوشر  ناتـساد  .دـیامن  اپ  تسد و  دوخ  يارب  یتّیعقوم  هدومن و  بلج 

.دشابیم ثعشا  هب  طوبرم  دنا ، هدومن  هراشا  نآ  هب  ناشتانایب  زا  یکی  رد  ترضح 

(2)( ...انقرط قراط  کلذ  نِم  بجعأ  (و 

نخس ترضح ، رگید  نارای  فالخرب  هک  دوب  ثعشا  نآ ، يرابجا  شریذپ  زاس  هنیمز  ّتیمکح و  هنتف  یلصا  لماع  نیّفـص  گنج  رد 
تفلاخم رد  دندش ، هدیمان  جراوخ  مان  هب  اهدعب  هک  ار  ییاههورگ  دروآ و  نایم  هب  ماش  لها  توعد  شریذـپ  گنج و  نداد  نایاپ  زا 

ار تفلاخم  نیرتشیب  ّتیمکح ، يارب  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما هدنیامن ي  یفّرعم  ماگنه  رد  تیاهن ، رد  دومن و  جییهت  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما اب 
هیلع ) ماما ناـفلاخم  زا  هک  ار  يرعـشا  یـسوموبا  ترـضح ، لـیم  فـالخ  رب  دروآ و  لـمع  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما يداهنـشیپ  دارفا  اـب 

! دومن لیمحت  يو  هب  دوب  مالّسلا ،)

ار دوخ  رهاظ ، رد  اّما  تشاد ، نانآ  هنتف ي  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  جراوخ و  هقرف ي  داجیا  رد  یّمهم  شقن  هک  یلاح  نیع  رد  ثعـشا 
.تشاد روضح  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هاپس  نایم  رد  زین  جراوخ  اب  گنج  رد  یّتح  درکیم و  دومناو  ترضح  نایهاپس  وزج 

دش بکترم  ار  گرزب  یتنایخ  ثعشا  هک  دوب  ناورهن  گنج  نایاپ  زا  دعب 
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ترـضح و رکـشل  ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  بجوم  درک و  تعنامم  هیواعم  اب  هلباـقم  ماـش و  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما رکـشل  تمیزع  زا  و 
.دیدرگ هفوک  هب  شنارای  و  مالّسلا ) هیلع  ) ماما يرابجا  تشگزاب 

وا .دوب  ّرثؤم  راک  نیا  يارب  شنارکفمه  مجلم و  نبا  قیوشت  رد  تشاد و  شقن  مالّسلا ) هیلع  ) ماما لتق  رد  ثعـشا  هک  تسین  يدیدرت 
.تفر ایند  زا  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تداهش  زا  سپ  زور  لهچ 

باّبخ نب  هللادبع  تداهش  نایرج  « : 44  » تسویپ

، دندرک عّمجت  ناورهن  فارطا  رد  جراوخ  هک  یماگنه  دوب و  ناورهن  رادنامرف  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما فرط  زا  باّبخ  نب  هللادبع 
رکبوبا و نوماریپ  یتالاؤس  يو  زا  دندومن و  ریگتسد  دوب ، کیدزن  زین  يو  لمح  عضو  دوب و  هلماح  هک  شرسمه  هارمه  هب  ار  هللادبع 

ایوـج ّتیمکح  زا  سپ  ّتیمکح و  زا  شیپ  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما هراـبرد ي  ار  يو  رظن  تیاـهن ، رد  دـندرک و  ناـمثع  رمع و 
رتشیب تریصب  شیوخ  نید  رد  دسانشیم و  امش  زا  رتهب  ار  ادخ  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  داد : خساپ  هللادبع  دندش ،
يراد تسود  ناشیاهمان  هطـساو ي  هب  ار  صاخـشا  ینکیم و  يوریپ  دوخ  سوه  يوه و  زا  وت  دنتفگ : جراوخ  .دراد  لماک  طایتحا  و 

رد دنتسب و  ار  هللادبع  ياه  هناش  .میـشاب  هتـشکن  نانچ  ار  سک  چیه  هک  میـشکیم  يا  هنوگ  هب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  ناشرادرک ! هن  و 
یلو دیسرتیمن !؟ ادخ  زا  ایآ  متسه ، نز  نم  تفگ : هللادبع  رسمه  .دنتفر  شرسمه  غارـس  سپـس  و  دندیرب ، رـس  هدیناباوخ و  رهن  رانک 
نانآ زا  یکی  هک  زین  ار  رگید  نز  هس  يو  زا  سپ  و  دندناسر ، لتق  هب  ردام  هارمه  هب  ار  يو  دنزرف  هدرک و  هراپ  ار  يو  مکـش  جراوخ 

.دندناسر لتق  هب  دوب ، هدید  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ هک  دوب  يوادیص  نانس  ّما 

ار يدبع  هّرم  نب  ثراح  دیسر ، مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هب  ربخ  یتقو 
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(1) .دیسر لتق  هب  نانآ  طّسوت  جراوخ ، لحم  هب  ثراح  ندش  کیدزن  ضحم  هب  یلو  دیامن ؛ قیقحت  دروم  نیا  رد  هک  داد  ّتیرومأم 

جراوخ ضقانتم  ياهراتفر  « : 45  » تسویپ

هتـشاد هگن  ییامرخ  تخرد  ریز  رد  ار  يو  دنتـشاد ، ار  شنتـشک  دصق  دندروآ و  رهن  رانک  ار  باّبخ  نب  هللادبع  جراوخ  هک  یماگنه 
شناـهد رد  تشادرب و  ار  نآ  جراوـخ  زا  یکی  لاـح ، نیمه  رد  .داـتفا  نیمز  رب  نآ  زا  ییاـمرخ  دوـب و  راـبرپ  اـمرخ  تخرد  .دـندوب 

ناهد زا  ار  امرخ  زین  وا  و  يروخیم !؟ ار  نآ  امرخ  ياهب  تخادرپ  نودب  تفگ : يو  هب  ّتینابـصع  اب  جراوخ  زا  رگید  یکی  تشاذگ ،
شیوخ ریشمش  اب  جراوخ  زا  یکی  دوب ، اجنآ  زا  نتـشذگ  لاح  رد  تشاد ، ّقلعت  یّمذ  یـصخش  هب  هک  یکوخ  هاگنآ  .تخادنا  نوریب 

غارـس هب  كوخ  لتاق  تسا ! نیمز  رد  یهابت  داسف و  قادـصم  وت  راـک  نیا  هک  دـندرک  ضارتعا  يو  هب  شناتـسود  .تشک  ار  كوخ 
، مدـید امـش  زا  هچنآ  رد  رگا  تفگ : دـید ، اـهنآ  زا  ار  اـهراتفر  نیا  هک  هللادـبع  .درک  بلج  ار  يو  تیاـضر  تفر و  كوخ  بحاـص 

لتق هب  شرـسمه  هارمه  هب  ار  باـّبخ  نب  هللادـبع  ماـمت  تواـسق  اـب  جراوـخ  اـّما  .مرادـن  یـساره  امـش  زا  نـم  رگید  دیـشاب ، وگتـسار 
(2)! دندناسر

ماش يوس  هب  نتفر  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رظن  دیدجت  «: 46  » تسویپ

هتـشک ربخ  یتقو  اّما  دـهد ؛ قوس  هیواعم  اب  گنج  تمـس  هب  ار  شیوخ  هاپـس  هک  تشاد  يّدـج  میمـصت  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هدش رتشیب  مدرم  يارب  جراوخ  ياهتمحازم  هک  دش  مولعم  دیسر و  شرسمه  باّبخ و  نب  هللادبع  ندش 
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تسدب زین  ثراح  .دیامن  هّیهت  یعماج  شرازگ  جراوخ  ّتیعـضو  زا  هک  دهد  ّتیرومأم  ار  هّرم  نب  ثراح  دش  راچان  ترـضح  تسا ،
: دنتشاد هضرع  مالّسلا ) هیلع  ) ماما هب  یناوارف  ّتیعمج  دومن و  رت  بهتلم  ار  ترضح  رکشل  زین  ربخ  نیا  ندیـسر  دش و  هتـشک  جراوخ 

رارق دیدهت  دروم  ار  نامیاه  هداوناخ  ّتینما  ماش ، يوس  هب  ام  نتفر  زا  دـعب  هک  يراذـگیم  دازآ  ار  هورگ  نیا  هنوگچ  نینمؤملاریما ، ای 
اب شیوخ  لکشم  لصف  ّلح و  زا  سپ  میورب و  هورگ  نیا  غارس  هب  ادتبا  رد  هک  میهاوخیم  هزاجا  دنربب ؟ تراغ  هب  ار  ناملاوما  دنهد و 

.مییامن تکرح  شیوخ  یلصا  نمشد  ماش و  يوس  هب  نانآ ،

هدیـسر هک  يرابخا  هب  هّجوت  اب  و  جراوخ ، لکـشم  ّلح  يارب  شنایهاپـس  رد  یمومع  مزع  هدـهاشم ي  اـب  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
(1) .دومن تکرح  ناورهن  تمس  هب  هداد و  رییغت  ار  شیوخ  ریسم  دومن و  تقفاوم  شنایهاپس  تساوخرد  اب  دوب ،

جراوخ تاجن  يارب  ناما  مچرپ  «: 47  » تسویپ

ریز رد  سک  ره  هک  دهد  عالّطا  جراوخ  هب  دیامن و  بصن  ار  ناما  مچرپ  داد  روتسد  يراصنا  بّویا  وبا  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
.دشابیم ناما  رد  دریگ ، رارق  مچرپ  نآ 

نوخ هب  شتسد  هدشن و  بکترم  ار  یلتق  هک  امـش  زا  سک  ره  دومن : مالعا  جراوخ  هب  دنلب  يادص  اب  تشارفارب و  ار  مچرپ  بّویا  وبا 
و تشگ ؛ دهاوخن  يو  ضّرعتم  مه  یسک  دش و  دهاوخن  هتشک  دناسرب ، مچرپ  نیا  ریز  هب  ار  دوخ  رگا  تسا ، هتشگن  هدولآ  یناملسم 

اریز دـشابیم ؛ ناما  رد  مه  وا  ددرگ ، جراخ  ّتیعمج  نیا  نایم  زا  هکنیا  ای  دورب و  نیادـم  يوس  هب  اـی  ددرگرب و  هفوک  هب  زین  سک  ره 
.میرادن يراک  هّیقب  اب  میتسه و  شیوخ  ناردارب  نالتاق  هب  یبایتسد  لابند  هب  طقف  ام  هک 
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ًهورف مان  هب  جراوخ  ناگرزب  زا  یکی  .دش  داجیا  یناوارف  دیدرت  ّکش و  جراوخ  نایهاپـس  نایم  رد  يراصنا ، بّویا  وبا  نانخـس  زا  دعب 
هجیتن نیا  هب  نونکا  میگنجیم ! بلاط  یبا  نب  یلع  اب  یفدـه  هچ  يارب  منادـیمن  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : شناـیفارطا  هب  لـفون  نب 

وا .مروآ  تسدب  يو  زا  ّتیعبت  ای  گنج و  يارب  ار  مزال  تریصب  ات  مشاب  رتشیب  مهف  لابند  هب  موش و  ادج  رکشل  نیا  زا  هک  ما  هدیـسر 
هب زین  يرگید  ياهتّیعمج  هورگ ، نیا  زا  دعب  .دندش  ادج  رکشل  زا  یعمج  هتسد  روط  هب  جراوخ  رکشل  ناراوس  زا  نت  دصناپ  هارمه  هب 

(1) .دنتسویپ مالّسلا ) هیلع  ) ماما رکشل  هب  زین  نت  دص  و  دندرک ، تکرح  هفوک  فرط 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تسد  هب  بهو  نب  هللادبع  ندش  هتشک  « : 48  » تسویپ

دنزرف يا  دز : داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  نادـیم  طـسو  رد  تشاد ، هدـهع  رب  ار  جراوـخ  هاپـس  یهدـنامرف  هک  یبـسار  بهو  نب  هللادـبع 
تـسد وت  رب  هکنیا  ات  درک  میهاوخن  كرت  ار  هصرع  نیا  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  داد ؟ یهاوخ  همادا  ار  دربن  ینامز  هچ  ات  بلاطوبا ،

! يرخب ناج  هب  ار  نم  اب  هزرابم  ییآ و  نادیم  هب  رتدوز  هچ  ره  ییامن و  فاعم  گنج  زا  ار  مدرم  تسا  رتهب  سپ  .میبای 

نیدـخ فیّـسلا و  فیلح  ّینأ  ملعیل  ّهنإ  امأ  هءاـیح ! ّلـقأ  اـم  ٍلـجر ، نم  هللا  هلتاـق  دومرف : درک و  یمّـسبت  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
هک دنادیم  کین  وا  دشابیم ! ایح  مک  ردـقچ  هک  دـشکب  ار  درم  نیا  ادـخ  « ؛ ًابذاک ًاعمط  عمطی  هّلعل  وأ  هایحلا  نم  سیأ  هّنکل  و  حـمّرلا ،

دنکیم و توعد  شیوخ  دربن  هب  ارم  هک  درادن  ندـنام  هدـنز  هب  يدـیما  رگید  وا  دـیاش  .تسا  هدـش  يرپس  هزین  ریـشمش و  اب  نم  رمع 
« .تسا هدش  نیغورد  عمط  کی  راتفرگ  دیاش 

نودب دش و  نادیم  دراو  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما .درکیم  توعد  هزرابم  هب  ار  ترـضح  دناوخیم و  زجر  تخاتیم و  اهفـص  نایم  رد  هللادبع 
ات دهد  یتصرف  هکنیا 
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(1)! درک شنایهاپس  هب  قحلم  دناسر و  لتق  هب  ار  يو  هبرض  کی  اب  دهد ، ناشن  دوخ  زا  یتکرح  هللادبع 

لیمک و  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ناتساد  « : 49  » تسویپ

يا هناخ  رانک  زا  هار  رد  .دوب  وا  اـب  زین  لـیمک  .تفریم  هناـخ  هب  هفوک  دجـسم  زا  ماـما  اهبـش ، زا  یبش  تسا : هدـمآ  بولقلا  داـشرا  رد 
ًامئاق ًادجاس و  لیّللا  ءانآ  ٌتناق  وه  نّمأ  دوب : نیا  دناوخیم ، هک  يا  هیآ  .دناوخیم  نآرق  نیزح  يادص  اب  يدرم  نآ  رد  هک  دنتـشذگیم 

ترخآ زا  تسا و  لوغـشم  شیاین  هب  ماـیق  دوجـس و  لاـح  رد  بش  تاـظحل  رد  هک  یـسک  اـیآ  « ؛ ّهبر همحر  اوجری  هرخـآلا و  رذـحی 
(2) «. تسا راودیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  دسرتیم و 

هدرک و لیمک  هب  ور  ترـضح  لاح ، نیا  رد  .دروخ  هطبغ  درم  نآ  لاح  هب  لد  رد  دوب و  دنیاشوخ  رایـسب  لیمک  يارب  نآرق  نحل  نیا 
ار درم  نیا  نیـشنلد  ياوآ  بیرف  لیمک ! يا  « ؛! دـعب امیف  کئّبنأس  راـّنلا و  لـهأ  نم  ّهنإ  لـجّرلا  هنطنط  کـبجعت  ـال  لـیمک  اـی  دومرف :

یبوخ لاح  نینچ  اب  یسک  هک  درک  بّجعت  رایسب  لیمک  تخاس »! مهاوخ  نشور  وت  يارب  يدوز  هب  تسا و  شتآ  لها  زا  وا  .يروخن 
هاپـس طّسوت  دـندوب ، هدـنام  یقاب  تجاـجل  داـنع و  رـس  رب  هک  یجراوخ  دـمآ و  شیپ  ناورهن  گـنج  هکنیا  اـت  دـشاب ؛ مّنهج  لـها  زا 

یم نابز  رب  ار  ینانخس  نانآ  زا  یضعب  رانک  رد  تفریم و  هار  جراوخ  ياه  هتشک  نایم  رد  ترـضح  .دندش  هتـشک  مالّـسلا ) هیلع  ) ماما
، درکیم هراشا  نآ  هب  ریشمش  رس  اب  هک  یلاح  رد  دز و  ادص  ار  لیمک  ترضح  .دندیسر  جراوخ  ياهدسج  زا  یکی  هب  هکنیا  ات  دروآ ،

نامه نیا  ینعی  ًامئاق ؛ ًادجاس و  لیّللا  ءانآ  ٌتناق  وه  نّمأ  لیمک  ای  دومرف : لیمک  هب 
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(1)! دناوخیم ار  ...ٌتناق  وه  نّمأ  هیآ ي  ابیز  يادص  نآ  اب  بش  نآ  هک  تسا  يدرم 

شاک يا  تشاد : هضرع  ترضح  هب  دیشک و  یهآ  درم ، نآ  نآرق  تئارق  ندینش  اب  لیمک  تسا : هدش  لقن  نیلفاغلا  هیبنت  باتک  رد  و 
نیا شکم و  هآ  دومرف : ترضح  مدینشیم ! يو  زا  ار  نآرق  نیـشنلد  يادص  نیزح و  نحل  نیا  هشیمه  درم و  نیا  ندب  رد  مدوب  ییوم 

زا جراوخ  نیلوتقم  زا  یکی  نداد  ناشن  اب  تساوخ و  ار  لیمک  مالّـسلا ) هیلع  ) ماـما ناورهن  گـنج  ناـیاپ  رد  هکنیا  اـت  .نکم  ار  وزرآ 
(2) .ناسّللا یلع  يرجی  ٍأطخ  ّلک  نم  هللارفغتسا  تشاد : هضرع  لیمک  و  يراد ؟ ار  وزرآ  نآ  زونه  ایآ  دیسرپ : لیمک 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما زا  هتابن  نب  غبصا  تدایع  « : 50  » تسویپ

رتسب رد  ترـضح  دـش و  دراو  مالّـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما كراـبم  رـس  رب  مجلم  نبا  هبرـض  هکنآ  زا  دـعب  دـیوگیم : هتاـبن  نب  غبـصأ 
نـسح ماما  .میتسیرگیم  یگمه  میدوب و  هدـمآ  مه  درگ  ترـضح  لزنم  برد  رانک  رد  نارای  ناتـسود و  زا  یعمج  اب  داتفا ، يراـمیب 

؛ دنتشگرب همه  .دیدرگرب  دوخ  لزانم  هب  هک  دنیامرفیم  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دومرف : دمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالّسلا ) هیلع  ) یبتجم
.مدرگرب متسناوتن  نم  یلو 

هیلع ) نسح ماما  .متـسیرگ  دـنلب  يادـص  اب  مدـش و  باتیب  زین  نم  .دیـسر  مشوگ  هب  ترـضح  لزنم  زا  نویـش  هلاـن و  يادـص  هراـبکی 
مرادن و نتفر  ناوت  دنگوس  ادخ  هب  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  دـیدرگرب ؟ دوخ  لزانم  هب  هک  متفگن  رگم  دومرف : دـمآ و  نوریب  مالّـسلا )

ترایز ار  میالوم  رگید  راب  کی  دنهد  هزاجا  هک  مدرک  شهاوخ  ناشیا  زا  متسیرگیم ، تّدش  هب  هک  یلاح  رد  .دنهدیمن  يرای  میاهاپ 
تمدـخ هک  یماـگنه  .دـنداد  دورو  هزاـجا ي  نم  هب  هـکنیا  اـت  تشذـگ  یتاـظحل  تـشگرب و  لزنم  لـخاد  هـب  یبـتجم  ماـما  .میاـمن 

( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما
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دوب هدش  درز  ترضح  هراسخر ي  گنر  نانچ  اّما  دنا ؛ هتسب  یگنردرز  هچراپ ي  اب  ار  ترضح  كرابم  رس  مدرک  هدهاشم  مدیـسر ،
يور رب  مدش و  دوخیب  دوخ  زا  مالّسلا !) هیلع  ) ماما هراسخر ي  گنر  ای  تسا و  رتدرز  هچراپ  گنر  هک  مهد  صیخـشت  متـسناوتن  هک 
هیرگ هّنجلا ؛ هللا  اّهنإف و  غبـصأ  ای  کبت  ال  دومرف : داد و  ما  يرادـلد  ترـضح  .مدرکیم  هیرگ  مدیـسوبیم و  مداـتفا و  ترـضح  ياـهاپ 
رگا .دیوریم  تشهب  هب  ور  امـش  هک  منادیم  دنگوس ، ادخ  هب  .مدرگ  تیادف  مدرک : ضرع  .مراد  تشهب  يوس  هب  ور  نم  .غبـصأ  نکم 

! درک مهاوخ  لّمحت  هنوگچ  ار  امش  يرود  منادیمن  .تسامش  نادقف  مغ  يارب  منکیم ، هیرگ 

هک ار  ینخس  .دینش  مهاوخن  امش  زا  ینخس  رگید  دش و  دهاوخن  رّسیم  امـش  رادید  نیا ، زا  دعب  هک  منادیم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب 
.دنامب میارب  امش  زا  يراگدای  ات  دییامرفب  دیشاب ، هدینش  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ربمایپ زا 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هب درکیم ) يرپس  ار  شیوخ  یگدنز  رخآ  ياهزور  دوب و  يرامیب  رتسب  رد  هک  ییاهزور  نآ  رد  ( ) هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ يزور 
، یتسرفیم تاولص  نم  رب  هدروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هداتسیا و  نم  ربنم  يور  رب  يوریم و  دجسم  هب  یلع ، ای  داد : روتـسد  نم 

ادخ تنعل  منکیم : غالبا  امش  هب  ار  ناشیا  مایپ  متسه و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هداتـسرف ي  نم  ییوگیم : مدرم  هب  باطخ  و 
ردـپ ریغ  هب  هک  داب  یـسک  بیـصن  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  تنعل  دـنوادخ و  لسرم  ءایبنا  یهلا و  بّرقم  هکئـالم ي  تنعل  و 

وا ّقح  دیامن و  ملظ  شرازگراک  ریجا و  هب  هک  یسک  و  دوش ، بستنم  شیوخ  يالوم  ّیلو و  ریغ  هب  هک  یـسک  دوش ؛ بستنم  شیوخ 
! دزادرپن ار 

رد دـندمآ و  مه  درگ  ربنم ، يور  رب  نم  هدـهاشم ي  اـب  مدرم  .متفر  ربنم  يـالاب  مدـمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ دجـسم  هب  نم 
.مدرک غالبا  دوب ، هدومرف  هک  هنوگنامه  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  مایپ  نم  و  دندز ، هقلح  نم  فارطا 
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: تفگ نم  هب  باطخ  هسلج  نآ  رد  هک  دوب  باّطخ  نب  رمع  اـهنت  تفگن ؛ يزیچ  ّتیعمج  نآ  زا  یـسک  دـندوب و  هدرک  توکـس  همه 
نیا هک : دوب  نیا  مداد ، يو  هب  هک  یخساپ  اهنت  .يدرکن  ریسفت  ار  تنانخـس  يدادن و  حیـضوت  اّما  يدیناسر ؛ ار  بلطم  نسحلاابا ، يا 
نخس متشگرب و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص  ) مرکا ربمایپ  تمدخ  هب  .دناسر  مهاوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  عالّطا  هب  ار  وت  نخس 
مدرم هب  یهلا  يانث  دمح و  ندروآ  اجب  زا  دعب  يوریم و  ربنم  يالاب  يدرگیمرب و  دجـسم  هب  دومرف : .متـشاذگ  نایم  رد  يو  اب  ار  رمع 

.متـسه امـش  ردپ  نم  هک  دـینادب  .دـشابیم  ام  دزن  رد  زین  نآ  ریـسفت  لیوأت و  میهدـیم ، میلعت  امـش  هب  هچ  ره  مدرم ، يا  ینکیم : مالعا 
« .مشابیم امش  رازگراک  ریجا و  نم  هک  دینادب  و  متسه ، امش  يالوم  ّیلو و  نم  هک  دینادب 

رب ادخ  تنعل  متـسه و  امـش  يالوم  نم  و  دشاب ! بستنم  شیوخ  ردپ  ریغ  هب  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  مشابیم و  امـش  ردـپ  نم  ینعی  )
رازگراـک ّقح  رد  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  متـسه و  امـش  ریجا  رازگراـک و  نم  و  ددرگ ! بستنم  شیوخ  يـالوم  ریغ  هب  هک  یـسک 

(1) !( دراد اور  متس  ملظ و  شیوخ 
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.ق 1403 ه .  دهشم ، یضترم ، رشن  (، 6 نرق  ) یسربط یلع  نبدمحأ  جاجتحا ، . 1
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.مق تیبلا ، لآ  ًهسّسؤم  (، 413  ) دیفم خیش  داشرا ، . 4

.یضر فیرش  تاروشنم  (، 771  ) یملید نسح  دّمحموبأ  بولقلا ، داشرا  . 5

.ق 1424 ه .  ط2 ، توریب ، هّیملعلا ، بتکلاراد  (، 630  ) يرزج ریثأ  نبا  هباغلادسأ ، . 6

.ق 1406 ه .  توریب ، تاعوبطملل ، فراعّتلاراد  نیما ، نسحمدّیس  هعیشلا ، نایعا  . 7

.مق نیسّردملا ، ًهعامج  (، 413  ) دیفم خیش  یلامأ ،  . 8

.ش 1362 ه .  ط 4 ، هیمالسا ، هناخباتک ي  تاراشتنا  (، 381  ) قودص خیش  یلامأ ، . 9

.ق مق 1414 ه .  هفاقّثلاراد ، (، 460  ) یسوط خیش  یلامأ ، . 10

.یضر فیرش  تاروشنم  (، 276  ) يرونید هبیتق  نبا  هسایّسلا ، همامالإ و  . 11

.توریب یملعألا ، ًهسّسؤم  و  ط 1 ، توریب ، رکفلاراد ، (، 279) يرذالب فارشألا ، باسنأ  . 12

.ق 1404 ه .  نانبل ، توریب ، ءافولا  ًهسّسؤم  (، 1110  ) یسلجم هماّلع  راونالاراحب ، . 13

1415 توریب ، رکفلاراد ، .ق و  . ه 1398 ط 2 ، توریب ، يدومحملا ، هسّسؤم  (، 571  ) یعفاش رکاسع  نبا  قشمد ، هنیدم  خـیرات  . 14
.ق ه . 

.توریب یملعألا ، هسّسؤم  (، 310  ) يربط ریرج  نب  دّمحم  يربط ، خیرات  . 15
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.نارهط ًهثیدحلا ، يونین  ًهبتکم  (، 654  ) يزوج نبا  ّصاوخلا ، ًهرکذت  . 18

.ق 1407 ه .  ط2 ، توریب ، ًهفرعملاراد ، (، 774) یقشمد ریثک  نبا  ریسفت  . 19

(. 606  ) يزار رخف  ریبک ، ریسفت  . 20

.ق 1410 ه .  ط 1 ، نارهت ، یمالسإ  داشرإ  ًهرازو  يرغص ،) بیغ  مالعا  زا   ) یفوک تارف  ریسفت  . 21

.ق . 1404ه ط 3 ، مق ، رشّنلاو  ًهعابّطلل  باتکلاراد  (، 307  ) یمقلا میهاربا  نب  ّیلع  یمق ، ریسفت  . 22

.ش  1375 مجنپ ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  يرفعج ، هماّلع  هغالبلا ، جهن  ریسفت  . 23
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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
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 : 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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