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: هدنسیون

یشرق فیرش  رقاب 

: یپاچ رشان 

یسانش هعیش  یناهج  عمتجم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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باتک 30تاصخشم 

31دلج 1

31هراشا

35هراشا

بلاطم 36تسرهف 

54همدقم

: هب 56میدقت 

رکشت 57ریدقت و 

فلؤم 59همدقم 

ع)  ) یلع ماما  ناشخرد  67بسن 

بسن 67یگرزب 

مشاه ینب  تافص  زا  هنومن  68دنچ 

ادخ شتسرپ  - 168

لوضفلا فلح  - 268

مزمز بآ  ندرک  جراخ  - 369

جاجح هب  نداد  بآ  - 471

ارقف ماعطا  - 571

مشاه ینب  72ناگرزب 

72هراشا

مشاه - 172

بلطملادبع - 273

بلاطوبا - 375

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


75هراشا

(ص) ربمایپ هب  76مارتحا 

مالسا زا  77تیامح 

بعش رد  ربمایپ  80اب 

بلاطوبا یمالسا  82توعد 

بلاطوبا راگدنام  87تیصو 

بلاطوبا 89تافو 

بلاطوبا رب  (ص ) ربمایپ 90يراوگوس 

(ع) ماما ردام  دسا  تنب  همطاف  - 492

92هراشا

مالسا رد  92تقبس 

(ص) ربمایپ اب  92تعیب 

(ص) ربمایپ هب  92هجوت 

ثیدح 92تیاور 

ماما هناخ  رد  93تنوکس 

دسا تنب  همطاف  93تافو 

هبعک 95دولوم 

95هراشا

ماما تدالو  96یگنوگچ 

رون 97ششخرد 

ءارعش ناسل  رد  ماما  97دلوت 

97هراشا

يریمح دیس  - 197

همالس سلوب  - 298

یسوطرف معنم  - 3100

ماما يارب  ردام  يراذگ  104مان 
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ماما يارب  بلاطوبا  يراذگ  105مان 

ماما تدالو  107لاس 

ماما 107باقلا 

107هراشا

قیدص - 1108

یصو - 2108

108هراشا

ءارعش نابز  رد  یصو  109بقل 

109هراشا

تباث نب  ْهمیزخ  - 1109

یحمجلا نمحرلادبع  - 2111

یلجب هللادبع  نب  ریرج  - 3111

سیق نب  دیعس  - 4112

يدع نب  رجح  - 5112

نالجع نب  نامعن  - 6114

یلئوددوسالاوبا  7114

سابع نب  لضف  - 8114

تباث نب  ناسح  - 9115

تیمک - 10115

یبنتم - 11117

ییاط مامت  وبا  - 12117

یعازخ لبعد  - 13119

قوراف - 3121

نیدلا بوسعی  - 4122

یلو - 5122

نینمؤملاریما - 6124
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نیما - 7125

يداه  - 8125

( اونش ياه  شوگ   ) هیعاو نُذا  - 9125

یضترم - 10126

نیطبلا عزنا  - 11126

فیرش - 12127

دلبلا ْهضیب  - 13127

رشبلا ریخ  - 14128

برعلا دیس  - 15128

هللا هجح  -16129

وا ياه  129هینک 

129هراشا

نیتناحیرلا وبا  - 1129

نیطبسلا وبا  - 2130

نسحلاوبا - 3130

نیسحلاوبا - 4130

بارتوبا - 5131

131هراشا

بارت وبا  بقل  هیما و  136ینب 

ماما تافص  137لئامش و 

137هراشا

وا يارب  ربمایپ | فیصوت  - 1137

ماما زا  رارض  فیصوت  - 2138

(ع) ماما زا  هیفنح  دمحم  فیصوت  - 3139

(ع) ماما زا  هریغم  فیصوت  - 4139

نیرصاعم زا  یکی  فیصوت  - 5140
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ماما 141لماکت 

141هراشا

(ص) ربمایپ تسد  هب  ماما  141شرورپ 

ماما يوبن  143تیبرت 

143هراشا

سفن هب  ییانتعا  یب  - 1143

هدیدنسپ تافص  هب  یگتسارآ  - 2144

هدیهوکن تافص  زا  ماما  بانتجا  - 3147

مالسا رد  نتفرگ  151یشیپ 

(ص) ربمایپ هب  154تبحم 

(ص) ربمایپ هب  154تمدخ 

(ص) ربمایپ يارب  ماما  ياهاعد  زا  155هنومن يا 

(ص) ربمایپ زا  158لیلجت 

یحو 159نتشون 

(ص) ربمایپ ياه  نامیپ  159نتشون 

اه تب  ندیبوک  160مهرد 

ماما رتشگنا  162شقن 

باضخ زا  162بانتجا 

ماما ینوکسم  162هناخ 

ماما يدوجو  164هرهوگ 

164هراشا

لاعتم دنوادخ  هب  مکحم  164نامیا 

ادخ اب  166تاجانم 

ناهانگ زا  171تمصع 

ماما 174دهز 

ماما دهز  زیگنا  تریح  ياه  175هنومن 
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175هراشا

ماما سابل  - 1175

ماعط - 2178

ماما ریظن  یب  ياه  182ینامرهق 

ماما 185تردق 

ماما 186ملح 

ماما يرابدرب  ملح و  زا  186هشوگ يا 

189ربص

191عضاوت

191هراشا

(ع) یلع ماما  ياه  191ینتورف 

نارامیب زا  193تدایع 

حدم زا  194تهارک 

مدرم اب  ندروخ  194اذغ 

195تواخس

مرک 196دوج و 

ناریقف اب  199ینابرهم 

202تلادع

ماما تلادع  زا  202هشوگ يا 

ماما مولع  206یگدرتسگ 

ماما ییوگ  خساپ  207تعرس 

میرک نآرق  هنییآ  رد  (ع ) 211ماما

211هراشا

ماما نأش  رد  هدش  لزان  211تایآ 

(ع) تیب لها  نأش  رد  هدش  لزان  222تایآ 

هیآ هب  ترتع  224لالدتسا 
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(ع) نینمؤملاریما ماما  224لالدتسا 

(ع) نسح 225ماما 

ع)  ) نیدباعلا نیز  225ماما 

هباحص ناگرزب  ماما و  فصو  رد  ینآرق  236تایآ 

وا نیفلاخم  ّمذ  ماما و  فصو  رد  237یتایآ 

تنس هیاس  رد  (ع ) 241ماما

241هراشا

لوا 241هورگ 

241هراشا

(ص) ربمایپ دزن  ماما  241ماقم 

241هراشا

(ص) ربمایپ سفن  - 1242

(ص) ربمایپ ردارب  - 2242

: دنتسه يدحاو  هرجش ي  زا  ماما  ربمایپ و  - 3246

(ص) ربمایپ ریزو  - 4247

(ص) ربمایپ هفیلخ  - 5248

یسوم هب  نوراه  تبسن  دننامه  یبن  هب  ماما  تبسن  - 6250

250هراشا

تلزنم ثیدح  هب  ماما  253جاجتحا 

ربمایپ ملع  رهش  هزاورد  - 7253

ربمایپ تمکح  هزاورد  - 8255

ربمایپ دزن  درف  نیرت  بوبحم  -9255

ناربمایپ هیبش  - 10256

برع دیس  - 11258

دنوادخ دزن  قولخم  نیرت  بوبحم  - 12258

لوسر زا  يوریپ  هلزنم  هب  ماما  زا  يوریپ  - 13259
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تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  - 14260

تسا قافن  وا  اب  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود  - 15261

نمؤم هدنورپ  ناونع  - 16263

(ع) یلع ماما  هرابرد ي  ربمایپ | ياه  ینیب  شیپ  - 17263

ع)  ) یلع ماما  هب  مدرم  گنرینزا  (ص) ربمایپرابخا -18263

مود 264هورگ 

264هراشا

دمح مچرپ  لماح  ماما  - 1265

تسا (ص ) ربمایپ ضوح  بحاص  ماما  - 2266

منهج تشهب و  هدننک  میسقت  ماما  - 3268

ماما هزاجا  هب  طارص  زا  روبع  - 4269

تشهب رد  ربمایپ | اب  ماما  یهارمه  - 5270

ترتع تلیضف  رد  يوبن  271رابخا 

271هراشا

نیلقث 271ثیدح 

هنیفس 274ثیدح 

تّما ناما  (ع ) تیب 276لها 

(ع) تیب لها  ناتسود  اب  (ص ) ربمایپ 276حلص 

(ص) ربمایپ اب  (ع ) تیب لها  نارادتسود  277یهارمه 

باذع زا  ینمیا  (ع)و  تیب لها  277تخانش 

(ع) تیب لها  تبحم  زا  277لاؤس 

(ع) تیب لها  زا  277يوریپ 

(ع) تیب لها  یتسود  رب  278ندرم 

یمالسا بالقنا  280اب 

280هراشا

اه تب  ندیبوک  مهرد  - 1280
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نیفعضتسم ناگدنب و  يدازآ  - 2282

نز يدازآ  - 3283

283هراشا

نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  283فلا )

ثاریم زا  ندوب  مورحم  284ب )

ردپ نز  اب  جاودزا  284ج )

مدرم نیب  تاواسم  - 4285

قوقح زا  تیامح  - 5286

ابر میرحت  - 6286

بارش میرحت  - 7286

یشک هرهب  میرحت  - 8286

رقف ندرک  رود  - 9287

ملع جیورت  - 10287

287هراشا

مالسا زا  (ع ) یلع ماما  287فیصوت 

دناوخ زامن  ص)  ) ربمایپاب هک  يدرف  نیلوا  ع )  ) یلع 289ماما 

289هراشا

يدنک فیفع  - 1289

دوعسم نب  هللادبع  - 2290

توعد زاغآ  زا  ربمایپ ،| اب  ماما  292یهارمه 

نایشیرق 297سرت 

تخس 297تامادقا 

297هراشا

(ص) ربمایپ اب  گنج  هب  ناکدوک  قیوشت  - 1297

نونج هب  ربمایپ | ندرک  مهتم  - 2298

رحس هب  (ص ) ربمایپ ندرک  مهتم  - 3298
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نینمؤم نداد  باذع  - 4298

بلاط یبا  بعش  رد  ناناملسم  سبح  - 5299

299هراشا

بعش زا  ربمایپ  300ییاهر 

هجیدخ بلاطوبا و  302تافو 

(ص) ربمایپ لتق  رب  شیرق  302میمصت 

برثی يوس  هب  ربمایپ | 303ترجه 

(ص) ربمایپ رتسب  رد  ماما  303ندیباوخ 

ماما 307ياعد 

(ص) ادخ لوسر  اب  رکبوبا  309یهارمه 

(ص) ادخ لوسر  زا  هنیدم  311لابقتسا 

برثی هب  ماما  311ترجه 

ناناملسم نیب  312يردارب 

يوبن عماج  دجسم  313سیسأت 

: عبانم 315تسرهف 

2و3 360دلج

تفالخ نارود  و  ربمایپ | دهع  رد  (ع ) یلع ماما   : مود 360دلج 

360هراشا

بلاطم 364تسرهف 

رشان 387همدقم 

هب 389میدقت 

رکشت 390ریدقت و 

فلؤم 392همدقم 

401همدقم

(ص) ربمایپ اب  شتاوزغ  داهج و  رد  ع )  ) یلع 404ماما 

404هراشا
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ردب گنج   - 1405

405هراشا

شیرق زا  نایفسوبا  ندیبلط  کمک  405فلا - 

405هراشا

هکتاع 406باوخ 

هعیبر نب  هبتع  407تحیصن 

رکشل هب  ماما  نداد  408بآ 

شیرق رب  ربمایپ | 409ياعد 

شباحصا اب  (ص ) 410ربمایپ

410گنج

ماما ياه  411يروالد 

: دندش هتشک  ماما  تسد  هب  هک  یناسک  412یماسا 

ردب ناگدش  هتشک  رب  ربمایپ  414فقوت 

شیرق 415ناریسا 

ناشناگدش هتشک  رب  نایشرق  415هودنا 

مالسا 418يزوریپ 

دحا گنج   - 2419

419هراشا

گنج 420عورش 

ناناملسم 422تسکش 

هزمح ترضح  424هاگلتق 

بعصم ترضح  424هاگلتق 

(ص) ربمایپ زا  ماما  425تیامح 

دنه ییوجماقتنا  سح  ندرک  427شکورف 

نایفسوبا مشخ  ندرک  428شکورف 

(ص) ربمایپ 428نزح 
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(ص) ربمایپ يوس  زا  نایشرق  430بیقعت 

نایشرق 430یلاحشوخ 

قدنخ گنج   - 3430

430هراشا

گنج رد  دوهی  431شقن 

میعن اب  (ص ) 432ربمایپ

: قدنخ 434ندنک 

ورمع اب  (ع ) ماما 435هزرابم 

ربیخ حتف   - 4440

440هراشا

بحرم اب  (ع ) ماما 445هزرابم 

هظیرق ینب  گنج  -5447

447هراشا

هظیرق ینب  هب  بعک  448تحیصن 

اهنآ فرط  زا  (ص ) ادخ لوسر  مکح  450لوبق 

دعس 450يرواد 

ریضن ینب  گنج   - 6451

يرقلا يداو  گنج   - 7452

452هراشا

نمی حتفو  ع)  ) 452ماما

(ع) ماما 452ياعد 

نادمه 453مالسا 

هکم 454حتف 

شیرق هب  بطاح  454همان 

هکم طیحم  456رد 

نایفسوبا 457سابع و 
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(ص) ربمایپ دزن  458نایفسوبا 

: نایفسوبا رب  (ص) ربمایپ 459فاطلا 

هرد يانگنت  رد  460نایفسوبا 

نایفسوبا 462يادن 

دنه 462تفلاخم 

هکم هب  (ص ) ربمایپ 463دورو 

هکم رد  (ص ) 463ربمایپ

اه تب  زا  هناخ  ندرک  464كاپ 

(ص) ربمایپ 468باطخ 

نینح هوزغ   - 8469

469هراشا

ناناملسم 470رارف 

(ع) ماما 471تعاجش 

ناوفص نایفسوبا و  471شنزرس 

نیکرشم 472تسکش 

اه 472تمینغ 

تئارب هروس  و  (ع ) 477ماما

كوبت گنج   - 9478

478هراشا

دنک یم  فیصوت  ار  دوخ  داهج  (ع ) 479ماما

تلحر ياه  480هناشن 

عادولا 483هجح 

مخ ریدغ  489ناتساد 

(: (ع ماما يارب  یمومع  493تعیب 

نید لامکا  هیآ  497لوزن 

يدبا 497هعجاف 
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شدوخ زا  صاصق  499هدامآ 

هماسا 501هیرس 

هبنشجنپ زور  504تبیصم 

س)  ) ارهز ترضح  507يراوگوس 

دوخ طبس  ود  هب  (ص ) ربمایپ 509شرافس 

یلعا سودرف  يوس  510هب 

گرزب هزانج  513زیهجت 

رهطم مسج  رب  514زامن 

سدقم مسج  515نفد 

(ع) تیب لها  516سرت 

(: (ص ادخ لوسر  يارب  (ع ) ماما 516يراوگوس 

رکب یبا  تموکح  هفیقس و  517سالجا 

دش هفیقس  لیکشت  ثعاب  519هچنآ 

دعس 524باطخ 

وا هذخاؤم  دعس و  رب  525داقتنا 

راصنا هیحور  526فعض 

راصنا 527فالتخا 

رمع راتفگ  528هصالخ 

تقد 530یسررب و 

راصنا ندش  532ریگلفاغ 

رکب یبا  532باطخ 

یسررب 533قیقحت و 

تموکح هب  رکبوبا  538ندیسر 

راصنا 542تسکش 

نایشرق 542یلاحشوخ 

: نایفسوبا 544عضوم 
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رکب یبا  تعیب  زا  ماما  548عضوم 

تعیب زا  ماما  549عانتما 

عطاق 552تالالدتسا 

552هراشا

(: (ع نینمؤملاریما ماما  ضارتعا   - 1552

س)  ) ارهز ترضح   - 2553

553هراشا

جاجتحا 554تایوتحم 

هلیق ینب  زا  س )  ) ارهز ترضح  نتساوخ  557يرای 

(ع) نسح ماما   - 3558

یسراف ناملس   - 4558

رسای نب  رامع   - 5559

رذوبا  - 6561

دادقم  - 7562

بهل یبا  نب  هبتع   - 8563

يراصنا بویا  وبا   - 9565

يراصنا بعک  نب  یبا   - 10566

نالجع نب  نامعن   - 11566

فینح نب  نامثع   - 12567

فینح نب  لهس   - 13568

تباث نب  ْهمیزخ   - 14568

ناهیت نب  مثیهلاوبا   - 15569

: راب فسأت  570تامادقا 

(: (ع ماما هناخ  هب  570شروی 

كدف ندرک  574یتموکح 

كدفزا (ع ) ارهز ترضح  575هبلاطم 
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سمخ 578نتشادرب 

(ص) ربمایپ ثرا  579هرداصم 

ع)  ) ارهز ترضح  دیواج  580هبطخ 

: رکبوبا 588ینامیشپ 

(: ع  ) ارهز ترضح  تیاضر  يارب  رمث  یب  ياه  589ششوک 

ع)  ) ماما هاگیاج  زا  591يوترپ 

591هراشا

یماظن يورین  دوبن   - 1591

نیملسم تدحو  ظفح   - 2593

ع)  ) ارهز ترضح  هودنا  594مغ و 

گرم رتسب  رد  ع )  ) ارهز 599ترضح 

وا 599تیصو 

: رمع هب  وا  تیصو  رکب و  یبا  606تافو 

ماما 610عضوم 

اروش داجیا  رمع و  611تفالخ 

وا یلخاد  612تسایس 

صاقو یبا  نب  612دعس 

مهیا نب  612ْهلبج 

هباحص يرابجا  تماقا  614موزل 

نیسح هط  615يأر 

وا نارازگراک  616ناهدنامرف و 

نارازگراک ناهدنامرف و  زا  617تبقارم 

رمع یلام  623تسایس 

ناگدننک 625داقتنا 

625هراشا

یفطصم دمحم  رتکد   - 1625
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یلئالع همالع   - 2625

مالس هّللادبع  رتکد   - 3626

رمع 627ینامیشپ 

(ع) ماما يریگ  627هرانک 

رمع هب  وا  630تحیصن 

630هراشا

مور گنج   - 1630

: سراف گنج   - 2630

هبعک تالآرویز   - 3632

: رمع 632رورت 

: وا 635تیصو 

هّللادبع شدنزرف  اب  635رمع 

اروش 638لیکشت 

بیهص 639زامن 

رمع طسوت  اروش  ياضعا  639باختنا 

اروش ياضعا  اب  640رمع 

640هراشا

لوا 640تیاور 

640هراشا

ریبز 641اب 

: هحلط 642اب 

: صاقو یبا  نب  دعس  643اب 

: فوع نب  نمحرلادبع  643اب 

(: (ع نیمؤملاریما ماما  644اب 

: نامثع 644اب 

مود 645تیاور 
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موس 647تیاور 

647هراشا

تاباختنا رب  رظان  649تئیه 

دادقم هحلط و  یبا  اب  650رمع 

هباحص هب  رمع  651راطخا 

ماما 651يأر 

اروش 653تافآ 

باختنا 660هوحن 

نامثع 670تموکح 

نامثع تیصخش  ياه  671هناشن 

671هراشا

هدارا فعض   - 1671

نایوما هب  وا  دیدش  بح   - 2673

تمعن زان و  هب  وا  لیم   - 3674

نامثع يرادا  ياه  ماظن   - 4674

نامثع نامکاح  677نایلاو و 

677هراشا

رماع نب  هللا  دبع   - 1677

هبقع نبدیلو  -2681

دعس نب  هّللادبع   - 3692

نایفس یبا  نب  ْهیواعم   - 4694

صاع نب  دیعس   - 5695

نامثع یلام  ياه  699تسایس 

نایوما هب  نامثع  ياه  701ششخب 

701هراشا

: مکح نب  ثراح   - 1701
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نایفسوبا  - 2701

صاع نب  دیعس   - 3702

دلاخ نب  هّللادبع   - 4702

هبقع نب  دیلو   - 5702

صاعلا یبا  نب  مکح   - 6703

مکح نب  ناورم  - 7703

ناگرزب هب  یمومع  ياه  707ششخب 

یضارا یشخب  708لویت 

لاوما نداد  صاصتخا  دوخ  712هب 

فلاخم ههبج  713اب 

نافلاخم 714یبوکرس 

714هراشا

رسای نب  رامع   - 1714

رذوبا اب   - 2719

719هراشا

ماش رد  رذوبا  ندرک  720ینادنز 

هذبر رد  رذوبا  724تشادزاب 

(ع) نینمؤملاریما ماما  726نانخس 

(ع) نسح ماما  727نانخس 

(ع) نیسح ماما  727نانخس 

رسای نب  رامع  728نانخس 

رذوبا 728نانخس 

)ع) ماما رب  نامثع  729مشخ 

دوعسم نب  هّللادبع   - 3731

731هراشا

نامثع هیلع  734بالقنا 
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نارادزرم هب  يرگید  736مایپ 

فلتخم قطانم  ياه  736تئیه 

736هراشا

يرصم تئیه  737فلا - 

یفوک تئیه  737ب - 

يرصب تئیه  737ج - 

نامثع هب  نایرصم  737تشاددای 

دبلط یم  کمک  (ع ) ماما زا  739نامثع 

نامثع ینکش  741نامیپ 

دبلط یم  کمک  هیواعم  زا  742نامثع 

نامثع 744هرصاحم 

دندش رو  هلمح  نامثع  هناخ  هب  هک  746يزور 

نامثع هب  747هلمح 

میرک نآرق  زا  ماما  ریسفت   : موس 750دلج 

750هراشا

752میدقت

میرک نآرق  ربارب  رد  سیدقت  758میظعت و 

نآرق 758تافص 

: تسا رون  758نآرق 

قطان 760نآرق 

هدنیآ هتشذگ و  زا  نآرق  نداد  760ربخ 

: ادخ نامسیر  761نآرق ؛

نآرق ندوب  هدننک  761تحیصن 

تسا رون  تیاده و  763نآرق 

: نآرق نتفرگ  ارف  هب  763قیوشت 

: نآرق 764ظفح 
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: نآرق متخ  ماگنه  ماما  765ياعد 

: تسا اه  لد  راهب  766نآرق 

میرک نآرق  زا  (ع ) ماما 766ریسفت 

766هراشا

هحتاف 767هروس 

767هراشا

: هّللا مسب  768ياهدنب 

: زا دنترابع  نآ  تارقف  هّللا و  مسب  768ياهدنب 

« هّللا »768

« ِنمحَّرلا »769

« ِمیحَّرلا »769

: هروس 769تیمها 

: نآ لوزن  771ناکم 

: هروس نیا  ياه  771مان 

771هراشا

772هحتاف

یناثملا 772عبس 

دمح 772ینعم 

772هراشا

« َنیملاعلا ِّبر  »773

{ ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  }773

{ ِنیِّدلا موی  ِکلام  }773

{ ُنیعتسن َكایإو  ُدبعن  َكایا  }773

{ َمیقتسُملا َطارصلا  اندهإ  }774

{ َنیِّلآضلا َالو  مهیلَع  ِبوضغملا  ِریغ  مهیلع  َتمعنأ  َنیذَّلا  َطارص  }774

هرقب 775هروس 
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نارمع لآ  788هروس 

ءاسن 801هروس 

هدئام 814هروس 

814هراشا

نآ لوزن  821ببس 

هیآ 825هلالد 

ماعنا 836هروس 

فارعا 837هروس 

لافنا 854هروس 

هبوت 856هروس 

856هراشا

: نآ لوزن  856ببس 

: هروس ندناوخ  هب  رکب  یبا  هب  857راطخا 

: هروس ياهدنب  زا  ماما  857توالت 

سنوی 863هروس 

دوه 865هروس 

فسوی 873هروس 

دعر 874هروس 

میهاربا 878هروس 

رجح 881هروس 

لحن 884هروس 

ءارسا 887هروس 

فهک 888هروس 

میرم 890هروس 

هط 892هروس 

ءایبنا 895هروس 
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جح 898هروس 

نونمؤم 900هروس 

رون 902هروس 

ناقرف 906هروس 

ءارعش 909هروس 

صصق 909هروس 

توبکنع 912هروس 

مور 913هروس 

نامقل 914هروس 

هدجس 914هروس 

بازحالا 915هروس 

أبس 919هروس 

رطاف 920هروس 

سی 921هروس 

تافاص 923هروس 

925هروس ص

رمز 927هروس 

رفاغ 931هروس 

تلصف 932هروس 

يروش 934هروس 

فرخز 937هروس 

ناخد 938هروس 

هیثاج 938هروس 

فاقحا 939هروس 

(ص) دمحم 941هروس 

حتف 942هروس 
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تارجح 943هروس 

944هروس ق

تایراذ 944هروس 

روط 946هروس 

رمق 947هروس 

947هراشا

: هیآ زا  948دارم 

نمحر 948هروس 

هعقاو 949هروس 

دیدح 950هروس 

هلداجم 951هروس 

رشح 952هروس 

هنحتمم 953هروس 

فص 955هروس 

نباغت 956هروس 

میرحت 957هروس 

کلُم 957هروس 

ملق 958هروس 

هّقاح 959هروس 

جراعم 960هروس 

حون 961هروس 

نج 962هروس 

لمزم 963هروس 

رثِّدم 963هروس 

تمایق 964هروس 

ناسنا 964هروس 
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تالسرم 964هروس 

أبن 966هروس 

تاعزان 966هروس 

سبع 967هروس 

ریوکت 967هروس 

نیففطم 968هروس 

قاقشنا 969هروس 

جورب 970هروس 

قراط 971هروس 

هیشاغ 972هروس 

رجف 972هروس 

دلب 972هروس 

سمش 974هروس 

یحض 974هروس 

قلع 975هروس 

هنیب 975هروس 

رثاکت 976هروس 

نوعام 977هروس 

رثوک 978هروس 

صالخا 978هروس 

قلف 979هروس 

981تسرهف

زکرم 1023هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  همانشناد 

باتک تاصخشم 

.م  - 1926 فیرشرقاب ، یشرق ، هسانشرس : 

Qarashi, Baqir Sharif

یسراف  . مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  مامالا  هعوسوم  يدادرارق :  ناونع 

؛ یحلاص دمحمدیـس  مجرتم  یـشرقلا ؛ فیرـش  رقاب  فلوم  مالـسلا / هیلع  یلع  نینموملاریما  ماـما  همانـشناد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.یسانش هعیش  یناهج  عمجم  يارب ] ]

 - 1393 رهم ، هنایشآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

 : 2و3 4-7-94930-600-978 .ج 978-600-6164-65-6 ؛  .ج 1 : لایر :  90000 978-600-6164-72-4 ؛  هرود : کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . تسا بیذهتلاراد  تاراشتنا  موس ،  مود و  دلج  رشان  تشاددای : 

نارود ربمایپ و  دـهع  رد  ع )  ) یلع ماما  2 و 3 . .ج .تنـس - نآرق و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  یناگدنز و  .ج 1 . تاجردنم : 
تفالخ

.ق  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

همانتشذگرس .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

مجرتم  -، 1313 دمحمدیس ، یحلاص ، هدوزفا :  هسانش 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  هدوزفا :  هسانش 

The World Center for Shite Studies هدوزفا :  هسانش 

BP37/ق36م8041 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/951 ییوید :  يدنب  هدر 
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3726762 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

دلج 1

هراشا

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


2 ص :
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لوا دلج  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  همانشناد  : باتک مان 

یشرقلا فیرش  رقاب  همالع  : فلؤم

یحلاص دمحمدیس  : مجرتم

بیذهتلاراد تاراشتنا  : رشان

ینیما میهاربا  دیس  : ارآ هحفص 

: پاچ خیرات  تبون و  : هناخپاچ

1396 لوا / 

1000: ژاریت

ناموت  18500: تمیق

978-600-94930-2-9: کباش

.تسا ظوفحم  یسانش  هعیش  یناهج  عمجم  يارب  قوقح  هیلک 

3 ص :
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دراد سکع 

4 ص :
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هراشا

ِمیحَّرلا ن�مْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

﴾. َنوعِکار مُهَو  َهاکَّزلا  َنوتُؤیَو  َهالَّصلا  َنومیُقی  َنیذَّلا  اونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوسَرَو    ُ هللا مُکُِّیلَو  امَّنإ  ﴿

: هدئام  ) .دنهد یم  تاکز  ناریقف  هب  عوکر  لاح  رد  دنراد و  اپ  هب  زامن  هک  دـنا  ینانمؤم  نآ  شلوسر و  ادـخ و  طقف  امـش ، تسرپرس 
(55

﴾. َنیقِداَّصلا َعَم  اونوکَو    َ هللا اوقَّتا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأای  ﴿

(119 هبوت :  ) .دیدنویپب نایوگتسار  هب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  نامیا ! لها  يا 

﴾. َنوقَّتُملا ُمُه  َِکَئلوا  ِِهب  َقَّدَصَو  ِقدِّصلِاب  َءاج  يذَّلاَو  ﴿

(33 رمز :  ) .دنیاوقت لها  اه  نامه  .دندرک  قیدصت  ار  نآ  دمآ و  ناشیا  رب  قدص  هدعو  هک  یناسک  نآ 

﴾. ِهَّیِرَبلا ُریَخ  مُه  َِکَئلوا  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اونَمآ  َنیذَّلا  َّنإ  ﴿

(7 هنیب :  ) .دنا قلخ  نیرتهب  تقیقح  هب  اه  نآ  دندش  راکوکین  دندروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ 

5 ص :
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بلاطم تسرهف 

همدقم 16

فلؤم 21 همدقم 

مالسلا 29 هیلع  یلع  ماما  ناشخرد  بسن 

بسن 29 یگرزب 

مشاه 30 ینب  تافص  زا  هنومن  دنچ 

ادخ 30 شتسرپ  - 1

لوضفلا 30 فلح  - 2

مزمز 31 بآ  ندرک  جراخ  - 3

جاجح 33 هب  نداد  بآ  - 4

ارقف 33 ماعطا  - 5

مشاه 34 ینب  ناگرزب 

مشاه 34 - 1

بلطملادبع 35 - 2

بلاطوبا 36 - 3

ملسو 37 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مارتحا 

مالسا 38 زا  تیامح 

بعش 41 رد  ربمایپ  اب 

6 ص :
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

روصتم نآ  يارب  یناـیاپ  هک  تسا  تمظع  اـب  گرتـس و  سب  يراـک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیـصخش  هراـبرد  نتفگ  نخس 
يروط نامه  یهلا  لضف  هب  لاح  نیا  اب  .تسا  يرـشب  ناهذا  اه و  هنامز  زا  رتارف  یهلا ، گرزب  تجح  نیا  تیـصخش  هک  ارچ  تسین ،

، رـصاعم ناـمز  رد  تـسا ، هدـش  فیلأـت  تیرـشب  ملاـع  گرزب  تیـصخش  نـیا  هراـبرد  يرامـشیب  راـثآ  هتـشذگ  ياـه  هدـس  رد  هـک 
رقاب راوگرزب  همالع  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  دـنا ؛ هدز  تسد  هراـب  نیا  رد  عماـج  يا و  همانـشناد  راـثآ  نتـشون  هب  يددـعتم  ناگدنـسیون 

فیلأت دلج  هدزای  رد  ار  مالسلا »  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مامالا  هعوسوم   » ناونع اب  یشهوژپ  هک  تسا  یـشرقلا  فیرش 
نیا دوب  يرورـض  .تسا  هدمآ  لیـصفت  هب  فلؤم  همدقم ي  رد  ثحابم  یهدنامزاس  یگنوگچ  فادها و  اه ، ترورـض  .تسا  هدومن 

رتشیب تخانش  تهج  يا  هچیرد  ملاع  رـسارس  نابز  یـسراف  اه  نویلیم  يارب  هک  ددرگ  همجرت  یـسراف  ياویـش  نابز  هب  دنمـشزرا  رثا 
دمحم دیـس  رتکد  ياقآ  بانج  دنمجرا  لضاف  ار  ترورـض  دروم  راک  نیا  لیلد  نیمه  هب  .دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم 

دنا هداد  هئارا  دنمشزرا  هعوسوم  نیا  زا  ار  مهف  لباق  ناور و  يا  همجرت  قح  هب  هک  دنتفرگ  هدهعرب  یناشاک  یحلاص 

دمحم دیـس  رتکد  ردقنارگ  مجرتم  یـشرقلا و  فیرـش  رقاب  همالع  فلؤم  تامحز  زا  ینادردـق  نمـض  یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم 
رثا نیا  هک  دراد  راختفا  یحلاص 
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  نابز  یسراف  نارادتسود  نایوج و  تقیقح  هب  ار  نآ  راختفا  اب  هتسارآ و  عبط  رویز  هب  ار  گنس  نارگ  نیزو و 
.دیامن میدقت  ناهج  رسارس  رد  مالسلا 

تیانع گرزب و  يادـخ  لوبق  دروم  دور  یم  رامـش  هب  زیچاـن  سب  یماـگ  تیـالو  میظع  تمعن  لـباقم  رد  هک  مادـقا  نیا  تسا  دـیما 
هللا ءاشنا  .دریگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نیرهاطلا  همئالا  وبا  وا  يامظع  تیآ  تجح و 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  هتاکربو  هللا  همحرو  ملاعلا  راطقا  یف  نینمؤملا  انناوخا  عیمج  یلعو  مکیلع  مالسلاو 

نامیپ تیآ 
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: هب میدقت 

يرشب ندمت  هدنزاس  يرکف  تضهن  گنهاشیپ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا ، مرکم  یبن  نیلسرملا  متاخ  ءایبنادیـس و  یناسنا  شنم  هدارا و  هدننک  دازآ  یجنم و 
هک دیما  نیدب  .تسوا  ملع  رهـش  هزاورد ي  یـصو و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  .دوب و  دح  نیرتالاب  رد  شعیفر  ماقم  هک  ، 

.دشاب ما  یهلا  تاقالم  زور  يارب  يا  هریخذ  دوش و  عقاو  وا  ياضر  فطل و  دروم 
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رکشت ریدقت و 

يربک و تیآ  نآ  هدیدنسپ ي  تافص  ندناسانش  يارب  ای  دنک  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ایصوا  دیس  لیاضف  دریگ  یم  میمـصت  يدرف  یتقو 
دوش قفوم  یـسک  رگا  هک  تسا  میظع  یتزع  راختفا و  گرزب و  ییاعدا  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  دسیونب ، ار  یتاحفـص  گرزب ، ربخ 
یم راختفا  شرهطم  كاپ و  نادـناخ  وا و  دوجو  هب  اـیند  هک  يربماـیپ   ) تسا هدـش  کـیدزن  وا  لوسر  ادـخ و  هب  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ 

ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـج  نآرق ، صن  قبط  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نادـناخ ، نیا  ردـص  رد  دـنک .)
.تسوا ملع  رهش  هزاورد ي 

هنومن زا  نوحـشم  هک  دیوگ  یم  نخـس  شکرابم  یگدـنز  نشور  ياه  قفا  نیدـحوملا و  یلوم  ناشخرد  هرهچ ي  زا  هعومجم ، نیا 
.تسا یناسنا  نوگانوگ  ياه  هبنج  ابیز و  تافص  تمارک و  ياه 
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هب دیدج ، يا  هنوگ  هب  ات  دومرف  اطع  ار  هعومجم  نیا  راشتنا  يریگیپ  رب  تراظن  يروآدرگ و  قیفوت  ام  هب  هک  لجوزع ، يادـخ  ساپس 
.مینک میدقت  ار  وبشوخ  هریس ي  نیا  تخانش  قاتشم ، یمارگ و  ناگدنناوخ 

ندرک هدامآ  رد  هک  یناردارب  تدعاسم  يراکمه و  رگا 

ناردارب مامت  تامحز  زا  تسا  مزـال  اـم  رب  نیارباـنب  .میدوبن  ینارون  دـیفم و  رثا  نیا  دـهاش  زورما  دوبن ، دـندرک ، تمه  شهوژپ  نیا 
.میامنب رکشت  ریدقت و 

.تسا هدننک  تباجا  اونش و  وا  هک  انامه  دنک  لوبق  ام  زا  ار  شالت  نیا  منک  یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد  و 

یشرق رقاب  يدهم 

يرجه هجح 1422  يذ   11
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فلؤم همدقم 

هک دـیبات  درک و  نتـسج  يرون  وترپ  مالـسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  ماما  شا  یـصو  ردارب و  هزرابم  مالـسلا و  هیلع  مرکا  لوسر  داـهج  زا 
يدازآ مایپ  نآ  دیسر و  نیمز  يور  ياه  ناسنا  ایند و  مدرم  همه  هب  شناشخرد  جاوما  تفرگارف و  ار  برعلا  هریزج  نامـسآ  رـسارس 

ار یگدنز  لحارم  مامت  هک  درک  یم  میدقت  ار  یتاحالصا  هتفرـشیپ و  یـشور  مایپ ، نیا  .دوب  شراتفر  وا و  هدارا ي  ناسنا ، رکف  يارب 
ياـه یتساـک  یمک و  ندرک  فرطرب  لـقع ، ییافوکـش  دـشر و  لـهج ، ندرب  نیب  زا  ملع و  جـیورت  هلمج  نآ  زا  تـفرگ ؛ یم  رب  رد 

.دوب رون  یهاگآ و  افوکش و  یگدنز  يوس  هب  تیاده  ناسنا و  یگدنز 

دیحوت هملک ي  نآ  هک  دش  جراخ  دوجو  ملاع  رد  نامسآ  يادنلب  هب  یمالک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  ناهد  زا 
.دوب شخب  یگدنز  لاعتم و  يادخ  شتسرپزج  هب  یگدنب  عون  ره  نایاپ  هطقن ي  تشاد و  رب  رد  ار  یناسنا  ياه  يدازآ  مامت  دوب و 

ار شمچرپ  درک ؛ نالعا  داد و  رارق  ساسا  لصا و  یباـجیا ، تروص  هب  ار  دـیحوت  هملک ي  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
لـهج و زکرم  هدـکتب و  تب و  رارقتـسا  لـحم  هک  دروآرد  زازتـها  هب  يا  هکم  رد  تشارفارب و  شملع  رهـش  هزاورد ي  شا و  یـصو 

.دوب هفارخ 

هب تیلهاج  ندـنادرگرب  نآرق و  مچرپ  ندـیچیپ  مهرد  تلاسر و  رون  ندرک  شوماخ  يارب  شیرق  زواـجتم  هلیبق ي  دارفا  زا  يا  هدـع 
ینابیتشپ ربمایپ  زا  دوخ  ریظن  یب  تعاجش  اب  مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  مالسا ، دیواج  نامرهق  یلو  دنداتسیا  ربمایپ  لباقم  رد  هعماج ،
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.دومن ظفح  هدنرد  شوحو  نآ  رش  زا  ار  وا  داتسیا و  شرانک  رد  درک ؛ تیامح  عافد و  وا  زا  شا  هدنبوک  يورین  اب  درک ؛

تافـص ریاس  يراکادـف و  تعاجـش و  رد  نسحلاوبا  تیـصخش  اـب  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  یتیـصخش  نآ ، ریغ  مالـسا و  ياـیند  رد 
.دنیوگ یم  نخس  نآ  زا  تمظع  بجعت و  اب  نادنمشناد  دنک و  يربارب  فیرش  نیرفآراختفا و 

ياه تبهوم  .دوب  نید  ماکحا  تعیرـش و  رارـسا  هب  لماک  هطاحا  دوب ، زراب  صخاش و  هک  نسحلاوبا  هب  دنوادخ  ياه  هیدـه  هلمج  زا 
تارک و ماـمت  رد  دوجو  ملاـع  روما  همه ي  لـماش  هکلب  دـش ، یمن  هصـالخ  نید  ماـکحا  تعیرـش و  هقف  رد  وا  یملع  ناوـت  یهلا و 

ینیمز ياه  هار  زا  رتاناد  اه  نآ  هب  نوچ  دیـسرپب  نم  زا  نامـسآ  ياه  هار  زا  : » تفگ یم  وا  دوب ، اـضف  اـه و  ناـشکهک  اـه و  نامـسآ 
«. ...ما

قرش و نیمزرس  رد  تفرگ  میمصت  دوب ، هدرک  توهبم  تام و  شرامش  یب  ياه  ششخب  مولع و  اب  ار  ملاع  هک  نارود ، دمآرـس  نیا 
رد ار  تفرعم  ملع و  دنک و  سیسأت  يژولونکت  تفرـشیپ  ینوگرگد و  يارب  يزکارم  دنک ؛ اپرب  مولع  مامت  يارب  یهاگیاپ  ناتـسبرع ،

.دهد شرتسگ  مالسا  ناهج  مامت 

لوسر شیومعرسپ ، ردارب و  ربارب  رد  نآ  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه  دنداتـسیا  شیاه  نامرآ  اهوزرآ و  ربارب  رد  راکمتـس  ناشکرـس  اما 
هشقن فیعضت  يارب  دندرک و  داجیا  وا  يور  شیپ  ار  یعناوم  دندش و  دحتم  مه  اب  اه  نآ  .دنداتسیا  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.دندرک ناوارف  ششوک  وا  ياه 

دنک و رارقرب  ضحم  قح  بان و  تلادع  هیاپ ي  رب  یتموکح  هک  تسا  نیا  دـسرب  نآ  هب  دـنک و  ارجا  دـیاب  ماما  هک  يزیچ  نیرت  مهم 
وا تموکح  هیاس  رد  مدرم  دشاب ؛ هتشادن  قلعت  صاخ  یهورگ  هب  هک  دنک  میـسقت  شناگدنب  نیب  يا  هنوگ  هب  ار  دنوادخ  ياه  تمعن 

.دشاب هتشادن  دوجو  تکلمم  رد  دنمزاین  مورحم و  چیه  هدوب و  هافر  رد 
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.تسا بجاو  زین  رقف  اب  هزرابم  تسا ، بجاو  رفک  اب  هزرابم  هک  هنوگنامه  تسا و  يواسم  رقف ، رفک و  اب  هزرابم  ماما ، تعیرش  رد 

یم اه  نآ  هافر  یتخبـشوخ و  يارب  وا  دوب ، نیمز  يور  ناگدیـشک  جنر  نامورحم و  يوزرآ  ناگراچیب و  ردپ  ارقف و  ردارب  یلع  ماما 
هب ندیسر  وا و  تسایس  عنام  دنتخادرپ و  وا  اب  ینمـشد  گنج و  هب  دندوب  هدرک  تیبرت  نایوما  هک  يزواجتم  ياهورین  یلو  دیـشوک ،

ياه هصرع  اه و  نادـیم  رد  تلادـع  ماـسقا  مدرم  دـنک  هداـیپ  ار  شیاـه  حرط  هک  داد  یم  تصرف  وا  هب  ناـمز  رگا  دـندش ، شفادـها 
.دندوب هدیدن  ار  نآ  دننام  خیرات  مامت  لوط  رد  هک  يروط  هب  دندرک  یم  هدهاشم  ار  يرادا  یتموکح و 

هب یپ  رد  یپ  تالکـشم  نارحب و  لیـس  شیومعرـسپ  ردارب و  تلحر  زا  دـعب  تسا ، مالـسا  يایند  رد  مولظم  لوا  راوگرزب ، ماما  نیا 
ماما ...دوش .» یمن  عمج  نادناخ  کی  رد  تفالخ  توبن و  : » دنتفگ دنداد و  رس  یغاد  راعش  زوت ، هنیک  ياهورین  .دش  لیسگ  وا  يوس 
ماـما نامـشچ  زا  ار  باوخ  هودـنا ، نزح و  مغ و  .دـندرک و  يوزنم  نیـشن و  هناـخ  ار  وا  هدومن و  رود  تما  تساـیر  تفـالخ و  زا  ار 

.دنتفرگ یم  هدیدان  وا ، هرابرد ي  ار  ادخ  لوسر  يایاصو  دندرک و  یم  راتفر  يداع  ینطومه  لثم  وا  اب  مدرم  دوب و  هتفرگ 

، دندرک مایق  دندوب  رورغ  تسم  ماگنه  نآ  رد  هک  شیرق  .دیـسر  ماما  هب  تفالخ  يوما -  هلیبق  ياوشیپ  نامثع -  ندش  هتـشک  زا  دعب 
یم دـندوب  هدرک  تراغ  لاملا  تیب  زا  ناـمثع  تموکح  ناـمز  رد  هک  ینـالک  تورث  ناـشحلاصم و  تازاـیتما و  نتفر  تسد  زا  اریز 

یمن نیمأت  ار  اه  نآ  حلاصم  عفانم و  نوچ  دندیشوک و  وا  تموکح  يدوبان  يارب  یسایس  يدام و  ناوت  ورین و  مامت  اب  سپ  .دندیسرت 
ناگراچیب نیمورحم و  دومن ؛ یم  ششوک  تلادع  ییاپرب  يارب  دوب و  قح  يارب  صلاخ  وا  .دنتخادرپ  وا  اب  هزرابم  ینمـشد و  هب  درک 

.دیبلط یم  ار  ادخ  ياضر  يراک  ره  رد  درک و  یم  تیامح  ار 

23 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسا و شور  فالخ  رب  هک  تشاد  دـهاوخنرب  اه  نآ  لیم  تحلـصم و  هب  یماگ  چـیه  ماـما  دنتـشاد : نیقی  نازوت ، هنیک  نانمـشد و 
یم اه  نآ  .دـندوب  وا  يریپ  یناوج و  یکدوک و  دـهاش  هدـش و  گرزب  وا  اب  هتخانـش ، بوخ  ار  وا  نوچ  دـشاب ، ناناملـسم  تحلـصم 

توعد يادتبا  رد  وا  هدنبوک ي  تابرـض  .دنک  یم  دروخرب  تدش  اب  تسا و  تخـسرس  رایـسب  ییادـخ  روما  ربارب  رد  ماما  دنتـسناد :
.درک یم  رشتنم  ناشیاه  هناخ  رد  ار  هودنا  تبیصم و  درک و  یم  ورد  ار  ناشناگرزب  ياهرـس  هک  ماگنه  نآ  دندوب ؛ هدید  ار  یمالـسا 

.دش اه  نآ  مکاح  هفیلخ و  هک  نآ  زا  دعب  دشاب و  هفیلخ  هک  نیا  زا  لبق  دندوب  وا  نمشد  اه  نآ 

التبم نآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  دوخ ، ردارب  تافو  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یگرزب  ثداوح  تسا  مزال 
نآ داعبا  یناسفن ، ياهاوه  تاساسحا و  فطاوع و  زا  غراف  یملع و  تاـقیقحت  ساـسا  رب  دوش و  یـسررب  قیقد  قیمع و  روط  هب  دـش 

رارق هجوت  دروم 

هوـبنا رد  قرغ  لـیلد  نیمه  هب  دـنا و  هدـنام  توکـسم  هدـش و  اـهر  مالـسا  ناـهج  رد  رگید  ثداوـح  دـنور  رد  ثداوـح  نیا  .دریگب 
.تسا هدش  تالکشم 

ینید تاـنایرج  زا  رود  ریگارف و  هناـهاگآ و  یقیقحت  اـت  تسا  هدـشن  هتـشون  مالـسا  خـیرات  هیلوا ، نورق  رد  هک  تـسا  فسأـت  ياـج 
.دریگ تروص  نآ  نوماریپ 

قیمع یقیقحت  دوش و  صاخ  هجوت  دیاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  نامز ، زا  صاخ  ههرب  نیا  هب  تقیقح  رد 
يا هلاه  رد  هدش و  دودحم  ریگاپ  تسد و  ياهدنب  دـیق و  هب  خـیرات ، زا  ههرب  نیا  نوچ  دریگ  ماجنا  نآ  هدیـشوپ ي  لئاسم  هرابرد ي 

.تسا هدش  عقاو  ضامغا  ماهبا و  روسناس و  زا 

راـک ره  يارب  يرکف  رتـسب  زاـب و  اـه  هار  ماـمت  عـقاو  رد  تسا ؛ هداـمآ  یملع  قـیقحت  هنوـگره  يارب  هنیمز  يرکف ، تضهن  رـصع  رد 
رود هب  هتفرگ و  رارق  یثوروم  هناروکروک ي  ياهدیلقت  يا و  هفئاط  دنب  دیق و  رد  هک  مالسا  خیرات  رگم  تسا ، هدامآ  یقیقحت 
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.تسا تقد  قیقحت و  زا 

تلم تشونرس  نآ ، رد  هک  دوب  یتموکح  ياروش  هدعاس و  ینب  يارجام  داتفا  قافتا  یمالسا  لوا  رـصع  رد  هک  يا  هثداح  نیرت  مهم 
.دوب روما  ریاس  رب  مدقم  نآ  رد  صاخ  تالیامت  یـصخش و  حلاصم  تیاعر  هکلب  تشادـن ، تیمها  زاس ، تشونرـس  روما  یمالـسا و 

يرکـشل یـسایس و  روما  یمالـسا و  تلود  هب  قلعتم  روما  مامت  زا  یتموکح و  داعبا  تموکح ، زا  ماما  ندرک  رود  اروش ، نیا  فدـه 
.دوب

زا نینچمه  دندش ؛ مورحم  وا  تبهوم  زا  مدرم  دیدرگ و  ریگ  هشوگ  نیشن و  هناخ  ماما  دش و  ققحم  ینـشور  حوضو و  هب  فده  نیا 
.تساوخ یم  وا  هک  نیمز  يور  ياه  تلم  مامت  ملاع و  همه ي  رب  يرترب  لّوحت و  تفرشیپ ،

تخس اهدرد و  نیرت  عیجف  زا  دش ، وربور  یکانتشحو  ثداوح  اب  تما  يربهر  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندنام  رود  لیلد  هب  مالـسا  ناهج 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمشد  نیرت  نمشد  هب  تسا  نیمز  يور  رد  ادخ  هیاس ي  هک  یمالـسا  تفالخ  هک  دوب  نیا  اهالب  نیرت 

.دیسر هیما  ینب  هب  ینعی  ینید ، ياه  شزرا  لوصا و  هب  تبسن  مدرم  نیرت  كانمشخ  وا و  هب  دارفا  نیرتزوت  هنیک  ملسو و  هلآ 

 - دندوب ترـضح  نآ  ملع  نزخم  هعیدو و  هک  ینادناخ  دندروآ -  دراو  ربمایپ  نادـناخ  تیب و  لها  رب  يا  هدـنبوک  تابرـض  هیما  ینب 
.دندرک رشتنم  نیمز  رد  ار  فالخ  داسف و  دندرک و  هدنکارپ  ار  ناشنارادفرط  نایعیش و 

دنداد و همادا  ار  روج  ملظ و  زین  اه  نآ  دندش  یلوتـسم  تموکح  رب  نایـسابع  دش و  هدـیچیپ  مه  رد  نایوما  تموکح  هک  نآ  زا  سپ 
يولع تاداس  رس  رب  ار  دوخ  مشخ  اه  نآ  .دنتخادرپ  هنابش  ياه  یـشایع  ینارذگـشوخ و  هب  هتفرگ ، تسد  هب  ار  تما  يداصتقا  روما 

، کش نودب  .دندرک  راتفر  نایعیش  اب  نایوما  زا  رت  كانلوه  رت و  عیجف  رایـسب  دنتخیر و  هعماج  حالـصا  هب  ناگدننک  توعد  نامه  ای 
تأشن دندش ، لمحتم  یسابع  يوما و  ياه  تموکح  نامز  رد  ناناملسم  هک  یبیاصم  اه و  نارحب  مامت 
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.مینک یم  هدافتسا  نآ  زا  باتک  نیا  ياه  ثحب  رد  ام  هک  دوب  هفیقس  ياروش  زا  هتفرگ 

رد شیاه  هخاش  تباث و  شلـصا  هک  یکرابم  تخرد  زا  .دوب  نآ  ناشخرد  رون  زا  توبن و  هدرورپ ي  تسد  لاهن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دننک هدافتسا  دنناوت  یم  نآ  هویم ي  زا  راگدرورپ ، هزاجا ي  اب  دنهاوخب  نارگید  تقو  ره  تسا و  نامسآ 

هریس و زا  یندشنادج  شخب  وا  عقاو  رد  دراد ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریس ي  اب  یمکحم  طابترا  ماما ، یگدنز  خیرات 
اه یتحاران  اهدرد و  نامز  مالـسا و  تبرغ  ماگنه  ربمایپ ، يارب  مکحم  هناوتـشپ ي  وا  .تسوا  يارب  یلعا  يا  هنومن  ربمایپ و  تازرابم 

هزاورد داد ؛ رـشن  ار  یهاگآ  دتـسیاب ؛ دوخ  ياپ  يور  تسناوت  مالـسا  ات  درک  تکرـش  داهج  نیرت  گرزب  رد  ربمایپ  اـب  ماـگمه  دوب ؛
.دومن ناوارف  ششوک  كرش ، لهج و  يدوبان  يارب  دوشگ و  یگدنز  يور  هب  ار  ییانشور  هشیدنا و  ياه 

دوخ هب  ار  اهرهـش  راصعا و  همه ي  زا  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  نیققحم  اـملع و  راـکفا  گرزب ، هتفرگ و  ماـهلا  ماـما  نیا  تیـصخش 
هن تخانـش و  ار  وا  یبرع  قرـش  هن  .تسا  هدرک  توهبم  تام و  ار  همه  هدـنام ، یقاب  وا  زا  هک  یفراعم  یملع و  راثآ  هتـشاد ، لوغـشم 

راگدای هب  وا  زا  هچنآ  نینچمه  شتحاصف و  زاجعا  شتغالب ، ولع  وا ، بیجع  ياه  تواضق  زا  دـنا  یتفگـش  ریحت و  رد  همه  نآ ، ریغ 
تبسن وا  هب  تلیـضف  یمامت  هک  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  .نایب  رکف و  رئاخذ  بدا و  ناگراتـس  زا  هدنام 
تـسوا تسا ، نآ  عبانم  لیاضف و  همه  هتـسدرس  وا  دنک ، یم  بذج  ار  وا  يا  هفیاط  ره  دسر و  یم  وا  هب  یتعامج  ره  دوش ، یم  هداد 

«. یناود بسا  نادیم  هدنرب  هقباسم و  نادیم  بیقر 

یگدـنز و زا  هلاقم  اهدـص  وا و  هریـس  شور و  زا  باتک  اه  هد  دـنا ، هدرک  یناوارف  ياه  ثحب  وا  تیـصخش  هرابرد  نابیدا  ناملاع و 
.دنتخادرپ وا  رون  زا  يوترپ  هب  طقف  دندربن و  یپ  وا  یتیصخش  بناوج  مامت  هب  دوجو  نیا  اب  دنتشون  شراثآ 

يرکف و ياه  هتخودنا  ماما و  یتیصخش  راثآ  زا  ولمم  یبرع  ياه  هتشون  تسد 
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.تسا دوجوم  ناهج  ياه  هناخباتک  رد  یطخ  ياه  باتک  اه و  هنیجنگ  تروص  هب  هک  تسوا  یملع 

نیا یملع  حطس  هیلاع و  تافص  تاذ و  هنک  هب  دنکب  مه  ششوک  دنچ  ره  یملاع  چیه  هک  مراد  نیقی  مرادن و  یکش  نم  لاح  ره  هب 
.تسا لاحم  نآ  هب  ندیسر  هکلب  دنک ، ادیپ  یسرتسد  دناوت  یمن  گرزب  دمآرس 

.دـشاب هتـشاد  دوجو  هدـیقع  فالتخا  هزادـنا  نیا  وا  هرابرد ي  هک  درادـن  دوجو  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  یتیـصخش  خـیرات ، لوط  رد 
قارغا نانخـس  هدرک ، طارفا  وا  یتسود  رد  يا  هدع  دنراد ؛ فالتخا  مه  اب  تدش  هب  دنراد و  یتوافتم  تارظن  وا  نانمـشد  ناتـسود و 

یب تعاجـش  تاذ ، یکاپ  ملع ، يدایز  هرابرد ي  نوچ  .دـنناد  یم  اـه  ناـسنا  شخب  یگدـنز  ناـهج و  نیاربدـم  ار  وا  هتفگ ، يزیمآ 
.دندرک ادیپ  داقتعا  وا  ییادخ  هب  دندینش و  رایسب  تقیقح  قح و  زا  شعافد  اه و  گنج  رد  شتداشر  ریظن ،

ار اه  نآ  ناردپ  ماما  هک  لیلد  نیا  هب  دـنداد  مکح  نید  زا  وا  جورخ  رفک و  هب  دـندرک و  يور  هدایز  وا  اب  ینمـشد  رد  يرگید  هورگ 
ار وا  هیواعم ، رب  ماما  يزوریپ  هظحل ي  رد  هک  يدارفا  نامه  دـنجراوخ ؛ ناوریپ  اه و  یبصان  نانآ  .دـناسر  تکـاله  هب  مالـسا  هار  رد 

هلیح اهنیا  : » دومرف ماما  دش ، داجیا  هنتف  هلیسو  نیدب  دندرک و  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  هیواعم  نارای  .دندرک  تیمکح  شریذپ  هب  راداو 
ناشیاهریـشمش دندادن ، ار  وا  باوج  اه  نآ  اما  دننک ،» یمن  لمع  شماکحا  هب  و  دنرادن ، نامیا  نآرق  هب  و  دنتفرگ ، راک  هب  گنرین  و 

هتفر هک  یهار  دندش  هجوتم  نوچ  سپس  دندرک ، تیمکح  شریذپ  هب  راداو  ار  وا  دنتفرگ و  وا  يوس  هب  ار  ناشیاه  هزین  دندیـشک ، ار 
دوخ ریبعت  هب  دومزآار ، اه  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دوب  هدرک  تقفاوم  لوا  وا  نوچ  دنداد ، مکح  وا  ندوب  رفاک  هب  تسا ، یهارمگ  دـنا 

هنگ مرجم و  تسد  هب  ات  دش  مدمه  مغ  هودنا و  نزح و  اب  دنام و  اهنت  هفوک  رهـش  رد  ماما  تقو ، نامه  زا  دـندرک و  مهتم  ار  وا  ماما ،
.دیسر تداهش  هب  جراوخ  زا  يراک 
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.دنرادن يا  هرهب  نآرق  تیاده  زا  دنرود و  هب  نید  زا  دنتسه و  جراخ  مالسا  تیاده  زا  جراوخ  اه و  یبصان  تالغ ، نیاربانب 

یشرقلا فیرش  يداه  خیش  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  مردارب  فاطلا  تامحز و  زا  هک  تسا  رود  هب  يرادافو  فاصنا و  زا 
ناسحا یکین و  رد  درک ، کمک  نم  هب  یتحار  یتخـس و  لاح ، همه  رد  یلاسنهک ، ات  یکدوک  زا  نوچ  منکن ، يدای  هیلع  هللا  تمحر 

وا هب  ار  شاداپ  نیرتهب  هک  مراد  هنازجاع  تساوخرد  یلاعتم  دـنوادخ  زا  .دومن  ما  يرای  فیلأت  قیقحت و  رد  درکن و  یهاـتوک  نم  هب 
.دهد رارق  دوخ  ترفغم  تمحر و  دروم  ار  وا  دنک و  اطع 

یگشیمه و فطل  نوچ  منکب  ینادردق  هفیلخ  نیسح  خیش  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  مراوگرزب ، داتـسا  تامحز  زا  تسا  هتـسیاش 
زا منک و  یم  ینادردـق  صوصخ  نیا  رد  شـشالت  یعـس و  زا  دوب ، تیب  لـها  هب  تمدـخ  رد  نم  قوشم  وا ، یپ  رد  یپ  ياـه  قیوشت 

.مراتساوخ ار  وا  قیفوت  دنوادخ 

، منک هراشا  هتاکرب  تماد  یعادو  داوج  دیس  راوگرزب  دیس  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  مردارب  فاطلا  هب  تسا  مزال  نینچمه 
رجا وا  يارب  دنوادخ  زا  .تسا  هدومن  نم  هب  زین  یناوارف  ياه  کمک  هدرک و  يرایـسب  تمدخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  بتکم  هب  هک 

.دیامن اطع  قیفوت  وا  هب  هدرک و  ظفح  هریخذ و  ملع  لها  يارب  ار  وا  دنوادخ  مهاوخ  یم  لیزج 

فرشا فجن 

یشرق فیرش  رقاب 

يرجه مرحم 1418   18
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ع)  ) یلع ماما  ناشخرد  بسن 

 - دـشاب تمارک  فرـش و  تافـص  مامت  دـحاو  هک  مالـسلا -  هیلع  نینمؤمریما  بسن  زا  رت  عماج  رت و  نشور  یبسن  باسنا ، يایند  رد 
نآ ریغ  هیاسمه و  زا  تیامح  نافیعـض ، يرای  يزاون ، نامهم  تماهـش ، لقع ، هب  هک  تسا  یمـشاه  نادناخ  بلق  زا  وا  .درادن  دوجو 
زا یضعب  هب  راصتخا  هب  ام  دراد و  رارق  برع  موق  ردص  رد  فرـش  ینـشور و  یگرزب ، رظن  زا  هک  ییالاو  تافـص  .دندش  یم  هتخانش 

، دـندرک تبث  یبرع  ناهج  يارب  هکلب  دوخ  نادـناخ  يارب  هن  ار  تزع  رخف و  هک  یناسک  نآ ، نارورـس  ناگرزب و  هب  یلاع و  لـئاضف 
.مینک یم  هراشا 

بسن یگرزب 

.تسا هدـش  ماوقا  ریاس  زا  نانآ  زیامت  ثعاب  هک  دـنا  هدرک  نایب  خـیرات  زاغآ  زا  مشاـه  نادـناخ  يارب  ار  يا  همیرک  تافـص  نیخروم 
رود یصخش  لئاضف  زا  هک  يا  هعماج  رد  اه  نآ  تافص 

ندرک روگ  هب  هدنز  دسح ، تواسق ، یهاوخدوخ ، ربکت ، تنوشخ ، نامز ، نآ  رد  هکم  مدرم  زراب  تافـص  هلمج  زا  .دوب  عیاش  دندوب ،
.دوب یگدنام  بقع  نینچمه  تسپ و  تافص  ریاس  اه و  تب  شتسرپ  نارتخد ،

.دندوب مشاه  نادناخ  دش ، یم  هتخانش  يدرمناوج  درخ و  هب  هکم  رد  هک  يا  هلیبق  اهنت 
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مشاه ینب  تافص  زا  هنومن  دنچ 

ادخ شتسرپ  - 1

دیتسرپ یم  ادخ  ياج  هب  ار  نآ  هک  تشاد  یتب  هلیبق  ره  .دندوب  نازیوآ  هبعک  راوید  رب  اه  تب  دوب و  عیاش  هکم  لیابق  رد  تب  شتسرپ 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  .دندرک  یم  يوریپ  ءایبنا ) خیـش   ) میهاربا نید  زا  دندیتسرپ و  یم  ار  ادخ  اهنت  هک  مشاه  نادناخ  زج  هب 

: دیامرف یم 

هب دندرک و  یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  انامه  دـندیتسرپن و  ار  یتب  مشاه »  » هن و  فانمدـبع ،»  » هن بلطملادـبع ،»  » مدـج هن  مردـپ ، هن  هللاو ، »
.(1) ...دندش یم  لسوتم  وا  هب  ،و  دندناوخ یم  زامن  میهاربا  نید  رب  ادخ  هناخ ي  يوس 

تلالد تیلهاج  هرود  ياه  تب  تافارخ و  یمامت  نتـشاذگ  رانک  ادخ و  هب  قیمع  نامیا  يرکف ، دشر  رب  مشاه  نادـناخ  تامارک  نیا 
يادخ هب  نامیا  دومن و  هزرابم  اه  تب  اب  هک  یـسک  ، ) میهاربا دوخ ، ّدـج  نییآ  هب  دنتـسیرگن و  یم  اه  تب  هب  رخـسمت  اب  اه  نآ  .دراد 

.دندوب هداهن  ندرگ  درک ) مالعا  ار  دوخ 

لوضفلا فلح  - 2

نامولظم و يراـی  يارب  ماـیق  نآ ، دراوم  نیرتزراـب  زا  هک  دوب  لوضفلا » فلح   » داد خر  هکم  رد  هک  یعاـمتجا  ثداوح  نیرت  مهم  زا 
، يدرمناوج زا  يا  هنوـمن  هک  ناـنآ  دوـب ؛ نایمـشاه  لـیم  قـفاوم  عوـضوم  نیا  .دوـب  یـشیرق -  ریغ  یـشیرق و  اـه -  نآ  قـح  نتفرگ 
درک و یم  راختفا  نآ  هب  تشاد ، روضح  نامیپ  نآ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دندوب  نارگید  هب  يرای  يراوگرزب و 

« ناعدج نب  هللادبع   » هناخ ي رد  : » دومرف یم 
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موش توعد  ینامیپ  نینچ  هب  زین  مالسا  رد  رگا  دوب و  وم  خرـس  نارتش  زا  رت  ینتـشاد  تسود  نم  يارب  هک  مدرک  تکرـش  ینامیپ  رد 
.(1)« منک یم  تباجا 

تـشرس اب  نانآ  تشرـس  دوبن و  راـگزاس  ناـنآ  ربکتم  هاوخدوخ و  تعیبط  اـب  ناـمیپ  نیا  اریز  دـندرک  فلخت  ناـمیپ  نیا  زا  ناـیوما 
هیلع نیـسح  ماما  نیب  یظفل  یلادج  هک  تسا  مزال  رّکذت  نیا  .دوب  ضقانت  داضت و  رد  دندوب  هدرک  داجیا  ار  نامیپ  نیا  هک  نایمـشاه 

ناگرزب دناوخارف ؛ لوضفلا  فلح  هب  ار  مدرم  دش و  نیگمـشخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگرد ؛ هنیدم  مکاح  هبقع » نب  دـیلو   » اب مالـسلا 
.(2) دنادرگرب وا  هب  ار  اوعد  دروم  یش ء  دیسرت و  دیلو  دنداد و  ار  وا  خساپ  شیرق 

مشاه ینب  هک  تسا  یحالـصا  تامادقا  نیرت  تفگـش  زا  یکی  تسا ، نادرمناوج  نامیپ  نآ  رگید  مان  هک  لوضفلا  فلح  لاح  ره  هب 
.دندوب میهس  نآ  تیوقت  سیسأت و  رد 

مزمز بآ  ندرک  جراخ  - 3

زا بآ  ندرک  جراخ  دیآ ، یم  رامش  هب  اه  نآ  راختفا  تزع و  دراوم  زا  دنهد و  یم  تبسن  نایمـشاه  هب  هک  یگرزب  ياهراک  زا  یکی 
شـشوک نآ  ندرک  ادیپ  يارب  تشادن ؛ یهاگآ  نآ  زا  یـسک  دوب و  هدش  یفخم  شیرق  نامز  زا  نآ  لحم  هک  تسا  مزمز  همـشچ ي 

.دندرکن ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  اما  دندرک  يدایز  ياه 

رد هک  دیـسر  یجنگ  هب  هاچ  رفح  ماگنه  رد  .درک  ادیپ  ار  نآ  دومن و  مادقا  نآ  لحم  ندرک  ادیپ  يارب  بلطملادبع »  » نایمـشاه ربهر 
رد تعرس  اب  نایشیرق  درک ؛ دنلب  ریبکت  هب  ار  شیادص  تشاد ، دوجو  ییاه  هرز  اهریشمش و  الط ، زا  یناوهآ  نآ 
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رد نوچ  تفگ : هریغم » نب  ماشه   » .دـنتخادرپ عازن  هب  نآ  رـس  رب  هدومن ، بجعت  جـنگ ، هدـهاشم ي  ماگنه  دـندمآ و  درگ  وا  فارطا 
« هیما نب  برح   » .تسا اه  یـشیرق  مامت  هب  قلعتم  دوش  ادیپ  اج  نآ  رد  هک  هچ  نآ  ره  هدوب و  شیرق  يارب  تسا  هدش  ادیپ  مارحلا  تیب 
هک تسین  هتـسیاش  دـنتفای ؛ تسد  نآ  هب  دـندرک و  رفح  ار  هاچ  اه  نآ  تسا ؛ فاـنم  دـبع  صوصخم  تفگ : درک و  در  روز  هب  ار  نآ 
وا هب  برح »  » .دینش یم  ار  شیرق  راتفگ  دوب و  تکاس  بلطملادبع »  » تفای و تدش  نیفرط  نیب  عازن  .مینک  کیرش  نآ  رد  ار  شیرق 
هب هجوت  نودب  يرابدرب و  اب  بلطملادبع » « »؟ يدرک ادیپ  ار  جنگ  وت  هک  یلاح  رد  ینک  یمن  تبحـص  وت  هک  تسا  هدـش  هچ  : » تفگ
ود نم  يارب  مهـس و  ود  هبعک  يارب  هک  مینک  یـشک  هعرق  دشاب ؛ ام  زا  یکی  يارب  جنگ  هک  تسین  هتـسیاش  : » تفگ جـنگ  ینوگرگد 

؛ دش ررقم  مهـس  هس  هبعک  يارب  .دنتخادنا  هعرق  هبعک  شیرق و  نیب  سپ  دنداد ؛ تبثم  خساپ  وا  هب  دشاب .» مهـس  ود  امـش  ياربو  مهس 
جنگ نیا  زا  امـش  زا  کی  چیه  فانمدبع ، ینب  يا  و  دیوش ، قرفتم  شیرق  هورگ  يا  : » تفگ درک و  ادص  ار  اه  نآ  بلطملادبع  سپ ،

«. ...دریگ یم  رارق  هبعک  رد  رب  دوش و  یم  هتخاس  یئاه  هحفص  تروص  هب  الط  نیا  اما  ...دیرادن  یبیصن 

سپـس درک  تسرد  نآ  زا  یتاحفـص  وا  دـندرب و  رگ  هتخیر  دزن  هب  ار  الط  درک ؛ هولج  گرزب  شیرق  رظن  رد  رکف  ولع  هشیدـنا و  نیا 
.(1) دندرک بصن  هبعک  هناخ ي  رد  رب  ار  نآ 

یناـمداش و .دوـب  شیرق ، گرزب  ، بلطملادـبع داد  شـشوپ  ـالط  اـب  ار  هفرـشم  هبعک  هک  یـسک  نیلوا  تسا ؛ نیا  ناـمگ  نـیرت  يوـق 
نیرت گرزب  .تفرگ  ارف  درک ) جراخ  اه  نآ  يارب  بلطملادبع  هک   ) مزمز بآ  هلیسو  هب  ار  هکم  یلاها  مامت  يا ، یلاحشوخ 
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.درک اطع  اه  نآ  هب  ادخ  هک  تسا  بآ  یگدنز  رد  زیچ  نیرتزیزع  تمعن و 

جاجح هب  نداد  بآ  - 4

نیا درک و  مادـقا  راـک  نیا  هب  هک  یـسک  نیلوا  .دوب  جاـجح  هب  نداد  بآ  يدنمتواخـس و  نایمـشاه ، هدیدنـسپ ي  تافـص  رگید  زا 
: تفگ یم  دناوخ و  یم  هبطخ  شیرق  يارب  دنلب  يادص  اب  جاجح  دورو  ماگنه  دـنا : هتفگ  نایوار  .دوب  مشاه  دـش ، وا  لماش  تلیـضف 

نآ دنیآ ؛ یم  امـش  يوس  هب  ادخ  هناخ  جاجح  نیرئاز و  لصف ، نیا  رد  دییوا و  تیب  لها  ادـخ و  ناگیاسمه  امـش  شیرق ، هورگ  يا  »
يارب دیا ، هدرک  هدامآ  ماعط  تدم  نیا  رد  ناتدوخ  يارب  هچ  نآ  دنتـسه ، وا  نانامهم  روخ  رد  یتشادگرزب  راوازـس  ادخ و  نامهم  اه 

.(1)« ...دینک عمج  دنوش ، نکاس  اج  نیا  رد  دیاب  اه  نآ  هک  ینامز 

ماعط بآ و  شورف  یلام و  ياه  کمک  يادها  يروآ و  عمج  هب  نایشیرق  دوب و  يراوگرزب  تماهش و  تفارـش ، توعد  توعد ، نیا 
.دندرک یم  مایق 

ارقف ماعطا  - 5

نیا هب  هک  یسک  نیلوا  .دوب  ناگدنامرد  نابیرغ و  هب  يدنمتواخس  اب  نآ ، ندیـشخب  نداد و  اذغ  نایمـشاه ، زا  رگید  يا  یگدنـشخب 
شموق هب  لماک  تیاضر  اب  درک و  یم  دیرت  تشوگ  بآ  رد  ار  نان  هک  دوب  مشاه ) ینب  هلیبق  سیئر   ) مشاه دش ، هتخانـش  يراوگرزب 

زا .درک  یم  دـیرت  تشوگ  بآ  رد  تسکـش و  یم  ار  کشخ  نان  وا  .دـش  بّقلم  هدننکـش  ینعی  مشاـه ، هب  تهج  نیا  زا  وا  .داد  یم 
: تسا هتفگ  رعاش  تهج  نیمه 

ُفاجِع َنوِتنسُم  َهَّکَم  ُلاجِرَو  ِهِموَِقل  َدیرَّتلا  َمَشَه  یلُعلا  ورمَع 
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«. داد یم  هکم  فیعض  رغال و  هدز ، یحطق  نادرم  هب  درک و  یم  دیرت  تشوگ  بآ  شموق  يارب  یلعلا  ورمع  * »

هیلع نسح  ماـما  هللا -  لوسر  هناـحیر ي  اـه ، نآ  نیرتزراـب  زا  دیـسر و  ثرا  هب  زین  وا  ياـه  هریبن  نادـنزرف و  هب  گرزب ، تفـص  نیا 
يدنمتواخس رد  دوخ و  هنامز ي  درف  نیرت  هدنشخب  هک  دوب  مالسلا - 

وا هباشم  .دنداد  بقل  تیب  لها  میرک  ار  وا  دندوب  مرک  دوج و  ندـعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همه ي  هک  نیا  اب  دوب و  لثملا  برض 
ملاع رد  يدنمتواخـس  ناشخرد  ياـه  هرهچ  زا  هک  رفعج  هللادـبع  زین  دوب و  مالـسا  ياـیند  رد  نادنمتواخـس  نیرت  یماـن  تمارک  رد 

هک دـندوب  تسد  هداشگ  تریـس و  کین  يا  هزادـنا  هب  اـه  نآ  رتشیب  دـندوب و  مدرم  نیرت  هدنـشخب  زا  مشاـه  ینب  ًـالوصا  .دوب  برع 
.دوب هدش  اه  نآ  یتاذ  رصنع  مرک  ییوگ 

مشاه ینب  ناگرزب 

هراشا

: میرب یم  مان  ریز  رد  ار  اه  نآ  ياسؤر  ناگرزب و  هک  تشاد  يا  هنومن  نادرم  یمشاه  نادناخ 

مشاه - 1

نیلوا زین  درک و  یم  ماعطا  تافرع  ینم و  هکم ، رد  ار  جاجح  وا  .دوب  لثملا  برـض  تواخـس  رد  هکم و  رهـش  دارفا  نیرتهب  زا  مشاـه 
: دیوگ یم  وا  هراب ي  رد  رعاش  (1) ؛ درک موسرم  ماش  نمی و  هب  ار  شیرق  چوک  هک  دوب  یسک 

ِفایصألا ُهَلحِرَو  ِءاتَّشلا  ُرَفَس  امُهالِک  ناتَلحَّرلا  هیلإ  تَّنُس 

«. دندوب یناتسبات  رفس  یناتسمز و  رفس  ود  نیا  هک  درک  موسرم  وا  ار  رفس  ود  * »
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بلطملادبع - 2

زا يریپ ، رد  شیرق و  ناناوج  نیرت  لقاع  زا  یناوج ، رد  هک  دوب  بلطملادـبع  شیرق ، رخاـفم  زا  مشاـه و  ینب  ناـگرزب  تاداـس و  زا 
« دمحلا هبیش   » بقل وا  هب  دندرک  یم  دیجمت  شیاتس و  رایسب  وا  زا  مدرم  نوچ  دوب و  شیوخ  رصع  خویـش  نیرت  گرزب  نیرتراقواب و 
دیشوک و یم  یتخس  هب  بآ  يروآ  عمج  دروم  رد  وا  .دش  راذگاو  وا  هب  شیومع  تافو  زا  سپ  جاجح  نداد  بآ  یئاریذپ و  .دنداد 

بآ وا  .درک  یم  هدامآ  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  يارب  يروآ و  عمج  دوب ، هدـش  تسرد  تسوپ  زا  هک  ییاـه  ضوح  رد  ار  ناراـب  بآ 
ار نایـشیرق  هـمه ي  هودـنا  نزح و  وا ، تاـفو  زا  سپ  .درک  فـشک  دـندوب  عـالطا  یب  نآ  ناـکم  زا  شیرق  هـک  نآ  زا  سپ  ار  مزمز 

: تسا هتفگ  وا  يارب  يا  هیثرم  رد  یعازخ  بعک  نب  دورطم  .تفرگارف 

ُهَلحَر ُلِّوَحُملا  ُلُجرلا  اهُّیأ  ای 

ِفانَم ِدبَع  ِلِآب  َتلََزن  الأ 

ُمِهیلَع َتلََزن  َول  َکُّمأ  کتَِلبَه 

ِفارقإ نِمَو  ٍعوج  نِم  َكونِمَض 

اِهقافآ نِم  َدهَعلا  َنوذِخآلا 

ِفالیإلا ِهَلحَِرل  َنولِحاّرلاَو 

تَحَوانَت ُحایرلا  اذإ  َنومِعطُملاَو 

ُفاجِع َنوِتنسُم  َهَّکَم  ُلاجِرَو 

تَفَداَرت َلوحُملا  اذإ  َنولِصفُملاَو 

ِفایضألل َُّملَه  َنوِلئاقلاو 

مِهِریقَِفب مُهَِّینَغ  َنوِطلاخلاو 

یفاکلاک مُهَریقف  َنوکی  یّتح 

تَقَّلَفَتَف ًهَضیب  ٌشیَُرق  تناک 

(1) ِفانَم ِدبَِعل  ٌهَِصلاخ  ُّخُملاف 

؟ یتشگن دراو  فانم  دبع  نادناخ  رب  ارچ  يا  هدنادرگرب  ار  تبکرم  نیز  هک  یسک  يا  * »
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.دنداد یم  تاجن  یتسد  یهت  یگنسرگ و  زا  ار  وت  يدش  یم  دراو  اه  نآ  رب  رگا  وت ، رب  ياو  * 

.دندرک یم  چوک  یتحار  يارب  هک  نانآ  دندوب و  دنب  ياپ  دوخ  دهع  هب  زابرید  زا  هک  نانآ  * 

.دندرک یم  ماعطا  ار  اه  نآ  دندوب ، هنسرگ  اه  لاس  هکم  یلاها  هک  یماگنه  یلاسکشخ و  یطحق و  ماگنه  رد  هک  نانآ  * 

.دندرک یم  توعد  ینامهم  هب  ار  مدرم  یپایپ ، ياه  یلاسکشخ  ماگنه  رد  هک  نانآ  * 

.درک یم  يزاین  یب  ساسحا  ناشریقف  هک  يا  هزادنا  هب  دندوب  نیشن  مه  ناتسد  یهت  اب  ناش  نادنمتورث  هک  نانآ  * 

«. دندوب دنمدرخ  یگمه  فانم  دبع  نادناخ  دوب و  فورعم  کین  تافص  نیا  هب  شیرق  * 

رمع هک  تسا  مزال  رکذـت  نیا  دـنک و  یم  تیاکح  اه  نآ  يدنمتواخـس  ناـمهم و  زا  ییاریذـپ  یمـشاه ، نادـناخ  مرک  زا  رعـش  نیا 
.(1) دوب لاس  تشه  بلطملادبع  تافو  ماگنه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فیرش 

بلاطوبا - 3

هراشا

هک یماـگنه  رد  دوب و  يدـنمتردق  يورین  وا  .تسا  نآ  روـن  عورـش  زا  یمالـسا  توـعد  گرزب  ناـبهگن  مالـسا و  یماـح  بلاـطوبا 
کمک مالسا  هب  دندوب ، هدش  دحتم  دیحوت  هلعش ي  ندرک  شکورف  مالسا و  رون  ندرک  شوماخ  يارب  شیرق  نازواجتم  ناشکرس و 

، بلاطوبا تیامح  نودب  ربمایپ  نیقی ، روط  هب  درک و  رایسب  ياه 
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یلاح رد  داتـسیا  هدـنرد  تاناویح  نآ  ربارب  رد  مکحم  خـسار و  یمزع  اب  وا  .دـناسرب  ماجنا  هب  ار  شراگدرورپ  تلاسر  تسناوت  یمن 
روط هب  .درمـش  یم  کبـس  ار  اه  نآ  راک  تفرگ و  یم  رخـسمت  هب  ار  اه  نآ  تاداع  اهدـیلقت و  درمـش ، یم  ریقح  ار  اه  نآ  ناـتب  هک 
ملق هب  هک  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  وا  تیامح  يراکادـف و  مالـسا ، زا  يرای  رد  وا  هنانامرهق ي  دراوم  رـصتخم 

: مینک یم  نایب  تسا  هدش  تبث  رخف  رون و 

(ص) ربمایپ هب  مارتحا 

ظفاح و یکدوک  زا  درک و  یم  تمدخ  وا  هب  دوجو  مامت  اب  دومن و  یم  يا  هژیو  مارکا  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلاطوبا 
یهاگآ و رون و  زا  رـس  ار  ایند  تسناد : یم  دوب و  هاـگآ  هدـنیآ  رد  ربماـیپ  یگدـنز  تمظع  ولع و  زا  وا  .دـمآ  یم  رامـش  هب  وا  یبرم 
ای دنناسرب  رازآ  ربمایپ  هب  نایدوهی  هک  نیا  زا  هدرک ، هاگآ  ار  وا  ناینیشیپ  .تسا  نییبنلا  دیـس  نیلـسرملا و  متاخ  نیملاعلا ، بر  لوسر 
ماش هب  تراجت  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  بلاطوبا  دنیوگ : یم  نایوار  .دندوب  هتشاد  رذحرب  زین ، دننک  دوبان  ار  وا 

يدرگرب و دوخ  ياج  هب  تردارب  رسپ  هارمه  هک  منک  یم  تحیـصن  ار  وت  نم  : » تفگ تفر و  وا  دزن  هب  تعرـس  اب  یبهار  درک ؛ رفس 
نایدوهی ینمشد  نیکرشم و  ياه  هسیسد  زا  نم  .دشاب  وت  تراجت  رد  نایز  لاوما و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  راک  نیا  دنچ  ره 

یم نیب  زا  تعرـس  هب  ار  وا  دـنناسر و  یم  بیـسآ  وا  هب  ما ) هتخانـش  ار  وا  نم  هک  هنوگ  نآ   ) دنـسانشب ار  وا  رگا  اه  نآ  اریز  مکانمیب 
بیـسآ سرت  زا  دادـن و  همادا  ماـش  رد  تراـجت  هب  شردارب  دـنزرف  ظـفح  رطاـخ  هب  تشگرب و  هکم  يوـس  هـب  بلاـطوبا  سپ  .دـنرب 

ار وا  یـسک  ات  داد  یم  لاقتنا  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  بش ، ياه  همین  رد  ار  وا  دناباوخ و  یم  شیوخ  باوختخر  رد  ار  وا  نانمـشد ،
.دهدن رارق  دصق  ءوس  دروم 
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مالسا زا  تیامح 

لهج و یکیرات  زا  وا  تاجن  ناـسنا ، يدازآ  يارب  ار  دوخ  دـیواج  دـنمفده و  توعد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یناـمز 
.دنتساخ اپ  هب  دیحوت  هلعش ي  ندرک  شوماخ  يارب  دندیسرت و  رایسب  نایشیرق  درک ، مالعا  ناتب  شتسرپ 

اهدـیلقت و حـلاصم ، زا  نایـشیرق  .دروآ  دوجو  هب  یعامتجا  گرزب  لوحت  يرکف و  بـالقنا  یلهاـج ، هعماـج ي  رد  یمالـسا  توعد 
ياربو دندیـسرت  دوب ، هدرک  داجیا  ناشنادنزرف  نانز و  هرابرد ي  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلوصا  بادآ و  رد  فارحنا 

اه نآ  ندرک  بارخ  يدوبان و  هب  ار  مدرم  تفرگ و  یم  هرخس  هب  ار  اه  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاه  تب  نایادخ و 
وا و اب  هزرابم  يارب  هناسویأم  دـش و  لطاب  ناشرحـس  درک ، مرو  ناشندرگ  ياه  گر  سپ ، دـندوب ؛ ناساره  تخـس  درک  یم  توعد 
وا زا  تیامح  هب  اه  نآ  ربارب  رد  میظع  يدس  نوچ  هک  مالـسا ، نامرهق  بلاطوبا ، زج  هب  دندش ؛ دّحتم  وا  تلاسر  رون  ندرک  شوماخ 

: دورس ار  راعشا  نیا  ربمایپ  لوصا  جیورت  يارب  تخیگنارب و  شردارب  دنزرف  دوجو  رد  ار  يروالد  طاشن و  تخادرپ و 

ٌهَضاضَغ َکیَلَع  ام  َكِرمِأب  عَدصاَف 

انویُع َکنِم  َُّرقَو  َكاِذب  رِشباو 

یحِصان َکَّنأ  ُتِملَعَو  ینَتوَعَدَو 

انیمأ َّمَث  َتنُکَو  َتقَدَص  دََقلَو 

ٍدَّمَُحم َنید  َّنَِأب  ُتِملَع  دََقلَو 

انید ِهَّیِرَبلا  ِنایدأ  ِریَخ  نِم 

مِهِعمَِجب َکَیلإ  اولِصَی  َنل    ِ هللاو

(1) ًانیفَد ِبارُّتلا  ِیف  َدَّسَُوا  یّتَح 

.دوش یم  نشور  وت  زا  ییاه  مشچ  هدب و  تراشب  نآ  هب  تسین و  یکاب  وت  رب  نک ، نایب  اراکشآ  يرومأم  ار  هچ  نآ  * »

یتفگ تسار  کش  یب  يدرک و  توعد  ارم  تیاده  یهاوخریخ و  روظنم  هب  و  * 
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.يدوب راد  تناما  شیوخ  توعد  رد  و 

.تسا ناهج  نایدا  نیرتهب  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  هک  مدیمهف  ار  نیا  نم  و  * 

«. تفای دنهاوخن  تسد  وت  رب  شیرق  هورگ  زگره  دنا  هدرپسن  كاخ  هب  ارم  هک  يزور  ات  مسق  ادخ  هب  * 

یم تیاکح  شتوعد  زا  تیامح  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرادفرط  رد  یهاگآ  مالسا ، هب  وا  قیمع  نامیا  زا  راعشا  نیا 
.دنک يریگولج  راگدرورپ  تلاسر  غیلبت  مالسا و  لوصا  تفرشیپ  زا  دناوت  یمن  رایسب  ششوک  مغر  یلع  نمشد  هک  نیا  .دنک و 

رارق دوخ  بطاخم  ار  نایـشیرق  وا  .دنک  يراکادف  وا  هب  تبـسن  دیامن و  تیامح  ربمایپ  زا  دوخ  ناوت  مامت  اب  تفرگ  میمـصت  بلاطوبا 
: تفگ داد و 

ًادَّمَُحم یلُخن    ِ هللا ِتیبَو  ُمتبَذَک 

ِلِضاُننُو ُهَنود  نِعاُطن  اَّملَو 

َُهلوَح َعَّرَُصن  یّتح  ُهُرُصنَنَو 

(1) ِِلئالَحلاَو اِنئانبأ  نَع  َلَهُذنَو 

هدربن و راک  هب  يا  هزین  وا  هار  رد  نونکات  هک  نیا  اب  میراد  یمرب  تسد  دمحم  زا  هک  دیدرک  روصت  غورد  هب  مسق ، ادخ  هناخ ي  هب  * 
.میا هدرکن  یگنج 

.میوش هتشک  وا  هار  رد  هدیشوپ و  مشچ  نامنادنزرف  نانز و  زا  هک  اجنآ  ات  منک  یم  يرای  ار  وا  * 

عافد وا  زا  دننک و  متس  وا  رب  شیرق  هک  درک  دهاوخن  اهر  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زگره  وا  هک  تسا  نیا  رعـش  نیا  ینعم 
.دنتفیب كاخ  هب  وا  دزن  رد  شتیب  لها  شدوخ و  ات  درک  دهاوخ 

یم هک  دـندوب  هدرک  فرـصت  ار  وا  تاساسحا  فطاوع و  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسود  هتفیـش ي  نانچ  بلاطوبا 
: تفگ
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ِهِهجَِوب ُمامَغلا  یقسَتُسی  َضَیبأَو 

ِلِمارِِالل ٌهَمصَع  یماتَیلا  ُلاُمث 

.تسا نانز  هویب  ظفاح  ماتیا و  هاگهانپ  دنک  یم  ناراب  بلط  وا  يور  زا  ربا  هک  ییوردیفس  * 

هب .دیـسر  یتخـس  یطحق  هنیدم  لها  هب  دنیوگ : یم  نایوار  .تشاذـگ  یگرزب  رثا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  ناج  رد  تیب  نیا 
ناراـب هک  دیـشکن  یلوط  .درک  ناراـب  تساوخرد  تفر و  ربـنم  يـالاب  وا  دـندرک ؛ تیاکـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

وا سپ  دندرک ؛ تیاکش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دنوش ؛ قرغ  دندیسرت  هنیدم  لها  هک  يا  هزادنا  هب  تفرگ  ندیراب 
هللا یلص  ربمایپ  .دندروآ  ور  هنیدم  فارطا  هب  هنیدم  زا  اهربا  سپ ، ام .» رـس  رب  هن  ام ، نوماریپ  ایادخ ، «: » انیَلَع الَوانَیلاوَح  َّمُهَّللا  : » تفگ

: تفگ دش و  ربمایپ  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش .» یم  لاحـشوخ  درک  یم  كرد  ار  زورما  بلاطوبا  رگا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و 
: يا هدرک  هدارا  ار  وا  راتفگ  ایوگ 

ِهِهجَِوب ُمامَغلا  یقسَتُسی  َضَیبأَو 

(1) ِلِمارِألل ٌهَمصِع  یماتَیلا  ُلاُمث 

.تسا نانز  هویب  ظفاح  ماتیا و  هاگهانپ  دنک ، یم  ناراب  بلط  وا  يور  زا  ربا  هک  ییوردیفس  * 

رخآ تعاس  رد  ملاع ÷ نانز  رورس  اریز ، دراد ؛ یـصاخ  هاگیاج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  دزن  رعـش  تیب  نیا  ییوگ 
: دناوخ ار  هیآ  نیا  و  تسا » بلاطوبا  میومع  لوق  نیا  : » دومرف تبحم  فطل و  اب  شردپ  .دناوخ  ار  رعش  نیا  شردپ  یگدنز 

«. ...دندوب یناربمایپ  وا  زا  لبق  هک  ادخ  هداتسرف ي  رگم  تسین  دمحم  « ؛ (2)﴾ ...ُلُسُّرلا ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  امَو  ﴿

هب ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  بلاطوبا  دزن  شیرق  ياسؤر  زا  یهورگ 
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ار اه  نآ  بلاطوبا  .دریگب  لیوحت  ار  تسا  شیرق  ناوج  نیرتابیز  نیرت و  لقاع  هک  دیلو  نب  هرامع  ضوع  رد  دـهد و  لیوحت  اه  نآ 
دیهاوخ یم  ایآ  دیوش ، رود  امش ! رب  ياو  .دیدرکن  لمع  فاصنا  هب  نم  اب  ادخ  هب  اه ، قمحا  يا  : » دز گناب  اه  نآ  رب  درک و  هرخـسم 
هنوگچ تسا ؟ هدش  هچ  مهد ؟ شرورپ  ناتیارب  ار  وا  ات  دیهدب  نم  هب  ار  ناتدنزرف  دیـشکب و  ار  وا  ات  مهدب  امـش  هب  ار  مدنزرف  حور و 
تـسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  منک ؟! ضوع  دیلو  نب  هرامع  اب  ار  دمحم  نم  هک  دیراد  دیما  ایآ  دـینک ؟ یم  مکح 

هنرگو دینکن  تبحص  نم  اب  رگید  امش  سپ  منک ؛ یمن  ضوع  ملـسو ]  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم [ ياپ  نخان  کی  اب  ار  ملاع  مامت 
«. منز یم  ریشمش  اب  ار  ناتندرگ 

هب تردـق  مامت  اب  تفرگ و  هرخـس  هب  ار  اه  نآ  بلاـطوبا  .تشگ  لدـبم  يدـیماان  هب  ناـشیاهوزرآ  دنتـشگزاب و  راـکنایز  سویأـم و 
یمن یقاب  يرثا  چـیه  وا  توعد  ربمایپ و  زا  نایـشیرق  دوبن ، وا  تیامح  رگا  .تساخرب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تیاـمح 

.دنتشاذگ

بعش رد  ربمایپ  اب 

یضعب .تفرگارف  ار  اه  نآ  هودنا  نزح و  .دندش  رت  ناساره  وا  زا  و  هدش ، هتسخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  زا  نایشیرق 
یم اه  نآ  تساجن  هب  مکح  دـندیدنخ و  یم  ناشیاهدـیلقت  هب  دـندوب ؛ هدروآ  نامیا  اه  نآ  نارـسپ  نانز و  و  ناـگدرب ، نادـنزرف ، زا 

بلطملادبع ینب  مشاه و  ینب  دارفا  ریاس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشادزاب  رب  اه  نآ  ياسؤر  ناشکرس و  نیاربانب ، .دنداد 
تشاد یتخس  ياهدنب  هک  دنتشون  هراب  نیا  رد  يدادرارق  هدومن و  مکح  هکم  زا  جراخ  بلاط » یبا  بعش   » رد اه  نآ  ندرک  سبح  و 

: تسا نیا  نآ  داوم  زا  یضعب  .دندرک  نازیوآ  هبعک  لخاد  رد  ار  نآ  و 

.یئاذغ داوم  زا  ندوب  مورحم  - 1

.اه نآ  اب  طابترا  تیعونمم  - 2

.اه نآ  اب  جاودزا  تیعونمم  - 3
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.اه نآ  هب  بآ  ندناسر  تیعونمم  - 4

.اه نآ  هب  شرف  هیثاثا و  ندناسر  تیعونمم  - 5

.دننک میلست  ار  ربمایپ  هک  ینامز  ات  يداصتقا  هرصاحم ي  نیا  خسف  مدع  - 6

.(1) دنکن رارف  اه  نآ  زا  یسک  هک  نیا  يارب  هرد ي  هناهد  رد  نابهگن  نتشامگ  - 7

نآ هدومن و  ءاضما  ار  هماندهع  شیرق ، ناشکرس  ریاس  صاعلا و  نب  ورمع  بهلوبا ، يرتخبلاوبا ، لئاو ، نب  صاع  لهجوبا ، نایفسوبا ،
.دندرک نازیوآ  هبعک  لخاد  ار 

نارگن وا  يارب  بلاطوبا  دنناسرب ، لتق  هب  بعش  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دندیـشوک  شیرق  تسپ  دارفا  زا  يا  هدع 
تشاد همادا  لاس  هس  هناملاظ ، يداصتقا  هرـصاحم ي  نیا  .دناباوخ  یم  وا  ياج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدنزرف  دش و 

درک جرخ  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  درک و  یم  نیمأت  ار  اه  نآ  زاین  دروم  بارـش  ماعط و  هجیدخ ÷ نینمؤملا  ما  هیکز  هدیـس  و 
.درک لزان  یجرف  اه  نآ  يارب  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنامن ؛ یقاب  يزیچ  وا  نالک  تورث  زا  هک  يروط  هب 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دروخ  هللا )  ) هلـالج هملک ي  زج  هب  ار  نآ  ماـمت  هک  درک  طلـسم  هماـن  ناـمیپ  رب  ار  يا  هناـیروم  و 
: تفگ اه  نآ  هب  دندش ، عمج  وا  رود  نایشیرق  دش ، جراخ  مرح  يوس  هب  بعش  زا  سپس  ، درک هاگآ  نآ  زا  ار  بلاطوبا  شیومع 

تسا هدروخ  هدوب ، متس  ملظ و  يور  زا  هک  ار  نآ  همه ي  هدرک و  طلسم  ناتنامیپ  رب  ار  يا  هنایروم  دنوادخ  دیوگ : یم  مردارب  رسپ  »
محر عـطق  ملظ و  اـم  هب  امـش  هک  دـیدیمهف  رگا  دـینک ، رـضاح  ار  نآ  دـییوگ  یم  تسار  رگا  تسا ؛ هدرک  اـهر  ار  هللا )  ) ماـن طـقف  و 
همان ناـمیپ  يوس  هب  تعرـس  هب  میلطاـب .» رب  اـم  قح و  رب  امـش  هک  میناد  یم  دوب ، وگغورد  رگا  دـیرادرب و  ار  هرـصاحم  نآ  دـیدرک ،

تسا هنوگ  نامه  دندید  دنتفر و 
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: تفگ اه  نآ  هب  باطخ  تفای و  تدش  وا  يورین  سپ  تسا ؛ هداد  ربخ  اه  نآ  هب  بلاطوبا  هک 

: تفگ نینچمه  دیدرک » محر  عطق  متس و  ملظ و  ام  قح  رد  امش  »

ٌهربع هفیحصلا  رمأ  یف  ناک  دقو 

بجعی موقلا  بئاغ  رَّبَُخی  ام  یتم 

مهقوقع ینفأو  مهارکِذ    ُ هللا احم 

بِرعُم قحلا  قطان  نِم  اومقن  امو 

ًالطاب رمالا  نِم  اولاق  ام  حبصأف 

(1) بذکی قحلاب  سیل  ام  قلتخی  نمو 

طسوت هماندهع  ندش  هدروخ  نایرج  رد  و  * 

.دنک یم  بجعت  دونشب  ار  نآ  بئاغ  رگا  هک  تسا  یتربع  هنایروم ،

.دنریگب ماقتنا  قح  هدنیوگ ي  زا  دنتسناوتن  دومن و  لطاب  ار  اه  نآ  ینکش  نامیپ  وحم و  ار  اه  نآ  مان  ادخ  * 

.تسوگغورد دهد  تبسن  یسک  هب  ار  يزیچ  قحان  هب  هک  یسک  نآ  دش و  لطاب  دنتفگ  یم  دروم  نیا  رد  هچ  نآ  * 

ار نانآ  تفر و  شیرق  يوس  هب  هیما  دنزرف  .دناسر  یجرف  دندوب  وا  اب  نایمـشاه  زا  هک  یناسک  ریاس  شربمایپ و  يارب  لاعتم  دـنوادخ 
هکنیا اـت  درک  در  ار  نآ  یتخـس  هب  لـهجوبا  .دـش  راتـساوخ  ار  نایمـشاه  رب  هرـصاحم  نتـسکش  اـه  نآ  زا  داد و  رارق  باـطخ  دروـم 

درک و تباجا  ار  وا  تساوخرد  شیرق  دندرک و  ینابیتشپ  وا  راتفگ  زا  دنداد و  تبثم  خساپ  ریهز  هب  هتـسویپ ، وا  هب  شیرق  زا  یهورگ 
.دنتشادرب ار  يداصتقا  هرصاحم ي  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  ریاس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

بلاطوبا یمالسا  توعد 

بلاطوبا دش ، صخشم  مالسا  هب  توعد  يارب  داد و  تبثم  خساپ  بلاطوبا 
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: داد همتاخ  تایبا  نیا  هب  ار  نآ  هک  تشون  وا  هب  يا  همان  درک و  توعد  مالسا  هب  ار  هشبح  هاشداپ 

ًادّمحم ّنأ  ِشبُحلا  ِکلَم  ُملعتأ 

میرم نب  حیسملاو  یسومک  یبن 

امُهادُه یف  يذَّلا  لثم  يدهلاب  یتأ 

مصعیو يدهَی  هللارمأب  ٌّلکف 

مکباتک یف  ُهَنولتت  مُکَّنأو 

ِمُجارَّتلا ثیدح  ٍثیدح ال  ِقدصب 

اوِملسأو ًاِّدن    ِ اولعجت هللا الف 

(1) ِملظمب سیل  ِّقحلا  قیرط  ّنإف 

؟ تسا ربمایپ  میرم ، رسپ  یسیع  یسوم و  دننام  دمحم  هک  دناد  یم  هشبح  هاشداپ  ایآ  * 

.دنزرو یم  تمصع  تیاده و  ادخ  رما  هب  همه  دندمآ و  امش  تیاده  يارب  هک  یناسک  نآ  دننام  دمآ  تیاده  يارب  * 

.لاح حرش  زا  هن  دیناوخ  یم  ناتدوخ  باتک  رد  ار  هثداح  یتسرد  امش  و  * 

.تسین کیرات  قح  هار  نوچ  دیریذپب  ار  مالسا  دیهدن و  رارق  کیرش  ادخ  يارب  * 

يارب يراعشا  داد و  یم  رشن  ار  وا  راثآ  بقانم و  زین  ربمایپ و  لیاضف  دوب و  نآ  ییادف  یماح و  مالسا و  هب  هدننک ي  توعد  بلاطوبا 
: تسا هدورس  وا 

تلزلزتف هرون  ُلئالد  ترهظ 

ُمایأ تهدزاو  هطیسبلا  اهنم 

هروهظ دنع  ِرفُکلا  ُشورُع  توهو 

ُمالسالا َدِّیُش  دق  هفیسبو 

ٌحداف ٌمیظع  ٌرمأ  ُمُهاتأو 
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ُمانصالا هلوح  نِم  تطقاستو 

يرولا ُقالخ    ُ هللا هیلع  یّلص 

ُمالظ یضملا ء  حبُّصلا  بقعأ  ام 

.دش نادنخ  مرخ و  راگزور  داتفا و  هلزلز  ایند  رد  دش و  راکشآ  وا  رون  لیالد  * 
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.دیدرگ مکحم  وا  ریشمش  اب  مالسا  دش و  نوگنرس  شروهظ  ماگنه  رفک  تخت  و  * 

.دنداتفا ورف  نآ  فارطا  ياه  تب  مامت  دروآ و  ار  تخس  گرزب و  يرما  و  * 

.درادن دوجو  یکیرات  نشور  حبص  زا  دعب  هک  داب  وا  رب  ناهج  قلاخ  يادخ  دورد  * 

: تسا هتفگ  زین  و 

مُقَت الو  اوقیفأ  ٍرِهف  یَنب  ای  الأ 

ِمُّدَنَّتلِاب یعُدِتل  مُکالتَق  ُِحئاَون 

مُِکقوقُعَو مُِکیَغب  نِم  یضم  ام  یلع 

ِمَثأم َّلُک  مُکِرمأ  یف  مُِکنایتإو 

يدُهلا یلإ  وعدَی  ءاج  ِیبَن  ِملُظو 

ِمِّیَق شرعلا  يذ  دنع  نِم  یتأ  ٍرمأو 

ُُهلثمو ِهیِِملسُم  انوبَسَحت  الف 

ِملسمب سیلف  ٍموق  یف  ناک  اذإ 

مکل ٌهَمِدقَتو  ٌریذاعم  يذهف 

(1) ِمُّدَقَّتلا لبق  ُبرحلا  َنوکت  الَِئل 

.دیوش یم  نامیشپ  هک  دینکن  ییارس  هحون  ناتناگدش  هتشک  يارب  دیوش و  رادیب  رهف ، نادنزرف  يا  * 

.تسا هتشذگ  هدزرس و  یهانگ  امش  زا  یلحم  ره  رد  ینامرفان  ملظ و  رثا  رد  هچ  نآ  رب  * 

.تسا هدروآ  شرع  بحاص  يادخ  بناج  زا  هک  يرما  دنک و  یم  تیاده  ار  امش  هک  يربمایپ  هب  متس  و  * 

.تسین یناملسم  موق  رد  هک  یلاح  رد  دیرواین  باسح  هب  نآ  دننام  ناملسم و  ار  ام  * 

.دشابن یگنج  عورش  زا  لبق  هک  نیا  ات  متفگ  امش  يارب  هک  دوب  نم  رذع  نیا  * 
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داد ماجنا  ار  يداهج  ياه  تیلاعف  نیرت  گرزب  هار ، نآ  رد  تفریذپ و  ار  مالسا  وا  .دراد  یعیفر  تلزنم  نامیا  حور  لیلد  هب  بلاطوبا 
.تسا گرزب  رایسب  نیملسم  مالسا و  هب  وا  کمک  دبای و  ماکحتسا  تسناوت  یمن  وا ، نودب  مالسا  و 

بلاطوبا راگدنام  تیصو 

بادآ و نساحم  قالخا ، مراـکم  هک  یتیـصو  درک ؛ تیـصو  شیوخ  هداوناـخ  دارفا  ریاـس  نادـنزرف و  هب  مالـسا ، ناـمرهق  بلاـطوبا ،
: تسا نینچ  نآ  ياهدنب  زا  یضعب  .تشاد  رب  رد  ار  تانئاک  دیس  شردارب  دنزرف  هب  دیدش  تبحم 

هلص .تسا  مدق  تابث  یگدنز و  ماوق  راگدرورپ ، ياضر  نآ  رد  اریز  منک ؛ یم  شرافس  هسدقم  هبعک ي  نیا  تشادگرزب  هب  ار  امش  »
دینک و اهر  ار  ملظ  .تسا  ددع  رد  يدایز  دنک و  یم  دایز  ار  رمع  محر  هلـص ي  نوچ  دینکن ؛ عطق  ار  نآ  دیروآ و  اج  هب  ار  محر  ي 

«. ...تسا ماع  يراوگرزب  صاخ و  یتبحم  نآ  رد  اریز  داب  امش  رب  تناما  يادا  يراتفگ و  تسار  .دینک  ششخب  لئاس  هب 

لوسر هک  تسا  يا  همیرک  ياه  شزرا  زا  دوش و  یم  هدـیمان  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  یلیاضف  مامت  يایوگ  هماـن ، تیـصو  زا  دـنب  نیا 
.تسا هدرک  مالعا  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  صالخا  یتسود و  هب  اه  نآ  ریغ  یمـشاه و  نادـناخ  نتخیگنارب  هماـن ، تیـصو  نیا  ياهدـنب  رگید  زا 
؛ منک یم  تیصو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  امـش  نم  و  : » تفگ وا  .تسا  ندوب  وا  هار  ییادف  وا و  ندرک  يرای  ملـسو ، 

هدروآ شخباهر  ینییآ  امش  يارب  مدرک ، تیصو  امش  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  مامت  عماج  برع و  رد  قیدص  شیرق ، رد  نیما  وا  اریز 
ار وا  توعد  دنروآ ، یم  يور  وا  هب  وس  ره  زا  برع  ناگدیدمتس  نامورحم و  هک  منیب  یم  نونکا  مه  .تسوا  نآ  زا  هدنیآ  هک  تسا 

دننکفا یم  گرم  بادرگ  هب  ار  دوخ  وا ، نانمشد  .دنرامش  یم  گرزب  ار  وا  نایرج  دننک و  یم  قیدصت  ار  شراعش  دنهد ، یم  خساپ 
هاگیاپ زا  دنوش و  یم  نانآ  ور  هلابند  شیرق  نارس  و 
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، دنـسر یم  يرورـس  هب  نافیعـض  هک  دـیآ  یم  شیپ  فرژ  نانچ  یلوحت  هک  یماـگنه  .دـنام و  یم  ياـجرب  اـه  هناریو  ناـنآ  تردـق 
یم میدقت  دمحم  هب  ار  دوخ  تبحم  یتسود و  برع ، .دنبای  یم  قیفوت  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  اه  نیرترود  دنوش و  یم  دـنمزاین  ناگرزب 

.دراپس یم  وا  هب  ار  شیوخ  يرادمامز  و  دنک ،

ره دینک ، تیامح  ار  شنارای  دیـشاب و  وا  رای  دنک ، یم  یگدنز  امـش  نایم  رد  تسامـش ، رابت  زا  هک  ار  وا  کنیا  شیرق ، تعامج  يا 
شاک .دوش  یم  دنمتداعـس  دریگ ، هرهب  وا  تیاده  وترپ  زا  هک  ره  دبای و  یم  دـشر  یگدـنلاب و  دریگ ، شیپ  رد  ار  وا  هار  امـش  زا  هک 

؛ مدوب وا  عفادم  یتبیـصم  جنر و  ره  ربارب  رد  مدنار و  یم  وا  زا  ار  فلاخم  جوم  ره  ات  دوب  يریخأت  ارم  لجا  متـشاد و  يرتشیب  تصرف 
.(1)« مرامش یم  گرزب  ار  وا  راتفگ  وا و  یهاوگ  هب  مهد  یم  یهاوگ  نینچمه 

.دراد تیاکح  نآ  زا  عافد  رد  يراکادف  مالسا و  نتفریذپ  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  بلاطوبا  نامیا  زا  تیصو  نیا 

هدروآ و نامیا  وا  هب  ناهج  نیفعضتسم  يدوز  هب  دیوگ : یم  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  مالسا  ناشخرد  هدنیآ ي  گرزب ، تیـصخش  نیا 
ربمایپ زا  دنوش و  یم  لیلذ  راوخ و  اهنآ  ياسؤر  شیرق و  ناگرزب  يدوز  هب  دنروآ و  یم  دوجو  هب  وا  زا  عافد  رد  يدـنمورین  تردـق 

، درک ادـیپ  ققحت  ینیب  شیپ  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  .دـننک  یم  بلط  ار  یتـسود  تفوطع و  شباحـصا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
درک یهاوخرظن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  وا  درک ، يراگتساوخ  ار  ناناملـسم  زا  ینز  هیواعم  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایوار 

.(2)« تساونیب وا  : » دومرف درک و  یهن  وا  اب  جاودزا  زا  ار  وا  ترضح  و 
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.تسا مالسا  هب  قیمع  نامیا  یلاع و  ياه  هنومن  همیرک ، ياه  شزرازا  راشرس  بلاطوبا  تیصو  لاح  ره  هب 

بلاطوبا تافو 

نمشد ياهورین  اب  شردارب  رسپ  رطاخ  هب  دیشوک و  رایـسب  مالـسا  يرای  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیامح  رد  بلاطوبا 
نیرت مهم  .دش  کیدزن  شگرم  هریچ و  وا  رب  يرامیب  .دش  لمحتم  ار  تبیـصم  جنر و  عاونا  شیرق  ناشکرـس  يوس  زا  درک و  هزرابم 

هک ییاهنآ   ) شموق ياه  گرگ  يوس  زا  يو  زا  سپ  هک  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشونرـس  وا ، رطاخ  هغدغد ي 
هب ار  شا  هداوناخ  دارفا  نادنزرف و  گرم ، رتسب  رد  وا  .دیـسر و  دـهاوخ  هچ  وا  هب  دـندرک ) یم  راکنا  ار  فراعم  اه و  شزرا  همه ي 

تدش وا  يرامیب  .درک  شرافـس  اه  نآ  هب  هلمح  نایـشیرق و  گنرین  ربارب  رد  وا  زا  تیامح  وا ، رانک  رد  نداتـسیا  ادـخ ، لوسر  يرای 
ارف وا  گرم  بعـش ، زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جورخ  زا  سپ  هدـعقیذ  اـی  لاوـش  هاـم  رد  ماجنارـس  هک  نیا  اـت  درک  ادـیپ 

.(1) دیسر

ملاع هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  يراکادف  مالـسا و  يرای  رد  شـشوک  شالت و  زا  سپ  گرزب  تیـصخش  نیا 
زا رپ  ییاه  مشچ  تخیر و  ورف  ییاه  لد  دش ، لزلزتم  هعجاف  نیا  سرت  زا  هکم  دش ، رشتنم  هکم  رد  وا  تافو  ربخ  نوچ  .تفاتش  یقاب 

.دندش لاحشوخ  شیرق  ناشکرس  نارابج و  هک  هنوگ  نامه  دش ؛ کشا 

هب مدرم  .تفرگ  ارف  ار  وا  ناج  هودنا ، نزح و  .درک  نفک  ار  شرهطم  ندب  داد و  لسغ  ار  وا  تعرس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
هاگمارآ رد  ار  وا  دندرک و  لمح  شود  رب  دایز ، مارتحا  ناوارف و  هوکـش  اب  ار  شرهطم  رکیپ  دندش ، ریزارـس  بلاطوبا  هناخ ي  يوس 

.دندرپس كاخ  هب  شا  يدبا 
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كرـش و ربارب  رد  تمواقم  مالـسا ، يرای  لاعتم ، دنوادخ  يارب  ار  دوخ  یگدنز  هک  گرزب -  دـهاجم  نیا  تایح  نارود  ناس  نیدـب 
! نیملسم مالسا و  هب  وا  ياه  کمک  دوب  رایسب  هچ  هک  وا  رب  ادخ  مالس  .دش  هدیچیپ  مهرد  دوب -  هدرک  فرص  لطاب  ندیبوک 

بلاطوبا رب  (ص ) ربمایپ يراوگوس 

هدرک و باریـس  شکـشا  اـب  ار  وا  ربق  كاـخ  داتـسیا و  شیومعربق  راـنک  رد  نوزحم ، نیگمغ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: درک یم  نایب  یتحاران  اب  ار  يزوس  ناج  نانخس 

ارم یگرزب  رد  يدوب و  نم  لـیفک  یکدوک  رد  يداد ، شرورپ  ارم  وت  .دـهدب  ریخ  يازج  وـت  هب  ادـخ  يدرک ، محر  هلـص  وـمع ، يا  »
نالقث هک  یتعافـش  منک ، یم  تعافـش  ار  وت  منک و  یم  شزرمآ  تساوخرد  وت  يارب  مسق  ادـخ  هب  ومع ، يا  .يدرک  يرای  کمک و 

.(1)« ...دننک بجعت  نآ  زا 

.دیمان نزح  لاس  ار  لاس  نآ  شیوخ ، يومع  توف  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتحاران  رثأت و  تدش  لیلد  هب 

دنتفای اهنت  ار  وا  شیرق  .داد  تسد  زا  دوب ، یکتم  نآ  هب  هک  ار  دوخ  گرزب  هاگهانپ  روای و  یماح ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا بلاطوبا  هکنیا  ات  دهد  ماجنا  متـشاد  شوخان  ار  نآ  نم  هک  ار  يراک  تسناوتن  شیرق  : » دومرف وا  .دـندرک  عامتجا  وا  رازآ  يارب  و 

.دناوخ یم  زامن  وا  هک  یلاح  رد  دنتخیر ، یم  وا  رس  رب  كاخ  درگ و  دندوزفا ؛ دوخ  رازآ  رب  شیرق  . (2)« تفر ایند 

سپـس دـندرک ؛ عامتجا  وا  نتـشک  لـتق و  يارب  .دنتـشاد  اور  وا  رب  اـهرازآ  اـه و  باذـع  دـندنکفا و  یم  وا  رـس  رب  دنفـسوگ  هبمکش 
ار وا  هناخ ي  هک  یماگنه 
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دناباوخ و دوخ  باوختخر  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شا  یصو  ردارب و  دش و  جراخ  یناملظ  یبش  ياه  همین  رد  دندرک  هرـصاحم 
.درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  ام  هک  دش  راپسهر  برثی  يوس  هب 

ناملـسم نانز  نادرم و  مامت  ندرگ  هب  وا  .دراد  نآ  نوتـس  ییاپرب  رد  ار  لوا  مهـس  تسا و  مالـسا  هدننک ي  يرای  یماح و  بلاطوبا 
ایند زا  رفاک  گرزب  دهاجم  نیا  دنیوگب  هک  تسا  يا  هوای  هدوهیب و  نخس  .تسا  هدوب  گرزب  رایسب  مالـسا  هب  وا  کمک  دراد و  قح 

ندوب یلعج  هک  يزیچ  تسا و  هدش  هتخاس  يوبن  نادناخ  يارب  نایسابع  نایوما و  فرط  زا  ناتهب  نیا  .دیورگن  مالسا  نید  هب  تفر و 
نزح لاس  هب  لاس  نآ  ندـیمان  شتافو و  زا  دـعب  وا  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نزح  تدـش  دـنک ، یم  تباث  ار  نخـس  نیا 

دنک و یم  محرت  وا  هب  هنوگچ  دوش ؟ یم  نوزحم  يرفاک  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنوگچ  دوب  رفاک  وا  رگا  سپ  تسا ؛
ندوب سجن  رد  مالـسا  مکح  هک  یلاح  رد  دـماشآ  یم  دروخ و  یم  وا  هناخ ي  رد  هنوگچ  دـنک ؟ یم  داـی  یگرزب  مارتحا و  اـب  وا  زا 

؟ تسا منهج  تشهب و  میسق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدنزرف  شتآ و  رد  نمؤم  دهاجم  نیا  هنوگچ  و  تسا ؟ حیرص  رفاک 

نامز رد  ار  مالسا  هک  یسک  تسا ، گرزب  دهاجم  نیا  لسن  زا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیرـش ي  تافـص  لیاضف و  زا  یکی 
.درک تیامح  شتنحم  تبرغ و 

.دنا ییاقفر  بوخ  هک  دنادرگ  روشحم  ادهش  ناقیدص و  ناربمایپ ، اب  ار  وا  دهدب و  وا  هب  ار  رجا  ازج و  نیرتهب  مالسا  زا  دنوادخ 

یم نایاپ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و  تیامح  يرای و  رد  بلاطوبا  داهج  زا  رـصتخم  ضرع  نیا  هب  ار  دوخ  نخس 
.میزادرپ یم  وگتفگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ردام  دسا » تنب  همطاف   » هیکز هدیس  هرابرد ي  میناسر و 
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(ع) ماما ردام  دسا  تنب  همطاف  - 4

هراشا

ار وا  لیاضف  هک  دوب  تاذ  ّولع  تراهط و  تفع ، رد  شیوخ  هنامز  نانز  زا  دـسا و  تنب  همطاف  هرهاط  هدیـس  مالـسلا ،  هیلع  ماما  رداـم 
: مینک یم  رکذ 

مالسا رد  تقبس 

مالسا هب  رفن  هد  زا  دعب  تفای و  تسد  یمیظع  فرش  هب  تهج  نیمه  زا  تسا و  مالسارد  ناگدنریگ  تقبـس  زا  همظعم  هدیـس ي  نیا 
.(1) دیورگ

(ص) ربمایپ اب  تعیب 

تراهط و تفع ، رب  نانز  زا  هک  یماگنه  رد  درک ، تعیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  دوب  ینز  نیلوا  هیکز  هدیـس ي  نیا 
.تفرگ نامیپ  رکنم  زا  بانتجا 

(ص) ربمایپ هب  هجوت 

هجوت و دوخ  نادـنزرف  زا  شیب  وا  هب  تبـسن  دومن و  تمدـخ  رایـسب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هرهاط  هدیـس ي  نیا 
.(2) دناوخ یم  ردام  ار  وا  تشاد و  یم  گرزب  درک ، یم  مارتحا  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .درک  یم  يزوسلد 

ثیدح تیاور 

رد هدش و  تیاور  ثیدح  وا 46  زا  دنا و  هدرمش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  نایوار  هلمج  زا  ار  وا  ثیدح  ناملاع 
.(3) تسا رظن  قافتا  نآ  رب  هک  هدش  لقن  وا  زا  یثیدح  نیحیحص 
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ماما هناخ  رد  تنوکس 

ماما نوچ  .درک  یمن  یگدنز  شنادنزرف  ریاس  اب  درک و  یم  یگدنز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  شدنزرف  اب  هرهاط  هدیـس ي  نیا 
: تفگ شردام  هب  ماما  درک ، جاودزا  لوسرلا ÷ ءارهز  ملاع  نانز  يوناب  اب  مالسلا  هیلع 

ندرک و بایـسآ  هب  هناـخ  لـخاد  رد  تسا  یفاـک  وت  دـنک و  هیهت  ار  زاـین  دروم  دراوم  بآ و  مالـسلا  هیلع  هللا  لوسر  رتـخد  همطاـف  »
«. يزادرپب ریمخ  ندرک  تسرد 

دسا تنب  همطاف  تافو 

تخادرپ یم  وا  روما  هب  دوب و  وا  تمدخ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  .دش  هریچ  گرزب  يوناب  نیا  رب  يرامیب 
زا ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومن و  هدامآ  ار  وا  نیفکت  تامدـقم  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسویپ  هللا  ءاـقل  هب  هک  یماـگنه  اـت 
رد ار  يو  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـش و  نوزحم  بلق  میمـص  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .درک  هاـگآ  وا  تاـفو 

.دنک نفک  وا  نهاریپ 

نآ رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـتبا  دـندرک ؛ رفح  يربق  وا  يارب  .درک  عیـشت  ار  وا  ربماـیپ  دیـسر  ناـیاپ  هب  وا  زیهجت  نوچ 
وا هب  هک  یناسحا  فطل و  لـیلد  هب  درک ، بلط  ناوضر  تمحر و  ریخ و  شاداـپ  وا  يارب  دومن و  نفد  نآ  رد  ار  وا  سپـس  دـیباوخ و 

: دومرف يا ؟ هدادن  ماجنا  يرگید  درف  يارب  يداد  ماجنا  اج  نیا  رد  هچ  نآ  دش : هتفگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  .تشاد 

دنناشوپب و وا  هب  تشهب  للح  زا  ات  مدناشوپ  وا  هب  ار  دوخ  نهاریپ  .دوبن  وا  زا  رت  نابرهم  نم  هب  تبسن  یسک  بلاط ، یبا  زا  سپ  نوچ  »
.(1)« دشاب ناسآ  وا  رب  ربق  راشف  ات  مدیباوخ  وا  ربق  رد 

دوب و لئاق  ار  تمظع  مارتحا و  تیاهن  راوگرزب  يوناب  نیا  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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! درمش یم  گرزب  مرتحم و  ار  وا 

وا يارب  .دومن  ناوارف  شـشوک  وا  هب  تمدـخ  رد  دروآ و  نامیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  هب  هلـضاف ، يوناـب  نیا 
هدرب ثرا  هب  وا  يایاجـس  لـیاضف و  زا  ماـما  هک  نیا  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـماردام  هک  تسا  ولع  فرـش و  راـختفا ،

رد .تسا  هدرب  ثرا  دـنا ، هدوب  قالخا  مراکم  رد  برع  ناگرزب  هک  شدادـجا  لیاضف  زا  هک  روط  نامه  درک  کش  ناوت  یمن  تسا ،
.دسر یم  نایاپ  هب  وا  ناشخرد  بسن  زا  ام  نخس  اج  نیا 
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هبعک دولوم 

هراشا

يدرف چیه  (1) و  تسا هدش  دلوتم  هسدقم  هبعک ي  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  دنراد  رظن  قافتا  نایوار  ناخروم و  همه ي 
نیرتهب شتدالو  يارب  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  دزن  وا  ماقم  یگرزب  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا ، .تسا  هدشن  دـلوتم  اج  نآ  رد  وا  زا  ریغ 

یم يرمع  یقابلادبع  لوق  زا  وا  حرـش  رد  یـسولآ  دومحم  دیـس  نیدلا  باهـش  .دـیزگرب  ار -  شدوخ  مظعم  هناخ ي  نیمز -  ناکم 
: دیوگ

اِعفُر یلُعلا  قوف  يذَّلا  ُّیلعلا  تنأ 

اعضو ذإ  تیبلا  دنع  هَّکم  نطبب 

.دیسر دوخ  جوا  هب  يدش  دلوتم  هبعک  لخاد  رد  هک  یماگنه  تتبترم  ولع  نیا  هک  یتسه  یماقم  الاو  نآ  وت  * 

: دیوگ یم 

یسک وا  زا  تسا و  هدش  رکذ  هعیشو  ینس  ياه  باتک  رد  تسا و  روهشم  يرما  ایند  رد  ادخ  هناخ ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دلوت  »
یلحم رد  تما  ماما  تسا  هتسیاش  وا و  رب  رگم  دنتسین  قفتم  هکلب  تسین ؛ روهشم  ههجو » هللا  مرک   » هب دراد ) ترهـش  وا  هک  هنوگ  نآ  )
مکحا وا  دـهد و  یم  رارق  دوـخ  ياـج  رد  ار  ءایـشا  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاـپ و  .تسا  نینمؤـم  هاـگ  هلبق  اـج  نآ  هک  دوـش  دـلوتم 

(2) «. تسا نیمکاحلا 
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ماما تدالو  یگنوگچ 

درد ساسحا  یتقو  همطاف  هرهطم ، هدیـس  شردام ، دـنا : هتفگ  هدرک و  فیـصوت  هنوگنیا  ار  نیقتملا  ماـما  تدـالو  یگنوگچ  ناـیوار 
لمح هک  ار  یلفط  نآ  تسناد  یم  یکش  هنوگ  چیه  نتشاد  نودب  نیقی و  هب  وا  .دروآ  هبعک  يوس  هب  ور  یتحاران  اب  دش و  دنلب  درک ،

هب عورـش  هجوت و  ادخ  هب  دوخ  ساسحا  مامت  اب  تفرگ  رارق  هبعک  ربارب  رد  نوچ  .تسا  راگدرورپ  دزن  گرزب  یماقم  ياراد  دنک  یم 
: تفگ دیبسچ و  هبعک  هدرپ  هب  دناوخ و  ار  دنوادخ  شلمح  عضو  یناسآ  يارب  .درک  تاجانم 

یم قیدصت  ار  هللا ،) لیلخ   ) میهاربا مدج ، مالک  مراد و  نامیا  تسا ، هدمآ  وت  دزن  زا  بتک  ناربمایپ و  زا  هچ  نآ  وت و  هب  نم  ایادـخ ، »
نم مکـش  رد  هک  يدولوم  نیا  قح  هب  درک و  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قح  هب  سپ  داـهن ؛ اـنب  ار  هبعک  هناـخ ي  وا  اـنامه  منک و 

.(1)« ...نادرگ ناسآ  نم  رب  ار  تدالو  نیا  تسا ،

اه تب  هب  وا  .دراد  تیاکح  تسا ، هدمآ  وا  دزن  زا  هچ  نآ  هب  وا و  بتک  نالوسر و  لاعتم ، دـنوادخ  هب  وا  قیمع  نامیا  زا  تاملک  نیا 
تشادن نامیا  دندیتسرپ ، یم  لاعتم  دنوادخ  ياج  هب  ار  اه  نآ  نایشیرق  دندوب و  هدرک  هدولآ  ار  هبعک  ياهراوید  هک  یناتـسرپ  تب  و 

.دنادرگ ناسآ  وا  رب  ار  گرزب  دولوم  نیا  تدالو  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  هجوت  ادخ  يوس  هب  شتاساسحا  مامت  اب  و 

هب شبلق  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  نآ  رد  وا  دـش و  هتفاکـش  هبعک  هناـخ ي  راوید  هک  دوب  هدیـسرن  ماـمتا  هب  همطاـف  وناـب  ياـعد  زونه 
.دوب نئمطم  درک ، دهاوخ  نشور  دوخ  رون  هب  ار  ناهج  هک  شدولوم  تمظع  هب  ادخدای و 
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رون ششخرد 

شنیمز و يور  رد  ادخ  تجح  .دروآ  ایند  هب  ار  دوخ  كرابم  دـنزرف  ات  دیـشکن  لوط  هاتوک  ینامز  زج  مظعم  مرح  رد  همطاف  گنرد 
.دریگ یم  ارف  ار  ملاع  شبهاوم  ایاطع و  هک  یسک 

ار نامیا  دیحوت و  هلعش ي  دنک و  نشور  ار  نآ  طایح  ات  دش  دلوتم  ادخ  ياه  هناخ  زا  هناخ  نیرت  سدقم  رد  رصع  دمآرس  نیا  انامه 
.دزورفارب

.دش دلوتم  شتلاسر  یماح  نید و  روای  ملع ، رهش  هزاورد ي  یفطصم ، یبن  ردارب  انامه 

.دش دلوتم  نامورحم  تسود  ناگدز و  تبیصم  هانپ  ناریقف ، ردارب  نابیرغ ، ردپ  انامه 

اپب نیمز  رد  ار  تلادـع  قح و  هملک ي  داد و  رییغت  ار  خـیرات  ریـسم  شیومعرـسپ ، راکیپ  وا و  هزراـبم ي  هک  گرزب  ماـما  نیا  اـنامه 
.دش دلوتم  تشاد ،

ءارعش ناسل  رد  ماما  دلوت 

هراشا

: اه نآ  هلمج  زا  .دنا  هدروآرد  رعش  هب  ار  مارحلا  هللا  تیب  رد  ماما  تدالو  دیدج ، میدق و  نارعاش  زا  یهورگ 

يریمح دیس  - 1

لیاضف بقانم و  اسر ، یمظن  اب  يو  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  هتفیش ي  هک  تسا  یعیـش  رکفتم  ناگرزب  زا  يریمح  دیس 
: تسا هتفگ  هکم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تدالو  رد  هدیشک و  مظن  هب  ار  وا 

هنمأو هلالا  مرح  یف  هتدلو 

ُدجسملاو هؤانف  ُثیح  تیبلاو 

ٌهمیرک بایِّثلا  هرهاط  ءاضیب 

ُِدلوملاو اهُدیلو  باطو  تباط 
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اهموجن ُسوحن  تباغ  ٍهلیل  یف 

ُدعسألا رینملا  رمقلا  عم  تدبو 

.دروآ ایند  هب  دجسم  لخاد  رد  ادخ و  نما  هناخ ي  رد  ار  ترضح  نآ  دسا ، تنب  همطاف  * 

.دوب رهطم  كاپ و  شهاگداز  شدنزرف و  دوخ و  هک  يا  هدنشخب  نمادکاپ و  يور  دیفس  * 

رهاـظ موی  شوخ  ناـشخرد  هاـم  نوچ  شرینم  دـنزرف  اـب  همطاـف  دـندوب و  هدرک  لوفا  نآ ، موش  سحن و  ياـه  هراتـس  هک  یبش  رد  * 
.دندش

يانث زا  تایبا  نیا  دروآرد و  رعـش  هب  دوب  عیاش  وا  نامز  رد  هک  ار  یلیاضف  دوب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـمز  هب  کـیدزن  يریمح  دـیس 
.دراد تیاکح  دوبن ، نآ  رد  یسحن  هک  دش  دلوتم  یبش  رد  ماما  هک  نیا  وا و  ندوب  نمادکاپ  لصالا و  فیرش  ماماردام ، رب  رطعم 

همالس سلوب  - 2

هناخ زا  هناخ  نیرتزیزع  رد  ماما  تدالو  رد  تیب ، لها  هرابرد ي  شا  يرعـش  هساـمح  رد  همالـس  سلوب  یحیـسم  هتفرگ  ماـهلا  رعاـش 
: تسا هتفگ  لاعتم  يادخ  ياه 

یّتح ِمیَّضلا  یلع  ٌمطاف  تَرَبَص 

ِدودکَملا َهثهل  ُلیَّللا  َثََهل 

تَّفَخ ِقفألا  نم  ٌهمجن  اذإو 

ِدیدجلا ِعاعَّشلِاب  َلیَّللا  ُنَعطَت 

تَّرَقَو میطحلا  نِم  َتنادَتَو 

ِدوقنُعلا ّیلَدَت  تَّلَدَتو 

ًاقیفَد ِریثألا  یف  ِءوَّضلا  ُبُکسَت 

ِدوعِس نِم  ٌِلباو  ضرألا  یلعف 

ًاعجَس ُعَجسَی  ُمامَحلا  َقافتساو 

ِدیرغَّتِلل ُناکرألا  ُّشُهَتَف 
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ًاروبُح ُمارَحلا  ُدِجسَملا  َمََسب 

ِدیشَّنِلل ُهُراجِح  تَدانتَو 

ٌرجَف ُمویلا  َکلذ  ِنارجف : ناک 

(1) ِدیلَوِلل ٌرخآو  ٍراهنل 
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.دمآ هوتس  هب  شربص  زا  بش  هک  درک  ربص  نامیاز  درد  رب  ردق  نآ  دسا  تنب  همطاف  * 

.تفاکش ار  بش  شدیدج  رون  اب  دمآ و  نییاپ  نامسآ  زا  يا  هراتس  سپ  * 

.دیدرگ نازیوآ  روگنا  هشوخ  نوچ  تفرگ و  رارق  دش و  ادخ  هناخ  رد  میطح  نکر  کیدزن  و  * 

.دناشفا یم  اضف  رب  نامسآ  زا  تداعس  تمحر و  ناراب  نوچ  ار  رون  و  * 

.دندمآ زاوآ  برط و  دوجو و  هب  رون  نآ  زا  یتسه  ناکرا  ناگدنرپ و  سپ  * 

.دندمآ برط  هب  ینامداش  زا  نآ  ياه  گنس  دز و  دنخبل  يداش  زا  مارحلادجسم  * 

.دازون هدیپس ي  حبص و  هدیپس ي  تشاد ، دوجو  هدیپس  ود  زور  نآ  رد  * 

یسوطرف معنم  - 3

مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  فقو  ار  شرکذ  رکف و  دوب و  ارعـش  ناگرزب  زا  یـسوطرف  معنملادبع  خیـش  یکز  همالع  تیب  لها  رعاش 
همئا هرابرد ي  وا  يرعـش  هسامح ي  نیرت  مهم  .دوب  هدروآ  رد  رعـش  هب  ار  اه  نآ  لیاضف  بقانم و  زا  يرایـسب  شا  هسامح  رد  هدرک ،

: تسا رعش  نیا  دراد  صاصتخا  مارحلا  تیب  رد  ماما  تدالو  هب  هچ  نآ  تسا و  مالسلا  مهیلع 

تَّقش هیادهلا  نم  ٌتاسبق 

ِءاضُم ٍحبصب  یمعلا  تاُملُظ 

تَّفَلَف َّفَر  ِدیحوَّتلا  ُءاولو 

ِءایربِکلاو ِداحلالا  ِتابذع 

یّتح ِکَّشلاب  َباهأ  ٌنیقیو 

ِءایِّرلا ریمض  نِم  َبیَّرلا  بهذأ 

تَحوأ ِهمامألا  َنِم  ٌتاحفن 

ِءایبنألا ُِلئامَش  اهاذَِشب 

اهتعرو ٌهنامأ  اهتَلَمَح 

ِءافوب اهدنِع  ام  تَّدأ  َنیح 
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ِءارذَعلا َنِم  ًاردَق  یمسأ  یه 

ًارهُطو ًاسُدق  َءارذع  ٍّمأ  ُریَخ 

ِءارذَعلا َنِم  ًاردَق  یمسأ  یه 

ٍناکم یکزأ  ُثیَح  یف  اهتعضو 

ِءاضیبلا ِهَّرُّدلاک  تَّلجتف 
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ًالالج َمارحلا  تیبلا  َّقش  َنیح 

ِءایصوألا ِدِّیس  ِدالیم  موی 

ٍنمأب ًاثالث  هیف  تماقأف 

ِءاذِغ ریخ  نانجلا  ُرامثو 

يّرقتت ٍهَریح  یف  ٌشیرقو 

ِءافَخلا ریمض  یف  ِّرِّسلا  َضماغ 

ٌءاَهب وهزَی  ِءاضفلاب  اذإو 

ِءاّضو ٍكرابم  ًاّیُحم  نِم 

ًارُون ُقِرشَی  ِردَبلاک  یلعو 

ِءازوَجلاک یُضت ُء  ٌرِشب  یهو 

اهیَدَی َنَیب  ِرکِّذلاک  ُهتَلَمَح 

ِءاحطبلا ِدِّیسل  تَفاو  نیح 

ٌنیبُم ٌرجف  ُّقَحلاو  یّلجتف 

ِءارتفاو ٍلطاب  َّلُک  ًاغِماد 

وحمَتو َنونُّظلا  وحمَی  ًانیقیو 

(1) ِءاملَّظلا َهَیآ  ِروُّنلا  ُهیآ 

.تفاکش حبص  ییانشور  هب  ار  یهارمگ  یکیرات  تیاده ، ياه  هقرج  * 

.دش هدیچرب  ربکت  رفک و  داحلا و  طاسب  دش و  هتشارفارب  دیحوت  مچرپ  * 

.درب اه  ناسنا  نورد  زا  ار  دیدرت  کش و  هنوگره  هک  دمآ  ینیقی  و  * 

.دوب ناربمایپ  تنس  زا  یکاح  هک  دیسر  ماشم  هب  تماما  زا  يا  هحیار  * 
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.تشاد لوذبم  وا  يارب  ار  شیوخ  يافو  تیاهن  هک  يا  هزادنا  هب  دومن  يرادهگن  نآ  زا  درک و  لمح  ار  وا  ینیما  نز  * 

.دوب رت  فیفع  هرکاب  نارتخد  زا  هک  نمادکاپ  كاپ و  ردام  نیرتهب  * 

.دیشخرد دیفس  دیراورم  دننام  وا  دروآ و  ایند  هب  ناکم  نیرت  كاپ  رد  ار  وا  * 

.دش هتفاکش  شهوکش  زا  ناماما  رورس  دالیم  زور  رد  دنوادخ  هناخ  هک  یتقو  * 

.دوب یتشهب  ياه  هویم  وا  ياذغ  هک  یلاح  رد  درب ، رس  هب  تینما  رد  زور  هس  ادخ  هناخ  رد  همطاف  * 

هناخ ي رد  ناهن  ّرس  نآ  زا  نوچ  درب ، یم  رس  هب  یتفگش  تریح و  رد  شیرق  و  * 
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.دوب ربخ  یب  قح 

.دش راکشآ  هدنشخرد  كرابم و  يرون  اضف  رد  ناهگان  سپ  * 

.دیشخرد یم  ءازوج  هراتس ي  نوچ  شتروص  درک و  یلجت  لماک  هام  نوچ  یلع  و  * 

.داد ءاحطب  دیس  هب  ار  وا  درک و  لمح  شناتسد  اب  یهلا  راگدای  نوچ  ار  ترضح  نآ  همطاف  * 

.درب نیب  زا  ار  ییارتفا  لطاب و  ره  دش و  راکشآ  قداص  حبص  قح و  سپ  * 

.درک وحم  ار  یکیرات  هیآ ي  دمآ و  رون  هیآ ي  درب و  نیب  زا  ار  کش  دمآ و  نیقی  و  * 

ماما يارب  ردام  يراذگ  مان 

وا مسج  تمالس  دید و  يریظن  یب  تعاجش  نابایب و  ریـش  یتسد  هریچ  وا  رد  .دش  هریخ  شیوخ  راوگرزب  دنزرف  لکـش  هب  همطاف  وناب 
ریش وا  ور  نیا  زا  دوب و  هدیمان  ریش  ار  وا  ماما  ردام  .تسا  ریش  ياه  مان  زا  یکی  نآ  و  دیمان ، ردیح  ار  وا  ور ، نیا  زا  درک ؛ هظحالم  ار 

دیبلط و یم  تزع  مان  نیا  هب  درک و  یم  ورد  مالـسا  هار  رد  ار  برع  ناعاجـش  ياهرـس  هک  تسا  یـسک  وا  .دوب  لوسر  ریـش  ادـخ و 
: تفگ وا  هب  داد و  رارق  باطخ  دروم  دربن  نادیم  رد  ار  دودبع  نبورمع  برع  نامرهق 

هردیح یّمأ  ِنتَّمَس  يذَّلا  انأ 

هَروسق ٍدیدش  ٍتاباغ  ِثیلک 

.تسا تخس  ناشرهق  مشخ و  هک  متسه  هشیب  ناریش  نوچ  دیمان ، هردیح  ارم  مردام  هک  منآ  نم  * 

: دیوگ یم  همالس  سلوب  هدش  ماهلا  رعاش  .دوب  مالسا  گرزب  ياه  يزوریپ  زا  یکی  نیا  درک و  ادج  ار  ورمع  رس  هک  دیشکن  یلوط 

اهیف َلاج  ٌهخرص  َّمألا  تلاه 

ِدوسألا ِتامهمه  نِم  یش ٍء  ُضعب 

60 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


تَّنمتو ًاردیح  َلبَّشلا  تعد 

ِدیدملا ِءاجَّرلا  یلع  تَّبَکأو 

اهیبأک اهنبا  تَّمَس  ًادسأ 

(1) ِدیفَحِلل تَیِدهأ  ِّدَجلا  ُهَدِبل 

.دناسرت ار  ردام  دوب و  ناریش  همهمه ي  دننام  هک  تساخرب  لفط  نآ  زا  ییادص  * 

.دومن رارصا  تسب و  دیما  درک و  وزرآ  دیمان و  ردیح  ار  ریش  هچب  نآ  ردام  و  * 

.دش هداد  هون  هب  گرزبردپ  بقل  دیمان ، دسا  شیوخ  ردپ  دننام  ار  شدنزرف  * 

ماما يارب  بلاطوبا  يراذگ  مان 

ادـخ زا  صـالخا  اـب  تخادرپ و  تاـجانم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  دـش و  سدـقم  هبعک  لـخاد  شیرق ، نمؤم  ءاـحطب و  خیـش  شردـپ 
: تفگ دنک و  ماهلا  وا  هب  ار  شکرابم  دنزرف  مان  هک  درک  تساوخرد 

یجَّدلا ِقَسَغلا  اذه  ِّبر  ای 

یضُملا ِجلبنُملا  ِرمقلاو 

یِفَخلا َكرمأ  نِم  انل  نَِّیب 

ِیبَّصلا اذ  ِمسإ  یف  يرتاذام 

.نشور هدیمد ي  هام  کیرات و  بش  راگدرورپ  يا  * 

.نک نایب  یناد  یم  حالص  كدوک  نیا  مان  يارب  ار  هچ  نآ  شیوخ  ناهنپ  رما  زا  ام  يارب  * 

: دورس شیرق  هب  ور  دش و  جراخ  مارحلا  تیب  زا  وا  سپس  راذگب ؛ یلع  ار  وا  مان  هک  درک  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  سپ 

َُهل َمودَی  یَک  ِیلَِعب  ُُهتیَّمَس 

ُهُمَودأ ِّزِعلا  ُرخَفَو  ِّولُعلا  ُّزِع 

.دشاب هتشاد  تزع  رخف  يرترب و  تزع ، هشیمه  هک  نیا  ات  مدیمان  یلع  ار  وا  * 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
http://www.ghaemiyeh.com


61 ص :

.48 ْهمالس : سلوب  ناوید  - . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ولع ناـمیا و  رد  غوبن ، شـشخب و  رد  ماـما  .تساـه  ماـن  نیرتاـبیز  نیرتوکین و  زا  دـیمان ، نآ  هب  ار  وا  نامـسآ  هک  یکراـبم  مسا  نیا 
.دوب یلاع  دوب ، هدیشخب  وا  هب  لامک  بدا و  لضف و  ناوت  زا  ادخ  هچ  نآ  رد  قالخا و 

: دیوگ یم  يرمع  یقابلادبع 

اِعفُر یلُعلا  قوف  يذَّلا  یلعلا  تنأ 

اعِضُو ذإ  تیبلا  دنع  َهَّکم  ِنطبب 

ًهردیح ِثیَّللا  َتنب  َکُّمأ  َکتَّمَس 

(1) اُعبَس تَبَجنأ  ٍثیل  ِهَوبَِلب  مِرکأ 

.يدش دلوتم  هبعک  هناخ  رد  هکم  لخاد  رد  وت  یتقو  يرتالاب ، یلاع  زا  هک  یتسه  یلع  وت  * 

.داز يریش  نینچ  هک  يریش  هدام  هب  تنسحا  .دیمان  هردیح  ار  وت  دسا  تنب  تردام  * 

ماما تدالو  لاس 

لاس 600 يدالیم  باسح  هب  لیفلا و  ماع  زا  دـعب  لاـس  یـس  بجر ، مهدزیـس  هعمج  زور  رد  یمالـسا ، تلادـع  ياوشیپ  ناـیب و  ریما 
(. دنا هتفگ  زین  ار  نآ  زا  رتمک   ) .تسا هدش  دلوتم  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس  هدزاودو  يدالیم 

ماما باقلا 

هراشا

: دیوگ یم  رعاش  .دراد  تیاکح  وا  لیاضف  تافص و  زا  دوش  یم  هداد  صخش  ره  هب  هک  یباقلا 

ٍلُجَر نِم  َكانیع  ترصبأ  امَّلَقَو 

ِِهبََقل یف  َترَّکَف  نإ  ُهانعَمَو  الإ 

.تسوا بقل  رد  نآ  ینعم  ینک  رکف  هک  نیا  رگم  ینیب  یم  ار  يدرم  رتمک  * 

62 ص :

.96 يرمعلا : یقابلادبع  ناوید  - . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 107 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
http://www.ghaemiyeh.com


: هلمج زا  دراد  وا  تافص  نساحم  یضعب  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  باقلا 

قیدص - 1

(1)؛ داد وا  هب  ار  بقل  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مالـسا یـسک  هک  نیا  زا  لبق  دروآ و  نامیا  دوب  هدروآ  لاعتم  دنوادخ  دزن  زا  هچ  نآ  مامت  هب  درک و  قیدـصت  ار  ادـخ  لوسر  وا  اریز 
زا لبق  و  مدروآ ، نامیا  دروایب  نامیا  رکبوبا  هک  نیا  زا  لبق  مگرزب ، قیدـص  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  .دروآ  مالـسا  وا  درواـیب ،

تخانـش و یم  ار  وا  رتشا ، کـلام  گرزب ، یباحـص  .دوب  روهـشم  وا  رـصع  رد  بقل  نیا  . (2)« مدروآ مالـسا  دنروایب  مالـسا  هک  نیا 
وا هیبش  نیملسم  زا  يدحا  هک  یـسک  تسا ، گرزب  قیدص  وا  هللاو  یلب  یگرزب ،» قیدص  وت  : » تفگ یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ 

.تسین

یصو - 2

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصو  ینعی  دوب ؛ یـصو »  » دـش یم  هتخانـش  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هدـنزرا  باـقلا  زا  یکی 
: هلمج زا  تسا ، هدش  رکذ  ثیدح  نیدنچ  رد  ششخب  نیا  .درک  اطع  وا  هب  لوسر  ترضح  ار  بقل  نیا  و  ملسو ، 

نم هک  تسا  یسک  نیرتهب  نم و  رارـسا  لحم  تسا ، نم  یـصو  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.(3)« مراذگ یم  اج  هب  دوخ  زا  دعب 

دنک و یم  لمع  نم  هدعو ي  هب  هک  مراذگ  یم  دوخ  زا  دعب  نم  هک  یسک  نیرتهب  نم و  ّرس  لحم  نم ، یصو  هک  یتسرد  هب  : » دومرف
نب یلع  دزادرپ ، یم  ارم  نید 
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.(1)« تسا بلاطیبا 

یصو یسک  هچ  ناملس ، يا  : » دومرف تسوت ؟ یصو  یسک  هچ  درک : لاؤس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یـسراف  ناملس 
هب دزادرپ و  یم  ارم  نیِد  هک  یـسک  نم ، ثراو  نم و  یـصو  هک  یتسرد  هب  سپ  : » دومرف .نون  نب  عشوی  درک : ضرع  دوب ،»؟ یـسوم 

.(2)« تسا بلاطیبا  نب  یلع  انامه  دنک  یم  لمع  نم  هدعو ي 

ءارعش نابز  رد  یصو  بقل 

هراشا

.دندروآرد مظن  هب  ار  نآ  دیدج  میدق و  نارعاش  دش و  رشتنم  یمالسا  ياهرصع  مامت  رد  بقل  نیا 

تباث نب  ْهمیزخ  - 1

هداد رارق  باطخ  دروم  ار  ماما  .دوب  لمج  گنج  رد  هاپس  نارس  زا  ماما و  باحصا  نیرت  ینتـشاد  تسود  نیرت و  شوهزیت  زا  ْهمیزخ 
: تفگ یم  و 

رَحلا ِتَلجأ  دَق  ِیبَّنلا  یِصَو  ای 

ُناغضألا ِتَداسو  اَنل  ُب 

.دش عیاش  اه  هنیک  راکشآ و  ام  يارب  گنج  ربمایپ ، یصو  يا  * 

: تفگ وا  هب  تفرگ و  بیع  وا  رب  ار  ماما  اب  گنج  يارب  وا  جورخ  درک و  شنزرس  ار  هشیاع  وا 

ِِهبیَعو یلع  نَع  یِّلَخ  ُِشئاعأ 

هَدلاو ِتنأ  امَّنإ  هیف  َسَیل  اِمب 

ِهلهأ ِنود  نِم    ِ هللا ِلوسر  یِصَو 

هَدِهاش َكاذ  نِم  َناک  ام  یلع  ِتنأو 

.یتسه وا  ردام  ياج  هب  وت  .رادرب  تسین ) وا  رد  هک  يزیچ   ) وا بیع  یلع و  زا  تسد  هشیاع ، يا  * 
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.يا هدوب  دهاش  هاوگ و  تسا  هدوب  هچ  نآ  رب  وت  وا و  لها  نودب  هللا  لوسر  یصو  * 

هللا یلص  هللا  لوسر  یـصو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسناد  یم  دوب و  اه  نآ  نیرتراکزیهرپ  هباحـص و  نیرت  نئمطم  زا  تباث  نب  ْهمیزخ 
.تسا شتما  هفیلخ  وا  زا  دعب  ملسو و  هلآ  هیلع و 

یحمجلا نمحرلادبع  - 2

: دورس تفگ و  تینهت  وا  تعیب  يارب  نیملسم  هب  نمحرلادبع  دش ، تعیب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  اب  تفالخ  يارب  نوچ 

ٍهظیفح اذ  متعیاب  دََقل  يرمََعل 

اقَّفَُوم ِفافعلا  فورعم  ِنیِّدلا  یلع 

هریزوو یفطصملا  یصو  یلع 

یقَّتاو شرعلا  يِذل  یّلَص  نَم  لَّوأو 

.دیدرک تعیب  قفوم  يدرف  تفع ، هب  فورعم  نید ، ظفاح  اب  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  * 

.درک هشیپ  اوقت  دناوخ و  زامن  شرع  بحاص  يارب  هک  یسک  لوا  وا و  ریزو  یفطصم ، یصو  یلع ، اب 

.دوب مدرم  نیب  اه  نآ  نیرت  عیاش  ماما و  باقلا  نیرتروهشم  زا  یصو  بقل 

یلجب هللادبع  نب  ریرج  - 3

هب ماما  اب  تسویپ و  هیواـعم  هب  هک  ار  يدـنک  طمـس  نب  لیبحرـش  دوب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  رداـن  باحـصا  زا  یلجب  هللادـبع  نب  ریرج 
: تسا تیب  نیا  اه  نآ  هلمج  زا  .درمش  بیع  ار  ماما  اب  وا  گنج  داتسرف و  يراعشا  وا  يارب  .درک  راکنا  تساخرب ، هزرابم 

هلهأ نود  نِم  هللا  لوسر  یصو 

لثَملا ُبَرُضی  ِِهب  یماحلا  ُهسرافو 

.دوب هدش  لثملا  برض  دوب و  وا  یماح  هک  يراوس  کت  شلها و  زا  ریغ  هللا  لوسر  یصو  * 
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سیق نب  دیعس  - 4

تموکح تساوخ  یم  هک  هشیاع  یگدرکرس  هب  لمج  گنج  رد  يو  .دوب  وا  ناتـسود  زا  ماما و  باحـصا  نامدقم  زا  سیق  نب  دیعس 
هدرب و راک  هب  نآ  رد  ار  یصو  ظفل  هک  دورـس  يراعـشا  نآ  نتفرگ  تدش  گنج و  فصو  رد  دیعـس  .دوب  ماما  اب  ، دنک طقاس  ار  ماما 

: تسا هتفگ 

اُهنارِین تَمِرضأ  ٍبرَخ  هیأ 

؟ اُهناُّرم یغولا  موی  تَرِّسُکو 

اُهناطحَق تَلَبقأ  یصولل  ُلق 

اُهنادمَه مُهَکِفکَت  اغِهب  ُعداف 

اُهناوخإ مُهو  مشاه  ونب  مُه 

؟ تسکش نآ  ياه  هزین  اهریت و  گنج  زور  رد  دش و  رو  هلعش  نآ  شتآ  هک  دوب  یگنج  هچ  * 

.دننانآ ناردارب  مشاه و  ینب  اه  نآ  دنرادزاب ، ار  اه  نآ  هاوخب  نادمه  زا  دندروآ ؛ يور  اه  یناطحق  وگب  یصو  هب  * 

يدع نب  رجح  - 5

هیلع ماما  شملع ، هنیدم  باب  یـصو و  نارگید  زا  شیب  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیرتهب  زا  يدع  نب  رجح 
نآ گرزب  ثداوح  زا  وا  تداهـش  تشک و  ار  وا  دـنه  نب  ْهیواـعم  .دیـسر  تداهـش  هب  وا  یتسود  هار  رد  تشاد و  تسود  ار  مالـسلا 

: تفگ یم  وا  دوب ، لمج  گنج  رد  ماما  رکشل  سیئر  رجح ، .دوب  رصع 

ًاِّیلَع انل  مِّلَس  انَّبر  ای 

اّیِضُملا كرابملا  انل  مِّلَس 

اّیِقَتلا ُدِّحوملا  ُنمؤملا 

اّیِوَغ الو  يأرلا  َلَطَخ  ال 

ًاّیِدهَم ًاقّفُوم  ًایِداه  َلب 

اِّیبَنلا ِظَفحاو  ّیبَر  هظفحاو 

ًاّیلو هل  ناک  دقف  هیف 
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اّیصو هدعب  ُهاضترا  َّمث 

تسا ینارون  كرابم و  هک  ار  وا  .رادهگن  ملاس  ام  يارب  ار  یلع  راگدرورپ ، يا  * 
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.رادهگن ملاس 

.تسا يدهم  قفوم و  يداه ، هکلب  هارمگ ؛ هن  تسا و  راکاطخ  هن  تسا ، یقتم  دحوم و  نمؤم ، * 

.نک ظفح  ام  يارب  ار  ربمایپ  وا و  ایادخ ،

.دشاب یصو  وا  زا  دعب  هک  تسا  یضار  تسادخ و  لوسر  یلو  هک  وا  هرابرد ي  * 

نالجع نب  نامعن  - 6

: تفگ یم  درک و  یم  کیرحت  هیواعم  هیلع  ار  ماما  رکشل  .دوب  ماما  اب  نیفص  گنج  رد  نالجع  نب  نامعن 

انُمامإ یصولاو  ُقُّرَفَّتلا  فیک 

الُذاَختو ًهَریَح  الإ  فیک  ال 

اوِعباتو يِوَغلا  هیواعم  اورَذَف 

الِجآ ُهودَمحَِتل  یصَولا  َنیِد 

.تسین يراوخ  ینادرگرس و  زا  ریغ  هقرفت  نیا  تسام و  ماما  یصو ، دیوش ؟ یم  ادج  هنوگچ  * 

.دشاب هدیدنسپ  بوخ و  ناتراک  نایاپ  ات  دیشاب  یصو  نید  وریپ  دیراذگاو و  ار  هارمگ  هیواعم ي  * 

یلئوددوسالاوبا  7

: تسا هدرب  راکب  رعش  نیا  رد  ار  یصو  ظفل  ماما ، درگاش  یلئود  دوسالاوبا  گرزب  ملاع 

ًادیدش ًاّبُح  ًادّمحم  ُّبِحُأ 

اّیَصولاو ًهزمحو  ًاساّبعو 

.ار وا  یصو  هزمح و  سابع ، نینچمه  مراد و  یم  تسود  ار  دمحم  رایسب  * 

سابع نب  لضف  - 8

: تسا هتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  دوخ  حدم  رد  سابع  نب  لضف 
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ٍدّمحم َدعب  ِساّنلا  ریخ  ّنإ  الأ 

ِرکِّذلا يذ  دنع  یفطصملا  یبنلا  یصوو 

ُهَّیبن ُونِصَو  یّلص  نَم  ُلّوأو 

ِرَدب يدل  َهاوُغلا  يدرأ  نَم  ُلّوأو 

.تسادخ دزن  یفطصم  ربمایپ  یصو  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  هک  نادب  * 

.درک دوبان  ردب  رد  ار  كرشم  ناهارمگ  هک  یسک  لوا  وا و  داماد  دناوخ و  زامن  وا  اب  هک  یسک  لوا  و  * 

تباث نب  ناسح  - 9

: تسا هدش  رکذ  نآ  رد  یصو  مان  هک  هدورس  مالسلا  هیلع  ماما  حدم  رد  ار  یتایبا  تباث  نب  ناسح 

ُهدهعو انیف    ِ هللا َلوسر  َتظِفَح 

؟ نَمَو نَم  َکنِم  ِِهب  یلوأ  نَمَو  َکیلإ 

ُهّیصوو يدُهلا  یف  ُهاخأ  َتسلأ 

؟ ِنَنِّسلابو ِباتکلاب  ٍرِهف  ُمَلعأو 

؟ یسک هچ  تسا ؟ وت  زا  رتراوازس  یسک  هچ  .يدرک  ظفح  شا  هنامز  ام و  نیب  رد  ار  ادخ  لوسر  * 

؟ تنس باتک و  هب  رهف  نادنزرف  زا  نیرتاناد  و  یتسین ؟ وا  یصو  تیاده و  رد  وا  ردارب  وت  ایآ  * 

تیمک - 10

مهیلع تیب  لها  تقیقح  قدص  نآ  رد  هک  تسا  یبرع  بدا  هنیجنگ  زا  وا  تایمـشاه  یمالـسا و  رکفت  ناگنهاشیپ  زا  يدـسا  تیمک 
: تسا هتفگ  ماما  حدم  رد  تسا و  هدیشک  ریوصت  هب  ار  هدیسر  نایعیش  هب  تبیصم  تنحم و  زا  هچ  نآ  مالسلا و 

یبوجَّتلا لامأ  يذَّلا  یصولاو 

ِمادهنال ٍهَّمأ  شرع  ِِهب 

- یَخلاو ِدجَملاو  ِفافَعلا  َلهأ  َناک 

ِماربالاو ِرومألا  ِضقَنو  -ِر 
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تما ياه  هیاپ  وا  نتشک  اب  تشک ، ار  وا  يدارم  مجلم  نبا  هک  یماما  نآ  و  * 
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.دش مدهنم 

.دوب اهراک  تالکشم و  لح  یکین و  یگرزب و  تفع و  لها  هک  یماما  نآ  * 

یبنتم - 11

هب ار  يزیچ  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  یـصو  ظفل  نآ  رد  هک  تیب  ود  نیا  زج  هب  ام  تسا ، هدنز  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  يرعاش  یبنتم 
: میرادن تسد  رد  ماما  حدم  رد  وا  زا  لقن 

ًادُّمَعَت یِصَوِلل  یحدَم  ُتکََرتَو 

الِماش ًالیطَتسُم  ًارون  َناک  ذإ 

ِِهتاِذب َماق  یَّشلا ُء  َلاطتسا  اذإو 

الِطاب ُبَهذَت  ُسمَّشلا  ِءوَض  ُتافِصَو 

.دوش یم  لماش  دشاب  دایز  رون  یتقو  مدرک ، كرت  ار  یصو  حدم  دصق ، يور  زا  نم  * 

.درب یم  نیب  زا  ار  لطاب  دیشروخ ، رون  تافص  دتسیا و  یم  دوخ  ياپ  يور  دیشک  دق  يزیچ  یتقو  * 

ییاط مامت  وبا  - 12

: تسا هدرک  رکذ  ار  یصو  ظفل  ماما  يارب  شحدم  رد  وا  .تسا  یسابع  رصع  رد  برع  ناشخرد  يارعش  زا  ییاط  مامتوبا 

ِهِّیِصَِول ُمتفَلحأ  ِِهلبَق  نَمَو 

ُردَق اَهل  َسَیل  َءایهَد  ٍهَیِهاِدب 

نُکَی َملَو  ًاناوَع  ًارِکب  اِهب  ُمتئِجَف 

ُرِکب الَو  ٌناوَع  ًالثِم  اهَلبَق  اَهل 

ُهُرهِصَو ُراخَفلا  َّدُع  اذإ  ُهوخأ 

ُرهِص ُهَلثِم  الَو  ٌّخأ ، ُهَلثِم  الَف 

ٍدَّمَُحم ِیبَّنلا  ُرزأ  ِِهب  َّدُشَو 

ُرزَالا ِِهنوراِهب  یسوم  نِم  َّدُش  امَک 
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.دیدش نامیپ  مه  تالکشم  اه و  یتخس  همه ي  رد  ربمایپ  یصو  اب  هثداح  نیا  زا  لبق  * 
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.دوبن اه  هناهب  نیا  نآ  زا  لبق  هک  دیدرک  ییاه  یشارت  هناهب  وا  تفالخ  رد  * 

هدرمش رخف  وا  داماد  ردارب و  هک  یماگنه  * 

.تسین يداماد  يردارب و  اه  نآ  دننام  سپ  دنوش ؛ یم 

.دوب مکحم  نوراه  هب  یسوم  تشپ  هک  هنوگ  نآ  دش ، مکحم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ربمایپ  تشپ  وا  هلیسو ي  هب  و  * 

یعازخ لبعد  - 13

رد ار  اه  نآ  راثآ  درک و  اـه  نآ  هار  رد  تخـس  هزراـبم  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  لآ  فقو  ار  شا  یگدـنز  یعازخ  لـبعد 
راعشا هلمج  زا  .درک  یم  رشتنم  دندرک ، یم  بیقعت  یخولک  گنس و  ره  ریز  رد  ار  ناشیا  دندوب و  نایولع  نمشد  هک  نایسابع  رـصع 

: تسا تایبا  نیا  یصو ، هملک  رکذ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هرابرد  وا 

یِشَعلِابو ِهادَغلِاب  ٌمالَس 

يِرَغلا ِفانکِأب  ٍثدَج  یلَع 

یجُزت ِءوَّنلا  یلازَع  َتلاز  الَو 

يِوَّرلا ِنزُملا  ََهبابُص  هیلإ 

ٍدجَِنب ٌبُرت  اذَّبَحای  الأ 

یِصَولا لاصوأ  َّمَض  ٌربقَو 

یّمأو یبِأب  ٍدَّمحم  یِصَو 

ِیبَّنلا َدَعب  یشم  نَم  ُمَرکأو 

.تسا يرغ  فارطا  رد  هک  يدسج  رب  ماش  حبص و  رد  مالس  * 

.دوشن دوبان  دراب ، یم  ربق  نآ  رب  هک  یئاز  ناراب  ربا  * 

.تسا هتفرگ  ربرد  ار  یصو  ندب  ياضعا  هک  يربق  كاخ و  نآ  لاح  هب  اشوخ  * 

.تسیز ربمایپ  زا  دعب  هک  یسک  نیرتراوگرزب  داب و  شیادف  مردام  ردپ و  هک  دمحم  یصو  * 

: دیوگ یم  تسا  هدرک  نایب  ار  یصو  رکذ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدازآ  رورس  هیثرم  رد  و 
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ِهِّیصوو ٍدَّمحم  ِتِنب  ِنبا  ُسأر 

! ُعَفُری ٍهانق  یلع  ِلاجِّرَلل  ای 
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.تسا دنلب  هزین  رس  رب  وا  یصو  دمحم و  رتخد  دنزرف  رس  ناکم ! يا  * 

نآ رد  هدرتسگ  روط  هب  ماما ، باقلا  نیرت  عیاش  زا  یکی  یصو ، هک  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  حدم  رد  یبرع  راعـشا  زا  ییاه  تمـسق  نیا 
.دوب هدش  رکذ  اه 

قوراف - 3

دیدرگ سابتقا  يوبن  ثیداحا  زا  بقل  نیا  .دش  بقلم  قوراف  هب  درک  یم  ادج  ار  لطاب  قح و  نیب  هک  تهج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
: تساه نآ  زا  یتمسق  نیا  هدش و  هفاضا  یبلاطم  نآ  رب  و 

نیلوا نیا  : » دومرف تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ناملـس  رذوبا و  زا 
.تسا تما  نیا  قراف  نیا ، .دـنک  یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  تسا  یـسک  نیلوا  تسا و  هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک 

قح نیب  وا 

.(1)« دنک یم  ادج  ار  لطاب  و 

وت : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک : دنک  یم  تیاور  رذوبا -  راوگرزب -  یباحص 
.(2)« ینک یم  ادج  ار  لطاب  قح و  نیب  هک  یقوراف  وت  یگرزب و  قیدص 

زور نآ  رگا  دوب ، دهاوخ  هنتف  نم  زا  دعب  : » دیوگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  دنک : یم  تیاور  يرافغ  یلیلوبا 
زور هک  تسا  یسک  نیلوا  تسا و  هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  نوچ  دیوش  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مزالم  دش 

.(3)« تسا تما  نیا  قوراف  وا  و  تسا ، گرزب  قیدص  وا  دنک و  یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق 
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نیدلا بوسعی  - 4

مالسلا هیلع  ماما  باقلا  زا  نآ  .دش  قالطا  تسا ، فیرـش  شموق  رد  هک  يدیـس  رب  سپـس  تسا ؛ رن  روبنز  ینعم  هب  تغل  رد  بوسعی 
بوسعی لام  تسا و  نید  بوسعی  نیا  : » دومرف درک و  هراشا  ماـما  هب  داد و  وا  هب  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 

.(1)« نیملاظ

نم : » تفگ دوب ؛ ییالط  وا  يور  شیپ  رد  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  : » دـیوگ یم  دعـسوبا  نینمؤملا .» بوسعی  یلع  : » دومرف و 
یم هانپ  نیا  هب  نیقفانم  دنروآ و  یم  هانپ  نم  هب  نینمؤم  : » تفگ سپـس  تسا .» ناقفانم  بوسعی  الط )  ) نیا متـسه و  نینمؤم  بوسعی 

.(2)« دنرب

یلو - 5

دش اطع  وا  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  یگرزب  لادم  بقل ، نیا  تسا و  یلو » ، » تسا نآ  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هیلاع  باقلا  زا 
: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  و 

یناسک شلوسر و  ادخ و  انامه  « ؛ (3)﴾ َنوعِکار مُهَو  َهاکَّزلا  َنوتُؤیو  َهالَّصلا  َنومیُقی  َنیذَّلا  اونَمآ  َنیذَّلاو  ُُهلوسَرَو    ُ هللا مُکُِّیلَو  اـمَّنإ  ﴿

«. دنیامش تسرپرس  دنا ، عوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  رب  زامن  دنا و  هدروآ  نامیا  هک 

رب تیـالو  هیآ ، تسا و  هدـش  لزاـن  داد ، هقدـص  يریقف  هب  ار  شرتـشگنا  هک  یناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  قح  رد  همیرک  هیآ ي  نیا 
تسا و هدروآ  عمج  هغیص ي  وا  تلزنم  ماما و  تشادگرزب  میظعت و  يارب  هدرک ، رـصحنم  ماما  شلوسر و  ادخ ، يارب  ار  مدرم  مومع 

﴾. اونَمآ َنیذَّلاو  : ﴿ دومرف

72 ص :

.102  / 9 دئاوزلا : عمجم  - . 1
.394  / 6 لامعلا : زنک  - . 2

.55 هدئام : - . 3
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ار بقل  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  رـصح  تاودا  اب  هیلعف  هلمج  هسیاقم  دیازفا ، یم  رـصح  نیا  تیمها  هب  هک  يزیچ 
: تساه نآ  زا  یضعب  نیا  دومرف و  نایب  ثیداحا  زا  يدادعت  رد 

همه ّیلو  نم  زا  دعب  وت  یلع ، يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا 
.(1)« ینانمؤم ي 

: دیوگ یم  دنک و  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  شدنس  هب  دادغب  بیطخ 

اطع نم  هب  ار  اه  نآ  زا  ات  راهچ  مدرک ، تساوخرد  ار  زیچ  جنپ  وت  هرابرد ي  ادخ  زا  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یم هتفاکـش  تمایق  زور  رد  نیمز  یتقو  هک  دـنک  اطع  نم  هب  وت  هراـبرد ي  هک  مدرک  تساوخرد  ادـخ  زا  دومرف ؛ عنم  ار  یکی  درک و 
اطع نم  هب  .ینک  یم  لمح  ار  نآ  وت  تسوت و  اب  دـمح  ياول  یتسه و  نم  ابوت  .يوش  جراخ  نآ  زا  هک  یـشاب  یـسک  نیلوا  وت  دوش ،

.(2)« ...یتسه نم  زا  دعب  نینمؤم  یلو  وت  هک  درک 

تحاران سپ  دندرک ؛ تیاکش  یلع  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یهورگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  شدنـس  هب  ییاسن 
همه یلو  وا  متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  تسیچ ؟ یلع  زا  ناتروظنم  : » دومرف دش و  ادیپ  شتروص  رد  بضغ  راثآ  دش و 

.(3)« تسا نم  زا  دعب  نینمؤم 

هفیلخ ناونع  هب  دوخ ، زا  دعب  ار  یلع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  نشور  حوضو  هب  ار  يرما  ثیداحا ، نیا  رد  لمأت 
.دراد تیالو  اه  نآ  رب  هک  تسا  یناسک  روما  رد  فرصتم  رما و  کلام  یلو »  » ینعم نوچ  درک ؛ نییعت  شتما  رب  یلو  و 

73 ص :

.360  / 1 دواد : یبأ  ننس  - . 1
.339  / 4 دادغب : خیرات  - . 2

.194  / 6 لامعلا : زنک  . 17  / 2 ْهرضنلا : ضایرلا  . 19 یئاسنلا : صئاصخ  - . 3
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نینمؤملاریما - 6

دـیدرگ و یم  ماما  لماش  طقف  دـش  یم  نایب  قلطم  تروص  هب  یتقو  یتح  هک  تسا  نینمؤملاریما »  » مالـسلا هیلع  ماما  عیاـش  باـقلا  زا 
رگا .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  يارب  یحالطـصا  یبـقل  نینمؤملاریما  دـیوگ : یم  كراـبم  یکز  رتـکد  .دوبن  روـظنم  وا  زا  ریغ  یـسک 

نب یلع  نآ  زا  دارم  هک  دمهف  یم  دید ، ار  حالطـصا  نیا  دشاب ، هدش  حیرـصت  یمـسا  رب  هک  نیا  نودب  میدق  ياه  باتک  رد  هدنناوخ 
.دندرک ضیوفت  وا  رب  ربمایپ  ار  بقل  نیا  ، (1) تسا بلاطیبا 

«، زیرب بآ  وضو  يارب  سنا ، يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  تیاور  سنا  زا  شدنـس  هب  میعن  وـبا 
، نیملـسملا دیـس  نینمؤملاریما ، دوش  یم  دراو  وت  رب  رد ، نیا  زا  هک  یـسک  نیلوا  سنا ، يا  : » تفگ دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  سپس 

.راد هدیـشوپ  ار  وا  هدب و  رارق  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  ایادخ ، متفگ : هک  دیوگ  یم  سنا  تسا .» نییـصولا  متاخ  نیلجحملا و  رغلا  دـئاق 
یلع متفگ : سنا ،»؟ يا  تسا  یسک  هچ  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 
دوخ تروص  هب  تسد  ابار  یلع  قرع  یلع و  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  قرع  درک و  هقناعم  وا  اب  داتـسیا ، یلاحـشوخ  اب  سپ  تسا ؛

زا وت  دوش و  یمن  نم  عنام  يزیچ  : » تفگ يدوب .»! هدرکن  نیا  زا  لبق  هک  يدرک  يراک  هک  مدـید  هللا ، لوسر  ای  : » تفگ یلع  .دـیلام 
یم نایب  دنراد ، فالتخا  نآ  رد  نم  زا  دعب  هک  ار  هچ  نآ  اه  نآ  يارب  یناسر و  یم  اه  نآ  هب  ارم  يادص  ینک ؟ یم  مادقا  نم  بناج 

.(2)« ینک

تیاکح ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  وا  ماقم  تمظع  مالسلا و  هیلع  ماما  تلزنم  ّولع  زا  تیاور  نیا 

74 ص :

.228  / 2 یضرلا : فیرشلا  ْهیرقبع  - . 1
.63  / 1 ءایلوالا : ْهیلح  - . 2
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.دوبن دنم  هرهب  نآ  زا  وا  زج  يدرف  چیه  هک  درب  یم  يا  هرهب  ربمایپ  زا  وا  هکنیا  دراد و 

نیما - 7

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  بقل  نیا  .دوب  نیما  نیلسرملا  متاخ  رارسا  نید و  روما  رب  وا  اریز  تسا ؛ نیما  مالسلا  هیلع  ماما  باقلا  زا 
: دومرف داد و  وا  هب  ملسو  هلآ  و 

.(1)« ینم نیما  یفص و  وت  یلع ، يا  »

يداه  - 8

یلص ربمایپ  راتفگ  زا  .تسا  یلو  نینمؤم  يارب  دشرم و  نیقتم  يارب  يداه ، نیملسم  يارب  وا  .تسا  يداه  مالـسلا  هیلع  ماما  باقلا  زا 
: تسا هدش  سابتقا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

.(2)« دنوش یم  تیاده  ناگدش  تیاده  وت  هب  تسا و  يداه  یلع  رذنم و  نم  »

( اونش ياه  شوگ   ) هیعاو نذُا  - 9

، دـش یم  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هچ  نآ  همه ي  يارب  وا  تسا و  هیعاو  نذا  مالـسلا  هیلع  ماما  همیرک ي  باقلا  زا 
: تفگ وا  هب  دش ، لزان  ٌهَیِعاو ﴾ ٌنُذُأ  اَهَیِعَتَو  : ﴿ هیآ هک  یتقو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  نیا  .دوب  اونش  شوگ 

یمن مدرکن و  شومارف  ار  يزیچ  نآ  زا  دعب  : » تفگ یلع  دهد ،» رارق  اونش  ار  وت  ياه  شوگ  هک  مدرک  تساوخرد  ادخ  زا  یلع ، يا  »
(4).(3)« منک شومارف  هک  دش 

75 ص :

.375  / 2 سیمخلا : خیرأت  . 57 یبقعلا : رئاخذ  - . 1
.72  / 13 يربطلا : ریسفت  . 157  / 6 لامعلا : زنک  . 129 3 : / مکاحلا كردتسم  - . 2

.108  / 6 لامعلا : زنک  . 600  / 4 فاشکلا : . 35  / 29 يربطلا : ریسفت  - . 3
اربم موصعم و  یشومارف  وهس و  هنوگره  زا  مه  هیآ  نیا  لوزن  زا  لبق  ناشیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمـصع  هب  هجوت  اب  - . 4

(. ققحم  ) .تسا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یگژیو  نیا  یفرعم  ًافرص  ربمایپ  نایب  دنا و  هدوب 
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یضترم - 10

ءارهز نانز  هدیـس  جوز  وا و  زا  دـعب  هفیلخ ي  یبن و  یـصو  هک  دوب  یـضار  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  یـضترم  وا  هدـنزرا ي  باـقلا  زا 
.(1) دش بقلم  مسا  نیا  هب  سپ  دشاب  لوسر 

نیطبلا عزنا  - 11

زا هن  یلو  تشاد  گرزب  یمکـش  تشاد و  وم  رـس  تشپ  رد  طقف  دوبن و  ییوم  شرـس  يولج  تمـسق  رد  اریز  دش  بقلم  نآ  هب  ماما 
: دیوگ یم  دنک و  یم  يراوگوس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هک  شیوخ  هرهوج  رد  يرهاوج  .يروخرپ 

ٍهَنِطب ِالب  نیطبلا  َنبایف 

(2) عزنالا رساحلا  یتفلا  َنبایو 

.وم مک  درم  ناوج  دنزرف  يا  و  هراب ، مکش  ریغ  گرزب  مکش  دنزرف  يا  * 

نبا .دنراد  فالتخا  نآ  هرابرد ي  مدرم  نوچ  هدب  ربخ  نیطبلا  عزنا  زا  تفگ : درک و  لاؤس  تما  دنمشناد  سابع  نب  هللادبع  زا  يدرم 
رترب یسک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  يدرک  لاؤس  يدرم  زا  هللاو  درم ، يا  تفگ : داد و  ار  وا  باوج  سابع 
نیطب و  كرش ) زا  رود   ) كرش زا  عزنا  وا  هک  نیا  تسا و  شتما  رب  وا  هفیلخ  یصو و  ومعرسپ و  ادخ ، لوسر  ردارب  وا  تسین و  وا  زا 

دیاب دنک  ادیپ  تاجن  ادرف  دهاوخب  هک  یسک  : » دیوگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  .تسا  ملع ) زا  رپ   ) ملعلا نم 
نیا نماد  هب 

76 ص :

.152  / 6 لامعلا : زنک  . 32 یبقعلا : رئاخذ  - . 1
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.(1)« دبسچب مالسلا )  هیلع  ماما  ینعی   ) عزنا

فیرش - 12

رکشل یتقو  هک  دنا  هدرک  تیاور  نیخروم  .دنفرتعم  نآ  هب  وا  نانمـشد  دوب و  مدرم  نیرت  فورعم  زا  شیاوقت  فرـش و  ببـس  هب  ماما 
هب یـسابع  رکـشل  نیا  تفگ : شناریزو  زا  یکی  هب  وا  دـندرک ، هرـصاحم  ار  يوـما -  هـفیلخ  نـیرخآ  دـمحم -  نـب  ناورم  نایـسابع ،
ارم روظنم  وـت  تفگ : وا  هب  ناورم  .تسا  رکـشل  کـی  ییاـهنت  هب  یلع  تفگ : درک و  راـکنا  ار  نآ  .دراد  زاـین  یلع  دـننامه  یـصخش 

لافطا و نانز و  دـنوش  طلـسم  ام  رب  اه  نیا  رگا  اریز ، دراد ؛ زاین  یلع  هب  يراوگرزب  فرـش و  رد  رکـشل  نیا  انامه  .ینک  یمن  كرد 
ماجنا ام  اب  ار  راک  نیا  دشاب ، رکـشل  ياوشیپ  یلع  رگا  .دنراذگ  یمن  اج  هب  ار  يرتسکاخ  داب  ام  زا  دننک و  یم  هراچیب  ار  ام  نادرمریپ 

یتقو نایـسابع  اریز ، تفگ ؛ یم  تسرد  دوخ  قیقحت  رد  ناورم  .دوش  یم  نآ  ماجنا  زا  عنام  وا  يراوگرزب  فرـش و  اریز ، دهد ؛ یمن 
.(2) دندومن هلثم  ار  اه  نآ  ناگدرم  یتح  دندرک و  لیلذ  ار  نایوما  دندیسر  تموکح  هب 

دلبلا ْهضیب  - 13

.(3) دوب نآ  فرش  تزع و  ردصم  هکم و  گرزب  شردپ  هک  هنوگ  نآ  تسا ، رهش ) گرزب   ) دلبلا ْهضیب  وا  هدنزرا ي  باقلا  زا 

77 ص :

.45 نینمؤملا : ریما  ْهایح  - . 1
.336  / 1 مالسلا :  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  ْهایح  - . 2

.336  / 2 ظحاجلا : ناویحلا ، ْهایح  . 297  / 1 ْهباحصلا : ْهفرعم  . 375  / 5 سیمخلا : خیرأت  - . 3

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 127 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_77_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_77_3
http://www.ghaemiyeh.com


رشبلا ریخ  - 14

: هلمج زا  تسا  هراب  نیا  رد  ثیداحا  زا  يدایز  دادعت  دیمان و  رشبلا  ریخ  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  رباج  زا  شدنس  هب  يدادغب  بیطخ 

.(1)« تسا رفاک  دنک  کش  سک  ره  .تسا  رشب  نیرتهب  یلع  »

.(2)« تسا رفاک  دنک  کش  وا  هرابرد ي  هک  یسک  .تسا  مدرم  نیرتهب  یلع  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یلع دیوگن  هک  یسک  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  يدادغب  بیطخ 
.(3)« تسا رفاک  تسا ، مدرم  نیرتهب 

.تسا هدیسر  ربمایپ  زا  نومضم  نیا  هب  يدایز  ثیداحا 

برعلا دیس  - 15

یم هدیـشخب و  وا  هب  ار  بقل  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  برعلا  دیـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـنزرا ي  باـقلا  رگید  زا 
.(4)« تسا برع  دیس  یلع  ممدآ و  دنزرف  دیس  نم  : » دیوگ

لوسر يا  متفگ : دیناوخب ،» نم  يارب  ار  برع  دیس  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هشیاع 
؟ یتسین برع  دیس  وت  ایآ  ادخ ،

.(5)« تسا برع  دیس  یلع  ممدآ و  نادنزرف  دیس  نم  : » دومرف

مالسلا هیلع  ربمایپ  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  لیهک  نب  ْهملس 

78 ص :

.421  / 7 دادغب : خیرأت  - . 1
.92 قئاقحلا : زونک  - . 2

.63  / 1 ءایلوالا : ْهیلح  . 157  / 6 لامعلا : زنک  . 124  / 3 مکاحلا : كردتسم  - . 3
.63  / 1 ءایلوالا : ْهیلح  . 157  / 6 لامعلا : زنک  - . 4

.124  / 3 مکاحلا : كردتسم  - . 5
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بلاط یبا  نب  یلع  هب  يرگنب ، برع  دیس  هب  هک  يوش  یم  لاحشوخ  رگا  : » دومرف هشیاع  هب  ترـضح  .دوب  وا  دزن  رد  هشیاع  تشذگ ،
برع دیس  هب  ندرک  هاگن  رگا  منیقتم و  دیـس  نیملـسم و  ماما  نم  : » دومرف یتسین ؟ برع  دیـس  وت  ایآ  ادخ ، یبن  يا  تفگ : نک .» رظن 

.(1)« نک هاگن  بلاطیبا  نب  یلع  هب  سپ  دنک ، یم  دنسرخ  ار  وت 

هللا هجح  -16

نآ رب  ار  هار  دومن و  یم  تیاده  راوتـسا  ریـسم  هب  ار  اه  نآ  هک  دوب  شناگدنب  رب  ادـخ  تجح  وا  .تسا  هللا  ْهجح  وا  گرزب  باقلا  زا 
شناگدـنبرب ادـخ  تجح  یلع  نم و  : » دوـمرف دیـشخب و  وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ار  بقل  نـیا  .درک  یم  نـشور  اـه 

.(2)« میتسه

، دـیآ یم  وا  يوس  هب  یلع  هک  مدـید  مدوـب ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  تیاور  کـلام  نب  سنا 
.(3)« تسا تمایق  زور  رد  متما  رب  نم  تجح  هدنروآ ، يور  نیا  : » دومرف کیبل ، متفگ : سنا ،» يا  : » دومرف

تیاکح وا  یلاع  قالخا  ماقم و  یگرزب  تاذ ، ولع  زا  تسا و  هدـش  ضیوفت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هک  یباـقلا  زا  یـضعب  دوب  نیا 
.دراد

وا ياه  هینک 

هراشا

: هلمج زا  تسا ، فورعم  هفیرش  هینک ي  نیدنچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

نیتناحیرلا وبا  - 1

لوسر .دنتشهب  لها  ناناوج  دیس  نیسح  نسح و  لگ ، هتسد  هناحیر و  ود  نآ 

79 ص :

.89  / 11 دادغب : خیرأت  - . 1
.43 يوانملا : قئاقحلا ، زونک  - . 2

.193  / 2 ْهرضنلا : ضایرلا  - . 3
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زا ار  تدوخ  ناـکرا  زا  یکی  يدوز  هب  نیتناـحیرلاابا ، يا  : » تسا هدوـمرف  هداد و  وا  هب  ار  هینک  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
«. تسوترب نم  هفیلخ ي  ادخ  یهد و  یم  تسد 

هدیس نوچ  دوب ،» نم  نکر  ود  زا  یکی  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دش ، حور  ضبق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ 
.(1)« دوب نم  رگید  نکر  نیا  : » دومرف درک ، تافو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  يارهز  ملاع ، نانز  ي 

نیطبسلا وبا  - 2

.(2) دوب عیاش  هینک  نیا  دش و  هداد  هللا  لوسر  ناطبس  هینک  نیسح ‘ نسح و  ماما  شدنزرف  ود  هب 

نسحلاوبا - 3

دزن هیرذ  نیرت  بوبحم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  زا  لوا  هون ي  نسح ، ماما  شگرزب  دنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هینک 
.(3) تسوا

نیسحلاوبا - 4

نید گرزب  هدننک ي  دیدجتو  مالسا  راختفا  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف  هب  هینک  هک  دش  عیاش  مالـسا  ناگرزب  نیب  هینک  نیا 
هب دربب ، نیب  زا  ار  مالـسا  تساوخ  یم  هک  يوما  تلود  ندرک  دوباـن  نآرق و  تلود  نتـشاد  اـپ  هب  رطاـخ  هب  هک  یـسک  تسا ؛ مالـسا 

.(4) دیسر تداهش 

80 ص :

.375  / 2 سیمخلا : خیرأت  . 56 یبقعلا : رئاخذ  - . 1
.194 يرولا : مالعا  - . 2

.عبنم نامه  - . 3
.279  / 1 ْهباحصلا : ْهفرعم  - . 4

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_80_4
http://www.ghaemiyeh.com


بارتوبا - 5

هراشا

دنچ رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  هینک  نیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  اه  هینک  نیرت  ینتـشاد  تسود  زا  هینک  نیا 
: دوش یم  رکذ  ریز  رد  اه  نآ  زا  یضعب  هک  داد  ماما  هب  تبسانم 

توخا دقع  راصنا  نیرجاهم و  زا  شباحصا  نیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  دنک : یم  تیاور  تما  دنمـشناد  سابع  نبا 
تفر و ییوج  لخاد  رد  دـش و  جراخ  اـج  نآ  زا  ماـما  درکن ، رارقرب  يردارب  اـه  نآ  زا  کـی  چـیه  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیب  تسب و 
رد ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دناشن  وا  سابل  يور  رب  ار  يرابغ  درگ و  داب ، .دـیباوخ  تشاذـگ و  شرـس  ریز  هب  ار  اه  تسد 

: دومرف دز و  وا  هب  دوخ  ياپ  اب  تفای ، ار  وا  ات  دمآرب  وا  يوجتسج 

.تسوت هتسیاش ي  بارتوبا  هینک  وش ، دنلب  »

یتسین یضار  ایآ  ؟(1)  يدش تحاران  نم  زا  ایآ  مدرکن  ردارب  وت  اب  ار  یسک  مدرک و  رارقرب  يردارب  راصنا  نیرجاهم و  نیب  نم  یتقو 
تسود ار  وت  سک  ره  هک  نادب  .تسین  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  هب  دشاب ؟ یسوم  هب  نوراه  تبـسن  نوچ  نم  هب  وت  تبـسن  هک 

یم باسح  وا  زا  مالسا  لمع  هب  دناریم و  یم  تیلهاج  گرم  هب  ار  وا  ادخ  دشاب  وت  نمشد  سک  ره  تسا و  نامیا  تینما و  رد  درادب 
.(2)« دشک

: دنک یم  تیاکح  ریز  حرش  هب  تیاور 

.داد ماما  هب  ار  بارتوبا  هینک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ًالوا :

یسوم يارب  نوراه  هلزنم ي  هب  وا  يارب  ماما  هک  درک  حیرصت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ًایناث :

81 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ام  هک  یتخانـش  نآ  قبط  الاو  تسا  هدش  لقن  هنوگ  نیا  ننـست  لها  بتک  رد  اهنت  عوضوم  نیا  - . 1
فالتخا و ًالقع  تسین و  ناشیا  نأش  رد  ًالـصا  ربمایپ  زا  یتحاران  تسا ، مامه  ماما  نآ  تمـصع  رب  لیلد  تیاور  تاـیآ و  زا  هچنآ  و 

.میتفاین هعیش  رداصم  رد  ار  تارابع  نیا  ام  درادن و  انعم  قلطم  موصعم  ود  نیب  یتحاران 
.22 غابصلا : نبا  همهملا ، لوصفلا  . 111  / 9 دئاوزلا : عمجم  - . 2
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.تسوا زا  دعب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  یصو  هفیلخ و  زین  ماما  تسا ، یسوم  یصو  هفیلخ و  نوراه ، هک  هنوگ  نامه  ؛ تسا

تبقاع و يدـب  هب  ار  شنانمـشد  هک  روط  نامه  دـهد  یم  تراشب  ناوضر  ترفغم و  تمحر ، هب  ار  ماـما  ناتـسود  تیاور ، نیا  ًاـثلاث :
.دهد یم  میب  شتآ  رد  دورو 

: دیامرف یم  هدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  - 2

ار وت  مدرم  تسا ؟ یباوخ  هچ  دومرف : تفاـی و  ارم  باوـخ  رد  ییوـج  رد  درک و  بلط  ارم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  »
يارب هک  ینم  نادنزرف  ردپ  ردارب و  وت  هک  متسه  یضار  هللاو  زیخرب ، دومرف : سپ  .متفای  ار  نآ  مدوخ  رد  نم  ایوگ  .دنمان  یم  بارتابا 
نامز رد  هک  یـسک  زا  دنک و  یم  گرزب  ار  وا  ادخ  دریمب  نم  نامز  رد  هک  یـسک  ینک ، یم  اربم  ارم  همذ ي  یگنج و  یم  نم  تنس 

هب دیشروخ  هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  دریمب ، دراد ، یم  تسود  ار  وت  تگرم  زا  دعب  هک  یلاح  رد  هک  یـسک  درذگ و  یم  رد  دریمب ، وت 
درادب نمشد  ار  وت  دریمب و  هک  یسک  دنک و  یم  متخ  نامیا  نما و  هب  وا  يارب  ار  دنک  یم  بورغ  ای  عولط  نآ 

.(1)« تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب 

رامع یلع و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاح  - 3
یقـش زا  یهاوخ  یم  .زیخرب  بارتابا ، يا  : » دومرف داد و  تکرح  ار  یلع  درک و  رادـیب  ار  اه  نآ  سپ  تفای ؛ هتفخ  یمرن  كاخ  رد  ار 

دـنزب و ترـس  یناشیپ  رب  یتبرـض  هک  سک  نآ  و  حـلاص -  هقاـن  هدـننک  یپ  دومث -  يوم  خرـس  درم  ود  مهد ؟ ربخ  وت  هب  مدرم  نیرت 
.(2)« دنک باضخ  نآ  هب  ار  وت  نساحم 

كاخ يور  یلع  دمآ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : یم  هدرک ، تیاور  لیفط  لضفلاوبا  - 4

82 ص :

.404  / 6 یطویسلا : ریبکلا ، عماجلا  - . 1
.50  / 1 عامسالا : عاتما  . 261  / 2 يربطلا : خیرأت  . 104  / 3 مکاحلا : كردتسم  - . 2
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.(1)« یتسه بارتوبا  وت  .تسا  بارتوبا  وت  ءامسا  نیرت  هتسیاش  : » دومرف سپ  دوب ؛ هدیباوخ 

یسک دنهاوخ  یم  هنیدم  يارما  زا  یضعب  متفگ : دعس  نب  لهس  هب  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  مزاح  یبا  نب  زیزعلادبع  - 5
: تفگ .دنک  تنعل  ار  بارتابا  ادخ  وگب : تفگ : هنوگچ ؟ میوگ ، یم  تفگ : ، ییوگب نعل  ربنم  يالاب  ار  یلع  هک  دنتسرفب  وت  دزن  هب  ار 

؟ سابعلاابا يا  دوب  هنوگچ  نآ  متفگ : .دیمان  مان  نیا  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  هللاو 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دیباوخ ؛ دجـسم  هیاس ي  رد  هدش و  جراخ  وا  دزن  زا  سپـس  دـش و  دراو  همطاف  رب  یلع  تفگ :
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تسا .» هدیباوخ  دجسم  رد  اج  نآ  : » تفگ وا  تساجک »؟ تیومع  رسپ  : » تفگ وا  هب  دش و  دراو  همطاف  رب  ملسو 

وا تشپ  زا  كاخ  ندناکت  هب  عورـش  سپ  هتـسشن ؛ كاخ  وا  تشپ  هب  هداتفا و  وا  تشپ  زا  ادر  هک  دـید  دـمآ و  وا  دزن  هب  ملـسو  هلآ  و 
زا رت  بوبحم  یمسا  دیمانن و  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زج  یـسک  سپ  بارتابا ؛» يا  نیـشنب  : » تفگ یم  درک و 

.(2) دوبن وا  يارب  نآ 

: تساه نآ  هلمج  زا  دندروآ و  رد  مظن  هب  ار  نآ  ارعش  دوب و  عیاش  ناناملسم  نیب  بقل  نیا 

َُهل ًایِضَتُرم    ِ هللا لوسر  َءاجو 

ِدُّرَشَت یف  هئارهز  نع  ناک  امو 

ُهَدلِج ُّسَم  ذإ  َبرُّتلا  هنع  َحَّسَمَف 

ِدُّرَفَّتِلل ًاِفلآ  اهنم  ماق  دقو 

ابأ ُمق  ِفُّطَلَّتلا : لوق  هل  لاقو 

ِدِّدَوَتُملا صلخُملا  مالک  ٍباُرت 

، دوبن نادرگور  شدوخ  يارهز  زاو  دوب  دونشخ  وا  زا  هک  یلاح  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  * 

83 ص :

.100  / 9 دئاوزلا : عمجم  - . 1
.375  / 2 سیمخلا : خیرأت  . 363  / 2 يربطلا : خیرأت  - . 2
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.دمآ

.داد یم  ماجنا  وا  هب  هقالع  يارب  ار  راک  نیا  دودز و  یم  وا  ندب  زا  ار  كاخ  * 

.ینتشاد تسود  صلاخ  مالک  بارتابا ، يا  زیخرب  تفگ : وا  هب  فطل  يور  زا  و  * 

: تسا هدورس  ابیز  هچ  يرمع  یقابلادبع 

وَّدلا یهتنم  یف  ِءابآلا  یناث  تنأ 

ُهوَنب ُّدَُعت  ُهُؤابآو  ِر 

ٍباُرت نِم  ًامَدآ    ُ هللا َقَلَخ 

(1) ُهوبأ تنأو  هل  ٌنبإ  وهف 

.دنوش یم  هدرمش  شنادنزرف  وا  ناردپ  یمود و  ردپ  نامز  نایاپ  رد  وت  * 

.یتسه شردپ  وت  رسپ و  وا  سپ  درک ، قلخ  كاخ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  * 

...تسا هداد  زایتما  ردپ  رب  ار  رسپ  هک  ییادخ  زا  میرکت  میظعت و  .تسوا  ردپ  ماما  درک و  قلخ  كاخ  زا  ار  مدآ  لاعتم  دنوادخ  انامه 
.

: دیوگ یم  یلماع  دارط  نسح  خیش  همالع 

ِباوَّصلاو هقیقحلا  رون 

ِباُرت یبِأب  ٌلِّثَمَتُم 

ٍخِماش ٍدجم  ُناونُع 

ِباع ِّلُک  نع  ٍهِّزَنَتُم 

امَّسلا ُدَی  ُهتَعَدبأ  دَق 

ِباجُعلا ِبَجَعلِاب  یجَِیل ُء 

ٍدَّمَُحم َسفَن  نوکیو 
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ِباتِکلا ِماکحأ  ِظفِح  یف 

ِهِملِع نِم  ُهُمولُعَف 

ِباطِخلا ُلصَف  ُُهناَیبَو 

.تسا هدش  لثمتم  بارت  یبا  رد  باوص  تقیقح و  رون  * 

.تسا كاپ  یبیع  ره  زا  گرزب و  دجم  تمظع و  بحاص  * 

.دوب دمحم  ناج  باتک  ماکحا  ظفح  رد  و  * 

84 ص :

.126 يرمعلا : یقابلادبع  ناوید  - . 1
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.تسا باطخلا  لصف  وا  نایب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  زا  وا  ملع  سپ ، * 

قالطا شملع  رهـش  هزاورد ي  یـصو و  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  ابیز  فرـش  رخف و  نیا  بارت و  یبا  هینک  نیا 
.دوب كاخ  نوچ  وا  دزن  رد  ایند  هک  نیا  نآ و  ياه  تنیز  اه و  هرهب  مامت  نتشاذگ  رانک  ایند ، رد  وا  دهز  درک ؛

بارت وبا  بقل  هیما و  ینب 

هک ار  یمـسا  نیا  هیما  ینب  دیوگ : یم  يروباشین  مکاح  .دندوب  هداد  رارق  وا  ترهـش  ماما و  صقن  هلیـسو ي  ار  بارت  وبا  بقل  نایوما 
اه هبطخ  زا  دعب  ناشتفالخ  تدم  رد  دندوب و  هداد  رارق  وا  صقن  هلیسو  دوب ، هدرک  نییعت  یلع  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یلاعت دنوادخ  .دندرک  یم  هرخسم  دوب ، هدیمان  مان  نیا  هب  ار  وا  هک  ار  یـسک  نآ  عقاو  رد  دندرک و  یم  هرخـسم  تنعل و  ربنم  رب  ار  وا 
؟ دننک یم  رخسمت  ار  شلوسر  وا و  تایآ  ادخ ، ایآ  وگب  ربمایپ  يا  : (1)﴾ َنوءِزهَتسَت ُمتنُک  ِِهلوسرو  ِِهتایآو    ِ هللاِابأ ُلق  : ﴿ دیامرف یم 

: تفگ یم  هعمج  هبطخ  رخآ  رد  هیواعم 

نیا رد  ...ناسرب و  وا  هب  یکاندرد  باذع  نک و  تنعل  تخس  ار  وا  سپ ، دش ؛ وت  هار  دس  دیزرو و  داحلا  وت  نید  رد  بارتوبا  ایادخ ،
،(2) دنناوخب نیملسم  ربانم  رب  ار  هرجاف  تاملک  نیا  هک  تشون  مالسا  ملاع  رسارس  هب  هراب 

هب هیواعم  نکیل  و  دوب ؛ مدرم  نیب  تلیـضف  هعاشا ي  قالخا و  بیذهت  يارب  وا  هسردم ي  دش و  داجیا  تلادع  قح و  يارب  هک  يربنم 
هدرک كاپ  رود و  ار  يدیلپ  سجر و  اه  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  هرهاط ، ترتع  بس  هب  درک و  نوگرگد  ار  نآ  تیلهاج  زا  یحو 

یعرش بجاو  ار  تیب  لها  بس  دندرک و  ادتقا  وا  هب  يوما  نیطالس  همه ي  .درک  لیدبت  تسا ،

85 ص :

.65 ْهبوتلا : . 33  / 6 ریدغلا : - . 1
.306  / 4 دیدحلا : یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - . 2
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زا تـشز  تسایـس  نـیا  دـندرک و  یم  هذـخاؤم  اروا  دندیـشک و  یم  باـسح  وا  زا  درک  یم  كرت  ار  نآ  یـسک  رگا  دنتــسناد و  یم 
.دندرک یم  لیمحت  نیملسم  نیحلصم و  رب  هک  دوب  یتخس  ناهانگ 

ار نآ  سپ  داتـسرف ؛ بوغرمان  مدنگ  يرادقم  شا  هعیـش  تسود  يارب  تنـس  لها  زا  يدرم  هک : تسا  نیا  هدش  لقن  فیاطل  زا  یکی 
: تشون وا  هب  دوب و  هدش  طولخم  كاخ  اب  هک  داتسرف  یبوخ  مدنگ  نآ  ياج  هب  دنادرگرب و  وا  هب 

ًاُّرب ُِّربلا  َلادب  انل  َتثََعب 

ِبارُّتلا َنِم  ِلیزَجِلل  ًءاجَر 

انیَضَتراو ًاقیتَع  ُهانضَفَر 

(1) ٍبارت وبأ  وهو  ءاج  ذإ  ِِهب 

.يداتسرف یبلقت  مدنگ  ام  يارب  باوث  شاداپ و  دیما  هب  * 

.دشاب بارتوبا  دیآ  یم  یتقو  هک  نآ  هب  میداد  تیاضر  میدرک و  در  ار  قیتع  ام  * 

ماما تافص  لئامش و 

هراشا

تافص هب  ار  وا  لیامـش  .دوب  شفیرـش  هرهچ ي  رب  يرون  وا  تروص  طوطخ  .تشاد  ار  قالخا  نیرتوکین  دوب و  مدرم  نیرتابیز  ماما ،
: دنا هدرک  فیصوت  يدایز 

وا يارب  ربمایپ | فیصوت  - 1

هب دهاوخب  هک  یسک  : » تسا هدومرف  هدرک و  فیـصوت  دنلب  فاصوا  نیا  هب  ار  شا  یـصو  ردارب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.(2)« دیامن رظن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دنک ، هاگن  فسوی  لامک  حون و  تمکح  میهاربا ، ملح 

یم هیبش  دنوادخ  گرزب  يایبنا  هب  قالخا  تمکح و  ماقم  تافص ، تمظع  رد  هک  دراد  تیاکح  ماما  گرزب  تافص  زا  تاملک  نیا 
.دنشاب

86 ص :

.12 نمیلا : ْهحفن  - . 1
.24 یبقعلا : رئاخذ  - . 2
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ماما زا  رارض  فیصوت  - 2

عانتما هیواعم  سرت  زا  رارض  .دوب  وا  ناتـسود  نیرت  صلاخ  زا  يو  اریز  دنک ؛ فیـصوت  وا  يارب  ار  ماما  هک  تساوخ  رارـض  زا  هیواعم 
، درک یم  مکح  تلادـع  هب  تفگ و  یم  نخـس  قح  هب  دوب ، يوق  دـیدش و  هللاو ا و  تفگ : وا  هب  سپ  دومن ؛ رارـصا  هیواعم  یلو  درک 

نآ تشحو  بش و  اب  تشاد و  تشحو  نآ  قرب  قرز و  ایند و  زا  .دوب  ایوگ  تمکح  هب  شناـبز  دـش و  یم  رـشتنم  وا  بناوج  زا  ملع 
یم ار  دوب  رتدـب  هچ  نآ  ماـعط  زا  دیـشوپ و  یم  ار  ساـبل  نیرت  نشخ  درک ، یمرکفت  داـیز  تخیر ، یم  ناوارف  کـشا  .دوـب  سونأـم 

ام میدیـسرپ  یم  يربخ  هرابرد  وا  زا  یتقو  داد ، یم  ار  ام  خـساپ  میدرک  یم  لاؤس  وا  زا  یتقو  .دوب  ام  زا  یکی  لثم  اـم  نیب  رد  .دروخ 
لها .میدرک  یمن  ملکت  وا  اب  شتبیه  رطاخ  هب  دوب ، کیدزن  ام  هب  وا  میدوب و  کیدزن  وا  هب  ام  هکنیا  اـب  ادـخ ، هب  درک و  یم  ربخاـب  ار 

یهاوگ ادخ  هب  دوبن و  سویأم  شلدـع  زا  فیعـض  دـیزرو و  یمن  عمط  شلطاب  رد  يوق  .تشاد  یم  برقم  ار  ارقف  گرزب و  ار  نید 
رام صخـش  نوچ  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  دـنتفر ، یم  باوخ  هب  همه  دیـسر و  یم  ارف  بش  یتقو  مدـید  هک  مهد  یم 

: تفگ یم  نوزحم و  یصخش  هیرگ  درک ، یم  هیرگ  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ 

رب ما و  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  تسا ، دیعب  تسا ، دیعب  یئامن ؟ یم  قیوشت  ینک و  یم  ضرعت  نم  هب  نک ، رایتخا  ارم  ریغ  ایند ، يا  »
«. هار تشحو  رفس و  يرود  هشوت ، یمک  زا  هآ  .تسا  تسپ  وت  یگدنز  گرزب و  وت  رطخ  هاتوک ، وت  رمع  .تسین  نآ  رد  یتشگ 

، دنک تمحر  ار  نسحلاوبا  ادخ ، تفگ : تشاذگ و  رثا  هیواعم  رد  تاملک  نیا 
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.(1) ...دوب هنوگ  نیا  هللاو ،

وا نانمشد  دزن  یتح  یتفگش  باجعا و  ثعاب  هک  دراد  تیاکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زیامتم  یحور  تافص  زا  تاملک  نیا 
.دوش یم 

(ع) ماما زا  هیفنح  دمحم  فیصوت  - 3

: دیوگ یم  دنک و  یم  نایب  ار  وا  لیامش  هیفنح  دمحم  شدنزرف 

ولج رد  .دوب  نوگمدـنگ  وا  گنر  هدراهچ و  بش  هاـم  نوچ  وا  يور  دوب ، داـشگ  ياـه  مشچ  هدیـشک و  ياـهوربا  اـب  هناـشراهچ  وا  »
گرزب یمکـش  دوب و  میخـض  هرقن و  نوچ  شندرگ  تشاد ؛ دوجو  شرـس  تشپ  رد  جاـت  نوچ  وـم  هرط  ود  تشادـن و  وـم  یناـشیپ 

ياه هناش  دوب ، هدیچیپ  مهرد  شدعاس  ناوزاب و  .تشاد  تشرد  ياه  هدند  اب  لداعتم  یمسج  هداشگ و  يا  هنیس  نهپ ، یتشپ  .تشاد 
يور رب  وا  نساحم  دوب ، گرزب  مرن و  هدنرد  ریش  ياه  ناوختـسا  نوچ  شیاه  ناوختـسا  رـس  دوب ، ضیرع  شیاه  فتک  تشرد و  وا 

زا يدـننامه  ضعب  هب  فاصوا  نیا  دوب .» کیراب  شیاهاپ  قاـس  تشاد و  هدـیچیپ  مهرد  یتالـضع  دوب ، هداد  تنیز  ار  نآ  شا  هنیس 
.دراد هراشا  وا  لیامش  لکش و 

(ع) ماما زا  هریغم  فیصوت  - 4

دش و یم  نیگمـشخ  یتقو  وا  زا  رت  نشخ  دوب ، ریـش  تئیه  هب  دیوگ : یم  دـنک و  یم  فیـصوت  ار  يو  تسوا ، نانمـشد  زا  هک  هریغم 
.(2) دش یم  تحاران  یتقو  وا  زا  رت  هدنبوک 

.دنک یم  نایب  ار  وا  ریظن  یب  تعاجش  مالسلا و  هیلع  ماما  یندب  تردق  فصو ، نیا 

88 ص :

.212  / 2 ْهرضنلا : ضایرلا  . 84  / 1 ءایلوالا : ْهیلح  . 107  / 3 باعیتسالا : - . 1
.91  / 3 بلاط : یبا  لآ  بقانم  - . 2
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نیرصاعم زا  یکی  فیصوت  - 5

، تشرد هایـس و  ینامـشچ  اـب  ـالاب  ناـیم  يدرم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  فیـصوت  ار  وا  یندـب  تافـص  زا  یـضعب  نیرـصاعم  زا  یکی 
ریش نوچ  یمرن  ناوختسا  شفتک  رس  دوب ، ضیرع  شیاه  فتک  نیب  تشاد و  گرزب  یندب  دوب ، هدراهچ  بش  هام  دننام  وا  ییورابیز 

هلـضع و زا  رپ  شندـب  .دـش  یمن  هداد  صیخـشت  مه  زا  تسد  فک  ود  دـننام  دوب و  هدـیچیپ  مهرد  شدـعاس  وزاـب و  تشاد ، دوجو 
یمن باضخ  ار  نآ  دوب و  وم  رپ  وا  نساحم  تشاد ، وم  شرس  تشپ  رد  دوب و  وم  نودب  شرس  يولج  .دوب  هرقن  قیربا  نوچ  شندرگ 

یم تکرح  ود  همین  تلاح  هب  تفر  یم  گنج  يارب  هاگره  درک و  یم  تکرح  شتـسد  دـعاس و  تفر  یم  هار  نامارخ  هاگره  .درک 
يدروخرب ره  رد  .دز  یم  نیمز  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  تفرگ  یمن  یتشک  وا  اب  یـسک  دوب و  يوق  تشاد ، یمرب  تباث  ياه  مدق  .درک 

.دوب زوریپ  عاجش و 

تسا و نآ  ریغ  یمالسا و  ملاع  رد  نامرهق  نیرتزراب  وا  .دندرمـشرب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  قافتا  هب  نایوار  هک  دوب  یتافـص  اه  نیا 
هیلاع ي تافـص  هفاضا  هب  تشادن ؛ ار  ییاه  ییاناوت  نینچ  وا  زج  هب  يرگید  سک  هک  تسا  یتعاجـش  تدش و  یندب ، تردق  ياراد 

.تسا یناکم  نامز و  ره  رد  نیقتم  دورس  هک  وا  یناسفن 
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ماما لماکت 

هراشا

تلیضف و لماک  هنومن ي  هک  احطب  خیـش  شیرق و  نمؤم  بلاط  وبا  شیوخ  ردپ  تیامح  تحت  یکدوک  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار وا  ادخ  هب  نامیا  اب  درک و  تیبرت  درخ  تداشر و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شدنزرف  وا  سپ  دش ؛ تیبرت  دوب ، تمارک  مامت  همدقم ي 

قالخا هب  ار  وا  تساخرب و  وا  تیبرت  هب  تراهط ، تفع و  رد  رـصع  نانز  يوناب  همطاف ، شنمادکاپ  ردام  هک  روط  نامه  درک ، هیذغت 
.تشاک وا  ناج  رد  ار  هفیرش  تافص  داد و  شرورپ  کین  تاداع  هدیدنسپ و 

(ص) ربمایپ تسد  هب  ماما  شرورپ 

یلام و عضو  دش و  شیرق  ریگ  نابیرگ  تشیعم  یگنت  يدام و  نارحب  درب  یم  رس  هب  یکدوک  نوا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
هزمح سابع و  شیومع  رسپ  دزن  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  تفرگ ؛ رارق  نآ  ریثأت  تحت  زین  بلاطوبا  يداصتقا 

ار دوخ  داهنـشیپ  دنتفر و  وا  دزن  هب  اه  نآ  سپ  دننک ؛ کبـس  ار  بلاطوبا  شیومع  نیگنـس  راب  هک  درک  تساوخرد  اه  نآ  زا  تفر و 
رایـسب ار  لیقع  .دـیربب  دـیتساوخ  ار  هک  ره  دـیراذگب و  نم  يارب  ار  لـیقع  تفگ : خـساپ  رد  يو  .دـندرک  مـالعا  وا  هب  کـمک  يارب 

رب ادـخ  هک  ار  یـسک  تفگ : اه  نآ  هب  تفرگ و  ار  یلع  ادـخ  لوسر  ار و  رفعج  هزمح ، ار و  بلاـط  ساـبع  سپ  تشاد ؛ یم  تسود 
.تفرگ رارق  وا  تفوطع  یتسود و  هانپ  رد  هللا و  لوسر  نماد  رد  ماما  مدرک و  رایتخا  درک  رایتخا  امش 

عبط و اب  دنک و  تیبرت  ار  وا  ات  تفرگ  شیومع  زا  ار  ماما  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیقی  هب 
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ار نآ  هک  دروآ  تسد  هب  ار  يزیچ  راثیا ، تفوطع و  یتسود ، بح و  زا  وا  تیامح  هیاس ي  رد  ات  دـیامن  هیذـغت  ار  وا  دوخ  ییامنهار 
قامعا ناج و  رد  ار  نآ  دـعاوق  لوصا و  یمالـسا و  ياه  شزرا  مامت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تفاین  شردـپ  هناخ ي  رد 

.درک كرد  ار  نآ  رهوج  تشاد و  نامیا  نآ  هب  دیمهف و  ار  مالسا  یگدنز  يادتبا  رد  وا  تشاک و  ماما  تاذ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  قالخا  اب  هک  دوب  یسک  نیرتهب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما 
راکفا و رب  ار  دوخ  گرزب  بالقنا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  .دـیمهف  ار  وا  تلاـسر  تشاد و  يراـگزاس  ملـسو  هلآ  و 
رد وا  زا  يراکادف و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  وا  .درب  یم  رـس  هب  تیلوفط  نارود  رد  ماما  درک ، مالعا  تیلهاج  تاداع 

ار وا  دـندرک و  یم  باترپ  خولک  گنـس و  وا  هب  اه  نآ  .درک  یم  تظفاحم  دـندرک  یم  هلمح  وا  هب  گنـس  اـب  هک  یناـکدوک  لـباقم 
نیا .دـندرک  یم  تیاکـش  ناشردام  ردـپ و  هب  هدرک و  رارف  هک  نیا  ات  دز  یم  اه  نآ  رب  تشم  اب  ماـما  دـندناوخ ؛ یم  هناوید  رحاـس و 

.داد ماجنا  مالسا  هار  رد  هک  دوب  يداهج  نیلوا 

تیانع تبحم و  ماسقا  دروم  تسیز و  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیامح  رد  هک  ییالط  هرود ي  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف یم  درک و  یم  تبحص  تفرگ ، یم  رارق  وا 

، مدوب كدوک  نم  یتقو  .دیناد  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  صاخ  تلزنم  یکیدزن و  تبارق ، رد  ارم  عضوم  امـش  »
یم نم  ندب  هب  ار  شندب  دیناباوخ ، یم  دوخ  صوصخم  هاگ  تحارتسا  رد  دینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  ارم  دناشن ، یم  دوخ  قاتا  رد  ارم 

راتفگ و رد  یغورد  زگره  .تشاذگ  یم  مناهد  رد  همقل  همقل  ار  اذغ  یهاگ  دناسر و  یم  نم  ماشم  هب  ار  شا  هزیکاپ  يوب  دنابسچ و 
هناشن ي زور  ره  .مدوب  ربمایپ  اب  هراومه  تساردام ، اب  هشیمه  هک  يدنزرف  نانوچ  نم  تفاین و  مرادرک  رد  یهابتشا 
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.(1)« منک ادتقا  وا  هب  هک  داد  یم  نامرف  درک و  یم  راکشآ  نم  رب  ار  وکین  قالخا  زا  يا  هزات 

راتفر تفوطع  ینابرهم و  اب  وا  اب  دوب ؟ صلاخ  وا  یتسود  بح و  تیاعر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگچ  دـینیب  یم  ایآ 
.دشاب وا  زا  يا  هنومن  شتافو  زا  دعب  یگدنز و  رد  ات  داد  یم  شرورپ  شیوخ  بادآ  قالخا و  قبط  ار  وا  درک و  یم 

ماما يوبن  تیبرت 

هراشا

وا دوجو  قمع  رد  سپ  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  شیومع  رـسپ  ردارب و  تیبرت  هب  داـیز  هجوت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـصق 
يارب هتـسجرب  یتیـصخش  دوخ  زا  سپ  دـشاب و  وا  تالیامت  تعیبط و  زا  یکاح  ات  تشاک  ار  هفیرـش  ياه  شیارگ  همیرک و  تاـفص 
.دوب تاذ  ولع  یقرت و  ياه  شزرا  مامت  زا  راشرس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبرت  .دشاب  شتلاسر  غالبا  يارب  ورشیپ  تما و 

: تسا تفگش  ياه  لکش  روص و  نیا  نآ ، ياه  همانرب  هلمج  زا  و 

سفن هب  ییانتعا  یب  - 1

يزور .درک  تیبرت  نتشیوخ  هب  ییانتعا  یب  یهاوخدوخ و  زا  يرود  تیعقاو ، ساسا  رب  ار  شردارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.»؟ تسیک : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دز ، ار  هللا  لوسر  هناخ ي  برد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. هللا لوسر  ای  منم  : » تفگ

: تفگ یم  سپ  .تشاد  تهارک  تسا ، تمظع  زا  یلاخ  نآ  هدنیوگ ي  يارب  هک  منم ، هملک ي  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.(2) درکن رارکت  ار  نآ  رگید  نآ  زا  دعب  دیمهف و  هملک  نیا  زا  ار  ربمایپ  تهارک  ماما  نم ،» نم ، »
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نیا زا  یگدـنز  رـسارس  رد  ماما  .درک  کـمک  وا  عیفر  ناـشخرد و  یگدـنز  هب  هک  دراد  تیاـکح  یمالـسا  تیبرت  ولع  زا  مادـقا  نیا 
مدرم رب  يرترب  تهبا و  همزال ي  هک  ار  تنطلـس  تموکح و  رهاظم  مامت  تما ، تسایر  تموکح و  مایا  رد  دوب و  رثأتم  هیلاـع  تیبرت 

تیاور نیخروم  .تشادن  اه  نآ  رب  يزایتما  چیه  تهج  نیا  زا  درک و  یم  یگدنز  تّما  دارفا  ریاس  دـننام  دوخ  تشاذـگ و  رانک  دوب 
هب دش و  تحاران  نآ  زا  وا  سپ  دندرک ؛ ینابرق  ینادنفـسوگ  دندرک و  اپ  رب  ینـشج  وا  يارب  تشذگ  نئادم  لها  رب  وا  هک  دـننک  یم 

شلها هب  ار  اه  نآ  ياهب  هک  نیا  ات  درک  عنم  ینابرق  تشوگ  ندروخ  زا  ار  شرکشل  متسه ؛ امـش  زا  یکی  دننام  زین  نم  تفگ : اه  نآ 
.تشادن ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  هب  يریظن  يرشب  خیرات  رد  هک  دوب  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  . (1) تخادرپ

هدیدنسپ تافص  هب  یگتسارآ  - 2

یتیبرت ثیداحا  زا  دراوم  نیا  تخومآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یمالـسا  ناشخرد  تیبرت  عاونا  زا 
: تسا

عطق وت  اب  هک  یـسک  هب  نک  لصو  تسا : قالخا  مراکم  زا  زیچ  هس  یلع ، يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فلا )
(2) «. تسا هدرک  متس  وت  هب  هک  ار  یسک  نک  وفع  تسا و  هدرک  مورحم  ار  وت  هک  یسک  هب  شخبب  تسا ، هدرک 

.دناسر یم  سفن  لامک  هجرد ي  نیرتالاب  هب  ار  ناسنا  هدیدنسپ ، ياه  تلصخ  نیا 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ب )

هار رد  يردارب  تاواسم و  دشاب ، تدوخ  نایز  هب  دـنچ  ره  ندرک  راتفر  لدـع  هب  مدرم  اب  تسا : تلـصخ  هس  لامعا ، دیـس  یلع ، يا  »
دنوادخ رکذ  لجوزع و  يادخ 
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.(1)« لاوحا مامت  رد  یلاعت  كرابت و 

.دشاب هتسارآ  نآ  هب  یناملسم  ره  تسا  هتسیاش  هک  دنتسه  یلیاضف  ساسا  هیلاع ، تافص  نیا 

، یتسدـگنت رد  ندرک  قاـفنا  تسا : ناـمیا  قیاـقح  زا  تلـصخ  هس  یلع ، يا  : » دوـمرف ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ج )
«. دشاب تدوخ  نایز  هب  هچ  رگا  ندرک  راتفر  لدع  هب  مدرم  اب  نادرگاش و  هب  شناد  ملع و  ندیشخب 

يا هنومن  ات  درک  تیبرت  ار  شملع  رهـش  هزاورد ي  ومع و  رـسپ  شردارب ، همیرک ، تافـص  نیا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دشاب مالسا  يارب  لماک 

یمادام اریز  نک ؛ ظفح  ار  نآ  سپ  منک  یم  شرافس  یتیـصو  هب  ار  وت  یلع ، يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  د )
زور رد  ادـخ  نآ  لابند  هب  دـشاب ، نآ  ماجنارب  رداـق  درب و  ورف  ار  دوخ  ظـیغ  هک  یـسک  یتسه : ریخ  رد  ینک ، ظـفح  ارم  تیـصو  هک 

.(2)« دشچب ار  نآ  معط  هک  دنک  اطع  ینامیا  دنادرگ و  نمیا  ار  نآ  تمایق 

؟ دیا هدید  دهد  یم  رارق  تمالس  تلیضف و  بوچراهچ  رد  ار  ناسنا  بئاصم  اه و  نارحب  همه  رد  هک  ار  یتیبرت  میلاعت  نیا  ایآ 

نید ضیارف  هک  سک  نآ  دنمدرم : نیرتهب  دننک و  تاقالم  ار  ادخ  درف ، هس  یلع ، يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ه )-
سک نآ  تسا و  مدرم  نیرتراکزیهرپ  زا  وا  هک  دزیهرپب  نید  تامرحم  زا  هک  سک  نآ  تسا ، مدرم  ِنیرتدباع  وا  هک  دراذـگن  ورف  ار 

.(3)« تسا مدرم  نیرت  ینغ  وا  هک  دنک  تعانق  هداد  وا  هب  دنوادخ  هچ  نآ  هب  هک 
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.تسوا هب  برقت  رد  لاعتم و  دنوادخ  تعاط  رد  مدرم  نیرترب  زا  دهد ، قیبطت  شیوخ  یگدنز  اب  ار  هدیدنسپ  لاصخ  نیا  هک  یسک 

اب ار  هتـشذگ  رد  ناردـپ  هب  رخافت  تیلهاج و  رورغ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یلع ، يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  و  و )
رتزیزع دـنوادخ  دزن  تـسا ، رتراـکزیهرپ  هـک  ره  .تـسا  كاـخ  زا  مدآ  دـنمدآ و  دـنزرف  اـه  ناـسناانامه  درب ؛ نـیب  زا  مالـسا  يورین 

.(1)« تسا

وغل ار  اه  بسن  هب  يرترب  فالتخا و  هدرب و  نیب  زا  ار  مدرم  نیب  یتاقبط  ياه  هلصاف  هک  تسا  یمالسا  میلاعت  نیرتالاب  زا  تیصو  نیا 
نارگید زا  ار  وا  تسا و  ناـسنا  يارب  بقارم  نیرت  گرزب  هک  دـناد  یم  حـلاص  لـمع  يوقت و  رد  ار  اـه  ناـسنا  نیب  تواـفت  هدومن و 

.دهد یم  تفارش  وا  هب  دنک و  یم  صخشم 

: درک شرافس  نآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يا  هیلاع  يایاصو  زا  ز )

دوخ يارب  هک  ار  هچ  نآ  درادب  تسود  شردارب  يارب  هک  یـسک  ره  دنتـسه : شرع  هیاس ي  ریز  تمایق  زور  رد  هورگ  هس  یلع ، يا  »
ای دنـسپ  دروم  دـنوادخ  يارب  راک  نآ  هک  دـنادب  ات  دـهنن  سپ  شیپ و  یماگ  نآ  رد  دـسرب و  يراـک  هب  هک  يدرم  .دراد  یم  تسود 

دنک نامرد  هک  ار  دوخ  بیع  ره  اریز  دـنک ؛ ناـمرد  ار  دوخ  بیع  هک  نیا  رگم  دریگن  یبیع  دوخ  ردارب  زا  هک  يدرم  تسا و  دنـسپان 
.(2)« دزادرپب دوخ  هب  هک  تسا  سب  ناسنا  يارب  دوش و  یم  شاف  شرگید  بیع 

زا هدش و  تیبرت  تافص  نیا  اب  ماما  ...دناسر و  یم  لامک  دشر و  حطـس  نیرتالاب  هب  ار  ناسنا  هک  یتافـص  تافـص ! نیا  تسابیز  هچ 
.دوب شا  یگدنز  ياه  همانرب 

رسپ ردارب و  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  يا  هدیدنسپ  ياه  تلصخ  یضعب  اه  نیا 
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هک دوب  ماما  يارب  يوبن  تیبرت  ياه  همانرب  زا  یکی  نیا  .دشاب  نارگید  اب  دوخ  يراتفر  يوگلا  وا  يارب  ات  درک  یم  شرافـس  شیومع 
.میدرک رکذ  ماما  دنسم  رد  ار  نآ  رتشیب  ام 

هدیهوکن تافص  زا  ماما  بانتجا  - 3

، تشاد رذحرب  دهد ، یم  لزنت  يدایز  دح  ات  ار  ناسنا  هک  اه  تلصخ  تافص و  یـضعب  زا  ار  ماما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: هلمج زا 

.(1)« ربک صرح و  دسح ، مراد : یمزاب  تلصخ  هس  زا  ار  وت  یلع ، يا  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فلا )

.دوش یمن  هدولآ  نآ  هب  فیرش  ناسنا  هک  تسا  یگدنز  ناهانگ  زا  اه  تلصخ  نیا 

ار ملع  دـناوخب ، دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  ای  املع  اب  هلداجم  ناهیفـس ، اب  همـصاخم  يارب  هک  یـسک  یلع ، يا  : » دومرف ب )
.(2)« تسا شتآ  لها  دزومایب 

دسر و یمن  تقیقح  هب  دشاب  هتخیمآ  ضارغا  هب  رگا  اما  دشابن ؛ هدولآ  تسپ  ضارغا  هب  دشاب و  ادخ  يارب  هناصلاخ و  دیاب  ملع  بلط 
: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  نآ  هب  ثیدح  .دوش  یم  تبوقع  راچد  ادخ  دزن 

.تسا لاعتم  دنوادخ  زا  يرود  سفن و  ضرم  زا  یشان  هک  صخشم  تیلباق  زاربا  اه و  نآ  رب  هبلغ  ناهیفس ، اب  زیتس  يارب  ملع  بلط  - 

يارب هک  یعافد  ای  تسا  زراـبم  ياـملع  زا  هک  دـنک  راـهظا  عمج  رد  دـهاوخب  صخـش  هک  نیا  اـملع و  اـب  هلداـجم  يارب  ملع  بلط  - 
.دنک یم  رود  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  درف  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  عطق  روط  هب  دشاب ، ایند  یتسود 
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ظفح نآ  زا  ار  اـم  دوخ ، لـضف  فـطل و  هب  میهاوـخ  یم  ادـخ  زا  هک  وا ، نوـماریپرد  ندـش  عـمج  مدرم و  توـعد  يارب  ملع  بلط  - 
.دیامرف

ربخ مدرم  نیرتدـب  زا  وت  هب  یهاوخ  یم  یلع ، يا  : » تسا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لوق  ماما ، يارب  يوبن  تیبرت  ياهدـنب  زا  ج )
نآ زا  رتدب  زا  یهاوخ  یم  ایآ  .دریذپن  ار  یشزغل  دشخبن و  ار  یهانگ  هک  یـسک  : » دومرف ادخ ،» لوسر  يا  یلب  : » تفگ یلع  مهدب »؟

.(1)« دشابن وا  ریخ  هب  يدیما  دنشابن و  نمیا  وا  رش  زا  مدرم  هک  یسک  : » دومرف یلب ،» : » تفگ یلع  مهدب »؟ ربخ  وت  هب 

.دنوش یم  فصتم  نآ  هب  هعماج  دارفا  نیرت  هیامورفو  نیرتدب  اهنت  هک  دنتسه  يدنسپان  ياه  تلصخ  اه  نیا 

راتفگ نیا  درک ، تیبرت  نآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شدـهعیلو  ردارب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتیبرت  ياـیاصو  زا  د )
هدیاف تسین ؛ ینیبدوخ  زا  رت  كانفوخ  يا  ییاهنت  چیه  لقع و  زا  رت  هدیافاب  یلام  چیه  ینادان ، زا  رتدب  يرقف  چـیه  یلع ، يا  : » تسوا

زا رتهب  یبسح  چـیه  يزیهرپب و  یهلا  تاـمرحم  زا  هک  تسا  نآ  يراـکزیهرپ  نیرترب  دـینک ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  یتقو  لـقع  ي 
تنم ملع و  تفآ  یـشومارف  نخـس ، تفآ  غورد  هک  یتسرد  هب  .تسین  دنوادخ  تافـص  رد  رکفت  دـننام  یتدابع  چـیه  شوخ و  قلخ 

.(2)« تسا یگدنشخب  تفآ  نتشاذگ 

هزاورد یصو و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دراد ، رارق  قالخا  نساحم  بادآ و  ردص  رد  هک  هدنـشخرد  تمکح  نیا  وترپ  رد 
.دشاب شگرم  زا  دعب  یگدنز و  رد  لماک  يا  هنومن  ات  درک  یم  تیبرت  ار  دوخ  ملع  رهش  ي 
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یم هایـس  ور  ار  ناـسنا  غورد  اریز  زیهرپب ؛ غورد  زا  یلع ، يا  : » تسوا لوق  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  يوبن  هیلاـع ي  تیبرت  زا  ه )-
نادب .دوش  یم  هتشون  وگتسار  ادخ  دزن  دنک و  یم  دیفس  ور  ار  ناسنا  یتسار  انامه  دوش و  یم  هتـشون  باذک  ادخ  دزن  سپـس  دنک و 

.(1)« تسا موش  غورد  كرابم و  یتسار  هک 

رـش زا  تاجن  ببـس  تلیـضف و  ره  ثعاب  یتسار  سکع  رب  تسا و  غورد  رد  ناگدنب  تکاله  ایند و  داسف  تسا و  رـش  دـیلک  غورد ،
.تسا

: دومرف هیصوت  نآ  هب  ار  ماما  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یمالسا  تیبرت  ياه  یتفگش  زا  و )

.(2)« نک زیهرپ  ینیچ  نخس  تبیغ و  زا  یلع ، يا  »

طوقس ثعاب  زین  هنیک و  ینمشد و  داجیا  ثعاب  مدرم  نیب  رد  تبیغ  اریز  درک ؛ یهن  تبیغ  زا  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یتـسپ راـچد  يدرف  دـهاوخ  یمن  تسا و  راتـساوخ  ار  یناملـسم  ره  تمارک  مالـسا  دوش و  یم  هعماـج  رد  هدـنوش  تبیغ  تیـصخش 

دنا و هتسناد  ینثتـسم  دشاب ، رهاظتم  روجف  قسف و  هب  هک  ار  یـسک  طقف  دنا و  هدرک  میرحت  مالـسا  رد  ار  تبیغ  تدش  هب  اهقف  .ددرگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسین  زیاج  نآ  زا  ریغ  یـصاعم  هب  یلو  دنا ؛ هدرمـش  زیاج  قسف  هب  رهاظت  تهج  هب  ار  وا  زا  ندرک  تبیغ 
لقن مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  يدایز  رابخا  .دوش  یم  عامتجا  رد  تارکنم  راـشتنا  بجوم  نوچ  دـنا ؛ هدرک  یهن  ینیچ  نخـس  زا  ملـسو 

.تسادخ قلخ  نیرتدب  نیچ  نخس  هک  هدش 

نیـشنب و يدرک  بضغ  هاگ  ره  نکن ، بضغ  یلع ، يا  : » تسوا راتفگ  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتیبرت  يایاصو  زا  ز )
ار تبـضغ  سرتب ، ادـخ  زا  دـش : هتفگ  وت  هب  یتقو  .نک  رکفت  اه  نآ  هراـبرد ي  وا  ملح  ناگدـنب و  رب  راـگدرورپ  تردـق  هراـبرد ي 

هب نک و  شکورف 
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.(1)« درگزاب تملح 

يدوباـن ثعاـب  اریز  دـنا ؛ هدرک  یهن  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و  يا  همیرج  ره  ببـس  رـش و  ره  دـیلک  بضغ 
تسا و هدرک  رکذ  ار  نآ  رش  زا  ندوب  ناما  رد  جالع و  یگنوگچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .ددرگ  یم  وا  تکاله  صخش و 
، دراذگ یم  اج  هب  دوخ  زا  دسافم  ررض و  زا  بضغ  هچ  نآ  رب  لاعتم و  دنوادخ  تردق  هب  بضغ ، تلاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ 

.دنک رکف 

هک نیا  زا  ار  وت  یلع ، يا  : » تسوا لوق  نیا  تخومآ  ماما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتیبرت  هدنزرا ي  يایاصو  زا  ح )
شلها و اب  رگم  تسین  زیاج  رکم  نوچ  منک ؛ یم  یهن  رکم  زا  ار  وت  منک و  یم  یهن  ینک ، کمک  نآ  دـض  هب  ینکـشب و  ار  تدـهع 

دوش ملظ  وا  رب  هک  یسک  نوچ  منک ؛ یم  یهن  ملظ  زا  ار  وت 

.(2)« دهد یم  يرای  ار  وا  ادخ 

.دوش یم  ناسنا  تکاله  طوقس و  بجوم  هدرک ، یهن  ار  اه  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاه  تلصخ  نیا 

يارب زگره  دراد ، راوتسا  هدیقع ي  نید ، رد  هک  یسک  ره  یلع ، يا  : » تسا تیـصو  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  تیبرت  مئالع  زا  ط )
نآ يارب  دنک و  یمن  يرازگساپس  قولخم  زا  تسا  هدرک  اطع  قلاخ  هچ  نآ  يارب  دنک و  یمن  رایتخا  ار  ادخ  مشخ  قولخم ، تیاضر 
درف تهارک  هب  دوش و  یمن  نوزف  صیرح  صرح  هب  قزر ، انامه  دنک ؛ یمن  تیاکـش  مدرم  زا  تسا ، هتـساوخن  وا  يارب  دـنوادخ  هچ 

.(3)« داد رارق  کش  رد  ار  نزح  یتحاران و  اضر و  نیقی و  مزالم  ار  يداش  رورس و  دنوادخ  .دریذپ  یمن  رییغت 
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ربمایپ هدنزرا ي  تیصو  نیا  هب  اذل  میا ؛ هدرک  رکذ  ماما  هب  شدنـسم  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يایاصو  لیـصفت  هب  ام 
.مینک یم  افتکا  نینمؤملاریما -  ماما  وا -  ملع  رهش  باب  یصو و  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسا رد  نتفرگ  یشیپ 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ناـیوار  نیخروم و 
مدرک شتسرپ  ار  لاعتم  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هداد  تبثم  خساپ  نامیا  مهف و  يور  زا  وا  توعد  هب  هدروآ ، نامیا 

.(1)« دنک شتسرپ  ار  وا  تما  نیا  زا  يدحا  هک  نیا  زا  لبق 

دوب و تکاس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـید و  یم  ار  رون  مدینـش ، یم  ار  ادـص  مدوب  هلاـس  تفه  هک  یتقو  : » دومرف
ار لیئربج  يادص  یکدوک  نس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  ینعم  . (2)« دوب هدشن  هداد  وا  هب  راذنا  غیلبت و  هزاجا ي 

رـشتنم مدرم  نیب  رد  غالبا و  ار  شتلاسر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  زا  لـبق  تسا ، هدـید  یم  ار  وا  رون  هدینـش و  یم 
.دنک

يارب درکن و  رب  رد  ار  نآ  هایـس  سابل  زگره  درکن ، هدولآ  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـه  تب  اـب  تیلهاـج  هک  دـنا  قفتم  ناـیوار  ماـمت 
.(3) دندرک وا  ریغ  هک  هنوگ  نآ  درکن ، هدجس  یمنص 

وا يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  دیزرون و  كرـش  ادخ  هب  زگره  یمـشاه  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیوگ : یم  يزیرقم 
ار وا  هدرک و  هدارا  ار  ریخ 
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.(1) داد رارق  نیلسرملا  دیس  دوخ  يومع  رسپ  تلافک  تحت 

شزرا هب  تفریذپ ، ار  مالسا  دروآ و  نامیا  مه  هجیدخ -  هرهاط -  هقیدص ي  نینمؤملا  ما  وا  هارمه  دروآ و  مالسا  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  ماما  .درک  میدقت  مالـسا  هار  رد  تشاد ، هک  يدایز  ياه  تورث  زا  ار  دوخ  ییاراد  مامت  دروآ و  نامیا  نآ  فادـها  اه و 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  دیورگن  مالسا  هب  يدحا  يا  هناخ  چیه  رد  زور  نآ  : » دیوگ یم  نخس  مالسا  هب  هجیدخ  دوخ و  نامیا  زا 
،(2)« مدوب اه  نآ  نیموس  هک  نم  هجیدخ و  ملسو ،  هلآ  هیلع و 

نیلوا یلع  تفگ : قاحسا  نبا  .هجیدخ  زا  دعب  دروآ  نامیا  هک  مدرم  زا  دوب  یسک  نیلوا  یلع  تفگ : سابع  نبا 

.(3) دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هب  ادخ و  هب  نمؤم 

مالسا یتقو  شکرابم  نس  هک  هدش  هتفگ  ، (4) تـسا نایوار  نیخروم و  قفاوت  دروم  هک  تسا  يزیچ  مالـسا  نتفریذپ  رد  ماما  تقبس 
،(5) تسا هدوب  لاس  هن  ای  تفه  دروآ 

.تسا هدوب  یکدوک  نارود  لیاوا  رد  وا  هک  دنک  اضتقا  وا  هرابرد ي  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیبرت  رد  لمأت  هک  نیا  رگم 

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  مالسا  رد  دوخ  تقبس  راختفا ، تزع و  اب  وا  لاح  ره  هب 

.(6)« مدناوخ زامن  دناوخب ، زامن  وا  هک  نیا  زا  لبق  مدش و  ناملسم  رکب  یبا  مالسا  زا  لبق  ملوا -  قوراف  گرزب و  قیدص  نم  »

: وا لوق  هب  .دنهد  یم  تبسن  وا  هب  ار  رعش  نیا 

101 ص :

.16  / 1 عامسالا : عاتما  - . 1
.116  / 4 ْهغالبلا : جهن  - . 2
.116  / 4 ْهغالبلا : جهن  - . 3

.400  / 6 لامعلا : زنک  . 14  / 3 دعس : نبا  تاقبط  . 301  / 2 يذمرتلا : حیحص  - . 4
.12 یبلاعثلا : فراعملا ، فئاطل  - . 5

.257  / 2 ضایرلا : . 58 رئاخذلا : . 73 فراعملا : - . 6
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ًاّرُط مالسالا  یلإ  مکتقبس 

یملُح ناوأ  ُتغََلب  ام  ًامالُغ 

.دوب نم  یگدنز  لیاوا  مدوب و  یکدوک  هک  یلاح  رد  متفرگ  یشیپ  مالسا  رد  امش  همه ي  زا  * 

رد لاقرم  مشاه  .دـنا  هدرک  یم  راختفا  نآ  هب  ماما  هباحـص ي  مامت  هدوب و  عیاـش  یمالـسا  عماوج  همه ي  رد  ماـما  يارب  تمارک  نیا 
: دیوگ یم  نیفص 

یّلعُملا دمحا  ّمع  نبا  عم 

الَهَتسا يدهلاب  ُلوسَّرلا  هیف 

یّلصو هقَّدَص  نم  ُلَّوأ 

(1) یلبأ یتح  َراّفُکلا  دهاجف 

.درک زاغآ  ار  وا  تیاده  ادخ  لوسر  هک  يراوگرزب  دمحا ، يومع  رسپ  اب  * 

.دیگنج رافک  اب  رمع  رخآ  ات  دناوخ و  زامن  درک و  قیدصت  ار  وا  هک  یسک  نیلوا  * 

: تفگ تسا ، ماما  باحصا  ناگرزب  زا  هک  سیق  نب  دیعس 

یفطصملا ِّمع  نباو  یلع  اذه 

اعَد نأ  اِّمل  باجأ  نَم  ُلَّوأ 

.دروآ نامیا  وا  هب  درک  توعد  ار  وا  یتقو  هک  تسا  یسک  نیلوا  یفطصم و  يومع  رسپ  یلع  نیا  * 

شباحـصا هب  تسا و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  تسا  يدرف  نیلوا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  درک  مـالعا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.(2)« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  هدش ، ناملسم  هک  یسک  نیلوا  هدش و  دراو  نم  رب  ضوح  رب  امش  زا  هک  یسک  نیلوا  : » تفگ

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  يارب  راختفا  فرش و  تمالع  نیملسم و  همه ي  قافتا  دروم  مالسا ، رد  ماما  نتفرگ  یشیپ  لاح  ره  هب 

102 ص :

.135  / 3 ریثا : نبا  لماکلا ، - . 1
.21  / 3 ریدغلا : - . 2
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(ص) ربمایپ هب  تبحم 

.درک ادا  لماک  روط  هب  ار  یتسود  نیا  قح  تشاد و  یم  تسود  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  مامت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دوب هنوگچ  ادخ  لوسر  هب  تبسن  امش  یتسود  دیسرپ : درک و  لاؤس  وا  یتسود  یگنوگچ  زا  یصخش 

.(1)« ...دوب رتهب  ناگنشت  يارب  درس  بآ  زا  ام و  ناردام  ام ، دالوا  ام ، لاوما  زا  ام  دزن  رد  وا  یتسود  هللاو  : » داد خساپ  ماما 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  یتسود  صالخا و  رد  هباحـص ، نیب  رد  هن  يوبن و  نادناخ  نیب  رد  هن  تسا  ملـسم  هچ  نآ 
غاب بحاص  دـش ، یغاب  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  ربماـیپ  هب  تبـسن  وا  یتسود  دراوم  زا  .دـش  یمن  ادـیپ  ماـما  هیبش  یـسک 

دیشک بآ  ولد  نیدنچ  تعرس  هب  سپ  مهد ؛ یم  امرخ  هناد  کی  يولد  ره  يارب  یهدب ؟ بآ  ار  اه  تخرد  نیا  یناوت  یمایآ  تفگ :
نآ هب  ار  وا  دروآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  اه  نآ  ًاروف  وا  داد و  وا  هب  امرخ  زا  رپ  تسد  فک  کی  غاب  بحاص  و 

.(2) درک ماعطا 

(ص) ربمایپ هب  تمدخ 

ياج زا  تساوخ  یم  رگا  یتح  دوب ؛ راد  هدهع  ار  وا  تمدخ  هب  مادقا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تبقارم  مالسلا  هیلع  ماما 
.(3) درک یم  هیکت  وا  هب  دنیشنب  تساوخ  یم  رگا  تفرگ و  یم  ار  شتسد  وا  دزیخرب 

هب سپ  .تساوخ  یم  کمک  ربمایپ  زا  دش و  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یـصخش  دـنا : هدرک  لقن  وا  زا  هک  یفیاطل  و 
نآ نک .» عطق  نم  زا  ار  وا  نابز  یلع ، يا  : » دومرف ماما 

103 ص :

.213  / 3 بدالا : ْهنازخ  - . 1
.102  / 2 دمحأ : دنسم  - . 2

.187 يرولا : مالعا  - . 3
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هتفرگارف تشحو  سرت و  ار  وا  درک و  تکرح  یلع  اب  سپ  دـیمهفن ؛ مالک  نیا  زا  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دارم  صخش 
؟ ینک یم  عطق  ارم  نابز  ایآ  نسحلاابا ، يا  تفگ : ماما  هب  .دوب 

«. منک یم  لمع  ار  تسا  هتفگ  نم  هب  هچ  نآ  : » تفگ وا  هب  ماما 

لوسر هک  دیمهف  تخیر و  ورف  درم  نآ  سرت  سپ  يراد ،» تسود  ار  هچ  نآ  ریگب  : » دومرف وا  هب  دیـسر و  هقدص  رتش  هب  ات  تفر  ماما 
رد ار  مهبم  مالک  نیرتابیز  : » دیوگ یم  دهد و  یم  حرش  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  ماما  .تسا  هدوب  هچ  شدصق  ادخ 

.(1)« يونش یم  برع  مالک 

دش یم  راوس  ربمایپ  گنر  يرتسکاخ  رتسا  رب  دش و  راد  هدهع  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جئاوح  ندروآرب  صالخا  اب  ماما 
.(2) دهد ماجنا  تسا  ربمایپ  هدهع ي  رب  ار  هچ  نآ  هک  تشگ  یم  راصنا  نیب  رد  و 

(ص) ربمایپ يارب  ماما  ياهاعد  زا  يا  هنومن 

 - شملع رهش  هزاورد ي  ردارب و  دننامه  ار ، وا  تلزنم  ولع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماقم  نارگید  هباحص و  زا  سک  چیه 
 - مالسلا هیلع  ماما 

وا هب  تسا ، هدرک  هراشا  شماقم  تمظع  لضف و  هب  تسوا و  يارب  میظعت  دـیجمت و  زا  راشرـس  هک  اهاعد  زا  يرایـسب  .تخانـش  یمن 
: تساه نآزا  یکی  نیا  دراد و  صاصتخا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  - 1

.قتارلا قئافلا  بجتنملا  هللادبع  نب  دمحم  نیلسرملا  بیطا  یلع  هللا  یّلصو  نیملاعلا ، بر  هّللدمحلا  »

104 ص :

.154  / 1 بدالا : ْهنازخ  - . 1
.222  / 2 ظحاجلا : لئاسر  - . 2
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.دوروملا ضوحلاو  دومحملا ، رکذلاب  ًادّمحم  َّصُخف  مهللا 

یفو هتّبحم ، نیفطـصملا  یف  لعجاو  هلیـضفلاو  هعفَّرلاو  هلیـسولا ، هلآو  هیلع  کتاولـص  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادّمحم  تآ  مهللا 
.هتمارک نیبرقملا  یفو  هتجرد ، نییلعلا 

ٍءاطَع ِّلک  نمو  میعنلا ، کلذ  عسوأ  ٍمیعن  لـک  نمو  همارکلا ، کـلت  لـضفأ  ٍهمارک  لـک  نم  هلآو  هیلع  کتاولـص  ًادّـمحم  طـعا  مهللا 
هنم برقأ  کقلخ  نم  دحأ  نوکی  یتح ال  مسقلا  کلذ  رفوأ  ٍمِسق  ِّلک  نِمو  رـُسیلا ، کلذ  رـضنأ  ٍرـُسی  ِّلک  نِمو  ءاطعلا ، کلذ  لزجأ 

ریخلا مامإ  هلآو ، هیلع  کتاولـص  ٍدّـمحم  نم  هلیـسو  برقأ  الو  ًاقح ، کیلع  مظعأ  ـالو  هلزنمو ، ًارکِذ  كدـنع  هنم  عفرأ  ـالو  ًاـسلجم ،
.نیملاعلل همحرو  دالبلاو  دابعلا  عیمج  یلع  هکربلاو  هیلإ ، یعادلاو  هدئاقو ،

، تاوَهَّشلا یَنُمو  سفنـالا ، هوهـشو  همعَّنلا ، رارقو  حورلا ، ِحُّوََرتو  شیعلا ، درب  یف  هلآو  هیلع  کتاولـص  ٍدّـمحم  نیبو  اـننیب  عمجا  مهّللا 
دهشن اینُّدلا ، تاجهب  هبُشت  ٍهجهبو ال  میعَّنلا ، ِهرـضنو  نیعلا ، ِهَُّرقو  همارکلا ، ِدَدؤُسو  هنینأَمُّطلا ، دوهُـشو  هلیـضفلا ، ءاجرو  تاّذَّللا ، مِعنو 

هللا یّلـصف  نیقیلا ، هاتأ  یتح  كدبعو  کلیبس ، یف  دهاجو  کبنج ، یف  يذوأو  هّمالل ، دهتجاو  هحیـصَّنلا ، يّدأو  هلاسِّرلا ، َغَّلب  دـق  ُهَّنأ 
.نیبّیطلا هلآو  هیلع 

اّنع هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ٍدّمحم  حور  غِّلب  مارحلاو ، ِّلِحلا  برو  مارحلا ، رعـشملا  ّبرو  ماقملاو ، نکُّرلا  برو  مارحلا ، دـلبلا  ّبر  مهللا 
یلعو نیبتاکلا ، مارکلا  هظفحلا  یلع  مهللا  ّلصو  نیعمجا ، کلـسرو  کئایبنأ  یلعو  نیبرقملا ، کـتکئالم  یلع  ِّلـص  مهللا  مالـسلا ،

.(1)« نیعمجأ نینمؤملا  نم  عبسلا  نیضرالا  لهأو  عبَّسلا  تاومسلا  لهأ  نم  کتعاط  لهأ 

هجرد ولع  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  تشادگرزب  مارتحا و  عاونا  اعد  نیا  رد  امش 

105 ص :

.263  / 20 راونالا : راحب  . 83  / 3 ماکحالا : بیذهت  - . 1
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وا يارب  نییلع  یلعا  رد  ار  هجرد  نیرتالاب  ماقم و  ولع  دـنوادخ ، زا  وا  دـینیب ؛ یم  دـنا  هدرک  ناـیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دنک یم  تساوخرد 

: دیامرف یم  تساعد ، نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ماما  مارتحا  رهاظم  زا  - 2

یماونو کتاولـص ، فئارـش  لعجا  اهدیعـسو ، اهِّیقـش  اهترِطف ، یلع  بولقلا  لباجو  تاکومـسملا ، معادو  تاّوُحدَـملا ، یحاد  مهّللا  »
، لیطابالا تاثیبخ  غماّدـلاو  قحلاب ، ّقحلا  نلعُملاو  قلغنا ، اِمل  حـتافلاو  قبـس ، اـمل  متاـخلا  کـلوسرو  كدـبع  ٍدّـمحم  یلع  کـتاکرب 

ًایِعاو ٍمزَع ، یف  ٍهاو  ـالو  ٍمُدـُق ، نع  ٍلِـکان  ریغ  کـتاضرم ، یف  ًارفوتـسُم  كرمأـب ، علطـضاف  ُهَتلَّمح  اـمک  لـیلاضالا ، تـالوص  غمادـلاو 
دعب بولقلا  هب  تَیِدُـهو  طباخلل ، قیرّطلا  ءاـضأو  سباـقلا ، سبق  يروأ  یتح  كرمأ ، ذاـفن  یلع  ًایـضام  كدـهعل ، اـظفاح  کـیحول ،

كدیهـشو نوزخملا ، کملع  نزاخو  نومأملا ، کنیمأ  وهف  ماکحالا ، تارِّینو  مالعالا ، تاحـضومب  ماقأو  ماـثآلاو ، نتفلا  تاـضوخ 
.قلخلا یلا  کلوسرو  قحلاب ، کثیعبو  نیدلا ، موی 

.کلضف نم  ریخلا  تافعاضم  هزجاو  کّلظ ، یف  ًاحسفم  هل  حسفا  مهللا 

اذ هلاقملا ، یِـضرم  هداهـشلا ، لوبقم  کثاعبنا  نِم  هلعجاو  هرون ، هل  ممتأو  هتلزنم ، کیَدـَل  مرکأو  هءانب ، نینابلا  ءانب  یلع  لـغأو  مهللا 
.لصف هبطخو  لدع ، ٍقطنم 

.(1)« همارکلا فحتو  هنینأمطلا ، یهتنمو  هعّدلا ، ءاخرو  همعنلا ، رارقإو  شیعلا ، درب  یف  هنیبو  اننیب  عمجا  مهللا 

میظعت و عاونا  مامت  نآ ، رد  تسا و  هدش  هتشون  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  هب  ماما  لماک  تخانـش  هطاحا و  اب  اعد  نیا 
.تسالعا سودرف  رد  وا  تاجرد  ولع  يارب  ییاعد  تیاهن  رد  تسا و  جردنم  میرکت 
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(ص) ربمایپ زا  لیلجت 

هرابرد .دوتس  یم  ار  وا  هجو  نیرتهب  هب  تشاد و  لماک  نامیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  توبن و  هب  دوب و  نیقی  رب  ماما 
: تسا هتفگ  وا  ي 

همزأ هیلإ  تَِیُنثو  راربالا ، هدئفأ  هوحن  تَفِرُـص  دق  همالـسلا ، دهاممو  همارکلا ، نداعم  یف  ٍتبنم ، فرـشأ  هبتنمو  ٍّرقتـسم ، ریخ  ُهّرقتـسم  »
ُُهتمَـصو نایب ، همالک  هَّزِعلا ، هب  َّلذأو  هَّلِّذـلا ، هب  ّزعأ  ، ًانارقأ هب  قَّرفو  ًاـناوخإ ، هب  فَّلأ  رئاوَّثلا  هب  أـفطأو  نئاـغَّضلا ، هب  هّللا  نفد  راـصبالا ،

.(1)« ناِسل

زا ریغ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  تیـصخش  زا  میرکت  لیلجت و  عاونا  ماما ، تاـملک  نیا  رد 
.تخانشن ار  وا  یسک  شملع ، رهش  هزاورد ي 

، هرجـش ریخ  هترجـشو  هرـسأ ، ریخ  هترـسأ  يداـهلا ، باـتکلاو  يداـبلا  جاـهنملاو  یلجلا ، ناـهربلاو  یـضملا ء ، رونلاـب  هثعتبا  : » دومرف
، هیفاش هظعومو  هیفاک ، هجحب  هلسرأ  .هتوص  اهنم  ّدتماو  هرکذ  اهب  الع  هبیطب  هترجهو  هکمب ، هدلوم  هلّدهتم ، اهرامثو  هلدتعم ، اهناصغأ 

قّقحتت ًانید  مالسالا  ریغ  غتبی  نمف  .هلوصفملا  ماکحالا  هب  نَّیبو  هلوخدملا ، عدبلا  هب  عمقو  هلوهجملا ، عئارشلا  هب  رهظأ  هیفالتم ، هوعدو 
.(2)« لیبولا باذعلاو  لیوطلا  نزحلا  یلا  هبآم  نکیو  هتوبک ، مظعتو  هتورع ، مصقنتو  هتوفش ،

هللا یلص  ربمایپ  نادناخرد  نیقی  روط  هب  دراد و  تیاکح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  لیلجت  میظعت و  زا  ماما  تاملک  نیا 
هتشاد هطاحا  وا  ملع  هب  دمهفب و  ار  وا  تقیقح  هک  دوبن  یسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زج  هب  هباحـص ، نیب  رد  ملـسو و  هلآ  هیلع و 

.دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  رد  ترضح  نآ  تاملک  زا  یضعب  دش  رکذ  هک  هچنآ  ...دشاب 
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یحو نتشون 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شلوسر  هدـنب و  رب  دـنوادخ  لزنم  یحو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  نیا  رب  ینبم  يداـیز  راـبخا 
هطقن هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  هک  نیا  اـمک  تشون ؛ وا  ار  میرک  نآرق  زا  يداـیز  ياـه  هروس  . (1) دراد دوجو  تشون ، یم  ار  ملـسو 

(2)و(3). درک عضو  ار  نآرق  رد  يراذگ 

(ص) ربمایپ ياه  نامیپ  نتشون 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ار  هچ  نآ  وا  .تشون  یم  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  همان  حلص  تادهعت و  مالـسلا  هیلع  ماما 
لها اـب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  (4) و  تـشون دوـب ، هدرک  نییعت  اـه  نآ  ریغ  نارجن و  لـها  يارب  ملـسو  هلآ  و 

وا رگا  ادخ ، لوسر  دمحم  سیونن  دنتفگ : نیکرـشم  ادخ ،» لوسر  دمحم  نیب  تسا  يدادرارق  نیا  : » تشون ماما  درک ، حلـص  هیبیدح 
، نینچمه درک ؛ كاپ  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  .میدـیگنج  یمن  وا  اب  میتسناد  یم  لوسر  ار 
فالغ و رد  ياهریشمش  اب  رگم  دنوشن  هکم  دراو  حالـس  اب  دننامب و  اج  نآ  رد  زور  هس  دنوش و  هکم  دراو  هک  دندرک  طرـش  نآ  رد 

.(5) نآ لاثما 

108 ص :

.30  / 1 باعیتسالا : - . 1
.89  / 1 ْهداعسلا : حاتفم  - . 2

یسک زا  ار  زیچ  چیه  تسا و  لهج  زا  موصعم  ماما  دنتـسم  نآ  رگنایب  یتایاور  دیآ و  یم  تسد  هب  نید  فراعم  زا  هچ  نآ  ربانب  - . 3
لها عبانم  زا  هلمج  نیا  تساراد و  ار  مولع  مامت  ریبخ  میکح  ندـل  نم  هیحان  زا  اـهنت  يداتـسا  نتـشاد  نودـب  هتفرگن و  داـی  ادـخ  زج 

.تسا هدش  لقن  ننست 
هدومرف یبلطم  ربمایپ  تسا  لاحم  دوب و  ربمایپ  ضحم  عیطم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسین  راگزاس  هعیـش  دیاقع  اب  بلطم  نیا  - . 4

بتک رد  بلطم  نیا  دنا و  هدوب  موصعم  ًالماک  ینامرفان  تیصعم و  اطخ و  ره  زا  ناشیا  نوچ  دشاب  هدرکن  تعاطا  ترـضح  دنـشاب و 
.تسین هعیش 

.1410  / 3 ملسم : حیحص  . 168  / 3 يراخبلا : حیحص  - . 5
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اه تب  ندیبوک  مهرد 

یم شـشوک  مالـسا  رون  عولط  زا  لبق  وا  .تسا  اه  تب  هب  وا  دـیدش  ضغب  دایز و  تهارک  وا ، ياه  شیارگ  ماـما و  تافـص  رگید  زا 
، هماسا هارمه  هب  .داد  ماجنا  تیلهاج  ياه  تب  اب  مالـسلا  هیلع  میهارباءایبنالا  خیـش  شدج  هک  يراک  نامه  دنک ، دوبان  ار  اه  نآ  درک 

نایـشیرق دش  یم  حبـص  نوچ  .دیلام  یم  شیرق  ياه  تب  هب  بش ، یکیرات  رد  درک و  یم  عمج  ار  هناخ  ياه  يدیلپ  تفاثک و  هلابز ،
ياهادخ اب  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دنتفگ : یم  هدرک و  دنلب  ار  ناشیادص  يدنت  یتحاران و  اب  تسا ، هدولآ  ناشیاه  تب  هک  دندید  یم 

ندرک دوبان  رد  زین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . (1) دندرک یم  فرـص  بآ  اب  اه  نآ  نتـسش  هب  ار  دوخ  زور  و  تسا ، هدرک  ام 
هبعک هب  ات  میتفر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نم و  : » تفگ یم  درک و  یم  لـقن  نآ  زا  ماـما  دوب و  کیرـش  اـه  تب  زا  یـضعب 

یم تسد  نامـسآ  قفا  هب  متـساوخ  یم  رگا  هک  مدرک  لایخ  درک و  دـنلب  ارم  .متفر  ـالاب  وا  فتک  رب  نم  تسـشن و  وا  سپ  میدیـسر ،
ادیپ طلست  نآ  رب  ات  مداد  تکرح  ولج  پچ و  تسار و  هب  ار  نآ  .دوب  تروص  زا  یلاثمت  نآ  رد  متفر و  الاب  هناخ  رب  هک  نیا  ات  متفای ؛

یم هشیـش  هک  هنوگ  نآ  تسکـش  مدنکفا و  ار  نآ  سپ  نکفیب ؛ ار  نآ  دومرف : نم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .مدرک 
ادابم هک  میدـش  یم  ناهنپ  میتفرگ و  یم  تقبـس  رگیدـکی  زا  هک  یلاح  رد  میتفر  هللا  لوسر  هارمه  هب  مدـمآ و  نییاپ  سپـس  دـنکش ؛

.(2)« دنیبب ار  ام  یسک 

: تسا ریز  حرش  هب  درک ، دوبان  ار  اه  نآ  ماما  هک  ییاه  تب 

سپ تشاد ؛ یم  زیزع  گرزب و  ار  نآ  هتشاد و  اپ  هب  ار  تانم  تب  برع ، تانم : - 1
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.(1) دومن مودعم  ار  نآ  تفر و  نآ  يوس  هب  ماما 

هب ریشمش  ود  اج  نآ  رد  .تسکـش  مهرد  درک و  دوبان  ار  نآ  تفر و  نآ  يوس  هب  ماما  تشاد ؛ رارق  یهوک  رد  یط  تب  یط : تب  - 2
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  دوخ  اب  ار  اه  نآ  ماما  .دوب  مذـخم  يرگید  مان  بوسر و  اه  نآ  زا  یکی  مان  هک  دروآ  تسد 

.(2) دیشخب وا  هب  دروآ و  ملسو 

ار هکم  درک و  زوریپ  نیبم  حتف  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شلوسر  هدنب و  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامز  هکم : ياه  تب  - 3
دندرک یم  یقلت  ادخ  ار  اه  نآ  فلتخم  لیابق  هک  دوب  هدش  هتخیوآ  هسدقم  هبعک  رب  رتشیب  ای  تب  دصیسدودح  دروآرد ، وا  لاغشا  هب 

ریمس و مهن ، رصیقالا ، يرشلاوذ ، ینکلاوذ ، هصلخلاوذ ، فانم ، فاسا ، هلئان ، اه : نآ  هلمج  زا  .دندیتسرپ  یم  لاعتم  دنوادخ  نودب  و 
ییاه خیم  اب  هدش و  هتخاس  سم  زا  دوب و  دیزی ) دج  هیواعم و  ردپ   ) نایفس یبا  يادخ  نآ  دوب و  لبه  اه  تب  نیا  سیئر  . (3) نآ ریغ 

.دزادنیب نیمز  هب  دنکب و  اج  زا  ار  نآ  تسناوت  ات  تفر  الاب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فتک  رب  ماما.دوب  هدش  مکحم  نهآ  زا 
: دناوخ یم  ار  لاعتم  دنوادخ  لوق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«. تسا یندش  دوبان  لطاب  انامه  دش ، دوبان  لطاب  دمآ و  قح  وگب  « ؛ (4)﴾ اقوُهَز َنا�ک  َلطا�بلا  َّنإ  لِطا�بلا  َقَهَزو  ّقَْحلا  َءا�ج  ُْلق  ﴿

ربـهر ناـمرهق و  .درک  كاـپ  شیرق  ياـه  تب  دوجو  زا  ار  مارحلا  هّللا  تیب  بیترت  نیا  هب  دـنک و  اـج  زا  ار  اـه  تب  ریاـس  ماـما  سپس 
دیبوک و مهرد  يدازآ  يارب  ار  اه  تب  مالسا  شخب  يدازآ 

: دیوگ یم  لفون  نب  دیز  دروآ ، نوریب  یهارمگ  زا  ار  مدرم 

110 ص :
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ًاعیمَج يّزُعلاو  تاللا  ُتکرت 

ُروبَّصلا ُِدلَجلا  ُلعفی  کلذک 

اهیَتَنبا الو  ُنیدأ  يّزُعلا  الف 

ُروزأ ٍمَنَغ  یَنب  یمَنَص  الو 

ًّابر َناکو  ُروزأ  ًالَبُه  الو 

(1) ُریغَص یِملِح  ذإ  ِرهَّدلا  یف  انل 

.دننک یم  ار  راک  نیا  روبص  مواقم و  دارفا  مدرک ، اهر  ار  همه  يزع ، تال و  * 

.منک یم  ندید  منغ  ینب  ياه  تب  زا  هن  شنادنزرف ، هب  هن  مراد ، نامیا  يزع  هب  هن  * 

.دوب ام  يادخ  یکدوک  رد  یتدم  هک  منک  یم  ترایز  ار  لبه  هن  و  * 

ماما رتشگنا  شقن 

.(2)« کلملا هللا  : » دوب هتشون  شرتشگنا  رب  تشاد  دنوادخ  هب  هک  یتّبحم  تدش  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

باضخ زا  بانتجا 

نوخ زا  نآ  : » دوب هدومرف  وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  درک ؛ یمن  باـضخ  ار  شفیرـش  نساـحم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دوش نیگنر  ادخ  هار  رد  شرس و  نوخ  اب  شنساحم  هک  داد  یم  حیجرت  وا  »(3) و  دوش یم  نیگنر  شرس 

ماما ینوکسم  هناخ 

فورعم نایکم  نیب  رد  وا  هلحم ي  .درک  یم  یگدنز  وا  هناخ ي  رد  بلاطوبا و  شردپ  اب  دوب  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
هب ار  نآ  رد  تخاس و  يا  هناـخ  يوبن  دجـسم  راـنک  رد  وا  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک  ترجه  برثی  هب  نوچ  .دوب 

لخاد
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هناخ برد  درک ، رداص  ار  دش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ییاهرد  نتسب  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  درک و  زاب  دجـسم 
هرامعلاراد رد  داد ، رارق  تموکح  زکرم  ار  اج  نآ  دـش و  لقتنم  هفوک  هب  ماما  هک  یناـمز  .درک  ینثتـسم  وا  تمظع  مارتحا  هب  ار  ماـما 

شرهاوخ رسپ  هناخ ي  رد  و  منیزگ .» یمن  تنوکس  يا  هیراع  رـصق  رد  : » تفگ درکن و  تنوکـس  دوب  هدش  هتخاس  رمع  نامز  رد  هک 
...درک هطاحا  ین  زا  ییاه  قاتا  اب  ار  نآ  تخاس و  دوخ  يارب  هفوک  رد  یلگ  يا  هناخ  درک و  چوک  اج  نآ  زا  سپـس  دیزگ ؛ تنوکس 

.دسر یم  نایاپ  هب  وا  لماکت  دشر و  زا  ام  يوگتفگ  اج  نیا  رد 
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ماما يدوجو  هرهوگ 

هراشا

تشرس زا  هک  نآ  رگم  درادن ، دوجو  دنک ) یم  زیامتم  هدنز  تادوجوم  ریاس  زا  ار  ناسنا  هک   ) يا هفیرش  قالخا  ای  کین  تفص  چیه 
ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وا -  يومع  رـسپ  ردارب و  زا  ریغ  يدـحا  رد  نآ  هیبش  هک  تسا  یتافـص  زا  نینمؤملاریما و  ماما 

.دوش یمن  تفای  شموصعم -  نانیشناج 

لاعتم دنوادخ  هیده ي  درادـن ، دوجو  نآ  داعبا  يارب  يدـح  هک  لیاضف  لامک و  رکف ، زا  ییایند  اب  دوجو و  مامت  اب  گرزب  ماما  نیا 
تازایتما و لاعتم  دنوادخ  هک  تسا ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  شردارب  زا  دعب  يداه  دشرم و  ناونع  هب  تما ، نیا  هب 

ییوگدایز هغلابم و  هنوگ  چیه  نانخس  نیا  رد  .تسا  هداد  يرترب  شتاقولخم  زا  يرایسب  رب  ار  وا  هدیـشخب و  وا  هب  ییاه  تیـصوصخ 
.دنک یم  ادیپ  نامیا  میدرک  رکذ  ام  هچ  نآ  هب  دوش و  یم  علطم  وا  روما  تالاوحا و  زا  دناوخب ، ار  وا  هریس  هک  یسک  ره  اریز  تسین ؛

: مینک یم  هراشا  وا  یناسفن  ياهرهوگ  تافصزا و  یضعب  هب  رصتخم  تروص  هب  ام  لاح  ره  هب 

لاعتم دنوادخ  هب  مکحم  نامیا 

فراع لاعتم و  دنوادخ  هب  نامیا  ظاحل  زا  ناناملسم  نیرت  گرزب  زا  وا  هک  تسا  نیا  هدش  زاتمم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یگژیو 
: دیوگ یم  هک  تسوا  تسادخ و  هب  اه  نآ  نیرت 
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«. ...دوش یمن  دایز  نم  نیقی  دورب  رانک  اه  هدرپ  رگا  « ؛» ...انیقی تدادزا  ام  یل  ءاطغلا  فشک  ول  »

داـیز ار  شناـمیا  تفرعم و  نـیقی  نآ  دـید ، ار  نآ  وا  درک و  یلجت  وا  رب  شتمظع  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  هـک  تـسا  نـیا  نآ  ینعم 
: دیوگ یم  دنک و  یم  تاجانم  لاعتم  دنوادخ  اب  نامیا  اب  و  درک ، دهاوخن 

زا سرت  يارب  نم  ایادـخ  « ؛» کتدـبعف هدابعلل  ًالها  کتدـجو  نکلو  کباوث ، یف  ًاـعمط  ـالو  کـباقع ، نم  ًاـفوخ  کتدـبع  اـم  یهلا  »
.(1)« مدرک تدابع  مدید و  شتسرپ  هتسیاش ي  ار  وت  نکل  و  وت ، باوث  عمط  هب  هن  و  منک ، یمن  شتسرپ  ار  وت  تبوقع 

رد وا  زا  يراصق  تاملک  اه و  هبطخ  انامه  .يدـیلقت  تدابع  هن  تسا  نافراع  تدابع  وا  تدابع  هک  تسا  نامیا  ياـهتنم  نیا  عقاو  رد 
ناشیاملع نادـهاز و  نیملـسم ، كولم  زا  کی  چـیه  زا  وا  زج  هب  هک  هدیـسر  كرـش  زا  وا  هیزنت  وا و  میظعت  لاعتم ، دـنوادخ  دـیحوت 

دوب و ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیومع  رـسپ  ردارب و  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  گرزب  هدنیامن ي  وا  اریز  تسا ؛ هدیـسرن 
يارب هناصلاخ و  وا  لامعا  مامت  .داد  یم  ماجنا  ار  اهداهج  نیرتگرزب  ادخ  هار  رد  دوب و  هدرک  لاعتم  دـنوادخ  فقو  ار  دوخ  یگدـنز 

: دننک یم  لقن  نیخروم  .تشادن  دوجو  وا  لامعا  رد  اه  نآ  زا  يدنم  هرهب  يویند و  ضارغا  زا  يا  هشدخ  چیه  دوب و  لاعتم  دنوادخ 
هداد مانشد  وا  هب  اریز  درکن ؛ ادج  ار  وا  رـس  دنکفا ، تکاله  كاخ  هب  ار  برع -  ماظن  هراوس  يرماع -  دودبع  نب  ورمع  هک  یماگنه 
: داد باوج  دندیسرپ ، ار  نآ  ببس  .تشگزاب  وا  رس  ندرک  ادج  يارب  درک  شکورف  وا  مشخ  نوچ  .دوب  هدرک  كانمشخ  ار  وا  و 

، مشکب دوب  هداد  نم  هب  هک  یمانشد  زا  ماقتنا  ببس  هب  ار  وا  متشادن  تسود  نم  »
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وا داهج  ماـسقا  لاـمعا و  ماـمت  روط  نیمه  متـشک .» ار  وا  ادـخ  هار  رد  تسـشن  ورف  نم  بضغ  نوچ  .دورب  نیب  زا  نم  باوثو  رجا  اـت 
تخس دش و  یم  دراو  یکانرطخ  تخـس و  گنج  ره  هب  .تساوخ  یمن  ار  يرگید  زیچ  ادخ  ياضر  زج  دوب و  ادخ  يارب  هناصلاخ و 

.درک یم  لمحت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يرای  ادخ و  نید  زا  عافد  رد  ار  اهالب  اه و  تنحم  نیرت 

ادخ اب  تاجانم 

هب وا  هبانا ي  تدـش  زا  ءادردوبا  .دوب  وا  زا  دارفا  نیرت  ناسرت  دـنوادخ و  هاگرد  هب  ناگدـننک  هبوت  نیرت  گرزب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیوگ یم  دنار و  یم  نخس  لاعتم  دنوادخ  هاگرد 

یفخم هدوب  وا  اب  هک  ره  زا  ار  دوخ  هدرک و  يریگ  هشوگ  دوخ  ناتـسود  زا  هک  مدـید  راجن  ياه  ناتـسلخن  رد  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع 
دوخ لزنم  هب  دـبال  هک  متفگ  .دوب  رود  نم  زا  شناکم  مدرک و  مگ  ار  وا  لحم  .دوب  هدـش  روتـسم  تخرد  ياه  هخاش  تشپ  هدومن و 

: تفگ یم  هودنا  اب  هک  مدینش  ار  وا  نیزح  يادص  ناهگان  تسا ؛ هتفر 

کنایـصع یف  لاـط  نإ  یهلا  کـمرکب ، اهفـشک  نَع  تمّرکت  هریرج  نم  مکو  کـتمقنب ، اـهتلباقم  نع  تملح  هقبوـم  نم  مک  یهلا  »
تکاله ناهانگ  رایسب  هچ  ادوبعم ، « ؛» ...کناوضر ریغ  جارب  انأ  الو  کنارفغ ، ریغ  لّمؤمب  انأ  امف  یبنذ ، فحـصلا  یف  مظعو  يرمع ،

هب يدومرف  مرک  هک  یتیانج  مرج و  رایـسب  هچ  یهد ، رفیک  دوخ  باذـع  هب  ارم  شربارب  رد  هک  نیا  زا  يدـیزرو  ییابیکـش  هک  يراـب 
«. يزاس شراکشآ  هک  نیا  زا  دوخ  يراوگرزب 

مرادـن و ییوزرآ  وت  شزرمآ  زج  نم  سپ  تشگ ، گرزب  مهانگ  اه  همان  رد  دیـشک و  ازارد  هب  نم  رمع  وت  ینامرفان  رد  رگا  ادوبعم ،
يزیچ هب  تا  يدونشخ  زج 
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(1) .متسین راودیما 

یلوط درک و  ادص  بحاص  هرابرد ي  وجتسج  هب  عورش  دوب ، هدش  ادخ  سرت  زا  وا  تاجانم  هتفیـش ي  توهبم و  تام و  هک  ءادردوبا 
ار ماما  تاجانم  ریاـس  اـت  درک  ناـهنپ  ار  دوخ  ءادردوبا  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیقتملا  ماـما  اـنامه  هک  تخانـش  ار  وا  اـت  دیـشکن 

.تخادرپ دنوادخ  سرت  زا  هیرگ  اعد و  هب  یهلا ، فوخ  زا  راشرـس  یبلق  ابدش  غراف  زامن  زا  نوچ  درک و  زامن  هب  عورـش  ماما  .دونـشب 
: تسا نخس  نیا  درک  یم  تاجانم  لاعتم  دنوادخ  اب  هچ  نآ  زا 

«. ...یتّیلب یلع  مظعتف  كذخأ  نم  میظعلا  رکذأ  مث  یتئیطخ ، یلع  نوهتف  كوفع  یف  رِّکفا  یهلا  »

الو هتریشع ، هیجُنت  ٍذوخأم ال  نِم  هل  ایف  هوذخ ، لوقتف : اهیـصُحم ، تنأو  اهیـسان  انأ  هئّیـس  ِفحُّصلا  یف  ُتأرق  انأ  نإ  ٍهآ  : » تفگ سپس 
تابهُلم نِم  ٍهَرمَغ  نِم  ٍهآ  يوَّشِلل ! ٍهعاَّزن  ٍران  نِم  ٍهآ  یلُکلاو ، دابکالا  جضُنت  ٍران  نم  ٍهآ  ...ءادـنلاب  هیف  نِذأ  اذإ  الملا  همحری  هتلیبق ! هعفنت 

«. ...یَّظل

رکذـتم سپـس  دـنک و  یم  هولج  کبـس  ناسآ و  نم  رب  میاـطخ  هجیتن ، رد  منک و  یم  هشیدـنا  وت  تشذـگ  وفع و  رد  نم  ادـنوادخ ،
.دیآ گرزب  نم  رب  ما  يراتفرگ  الب و  تقو  نیا  رد  موش ، یم  وت  تخس  هذخاؤم ي 

ار وا  ییاـمرفب  رطاـخ  نادـب  و  يا ، هدروآ  رامـش  هب  وت  یلو  ما  هدرک  شـشومارف  هک  مناوخب  ار  یهاـنگ  ملمع  هماـن ي  رد  نم  رگا  هآ 
هک یـشتآ  نآ  زا  هآ  .دـناسرن  وا  هب  يدوس  شا  هلیبق  دـهدن و  تاجن  ار  وا  يو  ناگتـسب  هک  يراتفرگ  نآ  لاح  هب  ياو  سپ  دـیریگب ؛

زا هآ  .دنک  بابک  ار  اه  هیلک  اهرگج و 
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.نازوس شتآ  ياه  هنابز  تدش  زا  هآ  .دنک  یم  ار  رس  تسوپ  هک  یشتآ  نآ 

وا متفر و  وا  يوس  هب  تعرس  هب  .دش  شوماخ  شیادص  دومن و  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دیوگ : یم  ءادردوبا 
هب .تفر  اـیند  زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هّللاو  نوعجار ، هیلا  اـناو  هّللاـنا  متفگ : .درادـن  یتـکرح  چـیه  هک  متفاـی  کـشخ  یبوچ  نوچ  ار 

.»....؟ دوب هنوگچ  وا  عوضوم  ءادردابا ، يا  : » تفگ هللا ÷ لوسر  يارهز  سپ  مداد ؛ ار  وا  گرم  ربخ  متفر و  وا  هناخ ي  هب  تعرس 

: دومرف ءاسن  هدیس ي  سپ  مداد ؛ عالطا  وا  هب  مدوب  هدید  هک  ار  هچ  نآ 

«. ...تسا هدرک  شغ  ادخ  سرت  زا  وا  هک  هللاو  ءادردابا ، يا  »

: تفگ نم  هب  متسیرگ ، یم  نم  درک ، هاگن  نم  هب  دمآ و  شوه  هب  مدیشاپ  شتروص  رب  ار  نآ  یتقو  .داد  ام  هب  دروآ و  یبآ  سپس  و 

رد داد و  ار  وا  باوـج  ماـما  .يراد  یماور  تدوـخ  رب  وـت  منیب  یم  هک  هچنآ  زا  متفگ : تـسیچ .»؟ يارب  وـت  هـیرگ ي  ءادردوـبا ، يا  »
: تفگ دوب ، لاعتم  دنوادخ  زا  سرت  رد  قرغ  هک  یلاح 

نـشخ هکئالم ي  دننک و  یم  باذع  ار  نیمرجم  هک  یـشاب  هتـشاد  نیقی  دنناوخ و  یم  ارف  باسح  هب  ارم  هک  ینیبب  رگا  ءادردابا ، يا  »
یم میلـست  هدنز  ارم  مریگ و  یم  رارق  رابج  یناطلـس  يورـشیپ  رد  سپ  دنرب ؛ یم  ارم  وخدـب  ناگتـشرف  دـنزادنا و  یم  تشحو  هب  ارم 

رتشیب ینیبب ، تسین  ناهنپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  یـسک  هاگـشیپ  رد  ارم  هک  نامز  نآ  رد  دننک و  یم  محرت  نم  لاح  هب  ایند  لها  دـننک و 
«. ...يروآ یم  تمحر  نم  هب 

هباحـص زا  يدـحا  زا  ار  لمع  نیا  هللاو  تفگ : یم  دوب و  هدرک  بجعت  لاـعتم  دـنوادخ  زا  وا  سرت  ماـما و  يراز  هیرگ و  زا  ءادردوبا 
.(1) مدیدن ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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یناگدنز لوط  رد  راوگرزب  ماما  نیا  رکف  بلق و  دـیا ؟ هدـید  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  زا  سرت  اوقت و  هناشن ي  هک  ار  ینامیا  نینچ  ایآ 
یعس و مامت  هدوب و  لاعتم  يادخ  هب  قلعتم 

: تفگ هیواعم  هب  ماما  فصو  رد  رارـض  هک  ینانخـس  هلمج  زا  .دنک  کیدزن  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  وا  هک  دوب  يزیچ  يارب  وا  شـشوک 
دوخ نساحم  وا  دندوب ، هدش  هدنکارپ  شناگراتـس  هتـشهورف و  ار  دوخ  هدرپ ي  بش ، هک  یلاح  رد  يدید ، یم  بارحم  رد  ار  وا  رگا 
یم يور  نم  هب  ایند ، يا  : » تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  نزح  اب  دـیچیپ و  یم  دوخ  رب  هدـیزگرام  یـصخش  نوچ  هتفرگ و  تسد  هب  ار 

يوس هب  یتشگرب  نم  بناج  زا  ما و  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  .مرادن  يزاین  وت  هب  نم  .تسا  دیعب  تاهیه  ینک ؟ یم  قیوشت  ارم  يروآ و 
، تسا یفاک  رارض ، يا  تفگ : دش و  رثأتم  هیواعم  هار .» تنوشخ  هشوت و  یمک  رفس ، يرود  زا  هآ  هآ  : » تفگ یم  سپـس  تسین .» وت 

.(1) دوب هنوگ  نیا  یلع  هللاو 

رد .مدناسر  حبـص  هب  نینمؤملاریما  دزن  ار  یبش  دیوگ : یم  دـنک و  یم  تیاور  ار  لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  وا  تیـشخ  تدـش  فون 
.دناوخ یم  نآرق  درک و  یم  هاگن  نامسآ  هب  تفر و  یم  نوریب  تعاس  هب  تعاس  دناوخ و  یم  زامن  بش  مامت 

وت نینمؤملاریما ، يا  مرادیب ، هک  هتبلا  متفگ : رادیب .»؟ ای  یباوخ  فون ، يا  : » تفگ درک و  رذـگ  نم  رب  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  نوچ 
نابغار ایند و  رد  نادهاز  لاح  هب  اشوخ  فون ، يا  : » تفگ دوب  هارمه  سرت  اب  هک  ییادص  اب  دش و  نم  هجوتم  ماما  سپ  .مدید  یم  ار 

هلزنم ي هب  دوـخ  يارب  ار  اـعد  هماـج و  ار  نآرق  رطع ، ار  نآ  بآ  باوـختخر ، ار  نآ  كاـخ  شرف ، ار  نـیمز  هـک  ناـنآ  ترخآ ، رد 
مدرم هب  درک : یحو  میرم  نب  یسیع  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  .میرم  نب  یسیع  شور  هب  یندیرب  دندیرب  ایند  زا  .دنا  هتفرگ  شوپریز 
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: وگب اه  نآ  هب  .یکاپ  ظفح  اب  نتورف و  ینامـشچ  رهاظ ، ییاه  لد  اب  رگم  دـیوشن  نم  ياه  هناخ  زا  يا  هناـخ  دراو  وگب  لیئارـسا  ینب 
.(1)« ...منک یمن  باجتسم  دشاب  یمتس  وا  بلق  رد  هک  ار  امش  زا  کی  چیه  ياعد  نم  هک  دینادب 

هک نانآ  تسا ؛ لاعتم  يادخ  هب  نافراع  ياه  یگژیو  زا  نیا  انامه  دنک و  یم  ناریح  ار  لقع  تاجانم  هبانا و  هنوگ  نیا  هک  یتسار  هب 
دیس نیقتم ، ياوشیپ  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  یکـش  دشاب و  یم  نانم  دنوادخ  يارب  صالخا  سرت و  نامیا ، زا  ولمم  ناشناج 

.تسا هدش  تیاور  وا  زا  یتسرد  تروص  هدرک ، تیبرت  اوقت  نامیا و  هب  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یسک  نیفراع و 

نیرت نشخ  نیرت و  تخـس  رد  وا  دـننک : یم  تیاور  ار  لاعتم  يادـخ  يوس  هب  وا  هبوت  ماـما ، یـسرتادخ  زا  یمهبم  ریوصت  ناـخروم 
تاساسحا اریز  تشادن ؛ یهجوت  اه  نآ  هب  وا  اما  دندیراب  یم  وا  رب  تسار  پچ و  زا  اهریت  داتسیا و  زامن  هب  نیفص  گنج  رد  تالاح 

.(2) دوب لاعتم  دنوادخ  هجوتم  اهنت  وا  فطاوع  و 

یم رظن  وا  تادابع  هب  تشاد و  یم  رب  ار  یلع  باتک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاسلا  دیـس  نیدباعلا و  نیز  ماما  هک  یماگنه 
نیـسحلا نب  یلع  زج  هب  يدحا  درک و  یم  رییغت  وا  گنر  زامن  لاح  رد  ًاصوصخ  دراد ، ار  نیا  تقاط  یـسک  هچ  : » تفگ یم  دـنکفا ،

.(3)« دنک تدابع  وا  دننام  هک  تشادن  ار  نآ  ناوت  مالسلا  هیلع 

هک دیسر  ییاج  هب  تدابع  رد  وا  .مدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  رب  دیوگ : یم  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا 
یباوخ یب  زا  وا  گنر  .دوب  هدیسرن  نآ  هب  يدحا 
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.دوـب هدرک  مرو  زاـمن  زا  شیاـهاپ  هدـش و  مخ  دوجـس  زا  شا  ینیب  هدروـخ ، نیچ  وا  تروـص  زمرق ، هیرگ  زا  شنامـشچ  هدـش ، درز 
یم هیرگ  وا  يارب  زین  نم  درک و  یم  هیرگ  وا  .مدوـبن  دوـخ  سفن  کـلام  رگید  مدـید  لاـح  نآ  هب  ار  وا  یتـقو  دـیوگ : یم  رفعجوـبا 

هب سپ  هدب .» نم  هب  تسا  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تادابع  هک  ار  ییاه  هتشون  نیا  زا  یکی  : » تفگ نم  هب  دش و  نم  هجوتم  .مدرک 
یبا نب  یلع  تدابع  دناوت  یم  یـسک  هچ  : » تفگ تشاذگ و  رانک  ار  نآ  یتحاران  اب  سپـس  دـناوخ ؛ ار  نآ  زا  یمک  رادـقم  مداد ، وا 

.(1)« دهد ماجنا  ار  بلاط 

ناهانگ زا  تمصع 

ای هانگ  چیه  نیخروم  عامجا  هب  .تسا  يدـیلپ  هانگ و  ره  زا  وا  ندوب  ظوفحم  مالـسلا ،  هیلع  ماما  یتاذ  تاشیارگ  تافـص و  رگید  زا 
ندش هتشک  زا  سپ  .درکن  زواجت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنـس  زا  زگره  دوخ  شور  هار و  رد  دشن و  بکترم  ییاطخ 

راذگاو وا  هب  ار  تفالخ  دنک ، لمع  نیخیـش  هریـس ي  هب  دوخ  تموکح  رد  ماما  هک  یطرـش  هب  دیـشوک  فوع  نب  نمحرلادبع  رمع ،
تبثم خساپ  نآ  هب  دوب  تموکح  تنطلس و  قشاع  رگا  .دیزرو  یم  رارـصا  تنـس  ادخ و  باتک  زا  يوریپ  هب  درکن و  لوبق  وا  اما  دنک 

هدش هانگ  بکترم  اه  نآ  اریز  درک ؛ راکنا  دنوش ، قحلم  وا  هاپـس  هب  ات  دنک  هبوت  هک  دندرک  رارـصا  وا  هب  جراوخ  هک  ینامز  داد ؛ یم 
.درک یم  تباجا  ار  اه  نآ  توعد  دوب  تنطلس  وا  فده  رگا  .دندوب  هدرک  راداو  يرواد  لوبق  هب  ار  ماما  و 

: اه نآ  هلمج  زا  دراد ، تلالد  وا  تمصع  رب  حوضو  هب  هک  تسا  هدش  رداص  ینانخس  وا  زا  لاح  ره  هب 

دراد رارق  كالفا  نیا  ریز  رد  هچ  نآ  میلقا و  تفه  رگا  مسق  ادخ  هب  : » دومرف - 1
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«. منک یمن  ار  راک  نیا  میابرب ، يا  هچروم  ناهد  زا  ار  يوج  هناد ي  منک و  ینامرفان  ادخ  زا  ات  دنهدب  نم  هب 

.تسا نیا  دهد  یم  تبسن  ناماما  همه ي  هب  ار  نآ  تسا و  دقتعم  نآ  هب  هعیش  هک  یتمصع 

ادخ هک  نیا  زا  مراد  رت  تسود  دنشکب ، ریجنز  هب  ارم  ای  مشاب ، رادیب  حبص  ات  بش  رـس  زا  نالیغم  راخ  يور  رب  رگا  هللاو ، : » دومرف - 2
هدرک بـصغ  ار  اـیند  لاـم  زا  يزیچ  هدرک ، متــس  ناگدـنب  زا  یکی  هـب  هـک  یلاـح  رد  مـنک  تاـقالم  تماـیق  زور  رد  ار  وا  لوـسر  و 

.(1)« مشاب

؟ تسین تمصع  نیا  ایآ 

؟ تسین یگدنز  رد  هانگ  يدیلپ و  زا  یکاپ  نیا  ایآ 

؟ دناسر یم  اوقت  نامیا و  هشوت ي  هب  ار  ناسنا  هک  تسین  تلادع  هکلم ي  نیا  ایآ 

رد ناـما و  رد  تساـهزور  نیرت  كانـساره  هک  تماـیق  زور  رد  اـت  مهد  یم  شرورپ  يراـکزیهرپ  اـب  ار  دوخ  سفن  نم  : » دوـمرف - 3
اذغ دوخ  يارب  مشیربا  ياه  هتفاب  مدنگ و  زغم  كاپ ، لسع  زا  متسناوت  یم  متـساوخ  یم  رگا  نم  .مشاب  مدق  تباث  نآ  ياه  هاگـشزغل 

رد منیزگرب  ار  ذـیذل  ياهاذـغ  هک  دراداو  ارم  عمط  صرح و  دوش و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاـهیه  اـما  مروآ ، مهارف  ساـبل  و 
هک یلاح  رد  مباوخب  ریس  نم  ای  دروخن ، ریس  یمکش  زگره  ای  دسرن و  ینان  صرق  وا  هب  هک  دشاب  یسک  همامی  ای  زاجح  رد  هک  یلاح 

: تسا هتفگ  رعاش  هک  مشاب  نانچ  ای  دشاب ، هتشاد  دوجو  هتخوس  ياهرگج  هدیبسچ و  تشپ  هب  یگنسرگ  زا  ییاه  مکش  منوماریپ 

ٍهَنِطِبب َتیبَت  نأ  ًءاد  َُکبسحو 

ِّدِقلا یلإ  ُّنَِحت  ٌدابکأ  ََکلوَحو 
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دوجو هدـیبسچ  تشپ  هب  هنـسرگ و  ياه  مکـش  وت  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  یباوخب  ریـس  مکـش  اب  هک  تسا  سب  وت  يارب  درد  نیا  * 
.دشاب هتشاد 

یگدـنز ياه  یتخـس  رد  کیرـش و  مدرم  اب  راگزور  ياه  یخلت  رد  مهد ، تیاـضر  دـنناوخ  یم  نینمؤملاریما  ارم  هک  نیمه  هب  اـیآ 
.(1) »!؟ مشابن نانآ  يوگلا 

؟ تسا یگدنز  ناهانگ  زا  یهانگ  ره  زا  تمصع  نیع  هک  تسین  سفن  ياوه  رب  نتشاذگاپ  نامه  نیا  ایآ 

«. تسا رتراوخ  یماذج  ضیرم  تسد  رد  كوخ  تشوگ  زا  نم  مشچ  رد  امش  يایند  نیا  هللاو ، : » دومرف - 4

؟ دوش یم  هانگ  بکترم  نآ  تاریخ  نآ و  هب  يزوریپ  يارب  هنوگچ  تسا  یتسپ  یشزرا و  یب  نیا  هب  وا  دزن  ایند  یتقو 

ار نآ  هک  متـسه  ینـشور  شور  رب  نم  متـسه ، ربماـیپ  بناـج  زا  یـشور  شیوخ و  راـگدرورپ  بناـج  زا  یتـجح  رب  نم  : » دومرف - 5
«. ما هدرک  باختنا 

.تسا ماما  تاذ  ءزج  هک  تسا  یتمصع  نیع  نآ  دوبن و  یفارحنا  يژک و  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  دوب  ینشور  شور  رب  وا 

«. دشن هارمگ  نم  هلیسو  هب  یسک  مدشن و  هارمگ  هدشن ، هتفگ  غورد  نم  هب  متفگن و  غورد  : » دومرف - 6

«. مدرکن کش  شلوسر  ادخ و  هب  يا  هظحل  نم  : » دومرف - 7

«. دنلطاب هدنزغل ي  هاگیاج  رب  اه  نآ  مقح و  هار  رب  نم  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  یسک  نآ  هب  : » دومرف - 8

هدرک ادیپ  مسجت  ماما  راتفر  وراتفگ  رد  نآ  میهافم  روص و  مامت  اب  تمصع 
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(1) .تسا

ماما دهز 

.تسا نآ  ياه  تنیز  اه و  يداش  لماک  در  ایند و  رد  وا  لماک  دـهز  وا ، تافـص  نیرتزراب  نیقتم و  ماما  یتاذ  ياه  یگژیو  زا  یکی 
ایند و عاتم  هب  درمش و  یم  کبس  ار  نآ  دوب ، هداد  تداع  اه  تیمورحم  یتخـس و  هب  ار  دوخ  دوب و  طلـسم  شیوخ  سفن  رب  وا  نوچ 

.(2) تفگ یم  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  هنوگ  نآ  دوب  مدرم  نیرتدهاز  هجوت و  یب  نآ  ياه  تمعن 

، دش نشور  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تموکح  همادا ي  هک  وا  تموکح  هب  ایند  دـش و  لقتنم  وا  هب  تفالخ  نوچ 
رد  (3) .درک هقالط  هس  ار  ایند 

.دیـشوپن ابیز  سابل  زگره  دـندرکن و  انب  وا  يارب  يا  هناخ  .درک  یم  یگدـنز  ناگراچیب  ناریقف و  اب  هفوک  برثی و  نییاـپ  ياـه  هلحم 
ریقف هک  نیا  ات  : » داد خساپ  دندیـسرپ ، وا  زا  هراب  نیا  رد  .دروخ  یم  دـندروخ  یم  اه  نآ  هک  ار  يزیچ  ره  دیـشوپ و  یم  ار  ارقف  سابل 

.درکن هدامآ  ینابیاس  دوخ  هانپ  يارب  نآ  عفانم  زا  دوب و  نادرگیور  ایند  زا  بیترت  نیمه  هب  و  دلانن ،» شرقف  زا 

123 ص :

هدناسر تابثا  هب  حوضو  هب  ار  نآ  نآرق  زا  یتایآ  هک  تسا  يا  هلئسم  هانگ  نایـسن و  لهج ، اطخ ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تمـصع  - . 1
نیا رد  نآ  حرـش  هک  دـناسر  یم  تابثا  هب  یتحار  هب  ار  بلطم  نیا  يدایز  تایاور  ...و و  یتا  لـه  تعاـطا ، ریهطت ، هیآ  دـننام  تسا 

( ققحم  ) .دوش دانتسا  اهنآ  هب  دوب  رت  بسانم  .دجنگ و  یمن  لاجم 
.276  / 1 بلاطملا : رهاوج  . 252  / 3 قشمد : خیرات  - . 2

عقاو يدقع  نآ و  زا  دعب  هچ  يرهاظ و  تفالخ  زا  لبق  هچ  تشادـن  ایند  نیا  هب  یگتـسبلد  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - . 3
(. ققحم  ) ددرگ عقاو  یقالط  هک  دوب  هدشن 
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ماما دهز  زیگنا  تریح  ياه  هنومن 

هراشا

ماما (1) دهز  زیگنا  تریح  ياه  هنومن 

: هلمجزا دنا ، هدرک  لقن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دهز  زا  يروآ  تفگش  بیجع و  ياه  هنومن  نایوار  ناخروم و 

ماما سابل  - 1

هک تسا  ییاهراک  زا  یکی  نیا  .دیـشوپ  یم  ار  اه  سابل  نیرت  نشخ  تشادن و  شیوخ  ياه  سابل  هب  يدایز  هجوت  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنا هدرک  تیاکح  وا  زا 

باتع دروم  نآ  هرابرد ي  .دش  هدید  دوب ، هدیشوپ  راد  هلـصو  يراولـش  هک  یلاح  رد  یلع  تفگ : درک و  تیاور  سیق  نب  رمع  فلا )
.(2)« تسا نتورف  نآ  رب  بلق  دنک و  یم  ادتقا  نآ  هب  نمؤم  : » تفگ سپ  تفرگ ؛ رارق 

اب دناوخ و  یم  هبطخ  نینمؤملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  مدوب ، راوس  مردپ  ندرگ  رب  نم  تفگ : هدرک ، تیاور  یعیبس  قاحـسا  وبا  ب )
وا راک  لیلد  اوه  يدرـس  ای  امرگ  تفگ : دنک  یم  نینچ  اوه  یمرگ  تدش  زا  نینمؤملاریما  ردپ ، متفگ : .دز  یم  داب  ار  دوخ  شنیتسآ 

.(3) دهد یم  داب  ار  نآ  هک  درادن  نآ  زا  ریغ  ینهاریپ  تسا و  سیخ  دراد  نت  رب  هک  ینهاریپ  وا  هکلب  تسین 

هک مدید  ربنم  رب  ار  یلع  تفگ : هکدنک  یم  تیاور  شردپ  زا  یمیمت  نایح  وبا  ج )

124 ص :

ترضح .تسایند  لام  ایند و  هب  یگتسباو  تبحم و  نتـشادن  يانعم  هب  هکلب  تسین  ینادان  رقف و  يانعم  هب  دهز  هک  تسا  نشور  - . 1
« مکاتآ امب  اوحرفتال  مکتاف و  ام  یلعوسأت  الیکل  نآرقلا  نم  نیتملکلا  نیب  لک  دهزلا  : » دیامرف یم  دهز  يانعم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

یم تسد  هب  يداـیز  لاوما  هارمه  دنتـشاد و  يداـصتقا  تیلاـعف  هک  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمـسق 439 . هغالبلا  جهن  و 
ار شیوخ  یگدنز  حطـس  نیرت  نییاپ  رد  هعماج  نامورحم  لاح  تیاعر  رطاخ  هب  دـندرک و  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  همه  اما  دـندروآ 

.دندوب هداد  رارق 
.366  / 1 بقانملا : . 168  / 1 ْهوفصلا : ْهفص  - . 2

.99  / 1 تاراغلا : - . 3
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«. متخورف یمن  ار  نآ  متشاد  لوپ  راولش ، کی  ندیرخ  هزادنا  هب  رگا  درخ ؟ یم  ارم  ریشمش  نیا  یسک  هچ  : » دیوگ یم 

(1) .مهد یم  ضرق  وت  هب  ار  سابل  لوپ  نم  تفگ : وا  هب  تساخاپ و  هب  يدرم 

.(2) دوب وا  تسد  رد  ماش  زج  هب  ایند  مامت  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  ماما  هک  یماگنه  تفگ  تشون و  یحرش  نآ  رب  قازرلادبع 

نیا هک  تسیک  : » تفگ یم  تخورف و  یم  رازاـب  رد  ار  شریـشمش  هک  مدـید  ار  یلع  دـیوگ : یم  هدرک و  تیاور  رمقـالا  نب  یلع  د )
مدودز و ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  زا  ار  هصغ  مغ و  نآ  اب  ردقچ  دفاکش  یم  ار  هبح  هک  یسک  نآ  هب  درخب ؟ ار  ریشمش 

.(4)« متخورف یمن  ار  نآ  متشاد  یم   (3) سابل لوپ  رگا 

یمن يرگید  زیچ  دـیوشب ، ار  نآ  تساوـخ  یم  هـک  یماـگنه  تشادـن و  نـهاریپ  کـیزج  هـب  ماـما  هـک  دـنا  هدرک  رکذ  ناـیوار  ه )-
.(5) تفای

.دبای برقت  وا  هب  هک  دنک  ارادم  وا  اب  تساوخ  تخانـش و  ار  وا  رجات  درخب ، یـسابل  ات  دش  دراو  اهزازب  رازاب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  و )
مهرد و هس  هب  یکی  دیرخ ، وا  زا  نهاریپ  ود  .تفر  تخانـش  یمن  ار  وا  هک  یـصخش  دزن  دـش و  فرـصنم  دـنادرگ و  يور  وا  زا  ماما 

«. ریگب ار  یمهرد  هس  نهاریپ  : » تفگ ربنق  هب  .مهرد  ود  هب  يرگید 

رد یناوج و  وت  : » تفگ درک و  در  ار  نآ  ماـما  .یناوخ  یم  هبطخ  يور و  یم  ربـنم  رب  وـت  .یتـسه  مدـقم  نم  رب  وـت  تفگ : وا  هب  ربـنق 
زا .يرب  یم  رس  هب  یناوج  ناوفنع 

125 ص :

.درادن ینادنچ  يراگزاس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هریس  اب  تسا و  هدش  لقن  تنس  لها  عبانم  رد  اهنت  بلطم  نیا  - . 1
.284 بلاطملا : رهاوج  . 49  / 2 باعیتسالا : - . 2

.تسا یسراف  رد  راولش  يانعم  هب  تغل  رد  رازا  - . 3
.تسا هدش  لقن  ننست  لها  عبانم  رد  اهنت  بلطم  نیا  . 168  / 1 ْهوفصلا : ْهفص  - . 4

.366  / 1 بقانملا : - . 5
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.(1)« میوج يرترب  وت  رب  هک  منک  یم  ایح  مراگدرورپ 

.(2)« دناشوپ ارم  هک  ار  يادخ  ساپس  : » تفگ دیرخ و  مهرد  هس  هب  ار  ینهاریپ  مالسلا  هیلع  ماما  ز )

رب سردنم  يا  هفیطق  دیزرل و  یم  امرسزا  وا  .مدش  دراو  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  قنروخ  رد  تفگ : درک و  تیاور  هرتنع  نب  نوراه  ح )
: متفگ .دوب  وا  نت 

هب و  : » دومرف سپ  ینک ؟ یم  تدوخ  اب  ار  راک  نیا  وت  هداد و  رارق  یبیـصن  لام  نیا  زا  تا  هداوناخ  وت و  يارب  ادـخ  نینمؤملاریما ، يا 
.(3)« ما هدش  جراخ  نآ  اب  هنیدم  زا  هک  تسا  يا  هفیطق  نیا  ما و  هدرکن  مک  امش  لام  زا  يزیچ  مسق  ادخ 

.(4) درک مادقا  نآ  نداد  هقدص  هب  یلو  دشوپب  هک  دیدنسپ  ار  نآ  دیرخ و  ار  یسابل  مالسلا  هیلع  ماما  ط )

نم رتش  نیا  مدش و  دراو  امش  رهـش  هب  هنهک  هماج ي  نیا  اب  : » تفگ اه  نآ  هب  دناوخ و  هبطخ  هفوک  مدرم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ي )
.(5)« مناراک تنایخ  زا  مدش ، دراو  هک  یتلاح  هویش و  زا  ریغ  مدش ، جراخ  امش  رهش  زا  رگا  سپ  تسا ؛

هب هچ  نآ  ای  سابل  نآ  اب  هک  تشادـن  مهرد  هس  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  ماما ، تفالخ  نامز  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نایوار  ك )
تیب دراو  سپ  ؛(6)  درخب ار  درادزاین  نآ 

126 ص :

.106  / 1 تاراغلا : - . 1
.353  / 1 ْهرهازلا : موجنلا  . 253  / 1 یضترملا : یلامأ  - . 2

.236  / 3 ءایلوالا : ْهیلح  - . 3
.366  / 1 بقانملا : - . 4
.367 قباس : ردصم  - . 5

تیلاعف زا  هچنآ  اب  تسا و  هدش  لقن  هلسرم  تروص  هب  مه  نآ  بوشآ  رهش  نبا  بلاط  یبا  لآ  بقانم  باتک  رد  اهنت  بلطم  نیا  - . 6
(. ققحم  ) تسین راگزاس  تسا  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه 
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هنوگ نآ  ارم  هک  ار  ییادخ  ساپـس  : » تفگ دـناوخ و  زامن  نآ  رد  سپ  .درک  میـسقت  مدرم  رب  ار  دوب  نآ  رد  هچ  نآ  ره  دـش و  لاملا 
.(1)« درک جراخ  مدوب ، هدش  دراو  هک 

.تشادن و یسابل  دوب ، شنت  رد  هچ  نآ  زج  هب  دیسر  تداهش  هب  یتقو  .دوب  سابل  ندیـشوپ  هرابرد  وا  دهز  دراوم  زا  یـضعب  اهنت  نیا 
راهچ شیوخ  گرم  زا  سپ  دیـشرلا  نوراه  .تسا  رکذ  لباق  دنتـشاذگ ، اج  هب  دوخ  زا  سابعلا  ینب  نیطالـس  هچ  نآ  اـب  نآ  هسیاـقم 

، نایسابع نایوما و  كولم  لاوما و  زا  نینچمه  دوب و  هنازخ  رد  هک  یلاوما  اه و  سابل  زا  ریغ  دوب ، هتشاذگ  اج  هب  تفبرز  همامع  رازه 
.دنتشادن یطابترا  چیه  دوب  هداهن  انب  مالسا  هک  يداصتقا  تسایس  اب  نیقی  هب  دندوب و  هدرک  لواپچ  ناناملسم  زا  هچ  نآ 

ماعط - 2

هک کمن  نان و  دننام  دـشاب -  عوج  دـس  هک  يا  هداس  ياذـغ  هب  اهنت  درک و  یم  عانتما  عونتم  ياهاذـغ  ندروخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
رب گنـس  یگنـسرگ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  .دومن  یم  افتکا  دش -  یم  هتخیمآ  هکرـس  ریـش و  اب  دـیاش 

،(2) تسب یم  مکش 

دوخ مکش  زگره  وا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دیهدن .» رارق  تاناویح  ناتسربق  ار  دوخ  مکش  : » تفگ یم  دروخ و  یم  مک  تشوگ 
معط ابیز و  گنر  بوخ ، يوب  نآ ، انامه  : » دومرف دـنداهن ، وا  يور  شیپ  نوچ  دـندروآ و  وا  يارب  يا  هدولاف  درکن ، ریـس  ماعط  زا  ار 

.(3)« مهد تداع  درادن  تداع  هک  يزیچ  هب  ار  مسفن  مرادن  تسود  نم  نکل  و  دراد ؛ ریذپلد 

ار يدساف  يامرخ  یلع  : » تفگ درک و  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  ماما 

127 ص :

.364 قباس : ردصم  - . 1
.351  / 2 دمحأ : دنسم  - . 2

.164  / 15 لامعلا : زنک  . 81  / 1 ءایلوالا : ْهیلح  - . 3
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سپس تسا ، رود  هب  ادخ  تمحر  زا  دروخب  شتآ  هک  یسک  تفگ : دز و  مکش  رب  ار  شتـسد  دروخ و  بآ  نآ  يور  سپـس  دروخ ،
: دناوخ ار  رعش  نیا 

(1)« اعمجأ مّذلا  یهتنم  الان  کجرفو  َُهلؤس  کنطب  ِطُعت  امهم  ّکنإف  »

.دننک یم  قفاوت  وت ] هیلع   ] مه اب  دیسر ، مذ  هجرد  نیرخآ  هب  وت  جرف  يداد و  نآ  هب  تساوخ  تمکش  هچ  ره  وت  یتقو  و  * 

درک و اربکع »  » مکاح ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  فیقث  زا  يدرم  تفگ : درک ، تیاور  ریمع  نب  کلملادـبع 
هک ینابهگن  متفر ، وا  دزن  هب  سپ  ایب .» نم  دزن  هب  دش  رهظ  یتقو  : » تفگ نم  هب  .دندوبن  زامن  لها  نآ  نانکاس  هک  دوب  يرهـش  اج  نآ 

: متفگ دوخ  اب  دروآ ، یمرچ  هسیک ي  کی  .تسوا  دزن  بآ  زا  يا  هزوک  حدـق و  تسا و  هتـسشن  هک  مدـید  ار  وا  .متفاین  درادزاب ، ارم 
تسکش ار  نآ  رهم  تسا ، نآ  رب  يرهم  مدید  .تسیچ  نآ  رد  هک  متسناد  یمن  و  منک ، جراخ  رهاوج  نآ  زا  ات  دهد  یم  نم  هب  ار  نآ 

دروخ و دوخ  ار  يرادقم  درک ، هفاضا  بآ  نآ  يور  رب  تخیر و  حدق  رد  ار  نآ  زا  يرادـقم  سپ  تسا ؛ توواق  نآ  رد  هک  مدـید  و 
زا شیب  قارع  ماعط  ینک ؟ یم  ار  اهراک  نیا  قارع  رد  ایآ  نینمؤملاریما ، يا  متفگ : سپ  منک ؛ ربص  متسناوتن  .دناشون  نم  هب  يرادقم 

، دشاب یفاک  میارب  هک  مدـیرخ  يا  هزادـنا  هب  نم  نکیل  تسین ؛ لخب  يور  زا  مدز  نآ  رب  نم  هک  يرهم  ادـخ  هب  و  : » تفگ تسا ؟ نیا 
ریغ ياذـغ  نم  مکـش  رد  هک  مرادـن  شوخ  هک  منک  یم  ظفح  ار  نآ  نیا  يارب  دـننک و  شـضوع  يزیچ  اـب  دورب و  نیب  زا  مسرت  یم 

.(2)« دوش دراو  كاپ 

.درک یم  زیهرپ  دوخ  ياذغ  رد  یتفگش  روط  هب  هک  دوب  هنوگ  نیا  تلادع  ياوشیپ 
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: دومرف یم  ایند  زا  دوخ  ضارعا  دهز و  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما 

زا متـشاذگن ، رانک  ار  يا  هنهک  هماج ي  دوخ  سابل  يارب  مدرکن ، هریخذ  يزیچ  نآ  مئانغ  زا  هتخودـنا و  ییالط  امـش  يایند  زا  هللاو  »
.مدربن هرهب  تومی  توق ال  هزادنا  هب  رگم  امش  يایند  زا  متفرگن و  یبجو  هزادنا  هب  نآ  نیمز  زا  يا  هعطق 

تایح زور  نیرخآ  رد  .دیسر  ارف  وا  یمتح  لجا  هک  ینامز  ات  درکن  فرصم  ار  اهاذغ  نیرت  هزمـشوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  متح  روط  هب 
(1) درادرب دوب ، هدروآ  هک  ار  يریـش  موثلک -  ما  شا -  هرهطم  رتخد  داد  روتـسد  درک و  راطفا  کمن  نان و  اب  ناضمر  هام  رد  شیوخ 

یم میتی  مه  نم  هک  متـشاد  تسود  تفگ : ماما  باحـصا  زا  یکی  .دناروخ  یم  لسع  ماعط  دـناوخ و  یم  ار  نامیتی  تقو  نامه  رد  و 
نم کیدزن  ار  يا  هریرح  .مدش  دراو  بلاطیبا  نب  یلع  رب  یحـضا  دیع  زور  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  نیزر  نب  هللادبع  . (2) مدوب

: دومرف سپ  .دنک  دایز  ار  وت  ریخ  لاعتم  دنوادخ  یهدب  ام  هب  یباغرم  نیا  زا  رگا  دهد ، ریخ  وت  هب  ادخ  هک  متفگ  .تشاذگ 

زا رگم  تسین  لالح  ادخ  لام  ندروخ  هفیلخ ، يارب  دومرف : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  نم  نیزر ، رـسپ  يا  «و 
.(3)« دهن یم  مدرم  يور  شیپ  رد  هک  یفرظ  دنروخ و  یم  شلها  شدوخ و  هک  یفرظ  فرظ ؛ ود 

اب نآ  رد  مدرم  زا  يدحا  هک  تشاددهز  رد  یصاخ  هویش ي  دوب و  نیملسم  ماما  وا  اریز  درک ؛ یم  یگدنز  ناشخرد  شور  نیا  رب  وا 
مصاع مردارب  هب  تفگ : درک و  تیاکش  دوخ  ردارب  زا  یثراح  دایز  نب  عیبر  هک  تسا  نیا  نآ  هنومن  .دوبن  کیرش  وا 
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.»؟ تسا هدش  هچ  : » دومرف ماما  .نک  کمک 

هب هدیـشوپ و  ابع  دید  ماما  دـش ، رـضاح  نوچ  .دـندرک  راضحا  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ماما  ...هتخادرپ  تضایر  هب  هدیـشوپ و  ابع  تفگ :
: تفگ وا  هب  يدنت  هب  تسیرگن و  وا  هب  مشخ  اب  ماما  سپ ، تسا ؛ ناشیرپ  وا  تروص  رس و  ياهوم  تسین و  دنب  ياپ  يزیچ 

وا تسا ؟ هدرک  حابم  وت  هب  ار  تابیط  ادخ  ینیب  یمن  ایآ  ینک ؟ یمن  محر  تدنزرف  هب  ایآ  یـشک ؟ یمن  تلاجخ  شیوخ  لها  زا  ایآ  »
: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هدینشن  ایآ  .ینک  یم  تناها  ادخ  هب  وت  دسرب و  یبیسآ  وت  هب  هک  دراد  تهارک 

َقَلَخ نابِّذَُـکت *  امُکِّبَر  ِءالآ  يِأبَف  ناحیَّرلاو *  فصعلاوذ  ُّبَحلاو  مامکألا *  ُتاذ  ُلخَّنلاو  ُههکاف  اـهیف  ماـنألل *  اهعـضو  َضرـألاَو  ﴿

 * ِنَیبِرغَملا ُّبَرَو  ِنیَقِر  - شَملا ُّبَر  نابِّذَُـکت *  امُکِّبَر  ِءالآ  يِأبَف  ران *  نِم  ٍجرام  نِم  َّناجلا  َقَلَخو  راّخَفلاَک *  ٍلاصلَـص  نِم  َناـسنإلا 
ُؤلؤُّللا اَمُهنِم  ُجُرخَی  نابِّذَُـکت *  امُکِّبَر  ِءـالا  يأـِبَف  ناـیِغبَی *  ـال  ٌخَزَرب  اـمُهَنَیب  ناـیِقَتلَی *  ِنیَرحَبلا  َجَرَم  نابِّذَُـکت *  اـمُکِّبَر  ِءـالآ  يأـِبَف 

تسا و شـشوپ  اب  يامرخ  ياه  لخن  نوگاـنوگ و  ياـه  هویم  نآ  رد  هک  دومرف  ررقم  مدرم  یناگدـنز  يارب  ار  نیمز  و  «؛﴾ ناـجرملاو
ادخ .دینک  یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کی  مادـک  سنا ، نج و  يا  .تسا  نیحایر  لگ و  گرب و  ياراد  هک  تابوبح 
کی مادک  سنا ، نج و  يا  .درک  قلخ  شتآ  هلعش  یگدنشخر  زا  ار  ناینج  دیرفآ و  نارگ  هزوک  لگ  دننام  کشخ  لگ  زا  ار  ناسنا 

نیمادک سنا ، نج و  يا  .تسا  برغم  ود  قرـشم و  ود  هدـننیرفآ  هک  يراگدرورپ  .دـینک  یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا 
مه هب  هک  تسا  يا  هلـصاف  ایرد  ود  نآ  ناـیم  تخیمآرد و  مه  هب  ار  اـیرد  ود  هک  تسوا  .دـینک  یم  راـکنا  ار  ناتیادـخ  ياـه  تمعن 

ياه تمعن  نیمادک  سنا ، نج و  يا  .دنزیمآ  یمنرد 
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،(1) دیروآ یم  نوریب  اهبنارگ  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد  ود  نآ  زا  .دینک  یم  راکنا  ار  ادخ 

.»؟ تسا هدرک  حابم  شناگدنب  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ 

در ار  نآ  ماما  تسا ؟ تنیز  امـش  يارب  نآ  ایآ  یـشوپ ؟ یم  نشخ  سابل  يروخ و  یم  نشخ  ياهاذـغ  امـش  ارچ  سپ  تفگ : مصاـع 
هـسیاقم يریگ و  هزادـنا  مدرم  نیرت  فیعـض  اـب  ار  ناـشدوخ  هک  تسا  هدرک  بجاو  قح  ناـماما  رب  ادـخ  وت ، رب  ياو  : » دومرف درک و 

.(2)« دننک

زا ار  دوخ  دش  نیملـسم  تفالخ  راد  هدهع  هک  یماگنه  رد  هژیو  هب  درب ، رـس  هب  دهز  اب  ار  دوخ  تایح  نارود  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما 
یغالا راوس  هک  مدـید  ار  یلع  تفگ : .تسوا  دـهز  ياه  هنومن  زا  درک  تیاور  دوسا  نب  حـلاص  هچ  نآ  .دیـشک  رانک  تالیامت  مامت 

يا هللاو  یلب ، ، (3)« مدرمـش راوخ  ار  ایند  هک  متـسه  یـسک  نم  : » دـیوگ یم  تسا و  هدرک  نازیوآ  فرط  کی  هب  ار  شیاـهاپ  هدـش ،
دروآ و يور  وت  هب  ایند  .دوب  شزرا  مک  کچوک و  وت  رظن  رد  نآ  یشوخ  تنیز و  مامت  يدرمش و  راوخ  ار  ایند  وت  تلادع ، ياوشیپ 

.نیقتم ماما  يا  وت  رب  ادخ  مالس  سپ  يدرکن ؛ یهجوت  نآ  هب  یتفرگن و  يزیچ  هب  ار  نآ  وت 

ماما ریظن  یب  ياه  ینامرهق 

برض فرش ، رخف و  زا  رپ  مالسا ، نیمزرس  عیمج  رد  هک  تسوا  ریظن  یب  ياه  ینامرهق  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـصخش  زراب  تافـص  زا 
ریشمش نوچ  ار  يریشمش  ناناملسم  .دوب  مالسا  نامرهق  کش  نودب  وا  .تسا  ناکم  نامز و  ره  رد  نانامرهق  دورس  لثملا و 
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ار ناشناهاوخ  هدایز  دیبوک و  مهرد  ار  شیرق  ناربکتم  نایغاط و  وا  .دنسانش  یمن  رفک  ناگرزب  كرش و  نارـس  ندرک  ورد  رد  یلع 
اه ششوک  اب  مالـسا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  حوضو  هب  نآ  ریغ  بازحا و  دحا ، ردب ، هعقاو  رد  وا  هنادنمتفارـش ي  عضاوم  .درک  دوبان 

.دنتشاذگ یمن  یقاب  مالسا  زا  يرثا  شیرق  هارمگ  ياهورین  دوبن ، وا  عطاق  عضاوم  رگا  دش و  راوتسا  وا  داهج  و 

رگا .دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  نانآ  اب  درف  نیرت  نمـشد  نیکرـشم و  گرم  هلزنم ي  هب  ماـما  لاـح  ره  هب 
مدهنم ار  نآ  مالسا ، رون  عولط  يادتبا  رد  داتسیا و  یمن  دوخ  ياپ  يور  زگره  مالـسا  دوبن ، وا  تعاجـش  عضوم  یتخـسرس و  داهج ،
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  .دـندرک  یم  تبحـص  نآ  زا  بجعت  اب  مدرم  دوب و  عیاش  ناگمه  دزن  وا  تعاجـش  .دـندرک  یم 

نیرتروالد : » دومرف درک و  در  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ، برک  يدعم  نب  ورمع  مدرم  نیرتروالد  هک  دش  هتفگ 
(1)« تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدرم 

: تسا هدرک  هیبشت  تفرگ  ار  داع  موق  هک  رصرص  داب  هب  ار  ماما  تعاجش  يروالد و  يریمح  دیس 

(2) اداع اهریمدت  یف  حیّرلا  همانإ  مهمانأ  ًاموی  ًارشعم  یتأ  اذإ 

.داع موق  تکاله  يارب  رصرص  داب  ندناباوخ  نوچ  دناباوخ  یم  ار  نانآ  تفر ، یم  یهورگ  تقو  رس  هب  يزور  رگا  * 

دوب وا  زا  دعب  هک  ار  یـسک  مسا  دندرک و  شومارف  دوب  وا  زا  لبق  هک  ار  یتعاجـش  مدرم  تعاجـش ، اما  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
زگره هک  تسا  یعاجش  وا  .دننز  یم  لثم  نآ  هب  تمایق  زور  ات  مدرم  تسا و  روهشم  گنج  رد  وا  هاگیاج  .دندومن  وحم 
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هک دزن  ار  يا  هبرض  چیه  دیسر و  تکاله  هب  هک  نیا  رگم  درکن  هزرابم  وا  اب  سک  چیه  .تفاتنرب  يور  یهورگ  چیه  زا  درکن و  رارف 
.دشاب هتشاد  زاین  مود  تبرض  هب 

.(1) دوب يا  هبرض  کی  وا  تابرض  هک  تسا  ثیدح  رد 

فاصنا هب  وت  اب  تفگ : وا  هب  ورمع  دـنوش ، تحار  گنج  زا  اه  نآ  زا  یکی  ندـش  هتـشک  اب  مدرم  ات  دـیبلط  هزرابم  هب  ار  هیواعم  یتقو 
یم روتسد  نم  هب  ایآ  .يدرکن  تنایخ  نم  هب  زورما  دننام  نونکات  يدش  تسود  نم  اب  هک  ینامز  زا  تفگ : هیواعم  .تسا  هدرک  لمع 

برع يراد ..؟ عمط  نم  زا  دعب  ماش  تراما  هب  ایآ  تسا ؟ يریظن  یب  عاجش  وا  یناد  یم  هک  یلاح  رد  مورب  نسحلاوبا  گنج  هب  یهد 
هک نیا  هب  دندرک  یم  راختفا  رایسب  ینشور و  هب  ناگدش  هتشک  ياه  هلیبق  تسا و  هداتـسیا  وا  ربارب  رد  گنج  رد  هک  درک  یم  راختفا 

: تفگ یم  دناوخ و  یم  هیثرم  دودبع  نب  ورمع  رهاوخ  .تسا  هتشک  ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

هلتاق ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 

يدسج یف  حورلا  ماقأ  ام  هتیکب 

هل ریظن  نَم ال  هلتاق  ّنکل 

(2) دلبلا هضیب  هوبأ  یعُدی  ناکو 

.مدرک یم  هیرگ  دوب  مندب  رد  حور  ات  دوب  یلع  زا  ریغ  ورمع  لتاق  رگا  * 

« .دندیمان یم  رهش  گرزب  سانشرسار و  وا  ردپ  تسا و  ریظن  یب  وا  هدنشک ي  نکل  * 

.دوب نیمز  رد  نیبذعم  نیمولظم و  مالسا ، يرای  رد  وا  ردان  تعاجش  تشاد و  رارق  ملاع  ناعاجش  ردص  رد  وا  مان  هک  نیا  هصالخ 

اب زور  دش : هتفگ  وا  هب  دش ، جراخ  ظفاحم  نودب  ییاهنت و  هب  نیفص  گنج  مایا  رد  هک  تسا  نیا  وا  تعاجش  راکـشآ  ياه  هنومن  زا 
ادر و اب  بش  یگنج و  یم  ماش  لها 
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نم غارـس  هب  گرم  هک  نیا  زا  مرادـن  یکاب  هّللاو  دـیناسرت ؟ یم  گرم  زا  ارم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  وا  سپ  يوش !؟ یم  جراخ  راولش 
یمن يزیچ  هب  ار  یگدنز  دز و  یم  دـنخبل  گرم  هب  دوب ، لیلد  ناهرب و  رب  شیوخ  نید  رد  وا  ، (1)« مورب گرم  غارس  هب  نم  ای  دیایب 

.دوب دهاجم  یگدنز  لوط  رد  وا  اریز  تفرگ ؛

ماما تردق 

نایـشیرق هب  ار  رارف  گنن  نآ ، کـمک  اـب  تسناوت  هک  دیـشخب  يروآ  تریح  يورین  تردـق و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
يورین هنومن  زا  .دهد  تسکش  درک -  یم  کمک  شیرق  هب  لام  حالس و  اب  مالسا  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هک  ار -  دوهی  دناشچب و 

.(2) دشکب سفن  تسناوتن  داتسیا و  شسفن  ایوگ  تفرگ ، ار  يدرم  يوزاب  هکنیا  وا 

یم شردپ  .دز  یم  نیمز  هب  ار  نانآ  تفرگ و  یم  یتشک  کچوک ، گرزب و  ياهومعرـسپ  اب  دوخ و  گرزب  ناردارب  اب  یکدوک  رد 
اب دز ، یم  نیمز  هب  ار  اه  نآ  .درک  یم  هزرابم  تخـس  نادرم  اب  تفای  شرورپ  نوچ  .دندیمان  نابیتشپ  ار  وا  دش و  رادیدپ  یلع  تفگ :
هک یبسا  هب  اسب  هچ  درک و  یم  دـنلب  اوه  هب  تفرگ و  یم  ار  اه  نآ  دـنبرمک  اـسب  هچ  .تشک  یم  تفرگ و  یم  درک ، یم  دـنلب  تسد 

یلپ ار  نآ  درک و  دـنلب  ار  ربیخ  رد  هک  دوب  وا  . (3) دنادرگ یمزاب  بقع  هب  دز و  یم  همدص  وا  هب  دـیبسچ و  یم  دوب  ندـیود  لاح  رد 
رد دندش و  ریحتم  رکـشل  هک  درک  باترپ  یتفاسم  هب  ار  نآ  سپـس  درک ؛ روبع  نآ  يور  زا  مالـسا  رکـشل  داد و  رارق  قدـنخ  يور  رب 

.دیدرگ مدرم  ثیدح  خیرات  لوط 
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ماما ملح 

ماقتنا دوب ، هدرک  يدب  ای  زواجت  وا  هب  هک  یـسک  زا  .درب  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  اه  نآ  همهزا ي  رتشیب  دوب و  مدرم  نیرترابدرب  زا  ماما 
 ، ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ ، يومع  رـسپ  ردارب و  دننام  درک ؛ یم  راتفر  یکین  تشذگ و  اب  اه  نآ  اب  تفرگ و  یمن 

چیه دندوب و  وا  نانمـشد  نیرتدـب  هک  نانآ   ) هکم لها  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  راتفر  تشذـگ  اب  نازواجتم  اب  هک 
یـصو و شور  نیا  هب  دیدازآ .» امـش  متـشذگ ، امـش  زا  نم  دـیورب ، : » دومرف دنتـشاد ) یمن  غیرد  وا  زا  ار  يا  هجنکـش  باذـع و  عون 

.درک یم  لمع  ناسحا  یکین و  تشذگ ، وفع ، هب  نانمشد  اب  وا  ملع  رهش  هزاورد ي 

ماما يرابدرب  ملح و  زا  يا  هشوگ 

يارب ات  هدرک  قلخ  ار  نآ  دنوادخ  تسوا و  میظع  تیصخش  زا  یـشان  هک  تسا  ماما  ملح  زا  ییاه  تمـسق  هب  يا  هراشا  بلاطم ، نیا 
: مینک یم  رکذ  ار  نآ  هنومن  دنچ  ریز  رد  .دنک  تیاده  تسا ، رت  تسرد  هک  یهار  هب  ار  اه  نآ  دشاب و  رون  غارچ  دوخ  ناگدنب 

هب سپ  دادن ؛ باوج  مه  زاب  دـناوخ ، ار  وا  موس  مود و  راب  يارب  سپ  دادـن ؛ باوج  وا  دـناوخارف ، ار  دوخ  مالغ  مالـسلا  هیلع  ماما  - 1
: تفگ وا  هب  تفر و  وا  دزن 

.»؟ یهدن ارم  باوج  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  »

...مدوب نمیا  وت  تبوقع  زا  مدوب و  لسک  وت  هب  نداد  خساپ  يارب  داد : خساپ  مالغ 

نمیا ناشیا  زا  ادخ  قلخ  هک  داد  رارق  یناسک  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  هّللدـمحلا ، : » تفگ دـش و  دنـسرخ  مالک  نیا  زا  ماما  بلق 
.(1)« يدازآ ادخ  هار  رد  وت  هک  ورب  .دنا 

دوب فورعم  تسا ، نادرگور  ماما  زا  هک  نیا  هب  وا  .تفر  ماما  تمدخ  هریرهوبا  - 2
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.تفرگ داریا  راک  نیا  رب  باحـصا ، زا  یکی  .درک  هدروآرب  وا  يارب  ار  نآ  ماما  تساوخ ، یتجاح  .درک  یم  ینمـشد  وا  اب  اراکـشآ  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« دوش هریچ  نم  دوج  رب  وا  تساوخرد  نم و  وفع  رب  وا  هانگ  نم ، ملح  رب  وا  لهج  هک  نیا  زا  منک  یم  ایح  نم  »

لثم هب  هلباقم  ماما  .درک  یم  بس  ار  وا  ماما ، يور  هب  ور  داد و  یم  مانشد  ماما  هب  اراکـشآ  دوب و  ناگدش  خسم  زا  یجراخ  ءاّوک  نبا 
ِْنَئل َِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َیلِإَو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو  : ﴿ دـناوخ یم  مدرم  لـباقم  ار  هیآ  نیا  هکلب  .دـش  یمن  وا  رفیک  ضرعتم  درک و  یمن 
یم دوبان  ار  تلمع  يروایب  كرـش  رگا  دـندوب ، وت  زا  لـبق  هک  یناـسک  هب  میدرک و  یحو  وت  هب  اـم   » (2) ؛﴾ َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ 
ربص سپ  « ؛ (3)﴾ َنُوِنقُوی َنیذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی  الَو  ٌّقَح  ِهللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَـف  : ﴿ داد ار  وا  باوج  ماـما  .درک  یم  رارکت  ار  هیآ  و  دـنک .»

ات درپسن  [ A1  ] محر یب  نارومأم  تسد  هب  ار  وا  و  دنرادن .» نیقی  هک  ییاه  نآ  دنرمـشن  کبـس  ار  وت  .تسا  قح  ادخ  هدـعو ي  .نک 
.دننک مادقا  وا  رفیک  تشادزاب و  هب 

وا تخـسرس  نانمـشد  زا  ریبز  نبا  هللادبع  مکح و  ناورم  اب  هک   ) هشیاع نداد  تسکـش  زا  دعب  وا  شـشخب  هنومن ي  نیرت  گرزب  - 4
هب هناحلـسم  شروش  درمت و  وا  تموکح  هیلع  رب  هتخورفارب و  ار  گنج  هلعـش ي  هک  یناسک  همه ي  زا  .تسا  لـمج  گـنج  رد  دوب 

شور.دنادرگزاب هنیدم  هب  دومن و  هدامآ  یکین  هب  ار  وا  درک و  دازآ  ییابیز  هویـش ي  هب  ار  هشیاع  تشذگ و  رد  دـندوب ، هتخادـنا  هار 
.دیادزب اه  ناج  زا  ار  رش  هنیک و  هب  شیارگ  ات  دوب  یکین  تشذگ و  وا 
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مدرم نیرت  تشذگ  اب  ناراکهانگ و  رب  مدرم  نیرترابدرب  وا  وا ؛ تشذگ  ملح و  اما  دـیوگ : یم  ماما  ملح  هرابرد ي  دـیدحلا  یبا  نبا 
زا هک  نیا  اب  دش ، هریچ  مکح  ناورم  رب  لمج  گنج  رد  یتقو  تسا ؛ نشور  میتفگ  ام  هچ  نآ  رد  نآ  لیلد  دوب و  ناراکدب  هب  تبـسن 

.تشذگ وا  زا  یلو  تشاد  لد  هب  ار  وا  ضغب  همه  زا  رتشیب  دوب و  وا  هب  مدرم  نیرت  نمشد 

ینادان امش  يارب  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : یم  دناوخ و  یم  هبطخ  هرصب  زور  رد  داد و  یم  مانشد  مدرم  ربارب  رد  ار  وا  ریبز  نب  هللادبع 
: تفگ یم  یلع  .هدروآ  یتسپ  و 

ورب : » تفگ وا  هب  دیـشخب و  ار  وا  دش  زوریپ  وا  رب  لمج  زور  رد  نوچ  دش ،» گرزب  هللادبع  ات  دوب  ام  تیب  لها  زا  يدرم  ریبز  هشیمه  »
.تفگن يزیچ  نآ  زا  شیب  وا  هب  و  منیبن ،» ار  وت  رگید  و 

.(1) تفگن يزیچ  وا  هب  دنادرگرب و  يور  وا  زا  اما  دوب  يو  نمشد  هچرگ  تفای و  تسد  صاع  نب  دیعس  هب  لمج  هعقاو ي  زا  دعب 

زاغآ ار  نآ  دـش و  طلـسم  بآ  رب  تخادرپ و  ماما  اب  گنج  هب  هیواعم  هک  تسا  یناـمز  وا  تشذـگ  ملح و  دراوم  نیرتگرزب  زا  یکی 
هزاجا رکشل  هب  هک  تساوخ  وا  زا  دید ، هیواعم  رکشل  فرصت  رد  ار  تارف  طش  دش و  دراو  ماما  رکشل  یتقو  .تسناد  شیوخ  يزوریپ 

ار نآ  ماما  یتقو  .دیریمب  نامثع  نوچ  یگنـشت  زا  ات  میهد  یمن  بآ  زا  يا  هرطق  ادـخ  هب  هن ، دـنتفگ : .دـننک  هدافتـسا  بآ  زا  ات  دـهد 
هیواعم باحصا  دندروآرد و  دوخ  فرصت  هب  دندرک و  لاغشا  ار  تارف  وا  ياوق  سپ  دننک ؛ لاغـشا  ار  نآ  داد  روتـسد  رکـشل  هب  دید 

: دنتفگ وا  هب  ماما  باحصا  .دندنار  بآ  یب  نابایب  هب  ار 
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اب یگنشت  مالس  اب  دنـشونب و  نآ  زا  يا  هرطق  راذگن  دندرک و  عنم  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  نک  عنم  اه  نآ  زا  ار  بآ  نینمؤملاریما ، يا 
: دومرف ماما  ..تسین  دربن  هب  يزاین  ریگب ، شیوخ  گنچ  رد  ار  اه  نآ  نک و  دروخرب  اه  نآ 

.منک یمن  لمع  اه  نآ  دننام  نم  ادخ  هب  هن ، »

.(1)« تسین نآ  هب  يزاین  ریشمش  دودح  رد  دننک ، هدافتسا  بآ  زا  دیهد  هزاجا  اه  نآ  هب 

هراچ زغم   ) صاع نب  ورمع  شنانمشد  نیرت  نمـشد  رب  هک  تسا  یماگنه  نیفـص  زور  رد  وا  تشذگ  ياه  هنومن  نیرت  گرزب  زا  - 6
ایح ماما  درک ، تروع  فشک  دروآ ، يور  وسرت  رگ و  هلیح  درم  نآ  هب  ریـشمش  اب  ماما  یتقو  .تفای  تسد  هیواعم ) تموکح  شیدنا 

.تشذگ وا  زا  دنادرگرب و  ار  دوخ  يور  دومن و 

ربص

نیرت تخـس  .دوب  راگزور  ياه  تبیـصم  ایند و  تنحم  رب  ندرکن  یبات  یب  یگـشیمه و  ربص  مالـسلا  هیلع  ماما  تافـص  نیرتزراب  زا 
دیـس ینعی  درک  یم  یگدـنز  وا  تفوـطع  هیاـس  رد  هک  یـسک  وـمع و  رـسپ  ردارب و  نداد  تسد  زا  وا ، تـنحم  نیرتـگرزب  هثداـح و 
تسد زا  ار  دوخ  ياهوزرآ  مامت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرم  اب  .دوب  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  تانئاک ،

ناـبیرگ هب  تسد  وا ، هناـخ  لـخاد  هب  موق  موجه  اـیالب ، نیرت  تخـس  نیرت و  عـیجف  زا  .دروآ  يور  وا  هب  یپ  رد  یپ  اـه  نارحب  داد و 
ماقم راکنا  نینچ  مه  دوب ؛ یتخـسرس  يدنت و  تیاهن  اب  وا  اب  هلباقم ي  رکبابا و  اب  تعیب  يارب  ریـشمش  نودب  وا  ندرک  جراخ  ندش و 

؛ تسوا ملع  رهش  هزاورد ي  طبـس و  ود  ردپ  ربمایپ ، ردارب  وا  هک  نیا  نتفرگ  هدیدان  موق و  طسوت  مالـسا  رد  وا  داهج  تمظع  عیفر و 
رد هک  وا  هرابرد ي  یتخس  راشف و  عاونا  يریگراک  هب  شیوخ و  ماقم  زا  وا  ندرک  رود  نینچ  مه 
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.درک میهاوخ  نایب  باتک  نیا  فلتخم  ياه  تمسق 

زا يزور  دـنچ  اهنت  .دوب  لوسر - ÷ ءارهز  ملاع -  نانز  هدیـس ي  نادـقف  درک  لـمحت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتخـس  ياـه  تنحم  زا 
زا شیوخ  رمع  راهب  رد  یناوج و  ناوفنع  رد  وا  داد ؛ تسد  زا  ار  وا  هک  دوب  هتـشذگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گرم 
زا رود  هب  مغ و  هصغ و  اـب  هناـخ  هشوـگ ي  رد  .دـش  بآ  یعمـش  نوـچ  نیگمغ و  نوزحم و  تخـس  يو  قارف  رد  ماـما  .تـفر  اـیند 

، دنداد یمن  تکرش  ار  وا  تلود  روما  زا  يرما  چیه  رد  افلخ  .دندش  مورحم  وا  ملع  زا  تما  .درب و  یم  رس  هب  عامتجا  تما و  تسایس 
هب لوهجم  نآ  لح  لکشم و  نآ  عفر  يارب  دندوب ، زجاع  نآ  لح  رد  هک  داد  یم  خر  اه  نآ  يارب  یلکشم  هلئـسم و  هک  ینامز  زج  هب 

، دندروآ یم  يور  وا 

(1)« .دش یم  كاله  رمع  دوب  یمن  یلع  رگا  : » درک عیاش  ار  یمالک  رمع »  » هک يروط  هب 

ار يدایز  راب  هثداح  لامعا  دومن و  یگماـکدوخ  نیملـسم  روما  رد  دیـسر ، يوما  هلیبق ي  سیئر  ناـفع  نب  ناـمثع  هب  تفـالخ  نوچ 
رد ار  تما  يربهر  هک  دندروآ  يور  مالسلا  هیلع  ماما  هب  باتش  اب  دنناسرب و  لتق  هب  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  نیملـسم  اذل ، دش ؛ بکترم 

ماما اما  .دـنک  رـشتنم  نیملـسم  نیب  رد  ار  وا  ناـشخرد  تسایـس  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تموکح  دریگب و  تسد 
.دوب هاگآ  نانآ  بئاصم  اه و  نارحب  زاغآ  یعامتجا و  تیعضو  داسف  زا  اریز  تفریذپن  ار  نانآ  تساوخرد 

ات درک  مایق  روما  ماجنا  يارب  داد و  خـساپ  اه  نآ  هب  هارکا  اـب  سپ  دـهدب ؛ خـساپ  هک  دـندومن  دـیدهت  ار  وا  دـندرک و  رارـصا  اـه  نآ 
هک هیما  ینب  رگم  تفرگارف ؛ ار  مدرم  هدوت ي  يداـیز  يداـش  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  مدرم  هدوت ي  .دـهد  شرتسگ  ار  قح  تلادـع و 

گنچ هب  افلخ  نارود  رد  هک  یلاوما  دوخ و  حلاصم  رب  دندش و  تحاران  تخس 
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، نآ لابند  هب  دوب ؛ نیفـص  گنج  لمج و  گنج  نآ  هجیتن  دـنتخادرپ و  ماـما  تموکح  ینوگنرـس  هب  اذـل  دندیـسرت ؛ دـندوب ‘ هدروآ 
لوغـشم ادخ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  هک  یماگنه  دـش و  دیهـش  هک  ینامز  ات  دوب  رباص  وا  .دـش  عورـش  اه  يراتفرگ  اه و  تبیـصم 

؟ تسالب ربص و  نیا  دننام  ییالب  هچ  ربص و  هچ  سپ  درک ؛ تاقالم  ار  ادخ  دوب ، هفیظو  ماجنا 

عضاوت

هراشا

ارقف و يارب  هـکلب  نیربـکتم ، نادــنمتورث و  يارب  هـن  وا -  عـضاوت  ینتورف و  مالــسلا  هـیلع  ماــما  ياــه  شیارگ  یتاذ و  تافــص  زا 
ادـخ لوسر  وا  يومع  رـسپ  ردارب و  هب  اهنت  رما  نیا  رد  دوب و  اه  نآ  رایتخا  رد  تبحم  یکین و  اب  دوجو و  مامت  اب  .دوب  نیفعـضتسم - 

...دوب ردارب  ارقف  يارب  ردپ و  نینمؤم  يارب  هک  تشاد  تهابش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: مینک یم  نایب  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  ار  ییاهزیچ  یضعب 

(ع) یلع ماما  ياه  ینتورف 

: تسا مالسلا  هیلع  ماما  ینتورف  قالخا و  زا  يرطعم  ياه  هراپ  اه  نیا 

روتـسد سپـس  دناشن ، سلجم  ردص  رد  ار  اه  نآ  تفگ و  دـمآ  شوخ  اه  نآ  هب  دـش ، دراو  وا  رب  شیوخ  دـنزرف  اب  هارمه  يدرم  - 1
دش كانساره  درم  .دیوشب  ار  ردپ  تسد  هک  تفرگ  ار  هزوک  مالسلا  هیلع  ماما  اذغ ، زا  تغارف  زا  دعب  .دنروایب  ماعط  اه  نآ  يارب  داد 

: تفگ و 

اب هک  دنیب  یم  وت  ردارب  ارم  ادخ  : » دومرف فطل  ینابرهم و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  يزیرب ؟ نم  تسد  رب  بآ  وت  دنیبب و  ارم  ادـخ  هنوگچ 
«. دنک یم  هفاضا  تشهب  رد  یتلزنم  تهج  نیا  زا  نم  يارب  تسین و  وت  زا  رترب  درادن و  یقرف  وت 

؟ تسا گرزب  نیا  تاذ  رد  یگرزب  هچ  حور ؟ نیا  تسا  يا  یتوکلم  حور  هچ 
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نب دمحم  دوخ ، رـسپ  هب  ار  قیربا  دـش ، غراف  نوچ  تخیر ، وا  تسد  رب  ار  بآ  ماما  داهن و  ندرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  هب  درم  نآ 
: تفگ وا  هب  داد و  هیفنح ،

ردپ و نیب  هک  دـنک  یم  در  دـنوادخ  اّما  متخیر ، یم  زین  وا  تسد  رب  ار  بآ  دوب ، هدـمآ  نم  دزن  ییاهنت  هب  رـسپ  نیا  رگا  دـنزرف ، يا  »
«. منک رارقرب  يواست  رسپ 

.(1) تسش ار  رسپ  تسد  دش و  دنلب  دمحم  سپ 

ایبنا ریاس  زا  شقالخا  مراکم  رطاخ  هب  هک  یسک  تسا ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  قالخا  زا  هتفرگرب  يولع  قالخا  نیا 
.تسا زاتمم 

ناریما ناهاشداپ و  اب  هک  هنوگ  نآ  دایز و  میرکت  میظعت و  هب  وا  اب  تشذـگ ، رابنا  ناـناقهد  رب  نیفـص  زا  تشگزاـب  ماـگنه  ماـما  - 2
ار ناتدوخ  امـش  دنرب و  یمن  دوس  نآ  زا  امـش  ناریما  ادخ  هب  : » تفگ درک و  داقتنا  اه  نآ  زا  ماما  .دندرک  دروخرب  دندرک ، یم  راتفر 
دشاب و باقع  نآ  لابند  هب  هک  یتمحز  تسا  ینارسخ  هچ  .دینز  یم  هبرـض  شیوخ  ترخآ  هب  دیزادنا و  یم  تمحز  هب  نآ  رطاخ  هب 

.(2)« دشاب شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک  يا  یتحار  تسا  دنمدوس  هچ 

دـش هجوتم  یتقو  دـندرک  یم  یهارمه  ار  وا  زین  يو  نارای  دـش  جراـخ  هراوس  هک  یماـگنه  تسا ؛ نیا  وا  ینتورف  ياـه  هنومن  زا  - 3
.»؟ دیراد يراک  ایآ  : » دومرف

.مییایبوت اب  میراد  تسود  یلو  ریخ ، دنتفگ :

: تفگ دندرگزاب و  شیوخ  ياه  هناخ  هب  داد  روتسد  درک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  اه  نآ 

داجیا هدسفم  قمحا ، ياه  لد  رد  نتفر  هار  نادرم  لابند  هب  هدایپ  دیدرگرب ، »
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.(1)« دنک یم 

هب نایوار  .دوب  هنومن  راتفر ، هریس و  رد  نیقتم  ماما  ایصوا و  دیس  .تساه  نآ  يایـصوا  گرزب و  يایبنا  قالخا  قالخا ، نیا  یتسار  هب 
یم نایب  ترـضح  نآ  تموکح  شخب  رد  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ار  وا  تفالخ  نامز  رد  ینتورف  زا  یناشخرد  تروص  تمارک  فرش و 

.مینک

نارامیب زا  تدایع 

یمرب تفـص  نیا  رب  ار  اه  نآ  درک و  یم  قیوشت  ار  دوخ  باحـصا  وا  .دوب  نارامیب  زا  تدایع  مالـسلا ،  هیلع  ماما  هیلاع ي  قـالخا  زا 
ارف ار  وا  تمحر  دنیشن  یم  یتقو  تسا و  هتفر  تشهب  غاب  رد  دورب ، یناملـسم  تدایع  هب  هک  یـسک  : » تفگ یم  اه  نآ  هب  تخیگنا و 

.(2)« دریگ یم 

، دش یم  ضیرم  مالسلا ،  هیلع  ماما  باحصا  زا  يدرف  هاگره 

: مینک یم  رکذ  ار  وا  ياه  تاقالم  زا  یضعب  اج  نیا  رد  هک  تفر  یم  وا  تدایع  هب 

: تفگ وا  هب  تفرگ  رارق  سلجم  نآ  رد  نوچ  تفر ، شیوخ  نارای  زا  یکی  تدایع  هب  - 1

ار ناهانگ  اّما  تسین  یـضیرم  رد  یـشاداپ  اریز  دهد ؛ رارق  تناهانگ  يدوبان  ثعاب  تسوت  تیاکـش  بجوم  هک  ار  هچ  نآ  دـنوادخ  »
.(3)« تسا مدق  تسد و  اب  لمع  نابز و  هب  راتفگ  رد  رجا  انامه  .دزیر  یم  ورف  ناتخرد  گرب  شزیر  نوچ  ار  اه  نآ  دنک و  یم  وحم 
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: دومرف وا  هب  درک و  تدایع  ار  ناحوص  نب  ْهعصعص  دوخ ، تسود  مالسلا  هیلع  ماما  - 2

«. یتسه یبوخ  رای  يا و  هنیزه  مک  وت  هک  تسین  نیا  زج  مناد  یم  وت  هرابرد ي  نم  هچ  نآ  ادخ  هب  »

ادـخ باـتک  هب  یناـبرهم و  نینمؤم  هب  تبـسن  تسا ، گرزب  تمـشچ  رد  ادـخ  نینمؤملاریما ، يا  وت  و  تفگ : داد و  خـساپ  هعـصعص 
.ییاناد

: تفگ هعصعص  هب  دوش ، جراخ  تساوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ماما  یتقو 

.(1)« درادن تسود  ار  يا  هدننک  رخف  ربکتم  ره  لاعتم  دنوادخ  اریز  هدن ؛ رارق  تموق  يارب  رخف  هیام ي  ارم  تدایع  هعصعص ، يا  »

یمن نآ  هب  یهجوت  هدرمش و  راوخ  ار  دننک  یم  بستنم  نآ  هب  ار  دوخ  مدرم  هک  چوپ  رهاظت  رخف و  گنر  هنوگره  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک

حدم زا  تهارک 

هک يزیچ  نآ  زا  نم  : » تفگ یم  دوب  هدرک  شیاتس  ار  وا  هک  یسک  هب  تسناد و  یم  دنیاشوخان  ار  شیاتس  حدم و  مالـسلا  هیلع  ماما 
نم يرتاناد و  نم  هب  وا  زا  ایادخ ، : » تفگ دوتـس ، ار  وا  يدرم  یتقو  مرتالاب .» تسوت  لد  رد  هک  هچ  نآ  زا  مرت و  نییاپ  ییوگ  یم  وت 

.(2)« دناد یمن  وا  هک  ار  يزیچ  نم  رب  شخبب  سپ  مرتاناد ؛ مدوخ  هب  وا  زا 

مدرم اب  ندروخ  اذغ 

صوصخ هب  درک ، یم  تباجا  دـندرک  یم  توعد  ماعط  ندروخ  هب  ار  وا  یتقو  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـنزرا ي  قـالخا  زا 
وا یصخش  .درک  یم  توعد  ار  وا  يریقف  رگا 
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: تفگ وا  هب  ماما  درک ، توعد  ار 

غیرد تسوـت  دزن  هـچ  نآ  زا  و  یتـفین ، تـمحز  هـب  تـسین  تدزن  رد  هـک  يزیچ  نآ  يارب  اـم  رطاـخ  هـب  هـک  یطرــش  هـب  مـیآ ، یم  »
.(1)« ینکن

.تسا تاذ  یگرزب  فرش و  لاکشا  نیرتابیز  زا  بادآ و  یکین  زا  نیا 

تواخس

نیا رگم  دوبن  لئاق  یشزرا  ایند  لام  يارب  دوب و  نادنمزاین  هب  ناسحا  یکین و  تواخس ، رد  مدرم  نیرت  هدنـشخب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
وا و .تشاد  جایتحا  لام  نآ  هب  هچرگا  داد  یم  حیجرت  دوخ  رب  ار  ارقف  دناشوپب ؛ ار  يا  هنهرب  ای  دـنک و  ریـس  ار  يا  هنـسرگ  نآ  اب  هک 

صلاخ بآ  زج  هب  دـنتفرگ و  هزور  زور  هس  دندیـشخب و  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  دوخ  ياذـغ  هک  دنتـسه  یناسک  وا  تیب  لـها 
یناشن خیرات و  لوط  رد  فرـش  رخف و  هیام ي  هک  درک  لزان  نانآ  نأش  رد  ار  یتا » له   » هروس ي لاعتم  دنوادخ  .دـندیماشاین  يزیچ 

.تسا تمایق  زور  ات  لاعتم ، دنوادخ  دزن  اه  نآ  ماقم  یگرزب  لضف و  زا 

امَّنإ : ﴿ درک لزان  ار  همیرک  هیآ  نیا  وا ، هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  داد و  هقدـص  ریقف  هب  زامن ، ماگنه  ار  دوخ  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ و امـش  تسرپرـس  یلو و  انامه  « ؛ (2)﴾ نوعکار مهو  َهاـکَّزلا  َنوتُؤیَو  َهـالَّصلا  َنومیُقی  نیذَّلا  اوـنمآ  نیذَّلاو  هلوـسرو  هللا  ُمُکُِّیلَو 

«. دننک یم  عوکر  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  هک  نانآ  دنشاب ، یم  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  وا و  لوسر 
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مرک دوج و 

دیـشخب یم  اه  نآ  هب  ناسحا  يور  زا  هک  ار  هچ  نآ  هک  تسارقف  هب  وا  شـشخب  مالـسلا و  هیلع  ماما  ياه  یکین  زا  ییاه  تمـسق  نیا 
.دوب ترخآ  يارس  لاعتم و  دنوادخ  يدونشخ  يارب  طقف 

یتـساوخرد وت  زا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : تفر و  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  يدرم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا  - 1
دنوادخ هب  میامن  هضرع  وت  هب  هک  نیا  زا  لبق  مراد ،

ار ادخ  يزاسن  هدروآرب  ار  نآ  رگا  منک و  یم  رکشت  وت  زا  میوگ و  یم  ساپس  ار  ادخ  يروآرب  ارم  تجاح  رگا  .مدرک  ضرع  لاعتم 
.مریذپ یم  ار  وت  رذع  میوگ و  یم  ساپس 

«. منیبب وت  تروص  رد  ار  لاؤس  تلذ  هک  مراد  تهارک  نم  .سیونب  نیمز  يور  ار  دوخ  تجاح  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: تفگ دیشوپ و  تفرگ و  ار  نآ  دنداد ، وا  هب  یسابل  داد  روتسد  ماما  .مدنمزاین  نم  هک  تشون  درم  نآ 

اُهنِساحَم یلبَت  ًهَّلُح  ینَتوسَک 

الَلُح انَّثلا  ِنسُح  نِم  َكوسکأ  فوسف 

ًهَمُرکَم َتِلن  یئانث  َنسُح  َتِلن  نإ 

الََدب ُُهتُلق  دق  امب  یغبت  َتسلو 

هبحاص َرکِذ  ییُحَیل  َءانَّثلا  َّنإ 

الَبَجلاو َلهَّسلا  ُهادَن  ییُحی  ِثیَغلاک 

ُهُِعقاُوت ٍریخ  یف  َرهَّدلا  ِدَهَزت  ال 

الِمَع يذَّلِاب  يزُجیَس  ٍصخش  ُّلُکَف 

.مناشوپ یم  ار  وت  کین  شیاتس  زا  يدوز  هب  دش ، راکشآ  نآ  نساحم  هک  يدناشوپ  نم  هب  یسابل  * 

.یهاوخ یمن  ضوع  متفگ  نم  هچ  نآ  هب  وت  يا و  هدیسر  یگرزب  هب  يدرک  تفایرد  ارم  بوخ  دیجمت  رگا  * 

ارحص و هک  یناراب  ياه  هرطق  دننام  دنک  یم  هدنز  ار  شبحاص  مان  شیاتس  * 
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.دنک یم  باریس  ار  اه  هوک 

.دنیب یم  ار  شلمع  شاداپ  سک  ره  نکن و  يریگ  هرانک  يوش  یم  ور  هب  ور  نآ ، اب  هک  يریخ  زا  راگزور  رد  * 

!؟ رانید دص  نینمؤملاریما و  تفگ : غبصا  دنزادرپب  وا  هب  دنتساوخ  نوچ  .دنهدب  وا  هب  رانید  دص  داد  روتسد  ماما 

تلزنم نیا  و  دینک ، لزان  ناشتلزنم  هزادنا  هب  مدرم  هب  و  دیامرف : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  : » داد خساپ  ماما 
.(1)« تسا نم  دزن  درم  نیا 

دصناپ اه  نآ  زا  کی  ره  هب  درک  میـسقت  دوخ  نایرکـشل  رب  ار  هرـصب  لاملا  تیب  نوچ  هک  تسا  نیا  وا  شـشخب  دوج و  دراوم  زا  - 2
اب تفگ : وا  هب  .دوب  هدرکن  تکرش  گنج  رد  هک  درک  هعجارم  وا  هب  یصخش  .تشادرب  مهس  اه  نآ  دننام  زین  وا  دوخ  دیـسر و  مهرد 
رد داد و  وا  هب  دوب  هتـشادرب  دوخ  يارب  ار  هچ  نآ  ره  .هدـب  نم  هب  يزیچ  مئاـنغ  زا  سپ  دوب ؛ بئاـغ  ممـسج  هچرگا  مدوب  رـضاح  لد 

(2) .تشگرب هناخ  هب  تشادن  دوخ  ابزیچ  چیه  مئانغ  زا  هک  یلاح 

دوب یناراب  نامسآ  دمآ ؛ هدعاس  ینب  نابیاس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  - 3
رد ار  نان  ود  ای  کی  .دندوب  باوخ  هک  تشذـگ  ارقف  زا  یهورگ  رب  درک ، یم  لمح  دوخ  اب  ار  نان  زا  رپ  يا  هسیک  وا  دـیراب و  یم  و 

.(3) تشگرب دعب  دیسر و  رفن  نیرخآ  هب  ات  تشاذگ  اه  نآ  شرف  ریز 

: تفگ یم  تشاد و  یباقشب  تسد  رد  درک و  یم  لمح  شود  رب  یبآ  کشم  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  مالسلا  هیلع  ماما  - 4
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، ینیراوی ام  ریغو  یتفحص  یف  ام  يوس  ُکلمأ  ُتیـسمأ  امف  هلیَّللا ، یتابُُرق  لبقا  نینمؤملا ، راجو  نینمؤملا ، هلإو  نینمؤملا ، ِیلَو  مهّللا  »
يا ایادخ ، « ؛ (1)« یتوعد َّدَُرت  الو  یهجو ، ُُقلَحت  الف  مهّللا  ًامَنَغ ، کیلإ  هبرُقلا  بلط  یف  یبَغَـس  هَّدِش  عم  یـسفن  هتعنم  ّینأ  ملعت  ّکنإف 

هک نآ  زج  مدـناسرن  بش  هب  ار  حبـص  نم  نک و  لوبق  ارم  ياـه  تداـبع  نینمؤم ، هیاـسمهو ي  نینمؤم  يادـخ  نینمؤـم و  تسرپرس 
يارب یگنسرگ  رد  يریگ  تخس  هب  ار  دوخ  سفن  هک  یناد  یم  وت  .ما  هتـشادن  دناشوپب  ارم  هک  یـسابل  زا  ریغ  هب  دوخ  شیپ  زا  يزیچ 

«. درک عورش  ار  ارقف  هب  نداد  ماعط  .امرفم و  در  ارم  ياعد  نکم و  دیماان  ارم  ایادخ  .مدرک  راداو  وت  هب  یکیدزن 

ار يرگید  ناـهنپ و  ار  یکی  .داد  هقدـص  زور  رد  ار  يرگید  بش و  رد  ار  مهرد  کـی  تـشاد ، مـهرد  راـهچ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  - 5
: دش لزان  وا  هرابرد  همیرک  هیآ  نیا  .راکشآ 

هک نانآ  دزم  « ؛ (2)﴾ نونزحَی مه  الو  مهیلع  فوخ  الو  مهِّبر  دـنع  مهرجأ  مهلف  ًهَِّینالَعَو  ًاّرِـس  ِراهَّنلاَو  ِلـیَّللِاب  مَُهلاومأ  َنوقِفُنی  نیذَّلا  ﴿

یم نیگمغ  هن  تساه و  نآ  رب  یـسرت  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  دـننک ، یم  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  زور  بش و  رد  ار  دوخ  لاوما 
«. دنوش

صخش غاب  وا  یگیاسمه  رد  هک  دوب  یکچوک  هناخ ي  بحاص  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  يریقف  نمؤم  درم  - 6
لخاد دـنمتورث  درف  نآ  داتفا و  یم  ریقف  هناخ ي  لخاد  هب  نآ  يامرخ  هک  دوب  ییاـمرخ  تخرد  غاـب  نآ  رد  .تشاد  رارق  يدـنمتورث 
ربمایپ سپ  درک ؛ تیاکش  وا  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ریقف  .دروآ  یم  نوریب  لافطا  ناهد  زا  ار  امرخ  دش و  یم  هناخ 
یلعا سودرف  رد  یغاب  نآ  ياج  هب  دـشورفب و  وا  هب  ار  غاب  تساوخ  وا  زا  درک و  راـضحا  ار  صخـش  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دقن تفگ : درک و  در  ار  نآ  وا  .دریگب 
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هب ماما  سپ  درک ؛ ربخاب  عوضوم  زا  ار  وا  دید و  ار  ماما  .تشگرب  تحاران  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .مشورف  یمن  هیـسن  هب  ار 
زا ار  غاب  دش و  یضار  ماما  .وت  غاب  هب  مشورف  یم  تفگ : وا  هب  .دشورفب  ار  دوخ  غاب  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  تفر و  درم  نآ  يوس 

.(1) دیشخب وا  هب  ار  نآ  تفر و  ریقف  دزن  تعرس  هب  دیرخ و  وا 

یقلُخ دوب و  مدرم  نیرتدنمتواخـس  یلع  دـیوگ : یم  یبعـش  .تسا  ناریقف  نافیعـض و  رب  وا  دوج  شـشخب و  دراوم  زا  يا  هنومن  اهنیا 
.(2) تفگن هن  لئاس  هب  تقو  چیه  تسا و  ششخب  يدنمتواخس و  نآ  دیدنسپ و  یم  ار  نآ  ادخ  هک  تشاد 

رظن رد  ار  مان  عویـش  ترهـش و  هاج ، نوچ  اـیند  ضارغا  زا  یـضرغ  چـیه  ندرک  قاـفنا  رد  دـندقتعم : ناـمجرتم  ناـخروم و  همه ي 
، دـنک کیدزن  ادـخ  هب  ار  وا  هک  هچ  نآ  لاعتم و  دـنوادخ  يارب  طقف  ار  شلامعا  دیـشیدنا و  یمن  لئاسم  نیا  هب  هاـگ  چـیه  .تشادـن 

.داد یم  ماجنا 

ناریقف اب  ینابرهم 

ياه يدنیاشوخان  رد  دوب و  نابرهم  ناشیا  اب  ردپ  دننامه  نانآ ، يارب  .دوب  ارقف  هب  رایسب  ینابرهم  مالسلا ،  هیلع  ماما  تافـص  زا  یکی 
: تفگ یم  شیوخ  تفالخ  ماگنه  .دوب  نانآ  ياتمه  نشخ ، سابل  ندیشوپ  یگدنز و  ياه  یتخس  راگزور ،

: تسا هتفگ  يا  هدنیوگ  هک  مشاب  هنوگ  نآ  ای  دشاب ؟ نازوس  ياهرگج  هنسرگ و  ياه  مکش  مفارطا  مباوخب و  ریس  مکش  اب  نم  ایآ  »

ٍهنطبب تیبت  نأ  ًءاد  َُکبسَحَو 

ِّدِقلا یلإ  ُّنَِحت  دابکا  کلوحو 

ییاه مکش  وت  فارطا  یباوخب و  ریس  مکش  اب  هک  تسا  سب  وت  يارب  درد  نیا  * 
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«. دزوسب درد  زا 

رد هژیو  هب  یگدـنز  لـحارم  همه ي  رد  ار  اـه  نآ  جـئاوح  دوـب و  ناـگراچیب  یماـح  تسود و  ناریقف ، هاـنپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 
رد هک   ) نایشیرق هیامرس ي  درک و  یم  هدروآرب  شیوخ  تفالخ  ياهزور 

دوب هدروآ  تمحر  تیاده و  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچ  نآ  مامت  هب  نآ و  لوصا  اه و  شزرا  هب  دنداتسیا و  مالسا  ربارب 
.درک میسقت  اه  نآ  نیب  ار  دندش ) رفاک 

دنوادـخ تاریخ  عیزوت  نامورحم و  ناـگراچیب و  زاـین  ندروآرب  دوب ، دـهعتم  نآ  رب  تشاد و  ناـمیا  نآ  هب  وا  هک  يا  هیلوا  لوصا  زا 
بابـسا زا  نادـنمتورث  اب  نانآ  تاواسم  ناریقف و  اب  وا  يربارب  .تشادـن  یـصاخ  موق  ای  هورگ  هب  صاصتخا  هک  دوب  ناگدـنب  رب  لاعتم 

هـشقن ندرک  دودسم  وا و  ربارب  رد  ثداوح  نداد  رارق  وا ، اب  هزرابم  هب  اه  نآ  تراسج  وا ، هب  یـشیرق  ناراد  هیامرـس  هنیک ي  رد  مهم 
.دمآ یم  رامش  هب  نیمز  رد  یعامتجا  تلادع  هب  ندیسر  يارب  وا  ياه 

زا يا  هنومن  .درک  یم  کمک  ناریقف  هب  اه  یتخس  تالکشم و  رد  هک  دوب  یبرع  قرش  رد  مکاح  نیلوا  مالسلا  هیلع  ماما  يور ، ره  هب 
زا ار  کشم  تفر و  وا  دزن  هب  سپ  تشادن ؛ ار  نآ  لمح  ناوت  دوب و  تحاران  تشاد و  شود  رب  یبآ  کشم  دید  ار  ینز  هک  نیا  نآ 

؛ تسا هداتسرف  اهزرم  زا  یکی  هب  ارم  رهوش  یلع  هک  داد  خساپ  دیـسرپ ، وا  لاح  زا  .دنک  يرای  ار  وا  لزنم  هب  ندناسر  ات  هک  تفرگ  وا 
هب ارم  ترورـض  مهدـب و  اـه  نآ  هب  هک  مرادـن  ییاذـغ  تسا ؛ هتـشاذگ  نم  يارب  میتـی  یناـکدوک  هدیـسر و  تداهـش  هب  اـج  نآ  رد 
دش حبص  نوچ  .درب  رس  هب  بارطضا  اب  ار  بش  تشگزاب و  اج  نآ  زا  دایز  هودنا  مغ و  اب  ماما  سپ  تسا ؛ هتشاداو  مدرم  يراکتمدخ 

؛ دـنک کمک  وا  هب  لیبنز  لمح  رد  هک  تساوخ  دـید و  ار  وا  نایعیـش  زا  یکی  .دوب  ناـمیتی  يارب  یماـعط  نآ  رد  هک  تشادرب  یلیبنز 
: تفگ وا  هب  درک و  عانتما  ماما 
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.»؟ دنک یم  لمح  ارم  راب  تمایق  زور  یسک  هچ  »

هک ما  هدـنب  نآ  نم  : » داد باوج  یتسه ؟ یـسک  هچ  وت  تفگ : وا  هب  دـش و  جراخ  ینز  .دـیبوک  ار  رد  تفر و  ناـمیتی  هناـخ  يوس  هب 
«. ما هدروآ  اه  هچب  يارب  يزیچ  نک ، زاب  ار  رد  .مدرک  لمح  ار  امش  بآ  کشم  زورید 

: تفگ داد و  ار  وا  باوج  ماما  .دنک  مکح  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  نیب  دشاب و  یضار  وت  زا  ادخ  تفگ : درک و  اعد  وا  هب  نز 

رایتخا ار  یکی  نم ، نتخپ  نان  اه و  هچب  ندرک  تکاس  ای  نتخپ  ناـن  ندرک و  تسرد  ریمخ  نیب  سپ  منک ؛ بسک  یباوث  مهاوخ  یم  »
«. نک

زا نم  ات  ریگب  يزاب  هب  ار  اه  نآ  اه ، هچب  نیا  وت و  نیا  نکیل  متـسه  رتاناوت  نآ  ماجنا  هب  رت و  هاگآ  نتخپ  ناـن  هب  نم  داد : خـساپ  نز 
.موش غراف  نتخپ  نان 

ناهد رد  يزیچ  یتقو  داد و  یم  ناکدوک  هب  هدامآ  همقل ي  درک ؛ مادـقا  تشوگ  نتخپ  هب  ماما  تفر و  نان  نتخپ  درآ و  يوس  هب  نز 
: تفگ یم  تشاذگ  یم  اه  نآ 

«. نک لالح  تشذگ  وت  رب  هچ  نآ  يارب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  رسپ ، يا  »

شتآ هلعـش ي  رونت  ندومن  نشور  ماگنه  .نک  نشور  ار  رونت  وش و  دنلب  ادخ ، هدـنب ي  يا  تفگ : وا  هب  نز  دـش ، هدامآ  ریمخ  نوچ 
: تفگ دروخ ، ماما  تروص  هب 

«. دنک شومارف  ار  ماتیا  نانز و  هویب  هک  تسا  یسک  يازج  نیا  یلع ، يا  »

ریحتم نز  .تسا  نینمؤملاریما  نیا  وت ، رب  ياو  هک : دز  دایرف  وا  هب  تخانش ، یم  ار  ماما  وا  دش ؛ دراو  نز  نآ  رب  هیاسمه  نانز  زا  یکی 
: تفگ تعرس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .ما  هدنمرشوت  زا  نینمؤملاریما  يا  تفگ : ماما  هب  .دور  ورف  نیمز  هب  هک  تشاد  تسود  دش و 

.(1)« ما هدنمرش  وت  زا  مدرک  یهاتوک  وت  راک  زا  هچ  نآ  رد  ادخ ، زینک  يا  »

150 ص :

.382  / 1 بقانملا : - . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 201 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_150_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناکم نامز و  ره  رد  اقب  هتـسیاش  يولع  فرـش  نیا  دـننام ، یم  یقاب  ای  دـنور  یم  نیب  زا  ای  اـه  ندـمت  دـنور و  یم  نیب  زا  اـه  تلود 
.تسا

تلادع

هنوگره زا  تفـالخ ، ناـمز  رد  هژیو  هب  دوب ، يزیچ  ره  رد  یگتـشذگ  دوخ  زا  تلادـع و  نتـشاد  اـپ  هب  ماـما ، یتاذ  تافـص  رگید  زا 
ناسنا تلادع  يادص  قح  هب  وا  .داد  یم  حیجرت  يزیچ  ره  رب  ار  تما  تحلـصم  لاعتم و  دـنوادخ  ياضر  دوب و  رود  هب  يراد  بناج 

.دوب اه  ناکم  اه و  نامز  مامت  رد  یحالصا  ياه  تضهن  ياوشیپ  و 

ماما تلادع  زا  يا  هشوگ 

راکهاش ار  اه  نآ  دـنا و  هدرک  تیاور  دراد  یم  او  ریحت  هب  ار  ناسنا  لقع  هک  وا  تلادـع  زا  يزیگنا  تفگـش  ياه  تروص  ناـخروم 
: تسوا تلادع  ياه  هنومنزا  .دنا  هداد  رارق  مالسا  يایند  برع و  ملاع  يارب  فرش 

«. ناشوپب ار  تیومع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  هب  تفگ و  دـمآ  شوخ  وا  هب  ماما  .دـش  دراو  ماـما  رب  هفوک  رد  لـیقع  - 1
تفریذـپن و ار  نآ  لـیقع  دروآ و  یکمن  ناـن و  دـش  ماـش  فرـص  عقوم  نوچ  .دیـشخب  وا  هب  شیوخ  کـلم  زا  ییادر  نهاریپ و  سپ 

.درادن یلیامت  نآ  هب  هک  تفگ 

ادخ تمعن  نیا  ایآ  : » تفگ یمرن  فطل و  اب  ماما  .دوش  هتـشاذگ  وا  شیپ  ماعط  عاونا  زا  يروآ  اهتـشا  ياذغ  هک  دوب  نیا  لیقع  دـصق 
«. تسا يدح  یب  ساپس  نآ  يارب  و  تسین ؟

.منک چوک  اج  نیا  زا  ات  نک  هدامآ  ار  میاپراچ  منک و  ادا  ار  منید  ات  هدب  يزیچ  تفگ : ماما  هب  دش و  گنت  لیقع  هلصوح 

.»؟ تسا ردقچ  وت  نید  دیزیابا ، يا  : » تفگ ماما 
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.مهرد رازه  دصکی  تفگ :

راچان رگا  هن ، ای  دـنام  یم  یقاب  نآ  زا  يزیچ  هک  منیبب  ات  مریگب  قوقح  نک  ربص  اّما  متـسین ؛ نآ  کـلام  مرادـن و  هللاو ، : » دومرف ماـما 
وت هب  ار  همه  مهدب  يزیچ  لایع  يارب  مدوبن 

«. مدرک یم  اطع 

وت قوقح  .یهد  یم  قوقح  هدـعو ي  ارم  وت  تسوت و  تسد  رد  لاملا  تیب  تفگ : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ماما  یتحاران  اب  لیقع 
.یهدب نم  هب  ار  نآ  همه ي  رگا  دشاب ؟ رادقم  هچ  نامگ  و  تسا ؟ ردقچ 

: درک حرطم  وا  يارب  ار  مالسا  مکح  دش و  گنت  ماما  رب  هصرع  لیقع ، راتفگ  زا 

«. ناناملسم زا  یکی  دننام  رگم  میرادن  یمهس  لاملا  تیب  زا  وت  نم و  »

: تفگ لیقع  هب  .دوب  فرشم  رازاب  رد  راجت  ياه  قودنص  هب  ماما 

نآ رد  هچ  ره  نکشب و  ار  نآ  لفق  رادرب ، ار  اه  قودنص  نیا  زا  یضعب  ایب  يریذپ ، یمن  میوگ  یم  نم  هک  ار  هچ  نآ  رگا  لیقع ، يا  »
«. ریگرب تسا 

لیقع .تسا  راجت  لاوما  نآ  رد  هک  تفگ  ماما  تسیچ ؟ اه  قودنـص  رد  تفگ : ماما  هب  دنتـسه ؛ تلود  لاوما  درک  یم  نامگ  لـیقع 
دوخ لاوما  هدرک و  لکوت  ادخ  هب  هک  یمدرم  قودنص  یهد  یم  روتـسد  نم  هب  ایآ  تفگ : یتحاران  شجنر و  اب  درکن و  لوبق  ار  نآ 

: دومرف درک و  در  ار  نآ  ماما  منکشبدنا ؟ هداهن  نآ  رد  ار 

ار نآ  هدرک و  لکوت  ادخ  هب  نانیا  مهدـب ؟ وت  هب  ار  نانآ  لاوما  هدرک و  زاب  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  هک  یهد  یم  روتـسد  نم  هب  ایآ  »
يراـجت اـج  نآ  رد  .میور  یم  هریح  هب  مه  اـب  مراد و  یم  رب  ار  مریـشمش  زین  نـم  رادرب ، ریـشمش  یـشاب  لـیام  رگا  .دـنا  هدوـمن  لـفق 

«. میریگ یم  ار  اه  نآ  زا  یضعب  لااوما  هدش و  دراو  اه  نآ  رب  دنتسه ، دنمتورث 

؟ ما هدمآ  اج  نیا  هب  يدزد  يارب  نم  ایآ  تفگ : یتحاران  اب  دش و  تحاران  لیقع 

: داد خساپ  وا  هب  یمالسا  تلادع  ياوشیپ 
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«. تسا نیملسم  مامت  لاوما  يدزد  زا  رتهب  رفن  کی  زا  يدزد  »

تحت هک  یـسک  درک ، نوگرگد  ار  وا  عطاق  لداع و  ماما  .تسب  ار  وا  يور  شیپ  ياه  هار  مامت  ماما  .تشادـن  يا  هناـهب  رگید  لـیقع 
هزاجا ایآ  تفگ : يدیماان  ترارح  یتحاران و  اب  لیقع  .تفریذـپ  یمن  ار  يزیچ  قح ، زج  هب  تفرگ و  یمن  رارق  يا  هفطاع  چـیه  ریثأت 

؟ مورب هیواعم  دزن  یهد  یم 

«. مداد هزاجا  وت  هب  : » دومرف ماما 

.نک کمک  نم  هب  نتفر  يارب  سپ  تفگ :

یلاح رد  دش  جراخ  لیقع  سپ  دزادرپب ؛ وا  هب  رفـس  هنیزه ي  مهرد  دصراهچ  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  سپ 
: تفگ یم  هک 

(1) ٌبیرق ٌّبر  اننیَد  یضقیو  یّنع  َكانغأ  يّذلا  ینینُعیَس 

.دزاس یم  هدروآرب  ار  ام  تجاح  ادخ  دنک و  یم  زاین  یب  ار  ام  دروخ  یمن  درد  هب  هک  یسک  نآ  يدوز  هب  * 

رود و دوب و  صلاخ  تلادع  قح و  يارب  .دوبن  لئاق  یشزرا  نآ  يارب  دوب و  رود  هب  یلطاب  يراد  بناج  هنوگره  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
داد و یمن  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  تیب  لها  وا و  زیچ  چـیه  درک و  یم  طایتحا  تخـس  تلود  لاوما  رد  .دوب  يواسم  وا  يارب  کـیدزن 

.تخادنا یم  تمحز  یتخس و  هب  ار  دوخ 

تیب راد  هنازخ  ربنق ، زا  یلسع  فرظ  وا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  ینامهم  هک  تسا  نیا  وا  راکـشآ  تلادع  ماسقا  زا  - 2
درک و لاوس  ربنق  زا  .تفای  صقان  ار  لسع  فورظ  زا  یکی  درک  مادقا  نیملـسم  نیب  رد  لسع  میـسقت  هب  ماما  نوچ  .درک  ضرق  لاملا 

ییادص اب  درک و  راضحا  ار  نسح  ماما  شدنزرف  سپ  داد ؛ شرازگ  ار  عوضوم  وا 
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: تفگ دوب  كانمشخ  وا  زا  ییوگ  هک 

.»؟ يرادرب نآ  زا  میسقت  زا  لبق  وت  هک  دش  ثعاب  هچ  »

«. منادرگ یم  رب  اج  نآ  هب  متفرگ  ار  نآ  یتقو  مرادن ؟ یقح  نآ  رد  نم  ایآ  : » تفگ

: تفگ شدنزرف  هب  فطل  اب  تسشن و  ورف  ماما  مشخ 

هک نیا  زا  لـبق  ینک  هدافتـسا  شیوـخ  ّقـح  زا  وـت  هک  تسین  هتـسیاش  یلو  يراد  قـح  نآ  رد  وـت  هک  هـچ  رگا  تیادـف ، هـب  تردـپ  »
«. دننک هدافتسا  ناشقوقح  زا  ناناملسم 

فرظ رد  ار  نآ  ماـما  دـیرخ و  ار  لـسع  ربنق  سپ  رخب .» یناوت  یم  هک  ار  یلـسع  نیرتـهب  : » دومرف تخادرپ و  یمهرد  ربـنق  هب  سپس 
.(1) تسب ار  نآ  داد و  رارق  لسع 

هریس زا  اه  نآ  اما  دننک ؛ لمع  نآ  هب  وا  زا  دعب  ماکح  ناناملسم و  ات  داد  رارق  شیوخ  تلود  ساسا  ار  نآ  ماما  هک  تسا  یتلادع  نیا 
يور هدایز  راـک  نیا  رد  دـندرک و  فرـصم  دوخ  تاوهـش  تاذـل و  رد  ار  نیملـسم  لاوما  دـندرک ؛ ضقن  ار  نآ  دـندش و  رود  وا  ي 

.دندومن

تسکش و زین  ار  نآ  هک  درک  ادیپ  نآ  رد  ار  ینان  درک و  تمسق  تفه  هفوک  لها  يارب  ار  نآ  دندروآ ؛ ناهفصا  زا  وا  يارب  یلام  - 3
.(2) درک میسقت  هورگ  تفه  رب  دومن و  تمسق  تفه 

.دوب مالسلا  هیلع  ماما  یتاذ  تافص  زا  نآ ، میهافم  یگدرتسگ و  مامت  اب  تلادع 

يا تـفگ : تـفرگ و  ار  وا  تـسد  ربـنق  هـک  مدـید  زوروـن  زور  رد  ار  یلع  هـک  دـنک  یم  تـیاور  شردــپ  زا  هرتـنع  نـب  نوراـه  - 4
لام نیا  زا  مه  وت  تیب  لها  يارب  یلو  يراذگ ؛ یمن  یقاب  تا  هداوناخ  دوخ و  يارب  ار  يزیچ  هک  یتسه  يدرم  وت  نینمؤملاریما ،
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رپ يا  هناخ  رد  ار  وا  سپ  نیببار ؛ نآ  ورب و  تفگ : تسیچ .»؟ نآ  : » دومرف ماما  .ما  هدرک  ناهنپ  وت  يارب  ییاهزیچ  نم  .تسا  يا  هرهب 
تیازع هب  تردام  : » دز دایرف  ربنق  هب  درک و  بضغ  ظیغ و  تخـس  دید ، ار  نآ  ماما  نوچ  .درک  دراو  دودنارز  هرقن و  الط ، فورظ  زا 

ار وا  مهـس  دش  یفرعم  هک  یـسک  ره  هب  درک و  نزو  ار  اه  نآ  سپـس  ینک .»؟ نم  هناخ ي  دراو  یگرزب  شتآ  یتساوخ  یم  دنیـشنب ،
: تفگ داد و 

(1) هیف یلإ  ُهُدی  ٍناج  ُّلُکو  هیف  ُهُرایِخو  يانِج  اذه 

(2) .تسا شناهد  يوس  هب  شتسد  يراک  تیانج  ره  تسا و  نآ  رد  مه  شیاه  نیرتهب  تسا و  نم  ندیچ  هویم  نیا 

؟ دیا هدید  ار  داد  ناشن  تفالخ  نامز  رد  ماما  هک  یتلادع  نینچ  ایآ 

؟ دیا هدید  ار  نآ  عفانم  ندز  رانک  ایند و  زا  زیهرپ  نینچ  ایآ 

؟ دریگ یمن  رارق  زیچ  چیه  ریثأت  تحت  دنک و  یم  طایتحا  تلود  لاوما  رد  نیقتم  ماما  هنوگچ  هک  دیا  هدید  ایآ 

زا مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  تلادع  دننام  يزیچ  تسا ، هدرک  هبرجت  ناهاشداپ  ياه  نادیم  رد  هچ  نآ  مامت  رد  تیناسنا  هک  یتسار  هب 
.تسا هدرکن  هدهاشم  ار  نآ  موهفم  یگدرتسگ و  مامت  اب  تلادع  يانب  وا و  یگتشذگ  دوخ 

ماما مولع  یگدرتسگ 

نیرت و ملاع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دندقتعم : دوخ  عبط  لیم و  فالخ  رب  نایوار  همه ي 
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دروخ و یمن  مه  ار  اه  بوخ  وا  اما  دندرک  یم  عمج  ار  هیقب  دندروخ و  یم  ار  بوخ  ياه  چراق  ورمع  ناهارمه  دـندوب  یـسک  يارب 
دروم رد  ار  يراد  تناما  تیاهن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  اـج  نیا  رد  و  تفگ : ار  رعـش  نیا  درک و  یم  عمج 

.دنا هدرک  تیاعر  لاملا  تیب 
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یلص تانئاک  دیس  بهاوم  تاکلم و  زا  وا  دسر و  یمن  وا  ياپ  هب  ملع  رد  هباحص  ریغ  هباحـص و  زا  کی  چیه  تسا و  درف  نیرت  هیقف 
: تسا هدومرف  هتفگ و  دوخ  ملع  تعسو  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .تسوا  ملع  رهش  هزاورد ي  دومن و  هیذغت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

قیمع یهاـچ  طـسو  رد  باـنط  نوـچ  ار  امـش  منک  راکـشآ  امـش  يارب  ار  نآ  رگا  هـک  مدرک  ادـیپ  تـسد  يا  هدیـشوپ  موـلع  رب  - » 1
«. مدرک یم  برطضم 

يزیچ نم  زا  تسوا ، تردق  تسد  رد  نم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  .دیـسرپب  نم  زا  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  : » دومرف و  - 2
رگم دیامن ؛ هارمگ  ار  يرفن  دص  ای  دنک و  تیاده  ار  يرفن  دص  هک  یهورگ  زا  هن  دینکن و  لاؤس  تسا  تمایق  زور  امش و  نیب  هک  ار 
دنوش یم  هتشک  شلها  زا  هک  سک  ره  اه و  نآ  ندش  هدایپ  ندش و  راوس  ياج  نآ و  نابراس  سیئر و  هدنبنج ، هب  مهدب  ربخ  هک  نیا 

.(1)« دریمب هک  اه  نآ  زا  سک  ره  و 

«. مهد یم  ربخ  شیاهراک ، مامت  وا و  دورو  جورخ و  هب  امش  زا  يدرم  ره  زا  مهدب ، ربخ  مهاوخب  رگا  : » تفگ وا  - 3

هداد رارق  هطقن  نیرتالاب  رد  ار  وا  ملع ، لضف و  زا  لاعتم  يادـخ  هکنیا  دـهد و  یم  ناشن  ار  وا  یملع  ییاناوت  هناـگ  هس  تـالمج  نیا 
(2) .میدرک تبحص  تسا ، هدش  هدوشگ  وا  هلیسو  هب  نآ  هیاپ  برد و  هک  مولع  زا  یضعب  دروم  رد  باتک  نیا  رد  ام  .تسا 

ماما ییوگ  خساپ  تعرس 

ثرا رد  لئاسم  نیرت  لکشم  .دوب  وا  ندوب  باوجلا  عیرس  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  یگژیو  زا 

156 ص :

.139  / 1 رابخالا : حرش  - . 1
.دبلط یم  یمکحتسم  ثحب  دوخ  هک  دنراد  تلالد  ماما  لهج  زا  تمصع  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  زا  یتایآ  - . 2

( ققحم )
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زا هک  ینادمه  روعا  ثراح  .دش  هدیمان  يربنم  لئاسم  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  نیا  ات  داد ؛ یم  خـساپ  تعرـس  هب  دـش و  یم  لاؤس  وا  زا 
دش جراخ  نآ  زا  سپـس  هناخ ، دراو  شفک  ادر و  اب  .درک  یلاؤس  ماما  زا  هک  دنک  یم  تیاور  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  صلاخ  باحـصا 

هدـش خرـس  هکـس  دـننام  دـندرک  لاؤس  وت  زا  یتـقو  نینمؤملاریما ، يا  درک : لاؤـس  نیرـضاح  زا  یکی  درک ؛ یم  مسبت  هک  یلاـح  رد 
: دومرف وا  .يدوب 

: دومرف سپس  تخادنا .» ریخأت  هب  ار  نآ  دش  یمن  متشاد و  راردا  »

یل َنیَّدَصَت  تالکشملا  اذإ 

رظَّنلِاب اهقئاقح  ُتفشک 

اوَّصلا لیخَم  یف  تقََرب  نإو 

رصبلا اهیلتجی  ُءایمع ال  ب 

رومالا بویغب  ٌهَعَّنَقُم 

رکفلا حیحص  اهیلع  ُتعضو 

یبحرالا هقشقشک  ًاناسل 

رَکَّذلا ینامیلا  ماسُحلاک  وأ 

نونُفلا ُُهتقطنتسا  اذإ  ًابلقو 

رَرِد هاِوب  اهیلع  َّربأ 

لاجرلا یف  ًهعَّمأب  ُتسلو 

ربخلا ام  اذو  اذه  لئاُسی 

نیرغصالا برذِم  ینّنکلو 

(1) رَبَغ ام  یضم  اّمم  نِّیبأ 

.منک یم  فشک  ار  اه  نآ  قیاقح  رظن  تقد  اب  دروآ  يور  نم  هب  تالکشم  هک  یماگنه  * 

.دنک فرطرب  ار  نآ  دناوت  یمن  اه  مشچ  دبای ، هار  يروک  حیحص ، هشیدنا ي  رد  رگا  و  * 
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.منک یم  هدافتسا  حیحص  هشیدنا  زا  اهنآ  دروخرب  رد  نم  هک  تسا  روما  قیاقح  كرد  عنام  هک  يروک  نآ  * 

.ینامی زیت  ریشمش  نوچ  ای  تسا  یبحرا » رتش   » هقشقش ي نوچ  هک  ینابز  * 

157 ص :

.102  / 2 یلامالا : - . 1
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.تسا رت  هدنشخب  هدریش  ناتسپ  زا  دنراداو  نخس  هب  ار  نآ  اهرنه  رگا  هک  یلد  و  * 

.مسرپب لاؤس  نارگید ، زا  یهاگآ  ربخ و  نتفرگ  يارب  هک  متسین  ینادان  نآ  و  * 

.منک یم  نشور  ار  درذگ  یم  هچ  نآ  هک  متسه  يزیت  نابز  بلق و  نآ  ياراد  نم  هکلب  * 

زا لاعتم  دـنوادخ  هچ  نآ  رد  یـسک  یعطق ، روط  هب  دـسر و  یم  نایاپ  هب  وا  يدوجو  رهوگ  تافـص و  زا  یـضعب  دروم  رد  اـم  نخس 
.درادن یکش  تسا  هدیشخب  وا  هب  هیلاع  قالخا  بادآ و  تالامک و 

158 ص :
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میرک نآرق  هنییآ  رد  (ع ) ماما

هراشا

يالاو تیصخش  هک  تسا  هداد  ناشن  هدرک ، هراشا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لضف  هب  دوخ  نشور  تایآ  زا  يرایـسب  رد  میرک  نآرق 
تروص هب  رداصم  زا  يرایسب  رد  .دراد  تیمها  لاعتم  دنوادخ  دزن  دراد و  رارق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  دعب  مالسا  رد  وا 

.تسوا مکحم  نامیا  لضف و  زا  یکاح  نیا  ، (1) تسا هدش  لزان  هیآ  دصیس  ترضح  نآ  هرابرد ي  هک  دنا  هدرک  نایب  حضاو 

ناوت یم  هورگ  دنچ  رد  ار  تایآ  نیا  .تسا  هدشن  لزان  مالـسا  ناگرزب  زا  کی  چیه  هرابرد ي  دایز  نینچ  یتایآ  هک  تسا  رکذ  لباق 
؛ دومن رکذ 

.تسا هدش  لزان  وا  هرابرد ي  طقف  هک  یتایآ  لوا : هورگ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناگرزب  وا و  هرابرد ي  مود : هورگ 

.تسا هدش  لزان 

.تسا هدش  لزان  هباحص  ناگرزب  زا  يا  هدع  وا و  هرابرد ي  هک  یتایآ  موس : هورگ 

.تسا هدش  لزان  وا  نانمشد  ماما و  هرابرد ي  هک  یتایآ  مراهچ : هورگ 

: دوش یم  نایب  تایآ  نآ  زا  یضعب  ریز  رد 

ماما نأش  رد  هدش  لزان  تایآ 

.تسا هدش  لزان  وا  تلزنم  یگرزب  ماقم و  يرترب  تلیضف ، رد  هک  یتایآ  زا  یضعب 

159 ص :

.76 راصبالا : رون  . 76 ْهقرحملا : قعاوصلا  . 2/216 دادغب : خیرات  - . 1
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: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

«. تسا يا  هدننک  تیاده  یهورگ  ره  يارب  يا و  هدنهد  میب  طقف  وت  « ؛ (1)﴾ ٍداه ٍموَق  ِّلُِکلَو  ٌرِذنُم  تنأ  امَّنإ  ﴿

میب نم  : » تفگ داهن و  هنیـس  رب  ار  شتـسد  ربمایپ  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  شیوخ  دنـس  هب  يربط 
تیادـه يا ، هدـننک  تیادـه  وـت  : » تفگ درک و  یلع  فـتک  هـب  هراـشا  و  تـسا .» يا  هدـننک  تیادـه  یهورگ  ره  يارب  ما و  هدـنهد 

.(2)« دنوش یم  تیاده  وت  هلیسو ي  هب  نم  زا  دعب  ناگدش 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 2

«. دمهفب دبایرد و  ار  نآ  اونش  ياه  شوگ  و  « ؛ (3)﴾ ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَتَو  ﴿

: تفگ هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

هچنآ سپ  .دهد  رارق  اونش  ار  وت  شوگ  هک  مدرک  تساوخرد  ادخ  زا  یلع ، يا  تفگ : نم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »
.(4)« مدرک یمن  شومارف  مدینش  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 3

هک ییاه  نآ  « ؛ (5)﴾ َنونَزحَی مُه  الَو  مِهیَلَع  ٌفوَخ  الَو  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُرجأ  مُهَلَف  ًهَِّینالَعَو  ًاّرِـس  ِراهَّنلاو  ِلـیَّللِاب  مَُهلاومأ  َنوقِفُنی  َنیذَّلا  ﴿

هن تساهنآ و  رب  یـسرت  هن  .تسا  ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دـننک  یم  قافنا  راکـشآ  یناـهنپ و  زور  بش و  رد  ار  ناـشدوخ  لاوما 
«. دنوش یم  نیگمغ 

160 ص :

.7 دعرلا : - . 1
.42 قئاقحلا : ریسفت  . 157  / 6 لامعلا : زنک  . 72  / 13 يربطلا : ریسفت  - . 2

.12 ْهقاحلا : - . 3
لـهج و زا  هشیمه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هتبلا  . 35  / 29 يربطلا : ریـسفت  . 329 يدحاولا : لوزنلا ، بابـسأ  . 108  / 6 لاــمعلا : زنک  - . 4

( ققحم  ) .دنا هدوب  موصعم  یشومارف 
.274 ْهرقبلا : - . 5
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ار مهرد  کی  اراکـشآ  مهرد و  کی  یناهنپ  ار ، رگید  یمهرد  زور  رد  مهرد و  کی  بش  رد  .تشاد  مهرد  راهچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
تیاضر نآ  رد  : » تفگ يدرک .»؟ ار  راک  نیا  هک  دـش  ثعاب  هچ  : » دومرف وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .درک  قافنا 

.(1) دش لزان  وا  هرابرد ي  هیآ  نیا  سپ  متساوخ .» ار  ادخ 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 4

نیرتهب دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اما  « ؛ (2)﴾ ِهَّیِرَبلا ُریَخ  مُه  َِکَئلوا  ِتاِحلاّصلا  اولِمَعو  اونَمآ  َنیذَّلا  َّنإ  ﴿

«. دنیادخ تاقولخم 

هک مدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تفگ : هک  دنک  یم  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  شیوخ  دنـس  هب  رکاسع  نبا 
.دمآ مالسلا  هیلع  یلع 

« دنناراگتسر تمایق  زور  رد  وا  نایعیش  درم و  نیا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یسک  نآ  هب  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دمآ یم  یلع  یتقو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  .دش  لزان  وا  هرابرد ي  هیآ  نیا  و 

(3) .دمآ مدرم  نیرتهب  دنتفگ  یم 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 5

«. دیناد یمن  رگا  دیسرپب  رکذ  لها  زا  « ؛ (4)﴾ َنومَْلعَت ُمْتنُک ال  ْنإ  ِرکِّذلا  َلْهأ  اُولأْسَف  ﴿

رکذ لـها  اـم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  دـش  لزاـن  هیآ  نـیا  نوـچ  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  یفعج  رباـج  زا  دوـخ  دنـس  هـب  يربـط 
.(5)« میتسه

161 ص :

.64 يدحاولا : لوزنلا ، بابسأ  . 78 ْهقرحملا : قعاوصلا  . 25  / 4 ْهباغلا : دسأ  - . 1
.7 ْهنّیبلا : - . 2

.96 ْهقرحملا : قعاوصلا  . 17  / 30 يربطلا : ریسفت  . 589  / 8 روثنملا : ردلا  - . 3
.43 لحنلا : - . 4

.145  / 8 يربطلا : ریسفت  - . 5
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: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 6

«. دیشاب ناقداص  اب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ (1)﴾ َنیقِداّصلا عم  اونوکَو    َ هللا اوُقَّتا  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأای  ﴿

یلع اب  ینعی  نیقداّصلا » عم  اونوکو  : » لاعتم دـنوادخ  لوق  نیا  تسا : هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نبا  هک  تسا  هتفگ  یطویس 
.(2) تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  دننام  و  مالسلا ؛  هیلع  بلاط  یبا  نب 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 7

دنک قیدـصت  ار  نآ  هک  یـسک  دروایب و  تسار  نخـس  هک  یـسک  اما  « ؛ (3)﴾ َنوقَّتُملا ُمُه  َِکَئلوا  ِِهب  َقَّدَـصو  ِقدِّصلِاب  َءاـج  يذَّلاَو  ﴿

«. دنناراکزیهرپ

ار وا  هک  یسک  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروآ ، تسار  نخـس  هک  یـسک  نآ  دنک : یم  لقن  هریره  یبا  زا  هیودرم  نبا 
.(4) دوب بلاط  یبا  نب  یلع  درک  قیدصت 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 8

زا هچ  نآ  ربمایپ ، يا  « ؛ (5)﴾ ساّنلا َنِم  َکُمِـصعَی    ُ هللاو ُهََتلاسِر  َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نإَو  َکِّبَر  نِم  َکَیلإ  َلِزنُأ  ام  غَِّلب  ُلوسَّرلا  اَهُّیأ  ای  ﴿
ظفح مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ  .يا  هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  فرط 

«. دنک یم 

ماما بصن  هب  نآ  رد  دـش و  لزاـن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هب  عادولا -  ْهجح  زا  تشگرب  ماـگنه  مخ -  ریدـغ  رد  هیآ  نیا 
هداد روتسد  ربمایپ  زا  دعب  هفیلخ ي  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

162 ص :

.119 ْهبوتلا : - . 1
.316  / 4 روثنملا : ردلا  - . 2

.33 رمزلا : - . 3
.228  / 7 روثنملا : ردلا  - . 4

.67 هدئاملا : - . 5
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هک يراتفگ -  رد  داد و  رارق  دوخ  زا  دعب  تما  ربهر  هفیلخ و  ار  ماما  تساخاپ و  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دش ؛
؛» َهلَذَـخ نَم  لُذـخاَو  هَرَـصَن ، نَم  رُـصناَو  هاداع ، نَم  ِداعو  هالاو ، نَم  ِلاو  َمهّللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  ُتنک  نَم  : » تفگ تسا -  روهـشم 

دنک و يرای  ار  وا  هک  ار  یـسک  نک  يرای  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب  تسود  ایادـخ 
يالوم نم و  يالوم  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  داب  اراوگ  وت  رب  تفگ : وا  هب  دش و  دنلب  رمع  سپ  .دنک  راوخ  ار  وا  هک  ار  یـسک  نک  راوخ 

.(1) يدش نمؤم  نز  درم و  ره 

نب ناسح  .دندروآ  رد  مظن  هب  ار  دـش  بوصنم  تفالخ  تماما و  هب  تلادـع  گرزب  ياوشیپ  نآ  رد  هک  ناشخرد  هعقاو ي  نیا  ارعش 
: تسا هتفگ  تباث 

مُهُِّیبَن ریدَغلا  َموَی  ُمُهیداُنی 

ایدانُم ِلوسرلاب  عِمسأو  ٍّمُِخب 

مُکُِّیبَنو مُکالوَم  نَمَف  لاقف 

ایِماعَّتلا َكانه  اودُبی  َملو  اولاقف 

انُِّیبَن تنأو  انالوم  َکُهلا 

ایصاع هیالولا  یف  اّنِم  َقَلت  َملَو 

ینَّنإف یلع  ای  ُمق  هل : لاقف 

ایداهو ًامامإ  يدعب  نِم  َُکتیضَر 

ُهُِّیلَو اذهف  هالوم  ُتنک  نمف 

ایلاوم ٍقدِص  َعابتأ  هل  اونوکف 

ُهَِّیلَو ِلاو  ُمهّللا  اعد  َكانه 

(2) ایِداعُم ًاِّیلَع  يداع  يذَِّلل  نُکَو 

.دندینش یگمه  هک  دومرف  ییاسر  زاوآ  هچ  اب  دادادن و  ار  نانآ  ریدغ  زور  رد  ناشربمایپ  * 

.دنتفگ فالتخا  ینمشد و  راهظا  نودب  یگمه  امش و  رایتخا  بحاص  اورنامرف و  تسیک  دومرف : * 
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.تفای یهاوخن  یفلاخم  نامرفان و  ام  نایم  رد  زورما  ییام و  رایتخا  بحاص  وت  تسام و  ياورنامرف  وت  يادخ  * 

.مدیزگرب دوخ  زا  دعب  ییامنهار  تماما و  يارب  ار  وت  نم  هک  زیخرب  یلع ، يا  دومرف : سپ  * 

رادتسود افو و  اب  نارای  وا  يارب  امش  تسوا و  رایتخا  بحاص  وا و  ياورنامرف  یلع  نیا  میوا ، ياورنامرف  نم  هک  ار  یـسک  ره  سپ  * 
.دیشاب وا 

.شاب نمشد  دنک  ینمشد  یلع  اب  هک  یسک  اب  رادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  ایادخ  درک : اعد  اج  نیا  رد  و  * 

تنابز اب  ات  یشاب  دیؤم  هشیمه  سدقلا  حور  هب  : » تفگ ناسح  هب  دش ، هدناوخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  راعـشا  نیا  نوچ 
«. ینک عافد  ام  زا  يرای و  ار  ام 

: تفگ هدابع  نب  هدعس  نب  سیق 

انیَلَع ُّوُدَعلا  یََغب  اَّمل  ُتلق 

ُلیکَولا َمِعنو  انُّبَر  اُنبسَح 

ُلیوَط ُثیدحلاو  ِسمالِاب  َهَرصَبلا  َحَتَف  يذَّلا  انُّبَر  اُنبسَح 

ٌمامإو انُمامإ  یلعَو 

ُلیزنَّتلا ِِهب  یتأ  اناوِِسل 

الوَم ُتنُک  نَم  ِیبَّنلا  َلاق  َموَی 

ُلیلَج ٌبطَخ  ُهالوَم  اذهف  ُه 

ِهَّمألا یَلَع  ِیبَّنلا  ُهلاق  ام  َّنإ 

(1) ُلیقو ٌلاق  هیف  ام  ٌمتَح 

.تسا یلیکو  بوخ  وا  تسا و  یفاک  ام  يارب  ادخ  درک ، زواجت  ام  رب  نمشد  نوچ  متفگ : * 

.تسا ینالوط  ثیدح  دوشگ و  ام  يارب  ار  هرصب  زورید  هک  ییادخ  تسا  یفاک  * 
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.تسا هدش  لزان  هراب  نیا  رد  هیآ  تسام و  ریغ  ماما  ام و  ماما  یلع  و  * 

.دناوخ یغیلب  هبطخ ي  و  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  یسک  ره  دومرف : ربمایپ  هک  يزور  * 

.تسین ییوگتفگ  چیه  نآ  رد  تسا و  یمتح  تفگ ، تما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچ  نآ  * 

.دناوخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  رب  ار  تایبا  نیا  سیق 

: تسا هتفگ  تیمک  تیب ، لها  رعاش 

ٍّمُخ ِریدَغ  ِحوَد  ِحوَّدلا  َموَیَو 

اعیُطا َول  َهَیالِولا  َُهل  َنابأ 

اهوعَیابَت َلاجِّرلا  َّنکلو 

(1) اعِیبُم ًارَطَخ  اهَلثِم  َرأ  مَلَف 

.دندرک یم  تعاطا  مدرم  رگا  درک و  راکشآ  وا  يارب  ار  تیالو  دنتخاس ، ربنم  نارتش  زاهج  زا  مخ  ریدغ  رد  هک  يزور  * 

.مدیدن هدش  عیاض  وا ، قح  نوچ  ار  یقح  اما  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  یلو  * 

باتک و رد  یعوضوم  ثحب  هب  دوخ ، باتک  رد  هتخادرپ ، ریدغ  هب  دنک -  ینارون  ار  وا  دقرم  ادخ  هک  ینیما - »  » خیـش گرزب  ققحم 
ار ماما  بقانم  لیاضف و  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  دیدج  میدق و  يارعـش  زا  يدایز  هورگ  راعـشا  نآ ، هارمه  هب  هدومن ، لالدتـسا  تنس 

.دنا هدورس  ریدغ  رد 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  - 9

مامت امش  رب  ار  متمعن  لماک و  ار  امش  نید  زورما  ؛(2)  ًانید َمالسالا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِعن  مُکیَلَع  ُتمَمتأو  مُکَنید  مَُکل  ُتلَمکأ  َمویلا  »
«. دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدرک و 
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زا دـعب  هفیلخ  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـن  هک  نیا  زا  سپ  هجحلا  يذ  مهدـجه  زور  رد  هیآ  نیا 
.(1) دش لزان  درک ، بوصنم  شدوخ 

یـضار بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  نم و  تلاـسر  هب  ادـخ  تمعن و  یماـمت  نید و  لـیمکت  رب  ربکا  هللا  : » دومرف هیآ  لوزن  زا  دـعب  وا 
.(2)« دش

: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 10

وا لوسر  ادخ و  امش  یلو  انامه  « ؛ (3)﴾ َنوعِکار مُهَو  َهاکَّزلا  َنوتُؤیَو  َهالَّصلا  َنومیُقی  َنیذَّلا  اونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوسَرَو    ُ هللا ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ  ﴿

«. دننک یم  عوکر  هک  یلاح  رد  دنهد  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  هک  ییاه  نآ  دنتسه ، دنا  هدروآ  نامیا  هک  ییاه  نآ  و 

رد یلئاس  .میدـناوخ  رهظ  زامن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  هک  دـیوگ  یم  هدرک ، تیاور  رذوبا ، راوگرزب ، یباـحص 
لوسر دجسم  رد  نم  ایادخ ، تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  لئاس  .دادن  يزیچ  وا  هب  یسک  درک ، یتساوخرد  دجـسم 

رد هک  شیوخ  تسار  تسد  تشگنا  هب  درک  هراشا  وا  هب  دوب ، عوکر  لاح  رد  یلع  .دادن  يزیچ  نم  هب  یسک  مدرک و  تساوخرد  وت 
ربماـیپ .درک  جراـخ  وا  تسد  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـید  ربارب  رد  ار  رتشگنا  دـمآ و  شیپ  لـئاس  .دوب  يرتـشگنا  نآ 

: تفگ

ات ياشگب  منابز  زا  هرگ  .نک  ناسآ  ار  مراک  هداشگ و  ار  ما  هنیس  و  تفگ : درک و  یشهاوخ  وت  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  مردارب  ایادخ ، »
نم راـک  رد  ار  وا  نـک و  مـکحم  ارم  تـشپ  وا  اـب  ار ،) نوراـه  مردارب   ) هد رارق  نـم  يارب  منادـناخ  زا  يریزو  دـنمهفب و  ارم  ناـنخس 

هطلس امش  يارب  مینک و  یم  دنمورین  مکحم و  تردارب ، هلیـسو ي  هب  ار  وت  ناوزاب  يدوز  هب  و  يدومرف : دوخ  نآرق  رد  .زاس  کیرش 
، نم ایادخ ، .میهد  یم  رارق  يرترب  و 
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وا اب  ار ،) یلع   ) هدب رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  نک و  ناسآ  ار  مراک  نک و  هداشگ  ار  ما  هنیـس  ماوت ، هدیزگرب  ربمایپ و  دـمحم 
«. نادرگ مکحم  ار  متشپ 

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تاملک  نیا  زونه  مسق  ادخ  هب  تفگ : رذوبا 
.(1) ﴾« ...ُُهلوسَرَو   ُ هللا مُکُِّیلَو  امَّنإ  : ﴿ ناوخب دمحم ، يا  «و 

وا نأش  مارتحا  ماقم و  یگرزب  رطاخ  هب  .تسا  نینمؤملاریما  ماما  رد  وا و  راوگرزب  لوسر  ادخ ، رد  هقلطم  تیالو  هب  رـصحنم  هیآ  نیا 
رعـش هب  ار  هیآ  نیا  تباث  نب  ناسح  .دراد  دیکأت  هقلطم  تیالو  رب  هدـش و  رـصحنم  اّمنا )  ) هملک اب  هدـش و  دای  وا  زا  عمج  هغیـص ي  اب 

: تسا هدروآرد 

(2) ًارارسإ هسفن  یف  اهَّرَسأو  ًاعِکار  َقَّدَصَت  ِهِمَتاِخب  اذ  نم 

.تشاد ناهنپ  دوخ  دزن  رد  ار  نآ  داد و  هقدص  عوکر  لاح  رد  * 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  - 11

«. دننابرقم اه  نآ  دنماگشیپ ، ناماگشیپ  « ؛ (3)﴾ نوبَّرَقُملا َِکَئلوا  نوِقباّسلا ، َنوِقباّسلاَو  ﴿

.(4) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تما ، نیا  رد  هدنریگ  تقبس  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  روهمج 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  - 12

یضعب « ؛ (5)﴾ دابِعلِاب ٌفوؤَر  ُهللاو  ِهللا  ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسفَن  يرشَی  نَم  ِساّنلا  َنِمَو  ﴿

167 ص :

.186  / 6 هریسفت : یف  يربطلا  . 170 راصبالا : رون  . 26  / 12 يزارلا : ریسفت  - . 1
.17  / 7 دئاوزلا : عمجم  . 102 یبقعلا : رئاخذ  . 692  / 1 فاشکلا : . 106  / 3 روثنملا : ردلا  - . 2
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«. تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورف و  یم  ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا 

شیرق هک  یماگنه  .دـش  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـیباوخ  هراـبرد ي  همیرک  هیآ ي  نیا 
مالـسا ییادف  نیلوا  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـیباوخ  وا  ياج  هب  ماما  دـش و  جراخ  هکم  زا  بش  یکیرات  رد  دـندش ، عمج  وا  نتـشک  يارب 

.(1) دومرف لزان  وا  هرابرد ي  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دش و  يراکادف  هدامآ  دوخ  ناج  اب  سپ  دوب ؛

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  - 13

«. درک تیوقت  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسا  یسک  نامه  وا  « ؛ (2)﴾ َنینِمؤُملِابَو ِهِرصَِنب  َكَدَّیأ  يذَّلا  َوُه  ﴿

.تسوا نینمؤم  زا  دارم  هدش و  لزان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد ي  هیآ  نیا 

نم يارب  یکیرـش  نم و  رگم  تسین  ییادـخ  تسا : هدـش  هتـشون  شرع  رب  هک  درک  لـقن  هریره  یبا  زا  رکاـسع  نبا  تـفگ : یطوـیس 
هیلع یلع  ماما  نأش  رد  اهنت  هک  دوب  یتایآ  زا  یـضعب  نیا  ، (3) مدرک دییأت  یلع  هب  ار  وا  تسا ؛ نم  هداتـسرف ي  هدنب و  دمحم  .تسین 

.تسا هدش  لزان  مالسلا 

(ع) تیب لها  نأش  رد  هدش  لزان  تایآ 

.دشاب یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانآ  گرزب  لماش  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد ي  یتایآ  زا  راشرـس  میظع ، باتک 
: مینک یم  رکذ  اج  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک 

168 ص :

.4  / 3 ماکحالا : كردتسم  - . 1
.62 لافنالا : - . 2

.158  / 6 لامعلا : زنک  . 100  / 4 روثنملا : ردلا  - . 3
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: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 1

چیه نم  وـگب  « ؛ (1)﴾ روکَـش ٌروفَغ  َهللا  َّنإ  ًانـسُح  اـهیف  َُهل  دَِزن  ًهَنَـسَح  فِرَتقَی  نَمَو  یبرُقلا  ِیف  َهَّدَوَملا  ـالإ  ًارجأ  هیلع  مُکلَئـسأ  ـال  لـق  ﴿

؛ مییازفا یم  شا  یکین  رب  دـهد  ماجنا  یکین  راک  سک  ره  .مناکیدزن  نتـشاد  تسود  زج  مهاوخ  یمن  متلاسر  يارب  امـش  زا  یـشاداپ 
«. تسا رازگساپس  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ 

نسح همطاف ، یلع ، تسا ؛ بجاو  ناگدنب  رب  ناش  یتسود  هک  یبرقلا ، يوذ  زا  دارم  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نایوار  نیرـسفم و  همه ي 
ار نآ  تلع  هک  دنراد  دوجو  زین ، تایاور  زا  يدادعت  .تساه  نآ  تیالو  یتسود و  هیآ ، نیا  رد  کین  راک  ماجنا  زا  دارم  و  نیـسحو ‘

: دنک یم  نایب 

بجاو ام  رب  اه  نآ  یتسود  هک  امش ، ناکیدزن  هللا ، لوسر  ای  دنتفگ  دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  فلا )
.(2)« ناشدنزرف ود  همطاف و  یلع ، : » دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  تسا ،

نم رب  ار  مالـسا  تفگ : وا  هب  دمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نانیـشن  هیداب  زا  يدرم  درک : تیاور  هللادبع  نب  رباج  ب )
«. تسوا هداتسرف ي  هدنب و  دمحم  درادن و  یکیرش  تساهنت و  وا  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هدب  تداهش  : » دومرف .نک  هضرع 

؟ یهاوخ یم  يدزم  نم  زا  راک  نیا  يارب  تفگ : نیشن  هیداب 

«. یبرقلاوذ یتسود  رگم  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ وت يابرقا  ای  نم  يابرقا  تفگ : یبارعا 

«. نم يابرقا  هتبلا  : » دومرف

169 ص :

.23 يروشلا : - . 1
.348  / 7 روثنملا : ردلا  . 101 راصبالا : رون  . 25 یبقعلا : رئاخذ  . 103  / 7 دئاوزلا : عمجم  - . 2
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 . ...دشاب هتشادن  تسود  ار  تیابرقا  وت و  هک  داب  یسک  رب  ادخ  تنعل  منک و  تعیب  وت  اب  ایب  تفگ : نیشن  هیداب 

.(1)« نیمآ : » دومرف تعرس  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دـنتفگ دنتـشاد ، تداـسح  تیب  لـها  هب  تبـسن  هک  یهورگ  دـش ، لزاـن  تدوم  هیآ ي  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  ج )
داد ربخ  وا  هب  دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  تسیچ ؟ دنک  یم  کیرحت  شدوخ  زا  دعب  شیابرقا  یتسود  رب  ار  ام  هک  نیا  زا  وا  فدـه 

: دوب وا  اب  هیآ  نیا  دننک و  یم  مهتم  ار  وا  مدرم  هک 

«. دندنب یم  غورد  ناتهب  ادخ  هب  هک  نیا  ای  « ؛﴾ ًابِذَک ِهللا  یَلَع  يرتفا  نولوقی  مأ  ﴿

: دش لزان  هیآ  نیا  سپ  یئوگ ؛ یم  تسار  وت  هک  دنتفگ  وا  هب  داد و  ربخ  مدرم  هب  ربمایپ 

«. دریذپ یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  یسک  وا  « ؛ (2)﴾ ِهِدابِع نَع  ََهبوَّتلا  ُلَبقَی  يذَّلا  َوُهَو  ﴿

هیآ هب  ترتع  لالدتسا 

: تسا نینچ  اه  نآ  تاجاجتحا  زا  یضعب  هک  دندرک  یم  لالدتسا  دوخ  تیالو  یتسود و  موزل  رب  هیآ  نیا  اب  هرهاط ، ترتع 

(ع) نینمؤملاریما ماما  لالدتسا 

ره رگم  دـنک  یمن  ظـفح  ار  اـم  یتسود  تساـم ، هراـبرد  مح  : » تفگ درک و  لالدتـسا  همیرک  هیآ  هب  شنمـشد  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  ینمؤم .»

امش زا  یشاداپ  نم  وگب  « ؛﴾ �یبْرُْقلا ِیف  ِهَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسأ  ّل 
�
ا ُْلق  ﴿

170 ص :

.102  / 3 ءایلوالا : ْهیلح  - . 1
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.(1)« یبرقلا يوذ  یتسود  زج  مهاوخ  یمن 

(ع) نسح ماما 

هیآ ي هب  سپـس  .درک  نایب  ار  تیب  لها  يالاو  تلزنم  ماـقم و  دـناوخ و  یغیلب  هبطخ ي  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماـما  هللا ، لوسر  طـبس 
هدرک و بجاو  ینمؤم  ره  رب  ار  اه  نآ  یتسود  دنوادخ  هک  یناسک  متیب ؛ لها  زا  نم  : » تفگ درک و  داهشتسا  همیرک 

.(2) ﴾« �یبْرُْقلا ِیف  ِهَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسأ  ّل 
�
ا ُْلق  : ﴿ تسا هدومرف 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما 

یحو و ناگدازآ  اب  ار  وا  دندروآ و  هیواعم -  نب  دیزی  هیما -  ینب  رجاف  دزن  ریـسا  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  یتقو 
زا تیب  لها  هک  دندوب  هدرک  نیقلت  وا  هب  هارمگ و  ار  وا  هیما  ینب  هک  ماش  لها  زا  يدرم  دنتشاد ، اپرب  ریسا  ناونع  هب  قشمد  هزاورد  رد 

: تفگ ماما  هب  یتحاران  مشخ و  اب  دنجراوخ ،

.دومن عطق  ار  هنتف  خاش  درک و  هدنامرد  تشک ، ار  امش  ادخ  هک  هللادمحلا 

: تفگ ینابرهم  فطل و  هب  تسا ؛ لفاغ  هدروخ و  بیرف  هک  دید  دنکفا و  رظن  وا  هب  ماما  سپ 

.»؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  »

.یلب تفگ :

.»؟ يا هدناوخ  ار  مح  : » دومرف

.ما هدناوخن  ار  مح  یلو  ما  هدناوخ  ار  نآرق  تفگ :

171 ص :
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.»؟ يا هدناوخن  ار  �یبْرُْقلا ﴾ ِیف  هَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسأ  ّل 
�
ا ُْلق  : »﴿ دومرف

: تفگ تعرس  هب  تفرگ و  هزرل  ار  شمادنا  دش و  ریحتم  درم  نآ  سپ 

؟ دییاه نآ  امش 

«. یلب : » دومرف

وا زا  دـمآ و  ماما  يوس  هب  سپ  تفگ ؛ یمن  ماما  هب  ار  تخـس  تاـملک  نیا  یلو  تفر  یم  ورف  نیمز  هب  هک  تشاد  تسود  درم  نآ  و 
.تشذگرد وا  زا  دومن و  وفع  ار  وا  ماما  .درک  وفع  تساوخرد 

.دننک یم  لاؤس  نآ  هرابرد ي  یناملسم  ره  زا  تمایق  زور  هک  تسا  ینید  بجاو  تیب ، لها  یتسود 

: دیوگ یم  یعفاش  سیردا  نب  دمحم 

مُکُّبُح هللا  لوسر  ِتیب  لهأای 

ُهلزنأ نآرقلا  یف    ِ هللا َنِم  ٌضرَف 

مُکَّنأ ردقلا  میظع  نِم  مُکافَک 

(1) هل هالص  مکیلع ال  ِّلَُصی  َمل  نَم 

.تسا هدرک  بجاو  نآرق  رد  ار  امش  یتسود  دنوادخ  هللا ، لوسر  تیب  لها  يا  * 

.تسین وا  يارب  يزامن  دتسرفن  تاولص  امش  رب  سک  ره  هک  سب  نیا  امش  ردق  تمظع  زا  * 

: دیوگ یم  يدسا » تیمک   » مالسا رعاشو 

ُبِرعُمَو یقت  اّنِم  اهلَّوََأت  ًهیآ  میم  اح  لآ  یف  مکل  اندَجَو 

.میدرک لیوأت  يراکزیهرپ  یکاپ و  هب  ار  نآ  هک  میدرک  ادیپ  ار  يا  هیآ  مح  لآ  رد  امش  هرابرد ي  * 

كاپ و هتشادرب و  اه  نآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  هرهاط ، ترتع  یتسود 

172 ص :

.104 راصبالا : رون  - . 1
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هدش و لمحتم  داحلا  كرـش و  زا  تیرـشب  تاجن  هار  رد  هک  یـششوک  جـنر و  مظعا و  لوسر  تلاسر  دزم  يادا  تسا ، هدرک  هزیکاپ 
دنوادخ .دشاب  یم  شیاسآ  تینما و  یمومع ، هافر  رد  یگدـنز  هب  تقـشم ، جـنر و  زا  رپ  ییارحـص  زا  مدرم  یگدـنز  ینوگرگد  زین 

.داد رارق  شترتع  يارب  تیالو  یتسود و  ار ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تقشم  جنر و  ضوع  لاعتم ،

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 2

لِهَتبَن َُّمث  مُکَـسُفنأو  انَـسُفنأو  مُکَءاِسنو  انَءاِسنَو  مُکَءانبأو  انَءانبأ  ُعدـَن  اَولاعَت  لـُقَف  ِملِعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَعب  نِم  هیف  َکَّجاـح  نَمَف  ﴿

اه نآ  هب  دنتساخربوت ، اب  هلداجم  يارب  یناسک  دیـسر ، وت  هب  هک  یـشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره  « ؛ (1)﴾ َنیبِذاکلا یَلَع    ِ هّللا َهَنَعل  لَعجَنَف 
سوفن زا  ام  ار ، دوخ  نانز  مه  امـش  مینک  یم  توعد  ار  شیوخ  نانز  اـم  مینک ، توعد  ار  امـش  نادـنزرف  نامنادـنزرف و  دـییایب  وگب 
«. میهد رارق  نایوگ  غورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگ  نآ  دینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  مه  امش  مینک  یم  توعد  دوخ 

زا هیآ  رد  هدش و  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  توبن  تیب  لها  هرابرد ي  هیآ  نیا  دـندقتعم : ثیدـح  نایوار  نارـسفم و  همه ي 
زا ناهج و  نانز  هدیـس ي  لوسر ، يارهز  هب  ءاسن  زا  هدش و  ریبعت  تیادـه -  ناماما  تمحر و  هریبن ي  ود  نیـسح -  نسح و  هب  ءانبا 

.(2) تسا هدش  ریبعت  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ترتع -  دیس  هب  انسفنأ 

نویناحور گرزب  نامیعز  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـیم  هک  تسا  یمهم  یخیراـت  هثداـح ي  هراـبرد ي  هیآ  نیا 
دندش دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يراصن  نید  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  نآ  هصالخ ي  .داتفا  قافتا  يراصن 

.دننک هرظانم  مالسا  هرابرد ي  وا  اب  ات 

173 ص :

.61 نارمع : لآ  - . 1
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تنعل باذع و  ادخ  ات  دننک  هلهابم  رگیدکی  اب  لاعتم  يادخ  رضحم  رد  هک  دندرک  تقفاوم  داد ، خر  اه  نآ  نیب  هک  یثداوح  زا  سپ 
هللا یلـص  ربمایپ  دیـسر ، ارف  دوعوم  تقو  نوچ  .دندرک  نییعت  هلهابم  يارب  ار  یـصاخ  تقو  سپ  دیامن ؛ لزان  نایوگغورد  رب  ار  دوخ 

: زا دـندوب  ترابع  اه  نآ  دـیزگرب ؛ هلهاـبم  يارب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  دزن  اـه  نآ  نیرت  یمارگ  ملاـع و  قلخ  نیرتهب  ملـسو  هلآ  هیلع و 
.دوب وا  هون ي  ود  ردپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهش  هزاورد ي  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نت  هراپ ي  هک  ارهز ÷ همطاف  ملاع ، نانز  هدیس ي 

.لوسر لگ  هتسد ي  تشهب و  ناناوج  دیس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  وا  لوا  هون 

دیـس و اه  نآ  شیپاشیپ  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  يراصن  هورگ  تفر و  هلهابم  نادـیم  هب  اه  نآ  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دندوب هدامآ  لکش  نیرتهب  هب  ثرحلا  ینب  ناراوس  بسا  اه  نآ  هارمه  دنتشاد و  رارق  بقاع 

هک يا  هویـش  هب  اه  نآ  هدرک و  مدـقم  ار  دوخ  تیب  لها  هلهابم  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندید : يراصن  نوچ 
دیـس و .دز  وناز  نیمز  رب  شتیب  لها  اب  ربماـیپ  .تفرگ  ارف  ار  ناـشیاه  لد  تشحو  سرت و  دـنراد ، ییوراـیور  دـصق  تسا  زاون  مشچ 

؟ ینک یم  هلهابم  ام  اب  یسک  هچ  اب  مساقلاوبا ، يا  دنتفگ : دندمآ و  بقاع 

: داد ار  اه  نآ  باوج  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.درک هراشا  شیوخ  تیب  لها  هب  و  منک .» یم  هلهابم  امش  اب  ادخ  دزن  اه  نآ  نیرت  یمارگ  نیمز و  يور  مدرم  نیرتهب  اب  »

: دنتفگ تفرگارف و  تشحو  سرت و  زا  یجوم  ار  اه  نآ 

؟ يا هدرکن  رضاح  ام  اب  هلهابم ي  رد  ار  دنتسه  وت  وریپ  دنا و  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  یناسک  یبوخ و  یگرزب و  فرش و  لها  ارچ 
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: تفگ دنیادخ و  دزن  تاقولخم  لضفا  شتیب  لها  هک  درک  دیکأت  اه  نآ  هب  دمآ و  نخس  هب  ادخ  لوسر 

«. منک یم  هلهابم  امش  اب  دنتسه  تاقولخم  نیرترب  نیمز و  دارفا  نیرتهب  هک  اه  نیا  اب  یلب ، »

هب دندوب ، هدید  ار  هچ  نآ  هدش  رضاحدوخ  سیئر  فقسا و  دزن  ناساره  هدز و  تفگـش  تسا ؛ قح  رب  لوسر  هک  دندرک  نیقی  اه  نآ 
: داد خساپ  اه  نآ  هب  تشحو  اب  وا  سپ  دنتفگ ؛ وا 

.دوش یم  باجتسم  ناشیاعد  دنکرب ، شیاج  زا  ار  یهوک  دنهاوخب  ادخ  زا  اه  نآ  زا  کی  ره  رگا  هک  منیب  یم  ار  ییاه  هرهچ  نم 

یلاح رد  تعرس و  اب  .دنوش  دوبان  كاله و  يراصن  دنک  نیرفن  اه  نآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هک  دیـسرت  فقـسا 
: تفگ دیزرل  یم  هک 

، دوش جراخ  وا  ناهد  زا  یمالک  رگا  حیسم  قح  هب  دوش ؟ یم  هچ  هک  دنک  یم  هاگن  هدرب و  الاب  ار  شیاه  تسد  دمحم  دینیب  یمن  ایآ 
.میدرگ یمن  رب  لام  لایع و  لها و  هب 

: تفگ داد و  ادن  ار  دوخ  موق  هرابود  دوب و  تشحو  سرت و  زا  رپ  وا  بلق 

دعاصتم دود  اه  هوک  زا  دزو ، یم  خرـس  هایـس و  داب  هدمآ ، دیدپ  هریت  ياهربا  قفا  رد  هدرک ، رییغت  دیـشروخ  گنر  هک  دینیب  یمن  ایآ 
تخرد هب  دـننک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ناد  هنیچ  هنوگچ  هک  دـینک  هاگن  ناگدـنرپ  هب  تسا ؟ هدـش  کـیدزن  اـم  رب  باذـع  دوش و  یم 

؟ دزرل یم  ام  ياپ  ریز  هنوگچ  هک  نیمز  نیا  هب  دزیر و  یم  نآ  ياه  گرب  هنوگچ  هک  دیرگنب 

یلـص هللا  لوسر  دزن  یهورگ  .درک  عنم  هلهابم  زا  ار  دوخ  موق  نیاربانب ، تشاد ؛ نیقی  يراصن  تکالهو  عطاق  ییالب  لوزن  هب  فقـسا 
: دنتفگ دندرک و  ار  هلهابم  زا  تشذگ  تساوخرد  وا  زا  دندمآ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 
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«. درذگب وت  زا  ادخ  رذگب ، ام  شزغل  زا  »

.دندش هدامآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طورش  يارب  و 

: دومرف درک و  هجوت  يراصن  شیوخ و  باحصا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هنیزوب و تروص  هب  دـندش ، یم  تنعل  رگا  .دوب  کـیدزن  نارجن  لـها  رب  باذـع  تسوا ، تسد  رد  دـمحم  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  »
یم هدنامرد  ار  تخرد  يور  رد  هدنرپ  یتح  نارجن ، لها  نارجن و  دـش و  یم  شتآ  زا  رپ  اه  نآ  يارب  هرد  .دـندش  یم  خـسم  كوخ 

.(1)« دوب هنوگ  نآ  يراصن  همه ي  لاوحا  درک و 

ریاـس توبن و  نادـناخ  رد  رگا  نیقی  هب  دـنک  یم  راکـشآ  لاـعتم  يادـخ  دزن  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يـالاو  تلزنم  هثداـح  نیا 
ماما .درک  یم  باختنا  هلهابم  يارب  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ، اه  نآ  اب  يواـسم  هیبش و  لـضف  رد  یـسک  هباـحص ،
نیمآ يارب  اـه  نآ  زا  تساوخرد  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هلهاـبم  هک  یناد  یم  وـت  دـیوگ : یم  هللا  همحر  نیدـلا  فرش 

ناگدنیآ زا  دسر و  یمن  نانآ  هب  تلیضف  رد  یسک  ناینیشیپ  زا  .دوب  نارگید  رب  اه  نآ  يرترب  گرزب و  تلیـضف  لیلد  هب  اهنت  نتفگ ،
رب هفاضا  تسا  یموس  لضف  اه ، نآ  اب  هلهابم  هب  روتـسد  زیزع و  نآرق  لوزن  هژیو  هب  .دوش  یمن  قحلم  اـه  نآ  هب  لـضف  رد  یـسک  زین 

.(2) ...دنک یم  هفاضا  يرون  ناشرون  هب  یفرش و  ناشصوصخم  فرش  هب  هلهابم و  راکشآ  لضف 

زا تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  دـیوگ : یم  ینـشور  هب  هیآ  هک  روط  ناـمه 
ربمایپ و يواست  ياضتقم  هب  سپ  تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  تاقولخم  مامت  زا  رت  لماک  رترب و  کش  نودـب  ربماـیپ  میناد  یم  رگید  يوس 

نیا هیآ ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
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.(1) ددرگ یم  تباث  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  تافص ،

هدزاود یملعم  وا  دنتفگ ؛ یم  یـصمح  نسح  نب  دومحم  وا  هب  هک  دوب  يدرم  ير  رد  دـیوگ : یم  هدرک ، لالدتـسا  نآ  هب  يزار  رخف 
دنوادـخ لوق  هب  نآ  رب  تسا و  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  ریغ  ایبنا ، همه ي  زا  رترب  یلع  درک : یم  نامگ  دوب و  یماـما 

سفن ناسنا  اریز  تسین ؛ دمحم  سفن  انسفنأو »  » لاعتم دنوادخ  لوق  نیا  زا  دارم  نوچ  .درک  یم  لالدتسا  مکسفنأو ،» انسفنأو   » لاعتم
، صخش نآ  دندقتعم : ناگمه  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ریغ  یـصخش  هیآ ، دارم  سپ  دنک  یمن  توعد  ار  شیوخ 

ناکما تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سفن  نامه  یلع ، سفن  هک  دراد  تلالد  هیآ  .دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
رد ناـشیا  تاواـسم  ياـضتقا  نیا  .تسا و  سفن  نآ  دـننام  هک  تسا  نیا  روـظنم  هکلب  دـشاب ؛ نآ  نیع  سفن ، نیا  زا  دارم  هک  درادـن 
هک تسا  مزال  سپ  دراد ؛ تلالد  تسا  ایبنا  ریاس  زا  لضفا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  نیا  رب  عاـمجا  .تسا  هوجو  عیمج 

.(2) دشاب ایبنا  ریاس  زا  لضفا  زین  یلع 

.تسین یعطق ) لیلد  هماقا ي  زا  سپ   ) يولغ هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  تسا  راوتسا  مکحم و  رایسب  يا  هیرظن  نیا 

(. یتا له  هروس  ﴾ ) ...ِناسنالا یَلَع  یتأ  لَه  : ﴿ دیامرف یم  لاعتم  يادخ  - 3

نسح و هک  تسا  نیا  نآ  لوزن  ببس  اما   (3) تسا هدش  لزان  توبن  تیب  لها  هرابرد  هروس ، نیا  دندقتعم : نایوار  نیرسفم و  همه ي 
هیلع ماما  درک  تساوخرد  تفر و  اه  نآ  تدایع  هب  هباحـص  زا  يا  هدـع  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـندش  راـمیب  نیـسح ‘

يدوبهب يارب  مالسلا 
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هیلع ماما  زا  زین  هضف  شزینک  هرهاط و  هقیدـص ي  دریگب ؛ هزور  زور  هس  هک  درک  رذـن  ماما  سپ  دـنک ؛ رذـن  هزور  شیوخ ، نادـنزرف 
ییاذـغ مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  .دـنتفرگ  هزور  نانآ  همه ي  دـندرک ، ادـیپ  تاجن  يرامیب  زا  نینـسح  نوچ  .دـندرک  تعباتم  مالـسلا 

کی نتخپ  ندرک و  درآ  هب  لوا  زور  رد  نانز  هدیـس  دنتفرگ و  ضرق  وج   (1) عاص هس  نیاربانب  .دننک  راطفا  نآ  اب  هک  تشادن  دوجو 
، دندیشخب وا  هب  ار  دوخ  مهـس  ناگمه  درک ؛ تساوخرد  ییاذغ  نانآ  زا  دز و  ار  هناخ  رد  يریقفراطفا  ماگنه  .درک  مادقا  نآ  زا  عاص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نت  هراپ ي  مود ، زور  رد  .دنداد  همادا  دوخ ، نتفرگ  هزور  هب  دـندروخن و  صلاخ  بآ  زج  هب  يزیچ  نانآ 
ار دوخ  نان  ناگمه  درک و  هوکش  اه  نآ  هب  دوخ  یگنسرگ  زا  یمیتی  دش  راطفا  تقو  نوچ  درک و  مادقا  مود  عاص  نتخپ  هب  ملـسو ، 

یقاب ندرک  بایـسآ  هب  نانز ، هدیـس  موس ، زور  رد  .دـندرک  راطفا  بآ  اب  دـنامن و  یقاب  اه  نآ  يارب  يزیچ  نیارباـنب  دندیـشخب  وا  هب 
زین نانآ  دومن ؛ درد  راهظا  یگنـسرگ  زا  دـیبوک و  رد  رب  دیـسر ، هار  زا  يریـسا  بورغ ، ماگنه  اـما  .تخادرپ  نآ  نتخپ  وج و  هدـنام 

.دندیشخب وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  دندیشک و  ماعط  زا  تسد 

.دنتشادن وا  زا  رجا  شاداپ و  لاعتم و  دنوادخ  تیاضر  زج  يدصق  اه  نآ  و  راثیا ؟ نیا  زا  رتگرزب  يراثیا  هچ  هللا ، ناحبس 

ار دـندوب  هدرک  رییغت  نازرل و  یگنـسرگ  زا  هک  ییاه  مسج  دـش و  دراو  اه  نآ  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مراهچ  زور  رد 
«. دنریم یم  یگنسرگ  زا  دمحم  تیب  لها  ياو ، يا  : » تفگ درک و  هدهاشم 

« - یتا له   » هروس گرزب -  یشاداپ  هک  یلاح  رد  دش  لزان  لیئربج  هک  دیسرن  نایاپ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  زونه 
تمحر و نآ  انامه  .دروآ  ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار 
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رد هک  ره  نیمز و  لاعتم ، دنوادخ  ات  تسایند ، رد  یقاب  فرش  لادم  یلعا و  سودرف  رد  دورو  اه و  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  ناوضر 
: دوب گرزب  تایآ  نیا  لماح  وا  .دهدب  ثرا  اه  نآ  هب  ار ، تسا  نآ 

تَلِّلِذَو اـُهلالِظ  مِهیَلَع  ًهَِینادَو  اریرَهمَز *  ـالَو  ًاسمَـش  اـهیف  َنوَرَی  ـال  َکـِئارألا  یَلَع  اـهیف  َنیئِکَّتُم  اریرَحَو *  ًهَّنَج  اورَبَص  اـِمب  مُهازَجو  ﴿

ًاـسأک اهیف  َنوَقـُسیَو  اریدـقَت *  اهورَّدَـق  ٍهَِّضف  نِم  اریراوَق  اریراوَق *  تناک  ٍباوکأَو  ٍهَِّضف  نِم  ٍهَِینِآب  مهیلع  ُفاـطَیَو  الیلذـَت *  اـُهفوُطق 
رد هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـهد  یم  اـه  نآ  هب  ار  یتـشهب  ریرح  ياـه  ساـبل  تشهب و  ناـشربص  ربارب  رد  و  « ؛ (1)﴾ الیبَجنَز اهُجاِزم 

ناتخرد ياه  هیاس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ار  امرـس  هن  دـننیب و  یم  اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  .دـنا  هدرک  هیکت  ابیز  ياه  تخت  رب  تشهب 
رد .تسا  ناسآ  رایسب  شیاه  هویم  ندیچ  هداتفا و  ورف  اه  نآ  رب  یتشهب 

بـسانم هزادنا  هب  ار  اه  نآ  هک  هرقن  زا  نیرولب  ياه  فرظ  .دننادرگ  یم  نیرولب  ییاه  حدـق  نیمیـس و  ییاه  فرظ  اه  نآ  درگادرگ 
«. تسا لیبجنز  اب  هتخیمآ  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوش  یم  باریس  ییاه  ماج  زا  اج  نآ  رد  .دنا و  هدرک  هدامآ 

ار نآ  تسین و  یتیاهن  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هدرک ، زواجت  ناکم  نامز و  دح  زا  هک  يراثیا  لباقم  رد  هنامیرک  شـشخب  نیا  يارب 
.درک فیصوت  ناوت  یمن 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 4

ار يدیلپ  سجر و  تیب  لها  امش  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  « ؛ (2)﴾ اریهطَت مُکَرِّهَُطیَو  َتیَبلا  َلهَأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل    ُ هللا ُدیُری  امَّنإ  ﴿

«. دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  هدرک ، رود 

ابع لآ  نت  جنپ  هرابرد ي  هیآ  نیا  هک  نیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  نایوار  نارسفم و 
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هراپ مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  وا  داماد  ملسو ، -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تانئاک -  رورس  نانآ  (1) و  تسا هدش  لزان 
یم بضغ  وا  بضغ  هب  دوش و  یم  یضار  وا  تیاضر  هب  ادخ  هک  یـسک   ) ملاع نانز  هدیـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نت  ي 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ ي  زا  يرگید  درف  چیه  .دنتـسه  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  نیـسح  نسح و  وا ، لگ  هتـسد  ود  و  دنک )
: دنک یم  دییأت  تایاور  زا  يدادعت  ار  عوضوم  نیا  دنتسین و  کیرش  تلیضف  نیا  رد  هباحص ، ناگرزب  زا  نارگید  ای  ملسو  هلآ 

سپ دـندوب ؛ اـج  نآ  رد  یلع  نیـسح و  نسح ، همطاـف ، .دـش  لزاـن  نم  هناـخ ي  رد  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  هملـس  ما  نینمؤملا  ما  فلا )
زا ار  يدیلپ  دنتسه ؛ نم  تیب  لها  اه  نیا  ایادخ ، : » تفگ سپس  دناشوپ و  ییابع  اب  ار  اه  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

امـش اب  زین  نم  تفگ : سپ  دینـش ؛ یم  دید و  یم  هملـس  ما  .درک  یم  رارکت  ار  نآ  و  نادرگ » رهاط  كاپ و  ار  اه  نآ  نک  رود  اه  نآ 
.(2)« يریخ رب  وت  : » تفگ دیشک و  وا  تسد  زا  ار  نآ  ربمایپ  .دوش  نآ  دراو  ات  درک  دنلب  ار  ابع  و  متسه ؟

هناخ ي رد  هب  زامن  ماگنه  زور  ره  هام ، تفه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوب  دهاش  تسا : هدرک  تیاور  سابع  نبا  ب )
سجِّرلا مکنع  بهذـُِیل  هللا  ُدـیُریامَّنإ  «: » تیبلا لها  هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  : » تفگ یم  دـمآ و  یم  بلاـط  یبا  نب  یلع 

ادخ انامه  داب و  امـش  رب  وا  تاکرب  ادـخ و  تمحر  تیب و  لها  امـش  رب  مالـس  « ؛ هللا ُمُکمَحرَی  هالَّصلا  «، اریهطَت مُکَرِّهَُطی  تیبلا و  لهأ 
راب جنپ  زور  ره  دنک .» تمحر  ار  امش  ادخ  زامن ! دنک ، رهاط  كاپ و  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  سجر و  تیب  لها  امش  زا  دهاوخ  یم 
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.(1) درک یم  رارکت 

دـمآ و یم  همطاف ÷ هناخ  رد  هب  دـش ، یم  جراخ  دوخ  هناخ ي  زا  یتقو  .مدـناوخ  زامن  هللا  لوسر  اب  هام  تفه  دـیوگ : یم  هزربوبا  ج )
.(2)« دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  سجر و  تیب  لها  امش  زا  دهاوخ  یم  ادخ  .امش و  رب  مالس  : » تفگ یم 

هک ییاه  نآ  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  ناـنآ  ندومن  راداو  مدرم و  تیادـه  راـک ، نیا  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فدـه 
.دوب دنتسه -  مدرم  يورخا  يویند و  عفانم  مامت  يارب  امنهار 

نم و  : » تفگ درک و  لالدتسا  شیوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  تیب ، لها  هب  هیآ  نیا  نتشاد  صاصتخا  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  د )
زا ار  يدیلپ  سجر و  ادخ  هک  متسه  یتیب  لها  زا  نم  .درک  یم  دوعص  ام  دزن  زا  دش و  یم  لزان  ام  هب  لیئربج  هک  متـسه  یتیب  لها  زا 

.(3)« تسا هدرک  هزیکاپ  كاپ و  ار  اه  نآ  هدرک ، رود  اه  نآ 

یمالـسا تما  نیب  رد  دراد و  صاـصتخا  تیب  لـها  هب  هیآ  نیا  هک  دراد  دوجو  نآ ، ریغ  هرهاـط و  ترتـع  فرط  زا  يرایـسب  تاـیاور 
: دیوگ یم  يریمح  دیس  .تسا  عیاش 

(4) ءاسِکلا ُلهأ  هیف  ِلضفلاب  َّصُخ  میظع  ٌموَی  ِریهطَّتلا  موی  َّنإ 

.تسا اسک  لها  لضف  صوصخم  هک  تسا  یگرزب  زور  ریهطت  زور  * 

هللا یلص  ربمایپ  نانز  لماش  هیآ  نیا  هک  میدرک  تباث  یعوضوم  قیقد و  تروص  هب  مالـسلا »  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز   » باتک رد  ام 
هدش لزان  تایآ  زا  هیآ  دنچ  دوب  نیا  .دوش  یمن  ملسو  هلآ  هیلع و 

181 ص :
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.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نیقتم  ماما  ترتع و  دیس  اه  نآ  سأر  رد  هک  نیعمجا ، مهیلع  هللا  مالس  توبن  تیب  لها  هرابرد 

هباحص ناگرزب  ماما و  فصو  رد  ینآرق  تایآ 

یضعب اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدش  لزان  هباحص  ناگدیزگرب  مالسا و  ناگرزب  زا  یهورگ  ماما ، فصو  رد  نآرق ، تایآ  زا  يدادعت 
: مینک یم  رکذ  ار  نانآ  زا 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 1

«. دنسانش یم  ناش  هرهچ  زا  ار  همه  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا  رد  و  « ؛ (1)﴾ مُهامیِسب ًالُک  َنوفِرعَی  ٌلاجِر  ِفارعألا  یلَعَو  ﴿

مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هزمح ، ساـبع ، نآ  رد  هک  تسا  طارـص  زا  رتـالاب  یناـکم  فارعا  تسا : هدرک  تیاور  ساـبع  نبا 
.(2) دنسانش یم  ناشیاه  تروص  یهایس  زا  ار  ناشنانمشد  يدیفس و  زا  ار  دوخ  ناتسود  نیحانجلاوذ ، رفعج 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 2

، نانمؤم نایم  رد  « ؛ (3)﴾ ًالیدبَت اولََّدب  امَو  ُرِظَتنَی  نَم  مُهنِمَو  ُهَبَحن  یـضَق  نَم  مُهنِمَف  ِهیَلَع    َ هللا اوُدَـهاع  ام  اوقَدَـص  ٌلاجِر  َنینِمؤُملا  َنِم  ﴿

تبرـش وا  هار  رد  و   ) دندرب نایاپ  هب  ار  دوخ  نامیپ  يا ، هدع  .دـنا  هداتـسیا  هناقداص  دنتـسب  ادـخ  اب  هک  يدـهع  رب  هک  دنتـسه  ینادرم 
«. دندادن یلیدبت  رییغت و  دوخ  نامیپ  دهع و  رد  زگره  دنراظتنا و  رد  رگید  يا  هدع  و  دندیشون ) تداهش 

: دومرف يو  دندیسرپ ، لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد ي  دندوب  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  یماگنه 
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رد هزمح  دش و  دیهـش  ردب  زور  هدـیبع  تسا ؛ هدـش  لزان  ثراح  نب  ْهدـیبع  میومعرـسپ  هزمح و  نم  يومع  نم ، هرابرد ي  هیآ  نیا  »
دوخ رس  نساحم و  هب  تسد  اب  و  دنک » باضخ  نآ  زا  ار  نیا  مدرم  نیرت  تخبدب  هک  متسه  رظتنم  نم  دیـسر و  تداهـش  هب  دحا  زور 

(1) .درک هراشا 

وا نیفلاخم  ّمذ  ماما و  فصو  رد  یتایآ 

یـشوپ مشچ  وا  لیاضف  بقاـنمزا و  دندیـشوک  هک  ییاـه  نآ   ) وا نیفلاـخم  تمذـم  رد  وا و  قح  رد  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  يا  هتـسد 
: هلمج زا  .تسا  هدش  لزان  دننک )

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 1

َموَقلا يِدهَی  ُهللاَو ال  َنووَتـسَی  ِهللا ال  ِلیبَس  یف  َدَهاجَو  ِرِخالا  ِموَیلاَو    ِ هّللاب َنَمآ  نَمَک  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َهَرامِعَو  ِّجاحلا  َهَیاقِـس  ُمتلَعَجأ  ﴿

تمایق زور  ادـخ و  هب  هک  دـیداد  رارق  یـسک  لمع )  ) دـننامه ار  مارحلا  دجـسم  نتخاس  جاجح و  ندرک  باریـس  ایآ  « ؛ (2)﴾ َنیِملاّظلا
«. دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  هورگ  دنوادخ  دنتسین و  يواسم  ادخ  دزن  ود ) نیا  ( ؟ تسا هدرک  داهج  وا  هار  رد  هدروآ و  نامیا 

هحلط .دـش  لزان  دـندرک ، یم  رخافت  مه  هب  هک  یتقو  هبیـش ، نب  هحلط  ساـبع و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  هراـبرد ي  هیآ  نیا 
بآ بحاص  نم  تفگ : سابع  .تسا  نم  اب  زین  نآ  ششوپ  تسا و  نم  تسد  هب  نآ  دیلک  متسه و  هبعک  هناخ ي  بحاص  نم  تفگ :

.متسه یناسر  بآ  لوئسم  هدوب و 

: دومرف ماما  و 

.مدناوخ زامن  هلبق  يوس  هب  مدرم  زا  لبق  هام  شش  نم  دییوگ ؟ یم  هچ  مناد  یمن  »

183 ص :
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.(1) دش لزان  هیآ  سپ  متسه ،» داهج  بحاص  نم 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 2

زگره هن ، تسا ؟ قساف  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دشاب ، نامیا  اب  هک  یـسک  ایآ  « ؛ (2)﴾ نووتسیال ًاقـساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  ﴿

«. دنتسین ربارب  ود  نیا 

یم وا  .دـش  لزاـن  تخورف ، یم  رخف  ماـما  رب  هک  طـیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  هراـبرد ي  هیآ  نیا 
تکاس : » دومرف وا  هب  ماما  .متـسه  رتاـناوت  وت  زا  ناـیماظن  اـب  گـنج  رد  رتزیت و  وت  هزین ي  زا  ما  هزین  رت ، هداـس  وت  زا  نم  ناـبز  تفگ :

.(3) دش لزان  اه  نآ  هرابرد ي  هیآ  سپس  یتسه .» قساف  وت  شاب ،

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  - 3

هک یسک  ایآ  « ؛ (4)﴾ ٍنیبُم ٍلالَض  یف  َِکَئلوا  ِهللا  ِرکِذ  نِم  مُُهبوُلق  ِهَیِساقِلل  ٌلیَوَف  ِهِّبَر  نِم  ٍرون  یلَع  َوُهَف  ِمالسالل  ُهَردَص  ُهللا  َحَرَش  نَمَفأ  ﴿

، هتفرگ رارق  یهلا  رون  زا  یبکرم  زارف  رب  تسا و  هداشگ  مالسا  يارب  ار  شا  هنیس  ادخ 

يراکـشآ یهارمگ  رد  اه  نآ  دنراد و  ادخ  رکذ  ربارب  رد  رت  تخـس  ییاه  بلق  هک  نانآ  رب  ياو  تسا )؟ هارمگ  نالدروک  نوچمه  )
«. دنتسه

هزمح ماما و  هنیس ي  دنوادخ  سپ  تسا ؛ هدش  لزان  وا  دالوا  بهل و  وبا  هزمح و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد ي  هیآ  نیا 
.(5) دنرب یم  رس  هب  يراکشآ  یهارمگ  رد  هدش و  تخس  وا  دالوا  بهلوبا و  بلق  تسا و  هداشگ  اوقت  نامیا و  هب  ار 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  - 4
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ایآ « ؛ (1)﴾ َنومُکحَیام َءاس  مُُهتامَمَو  مُهایحَم  ٌءاوَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اونَمآ  َنیذَّلاَک  مُهَلَعَجن  نأ  ِتائِّیَّسلا  اوحَرَتجا  َنیذَّلا  َبِسَح  مأ  ﴿

لامعا هدروآ و  نامیا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  نوچمه  ار  اه  نآ  ام  دندرک  نامگ  دـندش ، ناهانگ  اه و  يدـب  بکترم  هک  یناسک 
«. دننک یم  يرواد  دب  هچ  دنشاب ؟ ناسکی  گرم  تایح و  رد  هک  دنا  هداد  ماجنا  حلاص 

هبتع هک   ) نیکرشم زا  رفن  هس  ردب و  دیهش  هدیبع  دحا ، -  دیهش  هزمح  وا -  يومع   ، مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد ي  هیآ  نیا 
، دشاب قح  دییوگ  یم  هچ  نآ  رگا  دیتسین و  قح  رب  امش  هللاو ، دنتفگ : یم  نینمؤم  هب  اه  نآ  .دش  لزان  دندوب ) هبتع  نب  دیلو  هبیش و  و 
در ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  سپ  تسا ؛ رتهب  امش  زا  ایند  رد  ام  لاح  هک  هنوگ  نامه  دوب ، دهاوخ  امـش  لاح  زا  رتهب  ترخآ  رد  ام ، لاح 

دننام نیقتم ، لزانم  باوث و  تاجرد  رد  تسوا ، لوسر  ادـخ و  عیطم  هک  ینمؤم  لاـح  درادـن  ناـکما  درک : ناـیب  شباـتک  رد  درک و 
.(2) دشاب یصاع  رفاک 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  - 5

«. دندیدنخ یم  نانمؤم  هب  هتسویپ  ایند  رد  ناراکدب  « ؛ (3)﴾ َنوکَحضَی اونَمآ  َنیذَّلا  َنِم  اوناک  اومَرجأ  َنیذَّلا  َّنإ  ﴿

اب دندیدنخ و  هدومن و  هرخـسم  ار  نانآ  نیقفانم  دندرک ؛ یم  روبع  يریـسم  زا  نیملـسم  زا  یهورگ  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
وا هب  میدـید و  ار  وم  مک  درم  نآ  زورما  دـنتفگ : اه  نآ  هب  دنتـشگرب و  دوخ  نارای  دزن  سپـس  دـنتفرگ ، ءازهتـسا  هب  ار  اه  نآ  هراشا ،

ماما یتقو  دش و  لزان  هیآ  نیا  دسرب ، ربمایپ  هب  ماما  هک  نآ  زا  لبق  هاگ  نآ  میدیدنخ ؛

185 ص :

.21 ْهیثاجلا : - . 1
.676  / 9 يزارلا : ریسفت  - . 2

.29 نیفّفطملا : - . 3
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.(1) داد ربخ  وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، ربمایپ  دزن 

تمظع ماقم و  دوب و  نیدـحوم  دیـس  نیقتم و  ماما  لضف  يایوگ  هک  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  هرابرد ي  ام  نخـس  اـج  نیا  رد  و 
.دیسر نایاپ  هب  داد ، یم  ناشن  لاعتم  دنوادخ  دزن  ار  وا  نأش 

186 ص :

.724  / 4 فاشکلا : - . 1
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تنس هیاس  رد  (ع ) ماما

هراشا

مالسلا هیلع  ماما  یمالسا -  تلادع  ياوشیپ  لضف  هب  هک  تسا  يوبن  ناشخرد  ثیداحا  زا  راشرس  ننـس ) حاحـص و  زا   ) ثیدح عبانم 
.دهد یم  رارق  یمالسا  هعماج ي  هلق ي  رد  ار  وا  دراد و  هراشا  - 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوزرآ  نیرت  گرزب  هک  تسا  نآ  يایوگ  نایوار ، نیب  جیورت  ترهـش و  ثیداحا و  زا  يرایـسب  رد  تقد 
ار اه  یجک  دـشاب ، مدرم  يارب  یعجرم  هداد و  همادا  ار  وا  هار  هک  نیا  .تسا  شیوخ  زا  دـعب  تفالخ  يارب  ماما  نییعت  تیبثت و  ملـسو 

ياه تلم  ياوشیپ  مالـسا  تما  ات  دـیوگن  نخـس  تنوشخ  اب  .دـیامن  تکرح  ناسآ  وا  ریـسم  رد  دـنک و  حالـصا  ار  وا  روما  تسار و 
.دشاب نیمز  يور  ياه  تما  ناهج و 

لیاضف رد  يرگید  دادـعت  تسوا و  صوصخم  ثیداحا  زا  يدایز  هورگ  میرگن  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  لضف  رد  يوبن  راـبخا  هب  یتقو 
ار نآ  هنومن  دنچ  ریز  رد  .تسا  تیب  لها  گرزب  دیس و  وا  اریز  دنوش ، یم  زین  وا  لماش  نیقی  هب  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

نایب

: مینک یم 

لوا هورگ 

هراشا

یم رکذ  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  لضف  هب  هراشا  میرکت و  میظعت ، زا  يددـعتم  ياـه  هنوگ  لـماش  هورگ ، نیا 
: مینک

(ص) ربمایپ دزن  ماما  ماقم 

هراشا

.دوب وا  هب  دارفا  نیرت  لصتم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

187 ص :
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ثیدح يدایز  دادعت  .تشاد  لماک  صالخا  وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب و  ملع  رهـش  هزاورد ي  طبـس و  ود  ردپ  ماما 
: تساهنآ هلمج  زا  هدش و  لقن  وا  هب  ربمایپ  تدوم  تبحم و  قمع  رب  لاد 

(ص) ربمایپ سفن  - 1

هراشا نآ  هب  هتـشذگ ، بلاطم  رد  ام  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  سفن  ماما  هک  هدـش  نایب  ینـشور  هب  هلهاـبم  هیآ ي  رد 
ار تایاور  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ربمایپ  سفن  ماما  هک  درک  مالعا  رابخا  زا  يدادـعت  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .میدرک 

: مینک یم  رکذ 

رفاک مالـسا  هب  هعیلو  ینب  هک  داد  ربخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دوخ  ردام  زا  لقن  هب  ناـمثع ، ردارب  هبقع  نب  دـیلو  فلا )
: دومرف درک و  بضغ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دندش 

دگنجب و اه  نآ  اب  هک  مرامگ  یم  اه  نآ  رب  تسا  نم  دوخ  نوچ  هک  ار  يدرم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنرادرب  تسد  هعیلو  ینب  دـیاب  »
.(1) دز مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فتک  هب  ار  دوخ  تسد  سپس  تسا ،» نیا  دنک و  ریسا  ار  ناشنادنزرف 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  مدرک  یم  نامگ  لسالـسلا  تاذ  هوزغ ي  زا  تشگزاب  ماگنه  تفگ : هدرک و  تیاور  صاع  نب  ورمع  ب )
: متفگ .درب  مان  ار  يدارفا  وا  دنرت ؟ بوبحم  وت  دزن  مدرم  مادک  هللا ، لوسر  يا  متفگ : .درادن  تسود  رتشیب  نم  زا  ار  یسک  ملسو  هلآ 

یم لاؤس  نم  سفن  زا  نیا  : » دومرف دش و  شباحـصا  هجوتم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تساجک ؟ یلع  سپ  ادخ ، لوسر  يا 
.(2) »؟ دنک

(ص) ربمایپ ردارب  - 2

هراب نیا  رد  يدایز  رابخا  .درک  یفرعم  دوخ  ردارب  ار  ماما  هباحص  دزن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

188 ص :

.110  / 7 دئاوزلا : عمجم  - . 1
.400  / 6 لامعلا : زنک  - . 2
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: تساریز حرش  هب  اه  نآ  زا  یضعب  هک  .تسا  هدش  لقن  يو  زا 

نامیپ شیوخ ، باحصا  نیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هدرک و  تیاور  رمع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يذمرت  فلا )
يردارب شیوخ  باحـصا  نیب  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ تشاد و  کشا  زا  رپ  ینامـشچ  هک  یلاح  رد  دـمآ  یلع  .درک  رارقرب  يردارب 

اـیند و رد  وـت  : » دوـمرف وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يدوـمنن ،»؟ رارقرب  يردارب  يدرف  نـم و  نـیب  يدرک و  رارقرب 
.(1)« ینم ردارب  ترخآ 

.دراد همادا  ترخآ  ات  هکلب  تسین  ایند  رد  طقف  ماما  اب  ربمایپ  يردارب  عقاو  رد 

ربمایپ دـش  حبـص  نوچ  .مدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  همطاـف  فاـفز  رد  هدرک : تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  ب )
وا هب  ار  دوخ  رتخد  تسوت و  ردارب  وا  متفگ : نزب .» ادص  ارم  ردارب  نمیا ، ما  يا  : » تفگ دمآ و  هناخ  رد  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.(2)« نمیا ما  يا  یلب ، : » دومرف ینک ؟ یم  جیوزت 

: تفگ شیوخ  هباطخ ي  نایاپ  زا  دعب  تفر و  ربنم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا : هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  ج )
اب دیـسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  ربمایپ  دـناسر و  وا  هب  ار  دوخ  یلع  تساـجک .»؟ بلاـط  یبا  نب  یلع  »

ردـپ تسا ؛ نم  يوم  نوخ و  تشوگ و  تسا ؛ نم  داماد  ومع و  رـسپ  نم ، ردارب  درف ، نیا  ناناملـسم ، هورگ  يا  : » تفگ اسر  يادـص 
.(3)« تسا تشهب  لها  ناناوج  دیس  نیسح  نسح و  نم  طبس  ود 

یلاح رد  عادولا  ْهجح  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تسا : هدرک  تیاور  رمع  نبا  د )

189 ص :

.14  / 3 مکاحلا : كردتسم  . 299  / 2 يذمرتلا : حیحص  - . 1
ح 124.  / 174 یئاسنلا : صئاصخ  . 210  / 3 مکاحلا : كردتسم  - . 2

.92 یبقعلا : رئاخذ  - . 3
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نم داماد  نم ، يومع  رسپ  نم ، ردارب  نیا  هک  مدرک  غالبا  ایادخ ، شاب ...  دهاش  ایادخ  : » تفگ دز و  یلع  فتک  رب  دوب  هقان  راوس  هک 
.(1)« نک دراو  منهج  رد  ار  وا  نانمشد  ایادخ ، .تسا  نم  نادنزرف  ردپ  و 

يا ورب  شیپ  و  تفگ : نم  هب  لـیئربج  مدـش ، هداد  ریـس  متفه  نامـسآ  هب  نوچ  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ه )-
؛ درک یحو  ار  يزیچ  نم  هب  راگدرورپ  هاگ  نآ  تسا  هدیسرن  تمارک  نیا  هب  يربمایپ ، برقم و  هتـشرف ي  چیه  مسق ، ادخ  هب  دمحم ،

تردارب تسا  يردارب  بوخ  .میهاربا و  تردپ  تسا  يردـپ  بوخ  و  تفگ : دز و  ادـص  ارم  باجح  تشپ  زا  ییادـن  متـشگرب  نوچ 
.(2)« نک ریخ  هب  شرافس  وا  هب  سپ  یلع ؛

يا و  هک : دوش  یم  هداد  ادـن  نم  هب  شرع  نطب  زا  دوش  یم  تماـیق  زور  یتـقو  : » دوـمرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  و )
.(3)« یلع تردارب  تسا  يردارب  بوخ  میهاربا و  تردپ  تسا  يردپ  بوخ  دمحم ،

اه نآ  يادص  هک  مدوب  هداتسیا  اروش  رد  کیدزن  دش ، رازگرب  هفیقـس  ياروش  هک  يزور  هدرک : تیاور  هلئاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  ي )
مدینـش و مدوب ؛ رت  قحم  رتراوازـس و  رما  نیا  هب  وا  زا  نم  هللاو ، دـندرک و  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  : » دـیوگ یم  یلع  مدینـش  .دـش  دـنلب 

تعیب رمع  اب  مدرم  سپـس  .دننزب  ریـشمش  اب  ار  رگیدمه  دنوش و  رفاک  دندرگرب و  مدرم  متـشاد  نآ  زا  سرت  اریز  مدادـن  ماجنا  يراک 
دنوش و رفاک  دندرگرب و  مدرم  هک  نیا  سرت  زا  مدرک  توکـس  مدینـش و  سپ  مدوب ؛ رت  قحم  رت و  هتـسیاش  وا  زا  نم  هللاو ، دـندرک و 

نونکا .دننزب و  ندرگ  ریشمش  اب  ار  رگید  هدع ي  يا ، هدع 

190 ص :

.61  / 3 لامعلا : زنک  - . 1
.161  / 3 لامعلا : زنک  - . 2
.162 قباسلا : ردصملا  - . 3
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نیمـشش نم  داد و  رارق  رفن  جنپ  نایم  رد  ارم  رمع  .منک  یم  توکـس  مونـش و  یم  ماگنه  نیا  رد  دـینک ، تعیب  نامثع  اب  دـیهاوخ  یم 
کی رد  ام  همه ي  .دنسانش  یمن  یلضف  نم  يارب  زین  اه  نآ  دسانـش و  یمن  یلـضف  اه  نآ  رب  تیحالـص  رد  نم  يارب  متـسه ، اه  نآ 

، ناکرـشم هن  نانآ و  ياه  نامیپ  مه  هن  مجع و  هن  برع و  هن  هک  میوگب  ینخـس  مهاوخب  رگا  مسق  ادخ  هب  میراد و  رارق  يواسم  طخ 
«. مهد یم  ماجنا  دنک ، در  ار  نآ  زا  یتلصخ  دناوتن 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ردارب  نم  زا  ریغ  يدرف  امـش ، نیب  رد  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  همه ي  مدرم  يا  : » تفگ سپس 
.(1) هن ادخ  هب  دنتفگ : همه  تسا »؟ ملسو  هلآ 

مالسلا هیلع  ماما  ماقم  نتفرگ  هدیدان  تفالخ و  رب  طلست  هب  نیخیش  مادقا  نامه  هک  دنک  یم  تیاکح  یمهم  رایسب  رما  زا  ثیدح  نیا 
 - اروش ياضعا  اب  ار  وا  تفرگ و  هدـیدان  ار  وا  يرترب  هک  رمع  هژیو  هب  تساه ؛ نآ  رب  مّدـقم  رتراوازـس و  وا  هک  نیا  هب  ملع  اب  تسا ،

، ردـب زور  رد  نشور  ناوارف و  تاراختفا  بحاص  ادـخ و  لوسر  ردارب  وا  .تسناد  يواسم  دوبن -  ربارب  وا  اب  نانآ  زا  مادـک  چـیه  هک 
سپ دوب ؛ هیلوا  تیلهاج  هب  ناناملـسم  تشگزاب  دادـترا و  زا  سرت  موق ، اب  هزرابم  زا  وا  يراددوخ  تلع  اـما  .دوب  ...و  بازحا  دـحا و 

(. هیقشقش هبطخ ي  رد  ماما  ریبعت  ، ) دراد مشچ  رد  راخ  ولگ و  رد  ناوختسا  هک  یسک  دننامه  اّما  درک ؛ توکس  دینش و 

ار نآ  وگغورد  رگم  نم  زا  دعب  متسه و  گرزب  قیدص  نم  .متـسه  وا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب ي  نم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  ح )
.(2)« مدناوخ زامن  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  .دیوگ  یمن 
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يریزو ایادخ  « ؛ (1)﴾ يرزا هب  ددشا  یخا *  نوراه  یلهأ *  نم  ًاریزو  یل  لعجاو   ﴿ هیآ ي یتقو  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  ط )
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  نک ،» مکحم  ارم  تشپ  نآ  هلیسو  هب  و  ار ، مردارب  نوراه  هدب ، رارق  نم  لها  زا 

.(2)« نادرگ مکحم  یلع  مردارب  هب  ارم  تشپ  ایادخ ، : » تفگ دناوخ و  ار  ادخ  دوب ؛ یهوک  يالاب 

: دنتسه يدحاو  هرجش ي  زا  ماما  ربمایپ و  - 3

رکذ ار  رما  نیا  تایاور  زا  يرایسب  هورگ  .دنتسه  هدولاش  هرجش و  کی  زا  یلع  وا و  هک  درک  مالعا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: مینک یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  دندرک 

زا مدرم  یلع ، يا  : » دـیوگ یم  یلع  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تسا : هدرک  تیاور  هللادـبع  نب  رباـج  فلا )
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  میتخرد .» کی  زا  وت  نم و  دنتسه و  فلتخم  ياه  هرجش 

رب هاگ  هک  اه  لخن  تعارز و  روگنا و  زا  ییاه  غاب  « ؛ (3)﴾ ٍدَحاو ٍءاِمب  یقُسی  ٍناونِص  ُریَغَو  ٌناونِص  ٌلیَخنَو  ٌعرَزَو  ٍبانعأ  نِم  ٌتاّنجو  ﴿

«. دنوش یم  باریس  بآ  کی  زا  اه  نآ  همه  هیاپ ، ود  رب  هاگ  دنیور و  یم  هیاپ  کی 

.(4)« فلتخم ناتخرد  زا  مدرم  میتسه و  تخرد  کی  زا  یلع  نم و  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ب )

ماـما وا ، ملع  رهـش  هزاورد ي  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تیناـسنا  ندـمت  ياوـشیپ  تاـنئاک و  رورـس  هک  يا  هرجش 
هک يا  هکرابم  هرجـش ي  تسا ؛ عیفر  گرزب و  رایـسب  يا  هرجـش  دنا  هتفرگ  تأشن  نآ  زا  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نینمؤملاریما 

نامسآ رد  نآ  عرف  تباث و  نآ  لصا 

192 ص :
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.دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  مدرم  اه  لسن  مامت  رد  نآ  هویم ي  هک  یتخرد  تسا ؛

(ص) ربمایپ ریزو  - 4

: هلمج زا  .تسوا  ریزو  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدرک  دیکأت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  زا  يرایسب  رد 

زا يریزو  نم ، يارب  ایادخ ، و  ایادخ : : » دیوگ یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  درک : تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا 
رایـسب میامن و  حیبست  دایز  ار  وت  ات  هدب  رارق  کیرـش  مراک  رد  ار  وا  نک و  مکحم  ارم  تشپ  وا  هدـم  رارق  ار  یلع ، مردارب  دوخ ، لها 

.(1)« یتسه هاگآ  ام  روما  زا  وت  انامه  .منک  دای 

.مدناوخ ار  رهظ  زامن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  اهزور  زا  يزور  درک : تیاور  يرافغ  رذوبا  ب )

دهاش ایادخ ، تفگ : درب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شتـسد  لئاس  دادن ؛ يزیچ  وا  هب  یـسک  اّما  درک  یتساوخرد  دجـسم  رد  ییادـگ 
زامن رد  یلع  .دادن  يزیچ  نم  هب  يدرف  چیه  مدرک و  یشهاوخ  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت -  ربمایپ  دجـسم  رد  نم  شاب ،

یلص ربمایپ  دید  ربارب  رد  لمع ، نیا  .درک  هراشا  دوب  يرتشگنا  نآ  رد  هک  شتـسار  تسد  هب  دوخ ، تشگنا  اب  عوکر ، لاح  رد  دوب و 
یسوم مردارب  ایادخ ، : » تفگ دنکفا و  رظن  نامسآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  داتفا ، قافتا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

یل لعجاو  یلوق *  اوهَقفَی  یناـِسل *  نِم  ًهَدـقُع  لـُلحاو  يرمأ *  یل  رِّسَیَو  يردـص *  یل  حرـشا  ِّبَر  : ﴿ تفگ درک و  شهاوخ  وت  زا 
.امن ناسآ  ارم  رما  نک و  هداشگ  ارم  هنیـس  ایادـخ ، و  « ؛ (2)﴾ يرمأ یف  ُهکِرـشأو  يرزأ *  ِِهب  دُدـشا  یخأ *  َنوراه  یلهأ *  نِم  ًاریزو 

ار وا  نک و  مکحم  ار  متشپ  وا  اب  ار ، نوراه  مردارب  هد ، رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  دنونشب و  ارم  نانخس  ات  رادرب  منابز  زا  هرگ 
رد
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يدوز هـب  و  « ؛ (1)﴾ امُکَیلإ َنولِـصَی  الَف  ًاناطلُـس  امَُکل  لَعَجنَو  َکیخِأب  َكَدُـضَع  ُّدُشَنَـس  : ﴿ دـش لزان  یتایآ  سپ  زاس .» کیرـش  مراک 
یمن تسد  امش  رب  ام  تایآ  تکرب  هب  میهد و  یم  رارق  يرترب  هطلس و  امـش  يارب  مینک و  یم  مکحم  تردارب  هلیـسو  هب  ار  وت  ناوزاب 

، نم لها  زا  يریزو  نم  يارب  نک و  ناسآ  ارم  راک  هداشگ و  ارم  هنیـس ي  ایادخ ، .ماوت  هدیزگرب ي  یبن و  دمحم ، نم  ایادخ ، دنبای .»
.نک مکحم  ارم  تشپ  وا  هب  و  هدب ، رارق  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

: دش لزان  هیآ  نیا  اب  ادخ  فرط  زا  لیئربج  هک  دوب  هدشن  مامت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  زونه  تفگ : رذوبا 

وا و لوسر  امـش و  یلو  اـنامه  « ؛ (2)﴾ َنوعِکار مُهَو  َهاـکَّزلا  َنوتُؤیَو  َهـالَّصلا  َنومیُقی  َنیذَّلا  اونَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوـسَرَو    ُ هللا ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ  ﴿

(3) «. دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  هک  دنتسه  يدارفا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

(ص) ربمایپ هفیلخ  - 5

هک دوب  ینامز  نآ  درک و  مالعا  شیوخ ، یمالـسا  توعد  زاغآ  رد  ار  دوخ  زا  دـعب  ماما  تفـالخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هفیلخ نم و  یـصو  نم ، ردارب  یلع  نیا  : » تفگ نایـشیرق  هب  توعد ، نایاپ  رد  درک و  توعد  مالـسا  شریذپ  يارب  ار  شیرق  هلیبق ي 

.(4)« دینک يوریپ  دیونشب و  وا  زا  .تسامش  نیب  رد  نم  ي 

كرـش یتسرپ و  تب  نتخادـنا  رود  مالـسا و  هب  توعد  اب  ار  شیوخ  زا  سپ  ماـما  تفـالخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد هک  تسا  يرایسب  تایاور  نینچمه  تخاس ؛ نراقم 

194 ص :

.35 صصقلا : - . 1
.55 هدئاملا : - . 2
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: تساه نآ  زا  یضعب  نیا  .تسا  هدرک  مالعا  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  تفالخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ 

.(1)« یتسه متما  رب  نم  هفیلخ ي  وت  یلع ، يا  : » تفگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فلا )

، هدوب رتشیب  همه  زا  وا  ملع  و  هدروآ ، مالـسا  همه  زا  شیپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ب )
.(2)« تسا نم  زا  دعب  هفیلخ ي  ماما و 

، هلالج لج  امش ، راگدرورپ  دیوگ ؟ یم  نخس  ادخ  زا  رتهب  یسک  هچ  مدرم ، يا  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ج )
.(3)« تسا یصو  هفیلخ و  ماما ، وا  منیزگرب و  امش  يارب  ار  یلع  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب 

.دشکب دگنجب  یلع  اب  هک  ار  یـسک  ادخ  .متـسه  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  د )
.(4)« تسا نم  زا  دعب  مدرم  ماما  یلع 

هفیلخ و ثراو ، ردارب ، متما  زا  نم  يارب  دوـمرف : یحو  نم  هب  ادـخ  : » هک تسا  هدـش  لـقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ه )-
ارم وا  مراد و  تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  و  دومرف : تسا ؟ یـسک  هچ  نآ  بر  اـی  متفگ : سپ  تسا ؛ هدومن  نییعت  ینیـشناج 

.(5)« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  وا  .دراد  تسود 

هیلع نینمؤملاریما  ماما  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  .تسا  رایسب  نارگید  ناماما و  زا  حیحص  دنس  اب  ثیدح  نیا  هب  هیبش 
، هابتشا چیه  تسا و  نشور  دشاب ، وا  هار  ورشیپ  لکش  نیرتهب  هب  ات  درک  بوصنم  شیوخ  زا  سپ  مدرم  هفیلخ ي  ناونع  هب  ار  مالـسلا 

هب درک و  دیکأت  دوخ  زا  دعب  تفالخ  ترورض  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسین  نآ  رد  یماهبا  لامجا و 

195 ص :
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.(1)« یشاب نم  هفیلخ  وت  هکنیا  رگم  مورب  نم  هک  تسین  هتسیاش  : » تفگ یلع 

یسوم هب  نوراه  تبسن  دننامه  یبن  هب  ماما  تبسن  - 6

هراشا

هب تبسن  وت  تلزنم  : » دومرف یلع  هب  هک  تسا  هدش  لقن  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ناسکی -  ياوتحم  اب  يدایز -  تایاور 
: مینک یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  ...و » تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  نوچ  نم 

، یشاب یـسوم  يارب  نوراه  تلزنم  هب  نم  دزن  هک  نیا  زا  یتسین  یـضار  ایآ  : » تفگ یلع  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فلا )
.(2)« تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  رگم 

هب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک : تیاور  دعـس  شردپ  زا  وا  و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  نب  رماع  زا  بیـسم  نب  دیعـس  ب )
تسود تفگ : دیعس  تسین .» نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  رگم  يراد ، ار  یسوم  هب  نوراه  تلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  و  : » تفگ یلع 
.مدینش ار  نآ  نم  تفگ : سپ  دوب ؛ هدرک  ربخ  اب  دوب  هتفگ  وا  هب  هچ  نآ  زا  ار  وا  رماعو  مدید  ار  دعس  .مونـشب  دعـس  زا  ار  نآ  متـشاد 

.(3) مدش یم  شوماخ  هنرگو  یلب ، تفگ : تشاذگ و  وا  شوگ  رانک  ار  شتشگنا  سپ  يدینش ؛؟ ار  نآ  وت  متفگ :

نوچ نم  هب  وت  تبـسن  : » تفگ بلاـطیبا  نب  یلع  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هللادـبع  نب  رباـج  ج )
.(4)« تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  رگم  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن 

هب مالسلا  هیلع  یلع  درک ، رارقرب  يردارب  شیوخ  باحصا  نیب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  د )

196 ص :

.21  / 2 ْهتسلا : حاحصلا  نم  ْهسمخلا  لئاضف  - . 1
.309  / 2 راثالا : لکشم  . 195  / 7 ءایلوالا : هیلح  . 29  / 1 دواد : یبأ  دنسم  - . 2

.120  / 7 ملسم : حیحص  . 15 یئاسنلا : صئاصخ  . 26  / 4 ْهباغلا : دسأ  - . 3
.238  / 3 دمحأ : دنسم  . 288  / 3 دادغب : خیرات  . 301  / 2 يذمرتلا : حیحص  - . 4
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تباحـصا اب  هچ  نآ  زا  ریغ  هک  مدید  یتقو  تسکـش  مرمک  دش و  ادـج  نم  ندـب  زا  حور  : » تفگ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینک .» شنزرـس  ارم  هک  يراوازـس  وت  تسا  نم  رب  وت  مشخ  زا  نیا  رگا  سپ  يداد ؛ ماجنا  نم  اب  يدرک ،

تبسن نوچ  نم  هب  وت  تبسن  .مدوخ  يارب  رگم  مدنکفین  ریخأت  هب  ار  وت  درک ، ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  مسق  : » دومرف ملسو  هلآ 
يزیچ هچ  ادـخ ، لوسر  يا  : » تفگ یلع  ینم .» ثراو  ردارب و  وت  تسین و  نم  زا  دـعب  يربمایپ  هک  نیا  رگم  تسا ، یـسوم  هب  نوراه 
ثرا هب  يزیچ  هچ  وـت  زا  لـبق  ياـیبنا  : » تفگ دـنا .» هتـشاذگ  ثرا  هب  نم  زا  لـبق  ياـیبنا  هـچ  نآ  : » تـفگ مرب ،»؟ یم  ثرا  وـت  زا  ار 

وت .یتسه  همطاف  مرتخد  اب  نم و  رـصق  رد  نم ، اب  تشهب  رد  وت  و  دوخ ؛ ربماـیپ  تنـس  راـگدرورپ و  باـتک  : » دومرف دـنا ،»؟ هتـشاذگ 
.(1)« ینم قیفر  ردارب و 

يارب مراد ؛ تـسود  تلـصخ  ود  يارب  ار  وـت  نـم  ادـخ  هـب  لـیقع ، يا  : » دوـمرف لـیقع  هـب  ملــسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  ه )-
هب نم  هب  تبـسن  وت  یلع ، يا  وت  اما  .تسا و  نم  قلخ  هیبش  وت  قلخ  رفعج ، يا  وت  اما  .وت  هب  بلاطوبا  یتسود  يارب  وت و  يدنواشیوخ 

.(2)« تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  رگم  یتسه ، یسوم  هب  نوراه  تلزنم 

هک مدینش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  اریز  دیرادرب ؛ تسد  بلاط  یبا  نب  یلع  رکذ  زا  تفگ : باطخ  نب  رمع  و )
رت تسود  دـبات ، یم  نآ  رب  باتفآ  هچ  نآ  زا  دوب  یم  نم  يارب  ار  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  تلـصخ  هس  یلع  رد  و  : » دـیوگ یم 
هللا یلـص  ربمایپ  .میدوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  کی  حارج و  هدـیبعوبا ي  رکبوبا و  نم و  متـشاد .»

زا نیلوا  یلع ، يا  وت  و  : » تفگ دز و  یلع  فتک  هب  ار  شتـسد  هک  نیا  اـت  دوـب ، هدرک  هیکت  بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و 
؛» یتسه مالسا  شریذپ  رد  اه  نآ  نیلوا  نامیا و  رد  نینمؤم 

197 ص :

.105  / 13 لامعلا : زنک  - . 1
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.(1)« تسا یسوم  هب  نوراه  نوچ  نم ، هب  وت  تبسن  و  : » تفگ سپس 

زا یکی  رگا  هک  تسا  تلصخ  هس  یلع  رد  : » دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدینش  تفگ : صاقو  یبا  نب  دعـس  ز )
وت : » دـیوگ یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدینـش  متـشاد .» رت  تسود  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  دوب  نم  يارب  اـه  نآ 

ار مچرپ  ادرف  : » دیوگ یم  هک  مدینش  زین  و  تسین .» نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  زج  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچ  نم  هب  تبسن 
رارف هاگ  چیه  اه  گنج  رد  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب 

.(2)« ...تسوا يالوم  یلع  سپ  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  : » دیوگ یم  هک  مدینش  و  دنک .» یمن 

: تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  نآ  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دیواج  دیهش  تسا و  عیاش  ثیدح  نیا 

هیأِرب ًاموَی  َماوقألا  َلَضَف  نَمَو 

ُِبقانَملا ُهتَلَّضَف  ًاّیلَع  َّنإف 

ُُهلوَق ُّقحلاو  هّللا  ِلوسر  ُلوَقَو 

ُبِذاوَکلا ُفونألا  ُهنِم  تَمَغَر  نإو 

ًاِنلاعُم یلع  ای  یّنِم  َکَّنِأب 

ُبحاصو یل  ٌخأ  یسوم  نم  نوراهک 

ِهرمأل باجتساف  ٍردبب  ُهاعَد 

(3) ُبِراُضی هلإلا  ِتاذ  یف  َرَدابف 

.تسا رترب  بقانم  ظاحل  زا  یلع  تسا ، رترب  یسک  هچ  دنریگب  يأر  مدرم  زا  رگا  * 

.دندش تحاران  نایوگغورد  هک  نیا  مغر  هب  تسا  قح  هک  هللا  لوسر  راتفگ  و  * 

.یتسه نم  قیفر  ردارب و  تسا و  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچ  نم  هب  وت  تبسن  یلع ، يا  دومرف : * 

198 ص :
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.دش باجتسم  وا  ياعد  درک و  اعد  ار  وا  ردب  زور  رد  و  * 

؛ یسوم يارب  نوراه  دننام  تسوا  هفیلخ  یبن و  ریزو و  ماما  هک  تسا  نشور  ثیدح  تلالد  اما 

.دشاب یم  مدرم  رب  وا  هفیلخ ي  ریزو و  ربمایپ  زا  دعب  وا  سپ 

تلزنم ثیدح  هب  ماما  جاجتحا 

: تفگ راصنا  نیرجاهم و  هب  درک و  لالدتسا  تلزنم  ثیدح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندرک ، تعیب  نافع  نب  نامثع  اب  مدرم  هک  یماگنه 
ایآ : » تفگ سپس  یتسه ؛» یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  هب  نم ، دزن  وت  و  تفگ : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  »

.(1)« دنک تواضق  تسا ، هدش  ماجنا  هک  يرما  هرابرد ي  ادخ  ات  مینک  یم  ربص  ام  تسه ؟ تلزنم  نیا  دننام  یسک  يارب 

رب عمط  اّما  تسا  ریدغ  ثیدح  نآ  دندینـش و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  نآ  زا  رت  حیرـص  حیرـص و  ثیدـح  نیا  مدرم 
.تشادزاب قح  هار  زا  ار  اه  نآ  دش و  هریچ  نانآ 

ربمایپ ملع  رهش  هزاورد  - 7

هزاورد ناونع  هب  ار  وا  هک  دوب  نیا  ماما ، ماقم  ولع  تلزنم و  تمظع  مالعا  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تامادـقا  زا  یکی 
.درک یفرعم  دوخ  ملع  رهش  ي 

تیعطق هجرد ي  هب  دنـس  تهج  زا  تسا و  هدش  رداص  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يرایـسب  ياه  تبـسانم  رد  ثیدـح  نیا 
: هلمج زا  .تسا  هدش  لقن  یفلتخم  نایوار  قیرط  زا  هدیسر و 

تسد هک  یلاح  رد  هیبیدح -  زور  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  تسا  هدرک  تیاور  هللادبع  نب  رباج  فلا )
یسک تسا و  زوریپ  دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک  .تسا  راّجف  هدنناسر ي  كاله  هب  ناکین و  ریما  نیا  : » تفگ یم  دوب -  هتفرگ  ار  یلع 

وا هک 

199 ص :
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هک سک  ره  و  تسا ؛ نآ  هزاورد ي  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  : » دومرف درک و  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  تسا .» راوخ  دـنک ، راوـخ  ار 
.(1)« دوش یم  دراو  رد  زا  دوش  نآ  دراو  دهاوخب 

و تسا ، نآ  هزاورد ي  یلع  مملع و  رهش  نم  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  ب )
.(2)« دوش دراو  رد  زا  دیاب  دوش  رهش  نآ  دراو  دهاوخب  هک  سک  ره 

اب یتسود  .تسا  نم  زا  دعب  متما  يارب  تلاسر  فده  رگنشور  نم و  ملع  هزاورد  یلع  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ج )
.(3)« تسا ینابرهم  وا  هب  ندرک  هاگن  قافن و  وا  هب  ضغب  نامیا ، وا 

قالخا نساحم  تعیرش ، ماکحا  نید ، ملاعم  زا  هچ  نآ  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  رهـش  هزاورد  مالـسلا  هیلع  ماما 
شریذپ نیاربانب  دنتـسه ، وا  میلاعت  زا  هتفرگرب  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کمک  اب  اه  نآ  هدش ، لقن  وا  زا  بادآ  دـعاوق  و 

.تسا بجاو  اه  نآ 

داهن ياج  رب  دوخ  زا  دنک  یم  کمک  یگدنز ، تمکح  ییافوکش و  هب  هک  ار  ملع  زا  ییاه  همشچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 - ماما هب  تبسن  زوت  هنیک  نایشیرق -  فسأت ، لامک  اب  دنوش  دنم  هرهب  نآ  زا  تما  ات  تشاذگ  هعیدو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  نآ  و 
درخ یگدـنز  نیا  هتخانـشان ي  لاچ  هایـس  رد  ار  نآ  دـندرک و  مورحم  نآ  زا  هدافتـسا  زا  ار  تما  دـندش و  رون  ياه  هنزور  نیا  عنام 

.دندرک

200 ص :
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ربمایپ تمکح  هزاورد  - 8

ثیداحا تایاور و  يدادعت  هراب  نیا  رد  .تسوا  تمکح  ٍهناخ  ِرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  درک  مالعا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: اه نآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لقن 

.(1)« تسا هناخ  نآ  باب  یلع  تمکح و  هناخ ي  نم  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فلا )

زا هدافتـسا  دـصق  سک  ره  تسا ؛ نآ  هزاورد ي  یلع  تمکح و  رهـش  نـم  : » دوـمرف ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ب )
.(2)« دوش دراو  نآ  رد  زا  دیاب  دراد  ار  تمکح 

نآ ءزج  هن  .تسا  هدش  میسقت  ءزج  هد  هب  تمکح  : » تسا کیدزن  تیاور  ود  نیا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  نیا  ج )
.(3)« تسا هدش  هداد  ءزج  کی  اهنت  مدرم  هیقب ي  هب  و  تفرگ ، ّقلعت  یلع  هب 

.داـهن اـنب  ار  نآ  ساـسا  دوشگ و  ار  یهلا  تمکح  ياـهرد  هک  تسا  یتیادـه  نآ  لـیلد  تسا و  تمکح  ياوـشیپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنتسه وا  راوخ  هریج  ناناملسم  هفسالف ي 

ربمایپ دزن  درف  نیرت  بوبحم  -9

هـشیاع زا  .تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  سک  نیرت  بوبحم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  تسا  دـیکأت  دروم  هچنآ 
؟ نادرم زا  دش : هتفگ  وا  هب  همطاف .÷ تفگ : دش ، لاؤس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دزن  درف  نیرت  بوبحم  هرابرد ي 

.(4) دوب راکوکین  راد و  هزور  مناد  یم  نم  هک  اج  نآ  ات  و  وا ، رهوش  تفگ :

وا دزن  یصخش  دوب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  رذوبا  درک : تیاور  هبلعث  نب  هیواعم 

201 ص :
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.204  / 11 دادغب : خیرات  - . 2

.154  / 6 لامعلا : زنک  . 64  / 1 ءایلوالا : ْهیلح  - . 3
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درف نیرت  بوبحم  وت  دزن  درف  نیرت  بوبحم  هک  مناد  یم  نم  یهد ؟ یم  ربخ  نم  هب  دوخ  دزن  درف  نیرت  بوبحم  زا  ایآ  تفگ : دمآ و 
سک نیرت  بوبحم  نم  دزن  درف  نیرت  بوبحم  هبعک ، يادـخ  هب  یلب : تفگ : رذوبا  .تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن 

(1) .درک هراشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  تسا و  خیش  نآ  وا  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دزن 

ناربمایپ هیبش  - 10

تقلخ هب  حوـن ، تمه  هب  مدآ ، ملع  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  : » دوـمرف شباحـصا  زا  یعمج  نـیب  رد  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
همه ي دینک .» هاگن  دیآ  یم  هک  یسک  نیا  هب  دینک ، هاگن  دمحم  ملح  شور و  هب  یـسیع و  هویـش ي  هب  یـسوم ، تاجانم  هب  میهاربا ،

هیلاع هدیـصق ي  رد  تعّجفملا  هللادبع  یبا  گرزب  رعاش  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  دندید  دـش و  هتخود  وا  هب  اه  هاگن 
: دیوگ یم  تسا ، هدرک  رکذ  ار  وا  لیاضف  بقانم و  نآ  رد  هک  دوخ 

ًاّیلع یّبُِحل  یمئاللا  اهُّیأ 

اّیِزَخ ِمیحجلا  یلإ  ًامیمَذ  ُمق 

اّیِوزَم يدُهلا  نع  ًادوذَم  َتلِزال  َتضَّرَع  ِمانألا  ِریَِخبأ 

الوَزَو ًالفِط  َءایبنألا  َهَبشأ 

اّیِذَغو ًاعِضارو  ًامیطَفَو 

ذإ َع- َمدآک  هملع  یف  ناک 

اِّینکَملاَو ِءامسألا  َحرَش  ََمل  -

اَجن َكالَهلا  َنِم  ٍحونَکو 

(2) اّیِدوُجلا الع  ذإو  ٍریسَم  یف 

.ورب منهج  هب  يراوخ  اب  زیخرب و  ینک ، یم  تمالم  ارم  یلع  یتسود  هب  هک  یسک  يا  * 

؟ ینز یم  رانک  ار  نآ  ینک و  یم  هضرع  مدرم  نیرتهب  هب  ار  تیاده  زا  عافد  ایآ  * 

202 ص :

.55  / 1 بلاطملا : رهاوج  - . 1
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.دوب ایبنا  هب  هیبش  هیذغت  یگراوخریش و  رد  دش و  هتفرگ  ریش  زا  هک  یعقوم  یناوج و  یکدوک و  زا  * 

.دوب هدش  نآ  هب  بقلم  هدش و  هتخومآ  وا  هب  ءامسا  حرش  هک  دوب  مدآ  دننام  ملع  رد  وا  * 

.تفای تاجن  تکاله  زا  تفرگ  رارق  يدوج  هوک  رب  یتقو  دوخ  ریسم  رد  هک  حون  دننام  و  * 

برع دیس  - 11

یلع سنا ، يا  : » تفگ سنا  هب  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.(1)« تسا برع  دیس  یلع  مدآ و  نادنزرف  دیس  نم  : » دومرف یتسین ؟ برع  دیس  وت  ایآ  تفگ : دمآ و  شیپ  هشیاع  تسا .» برع  دیس 

دنوادخ دزن  قولخم  نیرت  بوبحم  - 12

يا همقل  درب و  ار  ادخ  مان  ادخ  لوسر  سپ  مدروآ ؛ ار  یغرم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تسا : هدرک  تیاور  سنا 
: تفگ یتـسه ؟ هک  وت  متفگ : .دـمآرد  ادـص  هب  هناـخ  رد  سپ  تسرفب .» ار  تدوخ  دزن  قلخ  نیرت  بوبحم  ایادـخ ، : » تفگ دروخ و 
رد یلع  سپ  درک ؛ اعد  لوا  هبترم ي  دـننام  دروخ و  يرگید  همقل ي  سپـس  .تسا  يراک  نداد  ماجنا  لاح  رد  ربمایپ  متفگ : یلع .» »

دروخار و يرگید  همقل ي  ربمایپ  سپـس  .تسا  لوغـشم  ادخ  لوسر  متفگ : یلع .» : » تفگ یتسه ؟ یـسک  هچ  وت  متفگ : .دز  ار  هناخ 
رد نک .» زاب  ار  رد  سنا ، يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  دنلب  ار  شیادص  دز و  ار  رد  یلع  .درک  اعد  نآ  دـننام 

مسبت دید  ار  وا  نوچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دش  دراو  وا  مدرک ، زاب  ار 

203 ص :

.38  / 5 ءایلوالا : ْهیلح  - . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 258 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_203_1
http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  دوخ  دزن  قلخ  نیرتهب  هک  مدناوخ  ار  ادخ  مدروخ  هک  يا  همقل  ره  هب  نم  .داتسرف  ار  وت  هک  ار  يادخ  ساپـس  : » دومرف درک و 
در ارم  سنا  مدز و  ار  هناخ  رد  راـب  هس  نم  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  یـسک  نآ  هب  : » تفگ سپ  يدوب .»؟ اـجک  وت  .دتـسرفب  نم 
زا يدرم  صخش  نآ  هک  متشاد  تسود  تفگ : يدرک »؟ در  ار  وا  ارچ  : » دومرف سنا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک .»

.(1)« دوش یمن  شنزرس  شیوخ  موق  یتسود  رب  درم  : » دومرف درک و  یمسبت  ادخ  لوسر  .دشاب  راصنا 

یم لالدتـسا  ثیدـح  نآ  هب  وا  تیناقح  ماما و  تفالخ  تابثا  يارب  هعیـش  .تسا  يوبن  ثیداحا  نیرتربتعم  زا  هتخپ » هدـنرپ   » ثیدـح
دیاب يدرف  نینچ  ریزگان  سپ  تساه ؛ نآ  نیرت  ملاع  نیرتراـکزیهرپ و  نیرترب ، لاـعتم ، دـنوادخ  دزن  درف  نیرت  بوبحم  اریز  دـننک ؛

.تسا هدش  هنیداهن  وا  تاذ  رد  هوبنا  تروص  هب  تافص ، نیا  اریز   (2) دشاب تفالخ  هب  درف  نیرتراوازس 

لوسر زا  يوریپ  هلزنم  هب  ماما  زا  يوریپ  - 13

: تسا ثیدح  نیا  هلمج  زا  .تسا  هدش  دیکأت  وا ، لوسر  لاعتم و  دنوادخ  ماما  زا  يوریپ  رب  ربمایپ ، تایاور  رتشیب  رد 

زا دنک  ینامرفان  نم  زا  هک  ره  و  هدرک ، تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  ارم  سک  ره  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هدرک یناـمرفان  ارم  دـنک  یناـمرفان  یلع  زا  هـک  ره  هدرک و  تعاـطا  ارم  دــنک  يوریپ  یلع  زا  سک  ره  .تـسا  هدرک  یناـمرفان  ادــخ 

.(3)« تسا

204 ص :

.30  / 4 ْهباغلا : دسأ  . 171  / 3 دادغب : خیرات  . 61 یبقعلا : رئاخذ  - . 1
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تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  - 14

لاعتم دنوادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  هیلع  ماما  سک  ره  هک  تسا  هدیـسر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يدایز  رابخا 
: هلمج زا  .دنتسه و  کیدزن  مه  هب  ینعم  ردرابخا  زا  دادعت  نیا  تسا و  هتشاد  تسود  ار 

یبا نب  یلع  تیالو  هب  ارم  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  یسک  هب  تسا  هدش  شرافس  نم  هب  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  فلا )
دنیزگرب تیالو  هب  ارم  سک  ره  هدیزگرب و  تسرپرـس  ارم  عقاو  رد  هدیزگرب  تسرپرـس  ناونع  هب  ار  وا  هک  ره  .هدرک  قیدـصت  بلاط 

تـسود ار  ادخ  درادـب  تسود  ارم  هک  یـسک  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  هدـیزگرب ، تیالو  هب  ار  ادـخ 
.(1)« تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  درادب  نمشد  ارم  سک  ره  هتشاد و  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وا  سک  ره  تسا ، هتشاد 

وت سک  ره  : » دومرف وا  هب  درک  باختنا  هکم  لها  رب  تئارب  هروس  ندناوخ  يارب  ار  یلع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  ب )
درادب تسود  ار  ادخ  هک  یسک  تسا و  هتـشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  هک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار 

.(2)« دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  ادخ 

زا دوب ، هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  تسا : هدرک  تیاور  سابع  نبا  ج )
ار وا  سک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ار  شلوسر  ادـخ و  درادـب  نمـشد  ار  وا  هک  یـسک  دیـشاب ، هاگآ  : » دومرف دـمآ و  نوریب  هناـخ 

.(3)« تسا هتشاد  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  دشاب  هتشاد  تسود 

205 ص :
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هک ملسا  هفیاط ي  زا  يدرم  داتسرف و  نمی  هب  ریما  ناونع  هب  ار  یلع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا : هدرک  تیاور  عفاروبا  د )
.تشگزاب درک ، یم  تیاکش  وا  زا  شنزرس و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  وا  دوب  وا  هارمه  زین  دنتفگ  یم  ساش  نب  ورمع  وا  هب 

هدید یمتس  یلع ، مکح  رد  ایآ  .شاب  تکاس  ورمع ، يا  : » تفگ وا  هب  داتـسرف و  وا  لابند  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.هن هک  دناد  یم  ادخ  تفگ : يا »؟ هدید  وا  میسقت  رد  یشزغل  ای  يا ؟

ادـخ لوسر  سپ  .مدوبن  مدوخ  کلام  .مراد  ینمـشد  وا  اب  تفگ : يا »؟ هتفگ  ار  هدیـسر  نم  هب  هچ  نآ  هچ  يارب  سپ  : » تفگ ربماـیپ 
.دش نایامن  وا  هرهچ ي  رد  یتحاران  راثآ  دش و  كانبضغ 

درادب تسود  ار  وا  سک  ره  تسادخ ، نمشد  دشاب  نم  نمشد  هک  ره  و  تسا ، نم  نمـشد  دشاب  وا  نمـشد  سک  ره  : » دومرف سپس 
.(1)« تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم 

یلع هچ  نآ  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سفن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ثیداحا  نیا 
تهج نیا  زا  .دنک و  یم  كانمشخ  زین  ار  وا  دروآ  یم  مشخ  هب  ار  یلع  هک  يزیچ  دزاس و  یم  دونشخ  زین  ار  وا  دنک  یم  دونـشخ  ار 

.دیسرن نآ  هب  يدحا  هک  تشاد  یتلزنم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  ماما 

تسا قافن  وا  اب  ینمشد  نامیا و  یلع  یتسود  - 15

نآ زا  یـضعب  .تسا  تیـصعم  قافن و  وا  اب  ینمـشد  و  اوقت ، نامیا و  یلع  یتسود  هک  درک  مالعا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: تسا ریز  حرش  هب  اه  تیاور 

دومرف نم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  فلا )
رگم ارم  درادن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارم  درادن  تسود  هک 
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.(1)« قفانم

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هک  مدینـش  مدـش  دراو  هملـس  ّما  رب  تفگ : هدرک  تیاور  شردام  زا  يریمح  رواسم  ب )
.(2) درادن نمشد  ار  وا  نمؤم  درادن و  تسود  ار  یلع  قفانم  دومرف : یم  ملسو 

تسود : » دومرف سپس  تسیرگن و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  ج )
درادب نمشد  ار  وت  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وت  هک  ره  قفانم ، رگم  ار  وت  درادن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ار  وت  درادن 

.(3)« دشاب نمشد  وت  اب  نم  زا  دعب  هک  یسک  رب  ياو  .تسادخ  نمشد  نم  نمشد  ادخ و  تسود  نم  تسود  .تسا  هتشاد  نمشد  ارم 

نامیا و وت  یتسود  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـسوبا  د )
.(4)« تسوت نمشد  دوش  یم  منهج  دراو  هک  یسک  نیلوا  وت و  تسود  دوش  یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیلوا  تسا و  قافن  وت  ضغب 

ینمشد دندرک و  یم  فیصوت  نامیا  اب  دنداد و  یم  قیبطت  یلع  یتسود  اب  ار  دوخ  نامیا  اه  نآ  دوب و  عیاش  هباحص  دزن  ثیداحا  نیا 
زا فلخت  وا و  لوسر  ادخ و  بیذکت  اب  ار  نیقفانم  دیوگ : یم  يرافغ  رذوبا  راوگرزب  یباحـص  .دـندومن  یم  فیـصوت  قافن  رب  ار  وا 

.(5) میتخانش یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ضغب  زامن و 

رگم میتخانش  یمن  ار  نیقفانم  تفگ : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  راوگرزب  یباحص 

207 ص :

.255  / 2 دادغب : خیرات  . 12 ْهجام : نبا  حیحص  . 301  / 2 يذمرتلا : حیحص  - . 1
.299  / 2 يذمرتلا : حیحص  - . 2

.133  / 9 دئاوزلا : عمجم  - . 3
.72 یجنلبشلا : راصبالا ، رون  - . 4

.129  / 2 مکاحلا : كردتسم  - . 5

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 262 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_207_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_207_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_207_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_207_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_207_5
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا (1). هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ضغب  هب 

نمؤم هدنورپ  ناونع  - 16

دشاب و یم  دننک ، یم  تاقالم  ار  لاعتم  يادخ  هک  يزور  رد  نینمؤم  يارب  یناشخرد  هدنورپ ي  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  یتسود 
مدینـش تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  ییادخ  هب  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  .تسا  هدش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نآ 

نب یلع  یتسود  نمؤم  همان ي  هناشن ي  : » دیوگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

.(2)« تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

(ع) یلع ماما  هرابرد ي  ربمایپ | ياه  ینیب  شیپ  - 17

وا هب  دـید و  ار  داد  دـهاوخ  خر  ماما  يارب  هک  ییاـه  يراـتفرگ  یتخـس و  جـنر و  بیغ ، قیرط  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: دومرف

«. يوش یم  راچد  یتخس  هب  نم ، زا  دعب  وت  اما  »

.»؟ تسا تمالس  رد  نم  نید  ایآ  : » دومرف تعرس  هب  ماما 

.(3)« تسا تمالس  رد  وت  نید  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.درادن یهجوت  بئاصم ، اه و  نارحب  هب  دشاب  راوتسا  مکحم و  ماما ، نید  هک  یماگنه 

ع)  ) یلع ماما  هب  مدرم  گنرینزا  (ص) ربمایپرابخا -18

هاگآ يو  زا  دعب  وا  هب  تما  گنرین  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ ، ملع  رهـش  هزاورد  یـصو و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: تسا هتفگ  هداد و  ربخ  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .درک 

208 ص :
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.(1)« دننک یم  تنایخ  نم  هب  تما  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هللاو ، »

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  مدینش  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدسا  نایح 

ینک و یم  یگدنز  نم  تلم  رب  وت  دنک و  یم  تنایخ  وت  هب  نم  زا  دعب  تما  و  تفگ : نم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وت  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وت  سک  ره  .یگنج  یم  نم  تنس  رب 

.(2)« درک هراشا  نم  رس  هب  و  دوش ، یم  باضخ  نآ  زا  نیا  يدوز  هب  و  تفگ : درک و  نم  نساحم  هب  هراشا  و 

ماقم و زا  ار  وا  هدرک و  تناـیخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  هریـس ي  وریپ  لوا و  هدـنیامن ي  یمالـسا ، تلادـع  ياوشیپ  هب  تما 
اناف هللا .درک  یم  اوادم  ربص  اب  ار  اه  یتخـس  تالکـشم و  وا  دندومن و  نیرق  مغ  هصغ و  اب  هناخ  جنک  رد  دندرک و  رود  دوخ  هاگیاج 

ولع رد  ربمایپ و  زا  ننـس  حاحـص و  بتک  نابحاص  هک  يوبن  ثیداحا  زا  یـضعب  هرابرد ي  اـم  نخـس  اـج  نیا  رد  ..نوعجار  هیلا  اـناو 
.دسر یم  نایاپ  هب  دنا  هدرک  تیاور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  وا  ماقم  تمظع  مالسلا و  هیلع  ماما  تلزنم 

مود هورگ 

هراشا

تامارک نینچمه  تسا ، هدـش  لقن  دـنوادخ  دزن  ماما  ماقم  هرابرد ي  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  زا  یـضعب  ام 
.مینک یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

لقن ترخآ  يارـس  رد  لاعتم  دنوادخ  دزن  ماما  تمارک  هرابرد ي  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  رابخا  زا  يا  هدع 
: مینک یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش 

209 ص :
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دمح مچرپ  لماح  ماما  - 1

زور رد  ار  دمح  مچرپ  لمح  تفارش  هزاجا ي  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يدایز  رابخا 
: تسا رابخا  زا  یضعب  نیا  .دوش  یمن  هداد  وا  ریغ  هب  هک  تسا  یلادم  نیا  دهد و  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تمایق 

یم نم  هب  ار  دمح  مچرپ  .یتسه  نم  رادولج  تمایق  زور  رد  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فلا )
.(1)« ینک یم  رود  نم  ضوح  زا  ار  مدرم  وت  مهد و  یم  وت  هب  ار  نآ  نم  دنهد و 

لوسر زا  نم  .دـیرادرب  تسد  بلاط  یبا  نب  یلع  رکذ  زا  دـیوگ : یم  باطخ  نب  رمع  مدینـش  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  ب )
زا نم  دزن  دوب  یم  باطخ  لآ  رد  نم  يارب  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  مدید  ار  ییاه  تلصخ  وا  هرابرد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  زا  يا  هدـع  اب  هدـیبع  وبا  رکبوبا و  نم ، .دوب  رتهب  دـبات  یم  نآ  رب  دیـشروخ  هک  يزیچ  نآ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ندید  ام ، دصق  هک  میتفگ  .دوب  هداتسیا  هناخ  رد  رب  یلع  میتفر و  هملـس  ما  هناخ ي  رد  هب  ملـسو 
یلع هب  سپ  .میتفر  وا  دزن  هب  دش و  جراخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سپ  دوش ؛ یم  جراخ  امـش  يوس  هب  وا  تفگ : .تسا 

نمؤم نیلوا  نینمؤم  نیب  رد  وت  یگنج ، یم  نانمشد  اب  وت  و  : » تفگ دز و  وا  فتک  هب  ار  دوخ  تسد  سپس  درک ، هیکت  بلاط  یبا  نب 
ییامن یم  میـسقت  يواسم  روط  هب  ار  لاوما  ینک و  یم  افو  شیوخ  دهع  هب  همه  زا  رتهب  یتسه و  هللا  مایا  هب  اه  نآ  نیرتاناد  ادخ و  هب 

وت ینم و  نابیتشپ  وت  .تسا  رت  گرزب  همه  زا  وت  تبیصم  يرت و  نابرهم  همه  زا  تیعر  هب  تبسن  و 

رد ار  دمح  مچرپ  وت  .يوش  یمن  رفاک  زگره  نم  زا  دعب  يزاتشیپ و  تهارک  یتخس و  ره  رد  وت  .ینک  یم  نفد  یهد و  یم  لسغ  ارم 
يریگ یم  تسد  هب  نم ، يور  شیپ 

210 ص :
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.(1)« ینک یم  رود  نم  ضوح  زا  ار  دارفا  و 

: هک نیا  هلمج  زا  دراد ، تیاکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هنومن  تافص  یضعب  زا  ثیدح  نیا 

.تسا نمؤم  نیتسخن  ناملسم و  نیلوا  ماما  - 

.تسا نآ  ماکحا  هللا و  مایا  هب  مدرم  نیرت  هاگآ  ناناملسم و  نیرتاناد  وا  - 

.دنک یم  افو  شیوخ  دهع  هب  هک  تسا  یسک  نیرتهب  وا  - 

هنوگ چـیه  عباـت  دـنک و  یم  میـسقت  يواـسم  روـط  هب  ار  لاـملا  تیب  تسا و  مالـسا  ياـیند  رد  مکاـح  نیرت  گرزب  نیرتـالاب و  وا  - 
.دوش یمن  ادخ  تیاضر  زا  ریغ  یناسفن  ياه  شهاوخ  ای  فطاوع 

.تسا تیعر  هب  تبسن  مکاح  نیرت  نابرهم  وا  - 

تالکـشم و ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  درک و  لـمحت  نیملـسم  نیب  رد  ار  ـالب  تبیـصم و  نیرت  گرزب  وا  - 
.درک میهاوخ  ثحب  باتک  نیا  لوصف  رد  نآ  هرابرد ي  ام  .درک  هطاحا  ار  وا  اه  یتحاران 

زا دعب  ربمایپ  ندرک  نفد  نداد و  لسغ  هب  درک و  یم  یگدیسر  وا  روما  مامت  هب  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوزاب  وا  - 
.درک مادقا  شتافو 

یم فرطرب  ار  یتحاران  نآ  دوب و  مدـق  شیپ  داد  یم  خر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هک  یتهارک  یتخـس و  ره  رد  وا  - 
.درک

.دنک یم  میدقت  وا  هب  تمایق  زور  رد  ار  دمح  مچرپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  - 

تسا (ص ) ربمایپ ضوح  بحاص  ماما  - 2

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ضوح  بحاص  مالـسلا ،  هیلع  ماما  هک  هدیـسر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يدایز  رابخا 
هک تسا 

211 ص :
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مالـسلا هیلع  ماما  تسود  ّبحم و  هک  یناسک  اهنت  تسا و  هرظنم  ییاـبیز  معط و  بآ ، ییاراوگ  رد  تشهب  ياـهرهن  نیرت  گرزب  زا 
: میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  تایاور  زا  یضعب  هب  ام  .دنشونب  نآ  زا  دنناوت  یم  دنشاب 

ناویل نآ  رد  .تسا  نم  ضوح  بحاـص  تماـیق  زور  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فلا )
.(1)« تسا ءاعنص »  » و هیباج »  » هزادنا هب  نم  ضوح  تعسوو  تسا  نامسآ  ناگراتس  هزادنا ي  هب  ییاه 

: دنک یم  فیصوت  ار  تسا  هداد  رارق  نآ  رانک  رد  ادخ  هک  ییاه  حدق  ضوح و  نیا  يریمح  دیس 

یلإ اعنَص  َنَیب  ام  هل  ٌضوَح 

ُعسوأ وأ  ِماّشلا  ِضرأ  ِهَلیأ 

يدُهِلل ٌمَلِع  هیف  ُبَصنَی 

ُعَرتُم هل  ٌءام  نَم  ُضوحو 

ُُهناحِدقَو ُقیرابأ  هیف 

ُعَلصألا ُعَزنألا  اهنع  ُّبُذَی 

ٍبلاط یبأ  ُنبا  ُهنع  ُّبُذَی 

(2) ُعَرشَت ٍِلبإ  یبرَج  َکَّبَذ 

.نآ زا  رت  عیسو  ای  ماش  نیمزرس  هلیا  ات  ءاعنص  نیب  هلصاف ي  تعسو  هب  تسوا  يارب  یضوح  * 

.تسا بآ  زا  رپ  هدش و  بصن  نآ  رد  امنهار  مچرپ  هک  * 

.دنک یم  رود  نآ  زا  ار  مدرم  نیطبلا  عزنا  هک  دراد  رارق  ییاه  ماج  اه و  حدق  نآ  رانک  رد  * 

.روخشبآ زا  رگ  رتش  نوچ  دنک  یم  رود  وا  زا  ار  دارفا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  * 

یبا يوس  هب  ارم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  ب )
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بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  نم  زا  ملاع  راگدرورپ  هزربابا ، يا  : » مدینش یم  نم  دومرف و  وا  هب  دش  رـضاح  نوچ  داتـسرف ؛ یملـسا  هزرب 
یناسک همه ي  رون  نم و  يایلوا  ماما  نامیا و  رانم  تیاده و  مچرپ  یلع  و  تسا : هدومرف  هتفرگ و  نامیپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نم مچرپ  بحاص  تسا و  نم  اب  نم  ضوح  رانک  رد  تماـیق  يادرف  بلاـط  یبا  نب  یلع  هزرباـبا ، يا  دـننک ، یم  يوریپ  ارم  هک  تسا 
.(1)« تسا نم  اب  مراگدرورپ  تشهب  نئازخ  شیاشگ  ماگنه  رد  ادرف  تسا و 

نم هب  دمح  مچرپ  .یتسه  نم  يور  شیپ  تمایق  زور  رد  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ج )
.(2)« ینک یم  رود  نم  ضوح  زا  ار  مدرم  وت  مهد و  یم  وت  هب  ار  نآ  نم  دوش و  یم  هداد 

بوبحم وت  دزن  ام  زا  کی  مادک  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ ادخ  لوسر  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  هریرهوبا  د )
.»؟ همطاف ای  نم  تسا ، رت 

ماوت و اب  نم  ایوگ  .يرتزیزع  وا  زا  نم  دزن  وت  تسا و  رت  بوبحموت  زا  نم  دزن  همطاف  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.(3)« دراد دوجو  ناگراتس  ددع  دننام  يزلف  ياه  گُنت  نآ  رب  ینک و  یم  رود  نآ  زا  ار  مدرم  نم  ضوح  رب  وت 

.دوبن هباحص  هیقب  زا  اه  نآ  زا  ریغ  ربمایپ و  نادناخ  زا  يدحا  يارب  تمارک  نیا 

منهج تشهب و  هدننک  میسقت  ماما  - 3

مسق ادخ  هب  ار  امـش  : » تفگ دوب -  هدرک  باختنا  ار  اه  نآ  رمع  هک  اروش -  ياضعا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  تیاور  رجح  نبا 
نم زج  هب  یسک  امش  نیب  رد  ایآ  مهد ، یم 
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زور رد  خزود  تشهب و  هدـننک ي  میـسقت  وـت  یلع ، يا  و  دـشاب : هتفگ  وا  هب  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  تـسه 
هیلع اضر  ماما  زا  هک  تسا  نامه  نآ  ینعم  تسا : هتفگ  هتـشون و  یحرـش  ثیدـح ، نیا  رب  رجح  نبا  .هن  ادـخ ، هب  دـنتفگ : یتماـیق ،»؟
زور رد  منهج  تشهب و  هدننک ي  میسقت  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا 

تسا نم  زا  نیا  دیوگ  یم  شتآ  هب  یتمایق ،

.(1)« تسوت زا  نآ  و 

؛ دنا هدیـسرن  هدیـسر ، نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتمارک  هب  نآ  زا  دـعب  مالـسا و  زا  لبق  ادـخ  يایلوا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  یعطق 
مالـسا و هار  رد  وا  داـهج  اـه و  شـشوک  زا  ریدـقت  يارب  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  درادـن و  دوجو  يدـح  نآ  داـعبا  يارب  هک  یتـمارک 

.تسا هدیشخب  وا  هب  قح  هاگشیپ  رد  وا  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و 

ماما هزاجا  هب  طارص  زا  روبع  - 4

سک چیه  هک  تسا  نیا  درک ، اطع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نیقتم  ماما  نییـصو و  دیـس  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  يرگید  تمارک 
: اه نآ  هلمج  زا  تسا و  دایز  هراب  نیا  رد  رابخا  .درادن  ار  وا  ياضما  هزاجا و  هب  رگم  طارص  زا  روبع  قح 

رب ار  طارـص  دـنک و  یم  عمج  تمایق  زور  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  ادـخ  یتقو  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فلا )
زا مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  يارب  هک  نیا  رگم  درذـگب  نآ  زا  درادـن  هزاجا  يدـحا  دـیامن  یم  بصن  منهج  لـپ  يور 

هتشاد تئارب  منهج  شتآ 

.(2)« دشاب

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  تفگ  وا  دیـسر ، رکب  یبا  تافو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  ب )
سک چیه  هک  تسا  يا  هندرگ  طارص  رب  : » تفگ یم 
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.(1)« بلاط یبا  نب  یلع  زاوج  اب  رگم  درذگب  نآ  زا  دناوت  یمن 

هب .درک  مسبت  یلع  يور  هب  رکبوبا  .دـندرک  دروخرب  مه  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  رکبوبا و  هک  تسا  هدرک  تیاور  مزاـح  نب  سیق  ج )
طارـص زا  يدحا  تسین  زیاج  و  : » دـیوگ یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ : يدرک »؟ مسبت  ارچ  : » تفگ وا 

.(2)« دسیونب زاوج  وا  يارب  یلع  هک  نیا  رگم  درذگب 

تشهب رد  ربمایپ | اب  ماما  یهارمه  - 5

.تسا تشهب  رد  وا  رـصق  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  نیا  نآ  درک و  صوصخم  یتفارـش  هب  ار  ماما  لاـعتم  دـنوادخ 
.درکن رارقرب  يردارب  يدحا  یلع و  نیب  درک و  رارقرب  يردارب  شیوخ  باحـصا  نیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
ریخأت هب  ار  نآ  درک  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  : » تفگ وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دش  رثأتم  مالـسلا  هیلع  ماما 
ردارب وت  .تسین  نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  زا  ریغ  .یسوم  هب  تبسن  ینوراه  تلزنم  هب  نم ، هب  تبـسن  وت  .مدوخ  يارب  رگم  متخادنین 

: تفگ دنا ،» هتشاذگ  نم  زا  لبق  يایبنا  هک  ار  هچ  نآ  : » تفگ تسا ،»؟ زیچ  هچ  وت  ثرا  ادخ ، لوسر  يا  : » تفگ ماما  ینم ،» ثراو  و 
یتسه نم  اب  تشهب  رد  نم  رصق  رد  وت   (3) .ناشربمایپ تنس  راگدرورپ و  باتک  : » تفگ دنا ،»؟ هتـشاذگ  یثرا  هچ  وت  زا  لبق  يایبنا  »

.(4)« ینم قیفر  ردارب و  وت  مرتخد و  همطاف  اب  و 

یتسه و تشهب  رد  نم  اب  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  : » تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

215 ص :
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رارق ام  پچ  تسار و  رد  ام  نایعیش  ام و  هیرذ  زا  دعب  ام  نانز  ام و  زا  دعب  ام ، هیرذ  نیسح و  نسح و 

.(1) »؟ دنراد

يارب هیلاع  تلزنم  زا  لاعتم  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  زا  یـضعب  هرابرد  ام  ثیدـح  اـج  نیا  رد 
.دسر یم  نایاپ  هب  دوب ، هداد  رارق  مالسلا  هیلع  وا  ترتع  دیس  ملع و  رهش  هزاورد  یصو ،

ترتع تلیضف  رد  يوبن  رابخا 

هراشا

نیا هدیـسر و  اه  نآ  هب  يدـنب  ياپ  یتسود و  موزل  هرهاط و  ترتع  تلیـضف  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يداـیز  راـبخا 
: تساه نآ  زا  یضعب 

نیلقث ثیدح 

نیملسم نیب  رد  ار  راشتنا  عویش و  نیرتشیب  نینچمه  تسا  دانسا  نیرت  حیحص  ياراد  يوبن و  ثیداحا  نیرت  تفگش  زا  نیلقث  ثیدح 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  مزال  رّکذت  نیا  .دنا  هدرک  لوبق  ار  نآ  املع  تسا و  هدش  نیودـت  ننـس  حاحـص و  بتک  رد  هتـشاد ،

: اه نآ  هلمج  زا  .تسا  هدومرف  لالدتسا  تلیضف  نیا  هب  يدایز  عضاوم  رد  ملسو  هلآ 

، مراذگ یم  اهب  نارگ  ءیش  ود  امـش  نیب  رد  نم  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دیز  - 1
ینامـسیر هک  ادـخ  باتک  تسا : يرگید  زا  رت  گرزب  اه  نآ  زا  یکی  .دـیوشن  هارمگ  نم  زا  دـعب  زگره  دـینز  گنچ  اـه  نآ  هب  رگا 

.دـنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  .نم  تیب  لـها  ترتع و  تسا و  نیمز  اـت  نامـسآ  زا  ینـالوط 
.(2)« دینک یم  راتفر  اه  نآ  اب  نم  زا  دعب  هنوگچ  هک  دیرگنب 

216 ص :
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تیاور ار  نآ  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  .درک  مـالعا  جـح  ماـیا  رد  هفرع  زور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ار  ثیدـح  نیا  - 2
تشاد و رارق  يوصق "  " هقان رب  هفرع و  زور  جـح  رد  وا  مدـید و  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هتفگ  هدرک و 

هارمگ زگره  دیریگب  ار  نآ  امـش  رگا  هک  متـشاذگ  امـش  نیب  رد  ار  يزیچ  نم  مدرم ، يا  : » دـیوگ یم  هک  مدینـش  .دـناوخ  یم  هبطخ 
.(1)« نم تیب  لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دیوشن :

يور مدرم  هب  سپس  دش ، دراو  هفحج »  » رد ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  تیاور  مقرا  نب  دیز  - 3
نم مدـیدن و  ار  شدوخ  زا  لبق  ربماـیپ  رمع  فصن  رگم  يربماـیپ  چـیه  يارب  : » تفگ دروآ و  ياـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  درک و 

.»؟ دییوگ یم  هچ  امش  .موش  هدناوخارف  هک  تسا  کیدزن 

.يدرک تحیصن  دندز : ادص  مه  اب  همه 

: درک ناونع  اه  نآ  يارب  ار  تاملک  نیا  سپس 

قح منهج  تشهب و  هک  نیا  تسوا و  هداتسرف ي  هدنب و  دمحم  هک  نیا  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  دیهد  یمن  تداهش  ایآ  »
.»؟ تسا

.میهد یم  یهاوگ  دنتفگ : تعرس  هب 

.»؟ دیونش یم  ایآ  : » تفگ تشاذگ و  هنیس  رب  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.یلب دنتفگ :

.تسا يرصب  ءاعنص و  نیب  ام  نآ  ضرع  .دیوش  یم  دراو  ضوح  رب  امش  سپس  .موش  یم  دراو  ضوح  رب  امـش  زا  رتدوز  نم  : » دومرف
دهاوخ هنوگچ  نیلقث  اب  نم  زا  دـعب  ناتراتفر  دـیرگنب  .دراد  دوجو  اه  نامـسآ  ياه  هراتـس  هزادـنا ي  هب  هرقن  زا  ییاـه  حدـق  نآ  رد 

.»؟ دوب

217 ص :
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؟ تسیچ نالقث  ، ادخ لوسر  يا  دز : ادص  سلجم  طسو  زا  يدرف 

دـییوج و لـسوت  نآ  هب  تسامـش ، تسد  هب  نآ  رگید  فرط  لـجوزع و  يادـخ  تسد  هب  نآ  فرط  کـی  هک  ادـخ  باـتک  : » دوـمرف
.(1) تسا نم  ترتع  يرگید 

لاؤس ادخ  زا  اه  نآ  هرابرد ي  دنوش ؛ دراو  ضوح  رب  ات  دنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اه  نآ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل  يادـخ 
زا اه  نآ  اریز  دیهدن  دای  اه  نآ  هب  دینکن و  یهاتوک  اه  نآ  هرابرد ي  دـیوش و  یم  كاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  اه  نآ  رب  سپ  مدرک ؛

«. ...دنرتاناد امش 

: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دوخ  ردارب  تسد  سپس 

رادب نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  .تسوا  تسرپرـس  یلو و  یلع  متـسه ، یلوا  وا  ناج  رب  نم  هک  ره  »
.(2)« درادب نمشد  ار  وا  هک  یسک 

اه نآ  هب  داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  شیوخ  باحـصا  دوب ، راـضتحا  لاـح  رد  هک  یماـگنه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - 4
: تفگ

نم هک  دیـشاب  هاگآ  مدرک  یهاوخرذـع  امـش  زا  ًالبق  مورب و  امـش  نایم  زا  موش و  حور  ضبق  هک  تسا  کیدزن  يدوز  هب  مدرم ، يا  »
«. متشاذگ ار  متیب  لها  ترتع و  لجوزع و  يادخ  باتک  امش  نیب  رد 

: تفگ تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 

.(3)« دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  تسا ؛ یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  نیا  »

: مینک تقد  لمأت و  ثیدح  نیا  تلالد  دنس و  هرابرد ي  اج ، نیا  رد  میراچان 

218 ص :

.48  / 1 لامعلا : زنک  - . 1
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وا هک  هدرک  تیاور  يدوهمس »  » زا يوانم »  » دشاب و یم  يوبن  ثیداحا  نیرت  مکحم  زا  یکی  دنس  تهج  زا  ثیدح  نیا  ثیدح : دنس 
.(1) دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هباحص ، زا  نت  تسیب  زا  شیب  تفگ :

تحـص رد  یققحم  چیه  يارب  و  ، (2) تـسا هدش  لقن  یباحـص  تسیب  زا  ددعتم ، نایوار  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  رجح  نبا 
.دنام یمن  یقاب  یکش  فعض ) عضو و  زا   ) نآ تمالس  ثیدح و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يدـیلپ  هانگ و  ره  زا  تیب  لها  تمـصع  نآ ، دافم  ثیدـح و  تلالد  اما  ثیدـح : تلالد 
مه ترتع  تسا ، هدـشن  دراو  یلطاب  هنوگ  چـیه  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدرک  نراـقم  ینامـسآ  باـتک  اـب  ار  اـه  نآ  ملـسو 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمـصع  رب  حوضو  هب  ثیدح  سپ  دوبن ؛ حیحـص  اه  نآ  نداد  رارق  رگیدکی  لداعم  هنرگو  تسا  روط  نیمه 
یلـص ربمایپ  دوش و  یم  هدرمـش  نآرق  باتک  زا  ییادج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راتفر  رد  یفارحنا  ره  هک  تسا  یعیبط  .دراد  تلالد 

.تسا هدرک  حیرصت  دنوش  دراو  وا  رب  ضوح  رانک  رد  هک  یماگنه  ات  اه  نآ  ندوب  ریذپان  ییادج  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

هب نآ ، هرابرد ي  املع  زا  یهورگ  دراد و  زاین  هراب  نیا  رد  یـصاخ  باتک  شراگن  هب  فیرـش ، ثیدـح  نیا  قیاقح  هراـبرد ي  ثحب 
.(3) دنا هدرک  ثحب  طوسبم  هناگادج و  روط 

هنیفس ثیدح 

لثم : » دیوگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا 

219 ص :

.14  / 3 ریدغلا : ضیف  - . 1
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.دش و قرغ  درک  فلخت  یـسک  ره  درک و  ادـیپ  تاجن  دـش  نآ  راوس  یـسک  ره  تسا ؛ حون  یتشک  نوچ  امـش  نیب  رد  نم  تیب  لها 
.(1)« دوش یم  هدیزرمآ  دش  لخاد  نآ  رد  سک  ره  تسا ، لیئارسا  ینب  رد  هطح » باب   » نوچ امش  نیب  رد  نم  تیب  لها  لثم  انامه 

، یگدنز مخ  چیپ و  رد  ندش  قرغ  زا  تما  تمالس  تاجن و  اریز  دراد ؛ تیاکح  هرهاط  ترتع  زا  يوریپ  موزل  رب  فیرش  ثیدح  نیا 
.دنناگدنب يارب  تینما  تاجن و  یتشک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سپ  تساه ؛ نآ  زا  يوریپ  رد 

هانپ اه  نآ  هب  ملاع  ود  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  حون ، یتشک  هب  اه  نآ  هیبشت  زا  دارم  هک  یناد  یم  وت  : » دیوگ یم  نیدلا  فرش  ماما 
تسا یسک  نوچ  دنک  فلخت  اه  نآ  زا  سک  ره  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  شتآ  باذع  زا  دریگب ، ناماما  زا  ار  شلوصا  عورف و  دربب و 

هب .تسا  قرغ  میمح  رد  نیا  دوش و  قرغ  بآ  رد  نآ  هک  نیا  زج  دنامب ، ظوفحم  ادـخ  رما  زا  ات  دربب  هانپ  هوک  هب  نافوط  زور  رد  هک 
«. میرب یم  هانپ  ادخ 

دوخ تمکح  قیدـصت  لالج و  ربارب  رد  عضاوت  رهاظم  زا  يرهظم  ار  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  هطح  باب  هب  اه  نآ  هیبشت  هجو 
هتفگ دنک ،) دراو  ار  نآ  لاثما  ثیداحا و  نیا  ات  تسا  هدیـشوک  هک  نیا  زا  دعب   ) رجح نبا  .دوب  شزرمآ  ببـس  نیا  تسا و  هداد  رارق 

گرزب ار  ناـنآ  فرـش ، تمعن  هب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  اـه  نآ  هک  یـسک  تسا ؛ نیا  حون ، یتشک  هب  اـه  نآ  هیبشت  هجو  : » تسا
يایرد رد  دنک  فلخت  اه  نآ  زا  هک  یـسک  دـنک و  یم  ادـیپ  تاجن  تافلخت  یکیرات  زا  دـنک ، ذـخا  ناشیاملع  تیادـه  زا  درامش و 

باب هب  اه  نآ  هیبشت  هجو  هّطح ، باب  و  تسا : هتفگ  سپس  .دوش و  یم  كاله  نایغط  نازوس  يارحص  رد  هدش و  قرغ  تمعن  نارفک 
تسا نیا  هّطح 

220 ص :
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نآ هداد و  رارق  شزرمآ  ببس  رافغتـسا ، عضاوت و  اب  دوب ، سدقملا  تیب  ای  احیرا »  » باب هک  ار  باب  نآ  رد  لوخد  لاعتم  دنوادخ  هک 
.(1)« تسا هدادرارق  نآ  يارب  یببس  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  رد  تما  نیا  يارب  ار 

تّما ناما  (ع ) تیب لها 

رارق تکاله  زا  ینمیا  بجوم  ار  اه  نآ  زا  يوریپ  هدرک ، بجاو  دوخ  تما  رب  ار  تیب  لها  یتسود  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا نم  تما  يارب  ناما  نم  تیب  لها  و  ندـش ، قرغ  زا  نیمز  لها  ناـما  ناگراتـس  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  .تسا  هداد 

.(2)« دنوش یم  سیلبا  بزح  دننک  تفلاخم  اه  نآ  اب  برع ، زا  يا  هلیبق  یتقو  .دنتسه  فالتخا 

(ع) تیب لها  ناتسود  اب  (ص ) ربمایپ حلص 

اب هک  یسک  اب  تسا  حلص  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  هک  درک  مالعا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایاور  زا  يرایـسب  رد 
نم : » تفگ نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هب  وا  .دشاب  گنج  رد  اه  نآ  اب  هک  یـسک  اب  تسا  گنج  رد  دشاب و  حلـص  رد  شتیب  لها 

رد امش  اب  هک  یسک  اب  محلص  رد  تسا و  گنج  رد  امش  اب  هک  یسک  اب  مگنج  رد 

.(3)« تسا حلص 

نسح همطاف ، یلع ، دوب و  هداد  هیکت  یبرع  نامک  رب  مدید ، ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاوررکبوبا 
و تسا ، حلص  رد  همیخ  لها  اب  هک  یسک  اب  محلص  رد  نم  نیملسم ، هورگ  يا  : » تفگ سپ  دندوب ؛ همیخ  رد  مالسلا  مهیلع  نیـسح  و 

یسک رگم  ار  اه  نآ  درادن  تسود  .تسا  تسود  اه  نآ  اب  هک  یسک  اب  متـسود  و  تسا ، گنج  رد  اه  نآ  اب  هک  یـسک  اب  مگنج  رد 
اه نآ  اب  تسین  نمشد  و  تسا ، تخب  شوخ  هک 

221 ص :
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.(1)« تسپ يدلوت  اب  تخبدب  رگم 

(ص) ربمایپ اب  (ع ) تیب لها  نارادتسود  یهارمه 

رد وا  .دوش  یم  روشحم  یلعا  سودرف  رد  وا  اب  درادـب  تسود  ار  تیب  لها  هک  یـسک  درک : مالعا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نم و اب  تمایق  زور  درادب  تسود  ار  ناشردـپ  ود و  نیا  ارم و  سک  ره  : » دومرف تشاد  تسد  هب  ار  نیـسح  نسح و  تسد  هک  یلاح 

.(2)« دوب دهاوخ  نم  هجرد ي  رد 

باذع زا  ینمیا  (ع)و  تیب لها  تخانش 

تیالو طارص و  زا  روبع  زاوج  دمحم  لآ  یتسود  شتآ ، زا  یصالخ  دمحم ، لآ  تخانش  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.(3)« تسا باذع  زا  ناما  دمحم  لآ 

(ع) تیب لها  تبحم  زا  لاؤس 

شرمع زا  دوش : لاؤس  راهچ  وا  زا  ات  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  يا  هدـنب  تمایق  زور  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
زا هدومن و  جرخ  یهار  هچ  رد  هک  شلام  زا  تسا ، هدرک  هدوسرف  یهار  هچ  رد  هک  شمـسج  زا  تسا ، هدرک  ماـمت  یهار  هچ  رد  هک 

.(4)« تیب لها  ام  یتسود  زا  تسا و  هدرک  بسک  اجک 

(ع) تیب لها  زا  يوریپ 

دیهد رارق  ندب  يارب  رس  هاگیاج  رد  دوخ ، دزن  ارم  تیب  لها  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

222 ص :

.515  / 3 رابخالا : حرش  . 40  / 2 نیطمسلا : دئاوف  - . 1
.39 97 و 13 /   / 12 لامعلا : زنک  . 77  / 1 دمحأ : دنسم  - . 2

.54 نیدلا : فرش  مظعالا  مامالا  تاعجارملا ، - . 3
.158 تاعجارملا : - . 4
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.(1)  « مشچ اب  رگم  دنیب  یمن  ار  ییاج  رس ، رس ؛ رد  مشچ  ود  ياج  هب  و 

تـشهب نکاس  دشاب و  نم  ندرم  وا  ندرم  نم و  یگدنز  وا  یگدـنز  دراد  تسود  هک  یـسک  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا 
زا دعب  دنک و  يوریپ  وا  زا  دنادب و  شدوخ  ّیلو  نم ، زا  دعب  ار  یلع  دیاب  سپ  تسا ، هدنارورپ  ار  نآ  نم  راگدرورپ  هک  دشاب  یندـع 

ياو .دنا  هدرک  قازترا  نم  ملع  مهف و  زا  دنا و  هدش  قلخ  نم  لِگ  زا  دنتـسه ، نم  ترتع  اه  نآ  اریز  دنک ؛ ادتقا  نم  تیب  لها  هب  نم ،
دهاوخن اـه  نآ  هب  نم  تعافـش  هک  اـه ، نآ  نیب  رد  نم  هلـص ي  ناگدـننک  عطق  نم و  تما  زا  اـه  نآ  لـضف  ناگدـننک  بیذـکت  رب 

.(2)« دیسر

(ع) تیب لها  یتسود  رب  ندرم 

هاگآ .تسا  هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب ، دمحم  لآ  یتسود  رب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هدننک هبوت  دریمب ، دمحم  لآ  یتسود  رب  هک  یسک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  هدش  هدیزرمآ  دریمب ، دمحم  لآ  یتسود  رب  هک  یـسک  دیـشاب 
دمحم لآ  یتسود  رب  هک  یسک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  هدرم  لماک  نامیا  اب  نمؤم و  دریمب ، دمحم  لآ  یتسود  رب  هک  یـسک  .تسا  هدرم 

رب هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  .دـنهد  یم  تراـشب  وا ، هب  زین  ریکن  رکنم و  سپـس  دـهد و  یم  تشهب  تراـشب  وا  هب  توملا  کـلم  دریمب 
هناـخ يارب  سورع  شیارآ  نوـچمه  دـننک  یم  هتـسارآ  تشهب  يارب  ار  وا  دریمب ، ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  یتـسود 

رب هک  یـسک  دیـشاب  هاـگآ  .دوش  یم  زاـب  تشهب  هب  رد  ود  شربق  رد  دریمب ، دـمحم  لآ  یتسود  رب  هک  یـسک  دیـشاب  هاـگآ  .شجوز 
دمحم لآ  یتسود  رب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  .دهد  یم  رارق  نمحرلا  ْهکئالم  ترایز  لحم  ار  وا  ربق  ادـخ  دریمب ، دـمحم  لآ  یتسود 

لآ ضغب  رب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  .تسا  هدرم  تعامج  تنس و  رب  دریمب ،
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.(1)« تسا سویأم  ادخ  تمحر  زا  هک  هدش  هتشون  شمشچ  ود  نیب  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  تمایق  زور  دریمب ، دمحم 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ننـس  حاحـص و  بتک  رد  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  نئمطم  دارفا  هک  دوب  یثیداحا  زا  یـضعب  نیا 
.دنک یم  دییأت  دنیادخ ) يدونشخ  يامنهار  تلادع و  ناهاوخ  هک   ) ار هرهاط  ترتع  لضف  تسا و  هدش  نیودت 

اه نآ  يارب  گرزب  تفالخ  تیبثت  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فده  هک  دنک  یم  تباث  ار  هجیتن  نیا  ثیداحا ، نیا  رد  لمأت 
فرحنم ناهج ) للم  ملاـع و  ماـمت  رب  یمومع  يرورـس   ) هتـساوخ ادـخ  هک  يراـتفر  زا  دوخ ، ریـسم  رد  وا  زا  سپ  يو ، تما  اـت  هدوب 

.دنوشن

هیلع نینمؤملاریما  ماما  هرهاط  ترتع  دیـس  لماش  تسا ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  ترتع  لـضف  رد  هک  راـبخا  نیا  لاـح  ره  هب 
.دسر یم  نایاپ  هب  هراب  نیا  رد  ام  ثحب  اج  نیا  رد  .تسا  مالسا  يایند  رد  یعامتجا  تلادع  ياوشیپ  مالسلا 
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یمالسا بالقنا  اب 

هراشا

رکف و بالقنا  نآ  .تسا  هتخانش  خیرات  لحارم  عیمج  رد  تیناسنا  هک  تسا  یحالصا  بالقنا  نیرت  گرزب  یمالـسا  گرزب  بالقنا 
نآ تسا و  راد  هدرب  نابابرادض  رب  نیفعضتسم  ارقف و  بالقنا  لهج و  هیلع  ملع  بالقنا  تسا ؛ فارحنا  یهارمگ و  هیلع  مایق  بالقنا 

.تشارفارب یگدنز  نیا  لحارم  مامت  رد  ینوگرگد  تفرشیپ و  يارب  ار  ییانب  هک  تسا  یگرزب  بالقنا 

يارب يا  هدننک  ناریو  هلزلز ي  تخادنا ، هار  هب  هکم  رد  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یمالـسا  گرزب  بالقنا 
ار تنحم  نیرت  گرزب  تشحو و  نیرت  تخـس  دنتـسیز و  یم  نآ  رد  هک  دوب  يا  هعماج  رد  يداـصتقا  یعاـمتجا و  يرکف ، یگدـنز 

دندوب هدیورگ  نآ  هب  هک  یموسر  تاداع و  ندرک  رود  اه ، نآ  تادقتعم  يدوبان  نآ  فده  .تشاد  هارمه  هب  شیرق  ناشکرس  يارب 
تشاد هارمه  هب  تمارک  تزع و  زا  يزادنا  مشچ  اه  نآ  يارب  هک  دوب  يدیدج  هدنشخرد ي  ماظن  هب  اه  نآ  ندناوخارف  و 

: زا تسا  ترابع  ناشخرد  گرزب و  بالقنا  نیا  داعبا  یخرب  .دندرک  یمن  ار  نآ  روصت  دندوب و  هدیدن  نامز  نآ  ات  هک 

اه تب  ندیبوک  مهرد  - 1

هللا ناوـنع  هب  ار  اـه  نآ  زور ، نآ  هعماـج ي  هک  دـندوب  نآ  فارطا  هکم و  رد  یتدـیقع  يرکف و  یگدـنز  يارب  يا  هنحـص  اـه ، تـب 
ظاـحل زا  اـه  نآ  نیرت  گرزب  هک  دوـب  نازیوآ  تب  دصیـس  زا  شیب  هـبعک  ياـهراوید  رب  .دـندیتسرپ  یم  ادـخ  ياـج  هـب  هدـیزگرب و 

.دندوب تانم  يّزُع و  تال ، لبه ، اه : نآ  دزن  ماقم  تیعقوم و 
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دوب و هتخیمآ  اه  نآ  هب  شیارگ  اب  ناشتـشرس  دندوب و  هدرک  دشر  اه  نآ  شتـسرپ  اب  هک  دندوب  هکم  یلاها  رتشیب  يادخ  اه ، تب  نیا 
نایاپراهچ نوچ  هک   ) ناشناردپ زا  دیلقت  هب  اه  نآ  شتسرپ  رد  دنا و  یگدنز  هدنـشخب  ملاع و  قلاخ  اه  نآ  هک  دنتـشاد  لماک  داقتعا 

.دندوب راکادف  اشوک و  دندوب ) رت  هارمگ  هکلب 

قلاخ  ) لاعتم دنوادخ  شتسرپ  هب  توعد  درک ، مالعا  دوخ  قّالخ  توعد  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزیچ  نیلوا 
ار وا  هدرک و  طقاس  يرکف  ظاحل  زا  اررـشب  هک  ییاه  تب  دوب ؛ روعـش  لقع و  دقاف  ياه  تب  يدوبان  و  یگدنز ) هدنـشخب ي  ناهج و 

.دندوب هدرک  قلحم  هتسب  نابز  تاناویح  هلفاق ي  هب 

وا .دوب  تیلهاج  اب  یتسود  رد  درف ، نیرتراکادف  اه و  تب  هب  هدـنورگ  نیرت  تخـس  شیرق ، خیـش  يوما و  هلیبق ي  سیئر  نایفـسوبا ،
: دش تحاران  تخس  دناوخ  یم  ار  مالسا  دورس  دنک و  یم  فاوط  هبعک  نوماریپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دید  یتقو 

«. کیبل کل  کیرش  ال  کلملاو ، کل  همعنلاو  دمحلا  نا  کل ، کیرش  کیبل ال  کیبل ، مهّللا  کیبل  »

: تفگ دنلب  يادص  اب  دناسرت و  ار  وا 

.لبه داب  هدنز 

: تفگ درک و  در  ار  نآ  تدش  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«. تسا رت  گرزب  رترب و  ادخ  نایفسابا ، يا  »

هب دنتفر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نایشیرق  زا  يا  هدع  هک : تسا  نیا  اه  تب  هب  نایشیرق  نامیا  یتخسرس  ياه  هنومن  زا 
ربمایپ رب  نورفاک  هروس  سپ  دنتـسرپب ؛ ار  ادخ  اه  نآ  رگید  لاس  دنک و  شتـسرپ  ار  اه  نآ  نایادخ  لاس  کی  هک  دندرک  داهنـشیپ  وا 

: دش لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

226 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هچ  نآ  منک  یمن  شتـسرپ  نم  نارفاک ، يا  وگب  : » (1)﴾ ...ُدبعأ ام  َنوِدباع  ُمتنأ  الَو  نوُدبعَت *  ام  ُدـبعأ  ال  نورفاکلا *  اهُّیأ  ای  ُلق  ﴿

«. متسرپ یم  نم  ار  هچنآ  دینک  یمن  تدابع  زین  امش  .دیتسرپ و  یم  امش  هک 

زا ادخ  هناخ  ندرک  كاپ  اه و  تب  يدوبان  ندرک و  درُخ  يارب  ار  دوخ  توعد  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
دندرک و یقلت  دوخ ، ناردپ  دـیاقع  يدوبان  ار  نآ  .دـش  گنت  نانآ  رب  نیمز  دـندش و  تحاران  نایـشیرق  درک ، مالعا  مدرم  هب  اه  نآ 
هب دنتـشاد  ناوت  رد  هچ  نآ  اب  دـندرک و  توعد  ورین  مامت  اب  وا  اـب  گـنج  وا و  ربارب  رد  تمواـقم  ادـخ ، لوسر  اـب  هزراـبم  هب  ار  همه 

.دنتساخرب وا  اب  هزرابم 

نیفعضتسم ناگدنب و  يدازآ  - 2

لئاق یبسن  لصا و  اه  نآ  يارب  .درمـش  یم  کچوک  هدرک و  درط  ار  اه  نآ  هعماج  دـندوب و  باذـع  رد  تیلهاج  رـصع  رد  ناـگدرب 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب  هدش  گنت  اه  نآ  رب  یگدرب  يراوخ  جنر و  تدش  زا  یگدرتسگ ، همه  نآ  اب  نیمز  دندوبن و 

هک داد  تراشب  اه  نآ  هب  درک و  توعد  مدرم  ریاس  اب  اه  نآ  تاواسم  يدازآ و  هب  ار  مدرم  داد و  رارق  تیاـمح  دروم  ار  اـه  نآ  روما 
هللادبع هیمس ، شردام  رسای ، وا  ردپ  رسای ، نب  رامع  یشبح ، لالب  اه  نآ  نیب  رد  .دش  دنهاوخ  هعماج  ناگرزب  نیفعـضتسم ، يدوز  هب 

.دوب هدرک  مرو  نایشیرق  ياه  هنایزات  زا  نانآ  ندب  هک  دندوب  ینینمؤم  زا  اه  نآ  ریغ  دوعسم و  نب 

.اوقت هب  رگم  درادن  یلضف  چیه  هایس  هب  دیفس  هک  دش  زادنا  نینط  هکم  ياضف  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يادص 

ینبم ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  زا  درک و  مرو  ناگدنب  نابابرا  ناگرزب و  ندرگ  ياه  گر 
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مه وا  اب  هزرابم  رد  مه  اب  همه  .دیدرگ  لطاب  ناشرحـس  دش ، دـنهاوخ  اه  نآ  رورـس  دازآ و  ًالماک  يدوز  هب  نانآ  ناگدرب  هک  نیا  رب 
.دندش هدامآ  وا  توعد  هیلع  ناتساد و 

نز يدازآ  - 3

هراشا

نیهوت نز  هب  برع  .درک  فیصوت  ناوت  یمن  ار  نآ  یخلت  یتخس و  هک  درک  یم  لمحت  ار  يدیدش  ياه  ملظ  یلهاج ، رـصع  رد  نز 
: اه نآ  ملظ  رهاظم  زا  .تشاد  یم  اور  متس  ملظ و  وا  هب  درک و  یم 

نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  فلا )

، دـش یم  دـلوتم  يرتخد  دـنزرف  یـصخش ، يارب  هاگره  هک  دوب  نیا  دـش  یم  اور  نز  رب  یلهاـج  رـصع  رد  هک  یـشحاف  ياـه  ملظ  زا 
َوُهَو ًاَّدَوسُم  ُهُهجَو  َّلَظ  یثنألِاب  مُهُدَحأ  -َر  ُِّشب اذإو  : } دراد تیاکح  نآ  زا  نآرق  هک  نانچ  نآ  دش ، یم  هایـس  یتحاران  زا  وا  تروص 

تخـس هدش و  هایـس  شراسخر  ترـسح ، مغ و  تدش  زا  دـنداد  یم  هدژم  يرتخد  دـنزرف  هب  ار  اه  نآ  زا  یکی  نوچ  و   » (1) ؛} ٌمیظَک
یم مادقا  دوخ  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  هب  اه ، نآ  زا  یـضعب  هک  دوب  نیا  الب  نیرت  تخـسو  نیرتراب  تبیـصم  دـش .» یم  گنتلد 
هدش روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  یماگنه  « ؛ (2)﴾ تَِلُتق ٍبنَذ  يَِأب  تَِلئُـس *  ُهَدُءوَملا  اذإو  : ﴿ دهد یم  ربخ  نآ  زا  میرک  نآرق  .دندرک 

اه نآ  ریغ  و  میمت »  » و هدنک » «، » هعیبر  » دننام لیابق  یـضعب  دزن  مادقا  نیا  دـیتشک .» یهانگ  مرج و  هچ  هب  ار  ناهانگ  یب  نآ  دنـسرپب ،
.دوب هانگ  یب  نارتخد  نفد  عیاش ، ياه  هنومن  زا  دوب و  عیاش  رایسب 
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ثاریم زا  ندوب  مورحم  ب )

رب مالسا  .تشادن  ثاریم  زا  يا  هرهب  یلک  روط  هب  درب و  یمن  یثرا  شیوخ  نادنواشیوخ  ریاس  ردپ و  رهوش ، زا  یلهاج  رصع  رد  نز 
يدیدج میدق و  ماظن  چیه  هک  درک  نیعم  قوقح ، زا  اه  نآ  يارب  ینیناوق  دوشگ و  ار  هیلاع  یگدنز  زا  يدیدج  قفا  دش و  بلاغ  نآ 
تیامح لوئـسم  ار  نز  درک ، رارقرب  لماک  تاواسم  تاـبجاو ، قوقح و  ماـمت  رد  نادرم  ناـنز و  نیب  مالـسا  .دوب  هدرکن  عضو  ار  نآ 
ثوروم ثراو و  ار  وا  .درک  بجاو  ار  هجوز  هب  قاـفنا  اـه  جوز  يارب  داد و  رارق  اـه  شزغل  مئارج و  هب  یگدولآ  زا  تظاـفحو  لـسن 

دـشاب هرکاب  رتخد  رگا  یلو  داد ؛ يدازآ  وا  هب  جوز ، باختنا  رد  نینچمه  .درک  بجاو  وا  رب  ار  ملع  بلط  نید و  شزومآ  داد و  رارق 
نکمم زین  تسا و  رت  فقاو  درم  تخانـش  هب  ردپ  اریز  تسا  مزال  دنا -  هدیقع  نیا  رب  اهقف  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  ردپ -  تقفاوم 

ررقم وا  يارب  مالـسا  هک  یلماک  قوقح  .دنادن  وا  دـشاب و  فرحنم  تیـصخش  راتفر و  رد  دـنک  یم  باختنا  رتخد  هک  ار  یـسک  تسا 
.دوب سونأمان  بیرغ و  یلهاج  فرع  اب  مارتحا ، فطل و  زا  لکش  نیا  هب  نز ، اب  مالسا  هلماعم  تسا : هدرک 

ردپ نز  اب  جاودزا  ج )

اب دوب  لیام  هچ  نانچ  وا  گرزب  دـنزرف  درک  یم  تافو  يدرم  هک  یماگنه  دوب ؛ نیا  درک  مارح  ار  نآ  مالـسا  هک  یلهاـج  تاداـع  زا 
ار وا  تشادن  وا  هب  يزاین  رگا  و  درک ، یم  جاودزا  وا  اب  قیرط  نیا  هب  دنکفا و  یم  وا  يور  رب  ار  شـسابل  دنک ، جاودزا  دوخ  ردـپ  نز 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  درک و  مارح  ار  ردپ  نز  اب  جاودزا  مالسا  .تفرگ  یم  ار  وا  رهم  داد و  یم  نارگید  ای  ناردارب  زا  یکی  هب 
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«. دینکن جاودزا  دنا ، هدرک  جاودزا  اه  نآ  اب  ناتناردپ  هک  ینانز  اب  « ؛ (1)﴾ ِءاسِّنلا َنِم  مُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوحِکنَت  الَو  ﴿

رهوش ار  اه  نآ  دنتـساوخ  یم  رگا  .دوب  ناشناردارب  ناردپ و  تسد  هب  نانز  جاودزا  .دـندرب  یم  ثرا  لاوما  دـننام  زین  نانز  زا  اه  نآ 
دنب و نیا  زا  ار  نانآ  مالسا  .دندرک  یم  لام  يادف  ای  اهر و  ار  اه  نآ  دنتـساوخ  یم  رگا  و  دنتفرگ ، یم  ار  اه  نآ  قادص  دنداد و  یم 

.دندوب هدیدن  مشچ  هب  زور ، نآ  هب  ات  هک  درک  نییعت  اه  نآ  يارب  تمارک  تزع و  زا  یبوچراهچ  درک و  دازآ  ریجنز  لغ و 

مدرم نیب  تاواسم  - 4

نیب یقرف  و  دوب ) تیموق  تیـسنج و  فالتخا  رب  انب   ) رـشب نادنزرف  مامت  نیب  هنالداع  تاواسم  داهن : انب  مالـسا  هک  يا  هیلاع  لوصا  زا 
رب یموق  چـیه  دـنربارب و  اه  تیلوئـسم  تابجاو و  قوقح ، رد  نوناق و  هاگـشیپ  رد  مدرم  مامت  تسین و  ریقف  ینغ و  موکحم ، مکاح و 

لوسر .دندروآ  قلطم  نامیا  مالسا  هب  سپ  دوب ؛ ذیذل  سدقم و  ناگراچیب ، نیفعضتسم و  دزن  تاواسم  نیا  .دنرادن  يزایتما  نارگید 
«. اوقت هب  رگم  درادن  يرترب  یهایس  رب  يدیفس  چیه  یمجع و  رب  یبرع  چیه  : » دومرف یم  مالسا  گرزب 

یم ماوقا  ریاس  زا  فرـشا  هعماج و  ناگرزب  اه  نآ  هک  دـندید  یم  نوچ  دنتـشاد و  ترفن  تاواسم  نیا  زا  شیرق  ناـگرزب  ناراـبج و 
هدروآ نامیا  وا  هب  نانز  نادـنزرف و  ناگدرب ، زا  هک  یناسک  باذـع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هزراـبم  هب  دنـشاب ،

.دنتخادرپ دندوب 
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قوقح زا  تیامح  - 5

هک نیا  تسا و  يوق  زا  فیعض  قح  نتفرگ  مدرم و  قوقح  زا  تیامح  داد ، رارق  دوخ  راعش  ار  نآ  مالسا  هک  يا  هدنزرا  تاراکتبا  زا 
گنج يارب  ار  دوخ  يورین  مامت  دیسرت و  نآ  زا  شیرق  .دنتسه  يواسم  نوناق  ربارب  رد  همه  درادن و  طلست  يرگید  رب  یـصخش  چیه 

.تفرگ راک  هب  مالسا  اب 

ابر میرحت  - 6

هب اریز  درک ؛ دروخرب  دندوب ، یکتم  ابر  هب  شیوخ  تراجت  تالماعم و  رد  هک  نانآ  شیرق و  نراد  هیامرـس  حلاصم  اب  لوسر  توعد 
ادخ لوسر  .دوب  بلطملادـبع  نب  سابع  دـندوب ، هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  ابر  هک  یناسک  زا  .دوب  هتفای  راشتنا  هکم  رد  یکانـسرت  تروص 

رقف و عویـش  مدرم و  زا  یکدـنا  دزن  داـیز  تورث  ندـش  عـمج  بجوـم  اریز  درک ؛ میرحت  تخـس  ار  نآ  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
اب دـندرک و  تشحو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توعد  زا  لام ، هیامرـس و  نابحاص  .دوب  هدـش  مدرم  رتشیب  دزن  تجاح 

.دنتخادرپ هزرابم  هب  وا  اب  دنتشاد  تسد  رد  هک  ییورین  مامت 

بارش میرحت  - 7

و تساخرب ؛ ناگمه  ضارتعا  يادص  درک ، میرحت  ار  نآ  مالسا  یتقو  .دوب  عیاش  طسوتم ، دارفا  همه ي  دزن  یلهاج و  رـصع  رد  رمخ 
.دنتفرگ لد  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیک ي  تشاد ، تفلاخم  نانآ  ياه  تّذل  تاداع و  اب  بارش  ندرک  مارح  نوچ 

یشک هرهب  میرحت  - 8

ضوعالب و تروص  هب  دارفا  ندنکفا  تمحز  هب  وا و  ششوک  رب  طلـست  هدرک و  میرحت  ار  رگید  ناسنا  زا  یناسنا  یـشک  هرهب  مالـسا 
.دوش یم  رجنم  هعماج  رد  تجاح  رقف و  هعاشا ي  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  اریز  تسا ؛ هدرمش  تشز  ار  ناگیار 
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رقف ندرک  رود  - 9

؛ تسا هعماـج  رد  نآ  ندرب  نیب  زا  رقف و  ندرک  رود  تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ياهراعـش  ءزج  هـک  یلوـصا  زا 
مرجره و هشیر ي  هدننک و  ناریو  كانلوه و  یتبیـصم  رقف  اریز  تسا ؛ هتـسناد  رفاک  اب  هزرابم  بوجو  دننام  ار ، نآ  اب  هزرابم  بوجو 

لوئـسم تلود  .تسا  تاکز  نآ  نیرت  مهم  هک  هدش ، بجاو  اینغا  لاوما  رد  تایلام  سپ  دتفا ؛ یم  قافتا  هعماج  رد  هک  تسا  یتیانج 
رب تسا -  رقف  هدننک  دوبان  لیاسو  زا  هک  تکراشم -  یعامتجا و  نماضت  داجیا  نینچمه  .دشاب  یم  ارقف  رب  نآ  عیزوت  يروآ و  عمج 

.دشاب یم  بجاو  تلود 

ملع جیورت  - 10

هراشا

وا .تسا  لـهج  ندرک  رود  مدرم و  نیب  رد  ملع  رـشن  جـیورت و  داـهن ، اـنب  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  یلوـصا  زا 
ياه لقع  دـنیادزب و  دوخ  زا  ار  لـهج  هک  هدرک  قیوشت  ار  نیملـسم  تسا و  هداد  رارق  ناملـسم  ره  يارب  يا  هضیرف  ار  ملع  نتخومآ 

تروص هب  اه  نآ  يارب  يراک  ماجنا  هک  درادن  ناکما  دنـشاب ؛ لهج  دنب  دیق و  راتفرگ  هک  یمادام  اریز  دـنهدب ؛ دـشر  ملع  اب  ار  دوخ 
.میا هدرک  هضرع  مالسا » یتیبرت  ماظن   » باتک رد  ار  مهم  ثحب  نیا  ام  .دشاب  هدیسر  ماجنا  هب  مکحتسم 

یشیرق عامتجا  يارب  تشارفارب و  ار  نآ  راعش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  يا  هعیفر  لوصا  اه و  هنومن  زا  یضعب  اه  نیا 
.دنتخادرپ نآ  اب  هزرابم  هب  دوخ ، ناوت  مامت  اب  نیاربانب  دوب ؛ بیجع  موهفمان و  هکم ، رد 

مالسا زا  (ع ) یلع ماما  فیصوت 

هنوگ نیا  ار  مالسا  دوخ ، ياهراتفگ  اه و  هبطخ  رد  هدومن و  فیصوت  نآ ، ثداوح  هارمه  هب  يزیگنا  تفگـش  روط  هب  ار  مالـسا  ماما 
: دنک یم  نایب 
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يارب هتخاـس ، ار  نآ  دوـخ ، رظن  ریز  هدـیزگرب ، دوـخ  يارب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  ینید  مالـسا  نیا  سپ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  وا  - 1
هب ار  اه  تلم  درک ، لیلذ  وا  تزع  هب  ار  نایدا  .تسا  هداد  رارق  وا  تبحم  رب  ار  نآ  ياه  هیاپ  هدرک و  صلاخ  شیوخ ، قولخم  نیرتهب 

یهارمگ ناکرا  وا  نکر  هب  درب و  نیب  زا  ار  نمـشد  وا  يرای  هب  .درک  راوخ  وا  تمارک  هب  ار  شنانمـشد  دز و  نیمز  هب  وا  تشادگرزب 
.(1)« درک دوبان  ار 

نیب ار  یتسود  هدیـشخب ، شناگدنب  هب  هدیزگرب و  ار  نآ  تسادخ ، نید  نآ  هک  دیا  هدید  مالـسا  زا  یقیقد  لماک و  فصو  نینچ  ایآ 
.تسا هدرک  تیاده  راوتسا  مکحم و  ینید  هب  ار  ناشیا  هتخادرپ و  نانآ  روما  حالصا  هب  هدرک و  رارقرب  اه  نآ 

ناسآ ناگنشت  رب  ار  لالز  بآ  نآ  ندیشون  هار  دوشگ و  ار  مالسا  هار  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  شیاتس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  وا  - 2
يارب شمارآ  هیام ي  ناگدـنرب و  هانپ  يارب  یتما  هاگهانپ  ار  نآ  دومن و  راوتـسا  ناـیوج  هزیتس  ربارب  رد  ار  مالـسا  ياـه  نوتـس  .درک 
يارب يرگ  تیادـه  روـن  ناگدـننک ، عاـفد  يارب  نشور  هاوـگ  ناگدـنیوگ ، يارب  ناـهرب  تجح و  مالـسا  .داد  رارق  ناگدـنوش  دراو 

، قح ناگدـنیوگ  يارب  ایوگ  يا  هناشن  ناگدـننکزیهرپ ، يارب  كرد  لـقع و  نادـنمدرخ ، يارب  ندـیمهف  هیاـم ي  ناـهاوخ ، ینـشور 
، ناگدـننک قیدـصت  يارب  يراگتـسر  تاجن و  لـماع  ناگدـنریگ ، تربع  يارب  يریذـپدنپ  هدارا ، مزع و  ناـبحاص  يارب  ینیب  نشور 

مالـسا .تسا  ناگدنراد  تماقتـسا  يارب  هدنرادهگن  يرپس  ناگدننک و  لکوت  شیاسآ  تحار و  ناگدننک ، هیکت  هدنهد ي  شمارآ 
نادیم .تسا  نازوس  غورف و  رپ  شیاه  غارچ  هاگیاج و  نیرتدـنلب  رد  نآ  ياه  هناشن  ناشخرد ، شیاه  هداج  .تساههار  نیرت  نشور 

هدنریگ و یشیپ  نآ ، ناگدنهد  هقباسم  نایاپ و  یب  نشور و  نآ  ياه  هقباسم  ماجنارس  ناکاپ ، يارب  هزیکاپ  نآ ، هقباسم ي 
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زکرم ایند ، هقباسم  نادیم  گرم ، نآ  نایاپ  حـلاص ، لامعا  نایامنهار  قح  هب  ندرک  قیدـصت  هقباسم ، نیا  همانرب ي  .دـنراوس  کباچ 
.(1)« تسا تشهب  نآ  هزیاج ي  تمایق و  ناگدنهد  هقباسم  ندمآدرگ 

اه یبایزرا  مامت  لماش  هک  فرگش  فصو  نیا  هب  سپ  دوب ؛ نمؤم  نآ  فادها  اه و  شزرا  هب  دوب و  هاگآ  مالسا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.درک فیصوت  ار  نآ  تساهدیدپ ، و 

دناوخ زامن  ص)  ) ربمایپاب هک  يدرف  نیلوا  ع )  ) یلع ماما 

هراشا

ربمایپ اب  دروآ و  نامیا  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  ناققحم  نایوار و  دزن  هچنآ 
هللا یلـص  ربمایپ  اب  وا  زامن  دـهاش  هک  یناسکزا  یخرب  یماسا  ناـخروم  . (2) دناوـخ زاـمن  مارحلا  تیب  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: زا دنترابع  نانآ  .دنا  هدرک  رکذ  ار  دنا  هدوب  ملسو  هلآ  هیلع و 

يدنک فیفع  - 1

نب ساـبع  دزن  .مرخب  رطع  ساـبل و  ما  هداوناـخ  يارب  متـساوخ  مدـمآ و  هـکم  هـب  تیلهاـج  رد  تـسا : هدرک  تـیاور  يدـنک  فـیفع 
یناوج هک  دوب  هدش  دنلب  هدیسر و  نامسآ  طسو  هب  باتفآ  .مدرک  یم  هاگن  هبعک  هب  متسشن و  وا  دزن  .متفر  دوب  رجات  هک  بلطملادبع 

سپس تفرگ و  رارق  وا  تسار  فرط  رد  دمآ و  يرسپ  هک  دیشکن  یلوط  .داتسیا  هبعک  هب  ور  سپس  دنکفا ، نامـسآ  هب  یهاگن  دمآ و 
درک و دنلب  ار  دوخ  رـس  ناوج  دندرک ، عوکر  مه  نز  نآ  رـسپ و  نآ  تفر و  عوکر  هب  ناوج  سپ  داتـسیا ؛ وا  رـس  تشپ  دـمآ و  ینز 

رسپ و درک و  هدجس  ناوج  دندرک ، يوریپ  وا  زا  زین  نز  رسپ و 
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: متفگ بجعت  اب  .دندرک  هدجس  مه  نز 

!! تسا یگرزب  رما  سابع ، يا  و 

؟ تسیک رسپ  نیا  یناد  یم  ایآ  تسا !! گرزب  يرما  یلب ، و  تفگ : سابع 

.هن متفگ :

نیا یناد  یم  ایآ  .تسا  نم  ردارب  رسپ  یلع  نیا  تسیک ؟ رسپ  نیا  یناد  یم  ایآ  .تسا  نم  ردارب  رـسپ  هللادبع  نب  دمحم  نیا  و  تفگ :
هیلع و هللا  یلص  دمحم  هب  ینعی  درک -  هراشا  وا  هب  تسا و  نم  ردارب  رـسپ  نیا  .تسوا  رـسمه  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  وا  تسیک ؟ نز 

نآ رب  هک  ینید  نیا  هب  تسا  هدرک  رما  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  راگدرورپ  نم  راـگدرورپ  دـیوگ  یم  وا  و  تفگ : و  ملـسو -  هلآ 
.(1) دنتسین نید  نیا  رب  رفن  هس  نیا  زا  ریغ  یسک  نیمز  يور  مامت  رد  هک  مسق  ادخ  هب  .تسا 

دوعسم نب  هللادبع  - 2

هب يا  هدع  اب  هک  دوب  نیا  متسناد ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  يرما  نیلوا  تسا : هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هللادبع 
وا رانک  هدش و  وا  کیدزن  دوب ؛ هتسشن  مزمز  رانک  رد  وا  .دندرک  ییامنهار  بلطملادبع  نب  سابع  هب  ارم  .متـشاد  يراک  مدمآ و  هکم 

فاص ياهوم  یخرـس ، هب  لیام  دیفـس و  يا  هرهچ  هک  دش  دراو  افـص  باب  زا  يدرم  میدوب ، وا  اب  ام  هک  يا  هلـصاف  نیا  رد  .میتسـشن 
.تشاد وم  رپ  ینساحم  داشگ و  ینامشچ  قارب ، ياه  نادند  هدیشک ، ینیب  هتشاد ، شوگانب  ات  يرف  هدیچیپو و 

نـس هب  کیدزن  یناوجون  هک  تفر  یم  هار  ییابیز  رـسپ  وا ، تسار  تمـس  رد  .تشاد  هدراهچ  بش  هام  ایوگ  نت  رب  دیفـس  ساـبل  ود 
رس تشپ  .دوب  غولب  نس  رد  ای  غولب 
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نآ سپس  دومن ، سمل  ار  رجح  درک و  دوسالا  رجح  مالتـسا  دصق  سپ  .دوب  هدناشوپ  ار  دوخ  نساحم  هک  تشاد  رارق  یمناخ  اه  نآ 
فاوط وا  اب  زین  نز  نآ  ناوج و  نآ  درک و  فاوط  ار  ادخ  هناخ  راب ، تفه  سپس  .دومن  مالتسا  نز  نآ  هاگ ، نآ  درک و  مالتسا  رـسپ ،

.دندرک

؟ تسا هدش  ثداح  يزیچ  ایآ  .میتخانش  یمن  امش  نیب  رد  ار  نید  نیا  ام  لضفلاوبا ، يا  و  متفگ :

.تسا هجیدخ  نز ، نآ  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  رسپ ، نآ  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  ردارب  رسپ  نیا  و  تفگ : سابع 

ار ادـخ  نید  نیا  قـبط  هک  میـسانش  یمن  ار  يدرف  چـیه  نیمز ، يور  رب  ادـخ  هب  و  تفگ : داد و  هـمادا  ار  دوـخ  ثیدـح  دوعـسم  نـبا 
.(1) رفن هس  نیا  زج  هب  دنک  شتسرپ 

یبا نب  دعـس  .تسا  هدرواـین  تسد  هب  ار  قیفوت  نیا  نارگید ، هباحـص و  زا  مادـک  چـیه  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  یتلیـضف  نیا 
عمج يراوس  بسا  فارطا  رد  هک  تشذـگ  يا  هدـع  رانک  زا  یتقو  .تسا  هدرک  فارتعا  نآ  هب  ماـما ، زا  شفارحنا  دوجو  اـب  صاـقو 

: تفگ دعس  .داد  یم  مانشد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  راوس ، بسا  نآ  دندوب و  هدش 

لوسر اب  هک  تسین  یـسک  نیتسخن  وا  ایآ  تسین ؟ ناملـسم  نیلوا  وا  ایآ  دـیهد ؟ یم  مانـشد  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هچ  يارب  ياو ، يا 
رتخد رهوش  وا  ایآ  تسین ؟ مدرم  نیرت  ملاع  وا  ایآ  تسین ؟ مدرم  نیرتدـهاز  وا  اـیآ  دـناوخ ؟ زاـمن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

؟ تسین شتاوزغ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مچرپ  بحاص  وا  ایآ  تسین ؟ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نیا ایادخ ، تفگ : درک و  دنلب  اعد  هب  ار  شیاه  تسد  درک و  هلبق  هب  ور  دعس 
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.یهدب ناشن  اه  نآ  هب  ار  تتردق  ات  نکن  قرفتم  ار  عمج  نیا  دهد ؛ یم  مانشد  ار  وت  يایلوا  زا  يا  یلو  صخش 

.(1) دش هتفاکش  شزغم  ات  دنکفا  اه  گنس  رب  رس  اب  ار  وا  درک و  رارف  وا  بسا  هک  دیشکن  یلوط 

توعد زاغآ  زا  ربمایپ ،| اب  ماما  یهارمه 

هشیدنا اب  یناوج ، ناوفنع  یکدوک و  زاغآ  رد  دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هارمه  توعد ، زاغآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
لوسر هک  ینامز  .تسب  شقن  شتاذ  قامعا  ناج و  لخاد  رد  مالـسا  نیا  .دروآ  نامیا  مالـسا ، هب  وا و  تلاـسر  هب  لـماک  یهاـگآ  و 

َکَتَریـشَع رِذنأَو   ﴿ دش رومأم  هیآ  نیا  طسوت  دوخ ، کیدزن  نادنواشیوخ  رب  یهلا  تلاسر  غالبا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دوـب هدـش  رومأـم  نآ  هب  هدیـسر و  وا  هب  هچنآ  هـب  ار  وا  درک و  راـضحا  ار  ماـما  ناـسرتب .» ار  تـکیدزن  نادـنواشیوخ  « ؛ (2)﴾ َنیبَرقألا

هب داد و  دـنهاوخن  یتـبثم  خـساپ  اـه  نآ  هک  تسناد  یم  یهاـگآ  مـلع و  يور  زا  وا  .داد  ربـخ  شکیدزن ) نادـنواشیوخ  زا  توـعد  )
يریـش يا و  همیلو  اه  نآ  يارب  سپ  دوب ؛ رومأم  راک  نآ  هب  اه ، نآ  رب  تجح  هماقا ي  يارب  نکیل  دروآ ، دـنهاوخن  نامیا  وا  تلاـسر 

 - ، بلاطوبا شیرق -  نمؤم  اهومع ، نیب  رد  .دـندرک  تباجا  درک و  توعدار  اـه  نآ  تعرـس  هب  ماـما  درک و  هداـمآ  ندیـشون  يارب 
زا يا  هعطق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ و  اه  نآ  يارب  ار  ماعط  ماما  دندش ، رـضاح  نوچ  .دندوب  بهلوبا  سابع و  هزمح ،
اه نآ  «. دـیروخب دـیرادرب و  ادـخ  ماـن  هب  : » دوـمرف اـه  نآ  هب  تشاذـگ و  هرفـس  راـنک  رد  درک و  هراـپ  ار  نآ  تشادرب و  ار  تشوـگ 

دروخب و ار  دوب  هرفـس  رد  هچ  نآ  تسناوت  یم  اه  نآ  زا  رفن  کی  .دوب  یقاب  لاح  ناـمه  رب  ماـعط  دـندش و  ریـس  یگمه  دـندروخ و 
دشن و مک  يزیچ  نآ  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تکرب  هب  نکیل 
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.درک باریس  ریش  اب  ار  اه  نآ  ماما 

 - بهلوبا هکم -  مرجم  .درک  توعد  یتسرپ  تب  ندرک  اهر  مالـسا و  هب  ار  اه  نآ  تساخ و  اپ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: تفگ درک و  ناگمه  هب  ور  درک و  عطق  ار  وا  مالک 

.درک رحس  ار  امش  وا 

بهلوبا تفگن و  يزیچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دندش  قرفتم  دـندرک  یم  دنخـشیر  هرخـسم و  هک  یلاح  رد  اه  نآ  سپ 
دندیماشآ دندروخ و  سپ  درک ؛ توعد  ماعط  يارب  ار  اه  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مود ، زور  رد  درک و  عطق  ار  وا  مالک 

: تفگ اه ، نآ  هب  باطخو  تساخرب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

هدروآ ما ، هدروآ  نم  هچ  نآ  زا  رتهب  شیوخ  موق  يارب  هک  مسانـش  یمن  برع  رد  ار  یناوج  نم  ادخ ، هب  بلطملادبع ، نادـنزرف  يا  »
مادک .منک  توعد  وا  يوس  هب  ار  امش  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  ما و  هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  .دشاب 

.»؟ دشاب امش  نیب  رد  نم  هفیلخ ي  نم و  یصو  نم و  ردارب  وا  هک  دینک  یم  يرای  ارم  راک ، نیا  رد  امش  زا  کی 

ار وا  خساپ  سک  چیه  تسا و  هتفرگ  رارق  اه  نآ  رـس  يور  هدنرپ  ایوگ  .دوشگن  نخـس  هب  بل  یـسک  دندش و  تکاس  اه  نآ  همه ي 
«. درک مهاوخ  يرای  ار  امش  راک  نیا  رب  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  : » تفگ تعاجش  اب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  .دادن 

: تفگ داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  موق  داهن و  وا  ندرگ  رب  تسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«. دییامن يوریپ  وا  زا  دیونشب و  ار  وا  مالک  .تسامش  نیب  رد  نم  هفیلخ ي  یصو و  ردارب ، نیا  »

روتسد هک  دنتفگ  یم  بلاطوبا  هب  رخسمتاب  دش و  دنلب  هیامورف  دارفا  نآ  يادص 
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.(1) یشاب هتشاد  يوریپ  ییاونش و  تدنزرف  زا  هک  داد 

هللا یلص  یبن  ریزو  وا  هک  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تماما  رب  اطع  نایب و  نیرتشیب  لیلد و  نیرت  حضاو  ثیدح ، نیا 
.تسا هدوب  شتما  رب  وا  زا  دعب  یعرش  هفیلخ ي  ملسو و  هلآ  هیلع و 

داد رارق  شیوخ  زا  سپ  تماما  ترازو و  تفالخ ، هب  توعد  هنیرق ي  ار  دیحوت  هب  شیوخ  توعد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  تشاذگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هدـهع ي  هب  ار  نآ  و 

.تسین لقاع  دنک  راکنا  ار  نآ  هک  یسک  دومن و  قیدصت  ار  وا  تلاسر  درک و  تباجا  ار  وا  توعد  دروآ و  نامیا 

وا و تباجا  زا  نانآ  يراددوخ  مالـسا و  هب  شا  هلیبق  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توعد  يریمح ، دیمح  دیـس  هاگآ ، رعاش 
: تسا هدرک  فیصوت  رعش  رد  ار  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نامیا 

اوِملَع دق  ُلیربج  ُهل  لاق  مویو 

اورصب نإ  نیندالا  کتریشع  رِذنأ 

ینلسرأ هللا  َّنإ  موق  ای  لاقف 

اورِکَّداو هللا  اوبیجأف  مکیلإ 

یب نمؤیو  یلوق  یبتجی  مُکُّیأف 

ُرَدُغ اورَبناف  ٌلوسر  یبن  ّینأ 

انَتِفلَتل انوعدتأ  ًاّبت  لاقف 

اورمتشاف ُموقلا  ماق  ّمث  اننید  نع 

مُهثدحأ وهو  مهنم  لاق  يذلا  نم 

اورِطُس ذإ  ِرکِّذلا  یف  مُهُریخو  ًاّنِس 

ًهلفان َتیطعأ  دق  هّللاب  ُتنمأ 

(2) ُرشب الو  ٌّنِج  ٌدحأ  اهَطُعی  مل 

.دنمهفب رگا  ناسرتب  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  هک  دنتسناد  تفگ و  وا  هب  لیئربج  هک  يزور  و  * 
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.دیشاب رکذتم  دیهدب و  ار  وا  خساپ  سپ  هداتسرف ، امش  يوس  هب  ارم  ادخ  موق ، يا  دومرف : سپ  * 
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؟ دنک یم  اهر  ار  گنرین  میادخ و  هداتسرف  نم  هک  دروآ  یم  نامیا  دهد و  یم  خساپ  ارم  لوق  امش  زا  کی  مادک  * 

.دندش تحاران  موق  سپ  ینادرگرب ؟ نامنید  زا  ار  ام  هک  يدرک  توعد  ام  زا  وت ، رب  ياو  دنتفگ : * 

.دوش رکذ  رگا  دوب  اه  نآ  نیرتهب  همه و  زا  رتکچوک  نس  ظاحل  زا  داد ، تبثم  خساپ  اه  نآ  نیب  رد  هک  یسک  نآ  * 

.دشن هداد  سنا  نج و  زا  يدحا  هب  هک  دوب  یتمینغوا  يارب  نآ  مدروآ و  نامیا  ادخ  هب  تفگ : * 

: تسا هتفگ  يرگید  هدیصق ي  رد  يریمح  و 

مکیلإ ٌلوسر  ّینإ  مهل  لاقف 

ِبوذَِکب مکدنع  ینارأ  ُتسلو 

اوکسمأف یلاقم ؟ وفقَی  مُکُّیأف 

؟ یبیجُمف ٍقطان  نَم  الأ  لاقف :

مُهَداسو یلع  مهنم  اهب  زافف 

(1) بیرغب هتاداع  نِم  َكاذ  امو 

.میوگ یمن  غورد  امش  هب  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف ي  نم  تفگ : اه  نآ  هب  سپ  * 

؟ دهد یم  ارم  باوج  یسک  ایآ  تفگ : درک و  گنرد  دینک ؟ یم  يوریپ  قیدصت و  ارم  راتفگ  کی  مادک  تفگ : سپ  * 

.تسین بیجع  وا  تاداع  زا  نیا  دش و  اه  نآ  رورس  دش و  یلع  بیصن  تداعس  نیا  اه ، نآ  نیب  رد  * 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تباجا  قیفوت  مالسلا  هیلع  ماما  شیومع  رسپ  ردارب و  زج  هب  یسک  دندش و  هدنکارپ  موق  لاح ، ره  هب 
.تفاین ار  وا  قیدصت  ملسو و 
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نایشیرق سرت 

.دندیسرت تخس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توعد  زا  نایشیرق 

مالسا هتفیش ي  اه  نآ  ناناوج  زا  یـضعب  .دش  رادیدپ  مدرم  نیب  رد  بضغ  يدونـشخان و  لزلزتم و  نانآ ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز 
ردام ردپ و  زا  دنزرف  .دنتفریذپ  ار  مالسا  هیمس  رـسای و  رامع و  نوچ  رهـش ، نیفعـضتسم  نامالغ ، ناگدنب ، نانز ، زا  یـضعب  دندش و 
يور رب  مالــسا  اـما  .دـش  یمن  کـیدزن  وا  هـب  درک و  یم  ریقحت  ار  وا  تشاذـگ و  یم  راـنک  ار  رهوـش  تعاـطا  نز ، درک و  یم  رارف 

نارورـس اه  نآ  هک  بوخ  يا  هدـنیآ  هب  دروآ و  دـیدپ  يراوگرزب  تزع و  زا  يزادـنا  مشچ  دوشگ و  يرد  نیفعـضتسم ، ناـگدرب و 
.داد تراشب  دش ، دنهاوخ  لیلذ  راوخ و  ناشکرس ، نایغاط و  شیرق و  نارابج  هدیدرگ و  هعماج 

، ردام ردـپ و  اب  دـنزرف  نیب  .دروآ  دوجو  هب  عامتجا ، نآ  رد  دـیدش  يا  هلزلز  دـیدرونرد و  ار  هکم  ياه  هناخ  گرزب ، بارطـضا  نیا 
.دش داجیا  ینمشد  هدرب  اب  بابرا  ردارب و  اب  ردارب 

تخس تامادقا 

هراشا

اب تفلاخم  هب  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  یناوت  ورین و  مامت  اب  هدرک و  عامتجا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هزرابم  رب  شیرق 
امک دنتساخرب ؛ وا 

ملسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دض  رب  ار  نیفعضتسم  ناگدرب و  نانز ، ناناوج ، رازآ  هجنکش و  رب  ینبم  یتخس  تاروتـسد  هکنیا 
: هلمج زا  .دنتشاذگ  ارجا  هب  شباحصا 

(ص) ربمایپ اب  گنج  هب  ناکدوک  قیوشت  - 1

یم کیرحت  وا  رب  رتسکاخ  كاخ و  گنـس و  ندـنکفا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  گـنج  هب  ار  دوخ  ناـکدوک  شیرق ،
هتشاد يرذع  وا  عفادم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یماح  بلاطوبا  دزن  ات  دندز  یم  تسد  راک  نیا  هب  دمع  هب  اه  نآ  .دندرک 

زا ار  نآ  تیلوئسم  دنشاب و 
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اذل دنراد ؛ هگن  رود  لامعا ، نآ  زا  ار  دوخ  دنهدب و  تبسن  دنرادن ، یتسرد  لقع  هک  لافطا  ناکدوک و  هب  ار  نآ  دننک و  بلـس  دوخ 
هللا یلص  ربمایپ  یتقو  .درک  یم  هیبنت  ار  اه  نآ  دوب ؛ هجنپ  يوق  یکدوک ، زا  وا  .تفرگ  هدهع  هب  ار  ناکدوک  نآ  عفد  مالسلا  هیلع  ماما 

شیوخ ناردام  ناردپ و  يوس  هب  سرت  زا  دندیسرت و  یم  وا  زا  دش و  یم  جراخ  وا  رس  تشپ  زین  وا  دش  یم  جراخ  ملسو  هلآ  هیلع و 
.دندرک یم  رارف 

نونج هب  ربمایپ | ندرک  مهتم  - 2

يارب هک  دوب  هدـمآ  یتعیرـش  اب  وا  اریز  دوب ؛ نونج  هب  ربمایپ  ندرک  مهتم  درب ، هانپ  نآ  هب  ربماـیپ  اـب  گـنج  رد  شیرق  هک  یلئاـسو  زا 
مهتم نونج  هب  ار  وا  اذل  دومن ؛ یم  تخـس  نشخ و  دروخ ، یم  هطوغ  كرـش  یکیرات  رد  دـندوب و  هدولآ  لهج  هب  هک  اه ، نآ  لوقع 

تشاد و ار  یناسنا  يایاضق  عیمج  شیاجنگ  یهاگآ ، اب  هک  دوب  يرکفتم  زغم  تیناسنا و  يارب  ربدـم  لقع  وا  هک  یلاـح  رد  دـندرک ،
، دننک يریگولج  مدرم ، ندروآ  مالسا  زا  هدومن و  تسس  ار  وا  توعد  ات  دندرک  مهتم  ار  وا  .درک  یم  عضو  یعطق  لح  هار  نآ ، يارب 

.دندش التبم  يراوخ  یتسس و  هب  دوخ  اما 

ییورین هب  وا ، تیاـمح  رد  دنتـسویپ و  توعد  هگرج ي  هب  ناـناوج  زا  یهورگ  تفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  روـن ، نوـچ  لوـسر  توـعد 
.دندش لیدبت  هدنبوک 

رحس هب  (ص ) ربمایپ ندرک  مهتم  - 3

باتک تاـیآ  هک  یناـمز  .تسین  ینامـسآ  يادـخ  روآ  ماـیپ  هدوب و  رحاـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  هک  دـندرک  هعیاـش  شیرق 
.دندرک یم  ندوب  رحاس  هب  مهتم  ار  وا  دومرف ، یم  توالت  دوب  زاجعا  دح  رد  تغالب  تحاصف و  رد  هک  ار  لاعتم  دنوادخ 

نینمؤم نداد  باذع  - 4

هدروآ نامیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  يدارفا  رب  ار  دوخ  بضغ  ماج  نایشیرق 
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.دندرک یم  تبوقع  لکش  نیرت  تخـس  نیرتدب و  هب  ار  اه  نآ  .دندرک  یم  یلاخ  نیفعـضتسم ) ناگدرب و  نانز ، نادنزرف ، زا   ) دندوب
یم باذع  هجنکش و  نآ  تحت  ار  اه  نآ  تشذگ و  یم  نانآ  رب  ربمایپ  .دندومن  یم  روآدرد  تخس و  یباذع  ار  رامع  هیمس و  رسای ،

نادـناخ نیا  يارب  فرـش  رخف و  لادـم  نآ  دـیواج و  مالک  نآ  دوش و  هراـپ  شبلق  ياـه  گر  هک  دوب  کـیدزن  یتحاراـن  زا  دـید و 
: درک یم  رارکت  نارود  نآ  رد  ار  راوگرزب 

دیسر تداهش  هب  شیرق  نارابج  تسد  هب  زین  هیمس  دیسر و  تداهش  هب  رسای  تسا .» تشهب  امـش  هدعو ي  رـسای ، لآ  يا  دینک  ربص  »
.درک ادیپ  تاجن  باذع ، نآ  زا  دعب  رسای  رامع  راوگرزب  یباحص  و 

و هکم -  دوخ -  راـید  كرت  هب  هدـنامرد و  ار  اـه  نآ  هک  نیا  اـت  دـندش  لـمحتم  ار  هجنکـش  باذـع و  عاوـنا  نز ، درم و  زا  نینمؤـم 
هجنکش يارب  ار  نانآ  ات  داتـسرف  اه  نآ  بیقعت  هب  ار  يدارفا  شیرق ، دوب و  رایط  رفعج  اه  نآ  نیب  رد  .دندرک  راچان  هشبح  هب  ترجه 

یـسک هب  دومنن و  ضرعت  اه  نآ  هب  یـسک  دـندنام و  هشبح  رد  اه  نآ  درک و  عانتما  هشبح ، هاشداپ  اـما  .دـننادرگرب  هکم  هب  یندـب  ي 
.دیسرن یتهارک 

بلاط یبا  بعش  رد  ناناملسم  سبح  - 5

هراشا

نآ يرابجا  تماقا  بلاط و  یبا  بعش  رد  وا  تیب  لها  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سبح  رب  اه  نآ  ناگرزب  نایـشیرق و  يأر 
تیلهاج لاگنچ  زا  ار  ناشزغم  دـنهدب و  رییغت  ار  اه  نآ  دـیاقع  ادابم  هک  دـننکن  ادـیپ  طالتخا  مدرم  اب  ات  تفرگ  رارق  هرد  نآ  رد  اـه 

: دندرک ذاختا  ار  ریز  تاررقم  اذل  دنهدب ؛ وشتسش 

.دنریگن مشاه  ینب  زا  يرتخد  چیه  - 1

.دنهدن مشاه  ینب  هب  يرتخد  چیه  - 2

.دنشورفن اه  نآ  هب  ار  يزیچ  دنرخن و  مشاه  ینب  زا  ار  يزیچ  - 3
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نایمشاه زا  سک  ره  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دندرک  نازیوآ  هبعک  لخاد  رد  ار  نآ  دنتـشون و  هراب  نیا  رد  ینامیپ 
نیرتدب دندیزگ و  تنوکس  بلاط  یبا  بعش  رد  دوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک 

نانآ ياهزاین  عفر  هب  هجیدـخ ÷ نینمؤملا  ما  تدـم ، نیا  رد  .تشذـگ  یم  تخـس  رایـسب  ناـشیا  رب  دـندرک و  لـمحت  ار  باذـع  عون 
گرزب رایسب  وا  ياه  کمک  دیفم و  رایسب  نیملسم  مالسا و  يارب  وناب  نیا  .دش  مامت  وا  میظع  تورث  هک  يروط  هب  درک ، یم  کمک 

! دوب

بعش زا  ربمایپ  ییاهر 

هتشون رب  ار  يا  هنایروم  لاعتم ، دنوادخ  .دندوب  هاگدیعبت  نیا  رد  لاس ، ود  زا  شیب  يو  ناهارمه  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.درک ربخ  اب  ار  ناشیا  تفر و  اه  نآ  يوس  هب  تعرس  هب  سپ  درک ؛ ربخاب  نآ  زا  ار  بلاطوبا  شیومع  ربمایپ  دومن و  طلسم  شیرق  ي 

.دندش نوبز  راوخ و  سپ  .دنتفای  دوب  هتفگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نآ  ار  نآ  دنتفر و  هتشون  غارـس  هب  تعرـس  هب 
، لاـح ره  هـب  .درک  یم  هزراـبم  اـه  نآ  اـب  لـهجوبا  اـما  دـندش  مشاـه  ینب  زا  يداـصتقا  هرـصاحم  عـفر  راتــساوخ  شیرق  زا  یهورگ 
ار تمحز  جـنر و  تیاهن  هک  نیا  زا  سپ  شیوخ  ناهارمه  اـب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دیـسرن و  ییاـج  هب  وا  ینکـشراک 

.دندش جراخ  هرد ، نآ  زا  دندرک  لمحت 

هب وا ، اب  هزرابم  رب  اه  نآ  عامجا  شیرق و  ياهدیدهت  هب  هجوت  نودب  ار  مدرم  دش و  جراخ  بعش  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
يژد مکحم ، يدس  شنارسپ  اب  وا  .دوب  شیرق -  نمؤم  ءاحطب و  خیش  بلاطوبا -  شیومع  هب  وا  یمرگتـشپ  .درک  یم  توعد  مالـسا 

رد تمواقم  شیوخ و  تلاسر  يادا  هب  ار  وا  هدرک و  تیامح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  دوب  هدـنبوک  یتّوق  رادـیاپ و 
: تفگ یم  وا  هب  هدومن ، عیجشت  یلهاج  نیکرشم  ربارب 

ٌهَضاضَغ کیلع  امف  یَُنب  بَهذا 

انویع َکنِم  كاِذب  َُّرقَو  بَهذا 

مهعمجب کیلإ  اولصی  نل    ِ هللاو

انیفَد ِبارُّتلا  یف  ُدَّسَوا  یّتح 
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یحصان َکَّنأ  ُتِملَعو  ینَتوَعَدو 

(1) انیمأ ُلبَق  َتنُکو  َتقَدص  دقلو 

ٍدّمحم َنید  َّنِأب  ُتِملَع  دقلو 

(2) انید ِهَّیِرَبلا  نایدأ  ریخ  نِم 

ًهَضاضَغ َکیلع  ام  َكِرمأب  عَدصاَف 

(3) انویع کنم  َُّرقَو  َكاِذب  رِشباو 

.دوش یم  نشور  وت  هلیسو ي  هب  ییاه  مشچ  قیرط ، نیا  زا  .تسین  یکاب  وت  رب  مدنزرف ، يا  ورب  * 

.دیسردهاوخن وت  هب  نانآ  تسد  هاگ  چیه  ما ، هدشن  نفد  كاخ  رد  ما و  هدنز  نم  ات  ادخ  هب  * 

دمحم نید  هک  متـسناد  نم  يدوب و  نیما  نیا  زا  لـبق  ییوگ و  یم  تسرد  ینم و  حـصان  وت  هک  مناد  یم  يدرک و  توعد  ارم  وـت  * 
.تسا نیمز  يور  نایدا  نیرتهب 

.دوش یم  نشور  وت  زا  ییاه  مشچ  تسا و  تراشب  وت  رب  نآ  هب  تسین و  یکاب  وت  رب  هدب ، ماجنا  يرومأم  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  * 

ندرگ ياه  گر  يور ، ره  هب  .دراد  تلالد  وا  تلاسر  قیدصت  شردارب و  رسپ  هرابرد ي  وا  يراکادف  بلاطوبا و  نامیا  رب  رعـش  نیا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  اه  نآ  ضغب  هب  هک  يزیچ  .درک  مرو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  دسح  مشخ و  زا  نایشیرق ،

یم لاـعتم  يادـخ  ياـج  هب  هدرک و  باـختنا  دوخ  يادـخ  ار  اـه  نآ  هک  دوب  ییاـه  تب  ندرک  موـکحم  درک ، یم  هدوزفا  ملـسو  هلآ 
تبحص سلاجم ، مامت  رد  دندید  یم  هک  دش  یم  رتشیب  ینامز  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  شیرق  ناشکرس  دسح  .دندیتسرپ 

شتلاسر وا و  هب  مدرم  نامیا  هدروآ و  مدرم  يارب  هک  يریخ  تمحر و  تیاده و  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیلاع  قالخا  زا 
.دشاب یم 
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هجیدخ بلاطوبا و  تافو 

وا عفادم  نیرتگرزب  مالسا و  یماح  بلاطوبا  شیومع  تافو  نآ  دش و  راتفرگ  یگرزب  تبیصم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد ار  دوخ  نالک  تورث  مامت  هک  یـسک  دش ، راچد  دوب  وا  رای  نیرت  يوق  هک  هجیدخ  نینمؤملا  ما  شا  هجوز  تافو  هب  نینچمه  .دوب 

تیاهن هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نزح  (1) و  داد خر  بلاطوبا  تافو  زا  دعب  زور  هس  هجیدـخ ، تافو  .دیـشخب  مالـسا  هار 
هلمح و زین  دـیمان و  نزح  لاس  ار  لاس  نآ  داد و  تسد  زا  ار  شیوخ  نابرهم  هجوز ي  ومع و  زور ، دـنچ  هلـصاف ي  رد  اریز  دیـسر ؛

.دوب هدرک  هطاحا  ار  وا  هصغ  مغ و  شیرق ، گنرین 

(ص) ربمایپ لتق  رب  شیرق  میمصت 

هکم و كرت  هب  میمـصت  داد ، تسد  زا  ار  دوب  مالـسا  یماـح  هک  دوـخ ، يوـمع  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نآ  زا  دـعب 
نامیا وا  توعد  هب  هک  دندوب  جرزخ  سوا و  زا  یناسک  اه  نآ  درک  ادیپ  یتخـسرس  نایماح  اج  نآ  رد  اریز  تفرگ ؛ برثی  هب  ترجه 

.دنتفر یم  رامش  هب  وا  توعد  زا  تیامح  رد  يا  هدنبوک  يورین  هدروآ و 

مشخ دندش ، نارگن  برطضم و  تخس  نایـشیرق  دش ، عیاش  هنیدم  هب  ترجه  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میمـصت  یتقو 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  توعد  زا  هک  يرطخ  دندرک و  عامتجا  هودنلا » راد   » رد .درک  مرو  ناشیاه  ینیب  تفرگ و  الاب  اه  نآ 

هب میمصت  ماجنارس  دندرک و  ناونع  دوب ، هدرک  هتفیش  ار  ناشرهش  نیفعـضتسم  ناگدرب و  نانز ، ناناوج ، درک و  یم  دیدهت  ار  اه  نآ 
یم تیاور  نیخروم  زا  یـضعب  .دوب  هدرک  راداو  راک  نآ  هب  ار  اه  نآ  رما ، نآ  نوچ  دـنتفرگ ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق 

، رفن کی  يا  هلیبق  ره  زا  رفن ، لهچ  تفگ : دومن و  هراشا  مرج  نآ  يارجا  هب  اه  نآ  هب  درک و  تکرش  هسلج  نآ  رد  سیلبا  هک  دننک 
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ادـیپ طابترا  لیابق  همه ي  هب  دـشاب و  یمومع  وا  نتـشک  اـت  نیعم ، زور  رد  مشاـه و  ینب  هلیبق ي  زا  یتح  دوش ، نییعت  راـک  نیا  يارب 
دنوادخ .دـندیمان  تمحز »  » زور ار  نآ  دـندرک و  نییعت  ار  يزور  .دـننک  یهاوخناوخ  دـنناوتن  وا ، رادـفرط  نینمؤم  نارای و  هک  دـنک 

.(1) درک هاگآ  شلتق  رب  شیرق  میمصت  زا  ار  دوخ  نأشلا  میظع  ربمایپ  لاعتم 

برثی يوس  هب  ربمایپ | ترجه 

فرط ره  زا  ار  وا  هناخ ي  هاگنابش  دیسر ، ارف  دندوب  هدرک  نییعت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  يارب  شیرق  هک  يزور  نوچ 
دنک و هراپ  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندب  ناشریـشمش  ات  دندوب  رجف  عولط  رظتنم  دندرک و  هطاحا  هدیـشک  ياهریـشمش  اب 
اه و تب  تساوخ  یم  شیرق  .دننک  شوماخ  دنک ، دازآ  ایند  یگدولآ  تیلهاج و  ياه  یکیرات  زا  ار  اه  نآ  دهاوخ  یم  هک  ار  يرون 

.دنادرگرب تشاد  برع  طسوتم  مدرم  نیب  رد  هک  ار  یهوکش  نآ  دنک و  يرای  ار  شیاه  هدکتب 

(ص) ربمایپ رتسب  رد  ماما  ندیباوخ 

شباوختخر رد  هک  درک  داهنـشیپ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  دوخ ، يومعرـسپ  ردارب و  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا وا  تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننک  نامگ  دیلپ  دارفا  نآ  ات   (2) دزادنا دوخ  يور  رب  ار  وا  زبس  هچراپ ي  دـباوخب و 

نیا هک  دیمهف  درک و  لابقتسا  یمرخ  یشوخ و  اب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رما  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنامب  ناما  رد  راّفک  رش 
.دنک ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يادف  ار  دوخ  ات  هدادن  تسد  وا  يارب  ًالبق  هک  تسا  یتداعس 

يور رب  تشادرب و  تسد  اب  كاخ  يرادقم  دش و  جراخ  هناخ  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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«. داب هایس  ناتیور  : » تفگ تفرگ و  رارق  اه  نآ  هرهچ ي  رب  كاخ  نآ  دناشفا و  اه  نآ 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رارق يدـس  اه  نآ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  رد  ام  و  « ؛ (1)﴾ َنورِـصُبی مُهَف ال  مُهانیَـشغأف  ًاّدَس  مِهِفلَخ  نِمَو  ًاّدَس  مِهیدیأ  َنَیب  نِم  انلَعَجو  ﴿

«. دننیب یمن  اه  نآ  میدناشوپ و  ار  اه  نآ  میداد و 

زا یناشخرد  هحفص ي  شدوخ ، ناج  ربارب  رد  وا  ناج  ندرک  ظفح  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوختخر  رد  ماما  ندیباوخ 
يرـشَی نَم  ِساّنلا  َنِمَو  : ﴿ درک لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  .درک  دـناوتن  يربارب  نآ  اـب  یتبقنم  چـیه  هک  تسا  یتبقنم  وا و  داـهج 

نایوار دننک .» یم  ادف  ار  دوخ  ناج  ادخ  تیاضر  يارب  هکدنتسه  مدرم  زا  یضعب  « ؛ (2)﴾ ِدابِعلِاب ٌفوؤَر  ُهللاَو  ِهللا  ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسفَن 
رارقرب يردارب  امـش  نیب  نم  هک  درک  یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دـنک و  یم  تاهابم  هکئالم  رب  ماما  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنیوگ  یم 

ود ره  .دنک  یم  راثیا  شتسود  يارب  ار  دوخ  یگدنز  امش  زا  کی  مادک  مداد ، رارق  يرگید  رمع  زا  رت  ینالوط  ار  یکی  رمع  مدرک و 
وا و نیب  دیدوبن ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  ارچ  درک : یحو  اه  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  .دـنداد  حـیجرت  ناشتـسود  رب  ار  دوخ  یگدـنز 

راثیا وا  هب  ار  دوخ  یگدنز  دنک و  وا  يادـف  ار  شیوخ  ناج  ات  دـیباوخ  دـمحم  باوختخر  رد  یلع  مدرک ؛ داجیا  يردارب  دـمحم  نیب 
.دوب یلع  ياپ  نیئاپ  لیئاکیم  رـس و  يالاب  لیئربج  دندش و  لزان  سپ  .دـیهد  تاجن  شنمـشد  زا  ار  وا  دـییآ و  دورف  نیمز  هب  .دـیامن 

هکئالم هب  وت  هلیـسو ي  هب  ادـخ  تسوت ؟ دـننام  یـسک  هچ  بلاطوبا ، رـسپ  يا  .داب  وت  رب  نیرفآ  نیرفآ ، : » تفگ یم  ماـما  هب  لـیئربج 
نیا سپ  دنک .» یم  تاهابم 

248 ص :

.9 سی : - . 1
.207 ْهرقبلا : - . 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 304 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_248_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_248_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دوب برثی  هجوتم  وا  دش و  لزان  لوسر  رب  یلع  هرابرد  هیآ 

.(1)﴾ ِدابِعلِاب ٌفوؤَر  ُهللاَو  ِهللا  ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسفَن  يِرشَی  نَم  ِساّنلا  َنِمَو  ﴿

ربمایپ هک  تسا  مالسا  تلاسر  رد  مود  تیصخش  وا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  ماما  ندیباوخ 
یمهم شقن  تمارک ، نیا  يارب  .درک  مایق  وا  ياج  هب  دوب و  وا  دوخ  دـننام  دـناباوخ و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مشاه خیش  گرزب  رعاش  .دندیسرن  نآ  هب  هباحص  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  يدحا  هک  تسا  مالـسا  توعد  رد 
: دیوگ یم  دوخ  راعشا  رد  یبعک 

تَزَواج َدمحأ  َنود  ََکل  ٌِفقاوَمَو 

ادیدحَّتلاَو َفیرعَّتلا  َکِماقَِمب 

يدِعلاَو َِکلَیل  ُتیبَم  ِشارِفلا  یَلَعَف 

ادوعُرَو ًاقِراَوب  َکیلإ  يدُهت 

امَّنأَک ِداؤُفلا  َجولثَم  َتدَقَرَف 

ادیرغُّتلا َکِعمَِسل  ُعارِقلا  يدُهی 

ًاضِراعُم َتُمقَو  ُُهتَلَیل  َتیِفُکَف 

ادیدعِر الَو  ًالِشَف  ِسفَّنلِاب ال 

مِهِداُرم نیَوُد  اوأرَف  اوُحبصَتساَو 

ادیدنِص ًاسِرافَو  َّمشأ  ًالَبَج 

َزنَک اوقِفُنِیل  َحابَّصلا  اودَصَر 

يدُهلا

ادوصرَم يدُهلا  زنک  اوَرَد  ام  َوأ 

.تخاس صخشم  فیرعت و  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  یهاگیاج  وت  يارب  ربمایپ  دزن  * 

.دندوب هدرک  هناور  قرب  دعر و  نوچ  ار  یکانرطخ  نالتاق  وت  يوس  هب  نانمشد  يدیباوخ ، ربمایپ  ياج  هب  هک  یبش  نآ  رد  * 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 305 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_249_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دوب زاوآ  نوچ  وت  دزن  يریگرد  نآ  ایوگ  يدیباوخ ، مارآ  بش  نآ  وت  اما  * 

.یتساخرب اه  نآ  اب  هزابم  هب  سرت  یتسس و  نودب  ناهاگ  حبص  يدرک و  تیافک  ار  ربمایپ  بش  نآ  وت  * 
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.دندرک هدهاشم  راوتسا  هوک  نوچ  ینامرهق  دوخ  ربارب  رد  دندیسرن و  دوخ  دارم  هب  هک  یلاح  رد  دندرک  حبص  و  * 

.دندرکن ریگتسد  ار  تسا  یهلا  تیاده  هنیجنگ ي  هک  ربمایپ  اما  دننک  ریگتسد  ار  ربمایپ  ات  دندوب  حبص  راظتنا  رد  * 

ماما ياعد 

دهد تاجن  تخس  تنحم  نیا  زا  ار  شردارب  وا و  ات  دناوخ  یم  ار  لاعتم  دنوادخ  دوب و  رادیب  حبـص  ات  ار  بش  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
: وا ياعد  تسا  نیا  و 

َُهل َسَیل  نَم  ای  یشُری ، ٌریزَو  ُهل  َسَیل  نَم  ای  یقَُّتی ، ٌهلإ  ُهَنود  َسَیل  نَم  ای  یـشُخی ، ٌِقلاخ  ُهَقوَف  َسَیل  نَم  ای  یعُدی ، ٌّبَر  ُهَریَغ  َسَیل  نَم  ای  »
ِهِدابِع ِبونُذ  ِمیظع  یلَع  ُدادزَی  نَمای ال  ادوجَو ، ًامَرَک  الإ  ِلاؤُّسلا  ِهَرثَک  یلَع  ُدادزَیال  نَم  ای  يداُنی ، ٌبِجاح  َُهل  َسَیل  نَم  ای  یشُغی ، ٌمیدَن 

وا زا  هک  تسین  يا  هدننیرفآ  وا  زا  وت  رب  هک  يا  دوش ، هدـناوخ  هک  تسین  يراگدرورپ  وا  زج  هک  ییادـخ  يا  « ؛ (1)« اوفَعَو ًهَمحَر  الإ 
ییادخ يا  دنهد ، وا  هب  هوشر  هک  درادـن  يریزو  هک  نآ  يا  دوش ، زیهرپ  وا  زا  هک  تسین  يدوبعم  وا  زا  سپ  هک  ییادـخ  يا  دـسرتب ،
رایسب تساوخرد  هک  یـسک  يا  دننز ، ادص  ار  وا  هک  درادن  ینابرد  یماح و  هک  نآ  يا  دنیآرد ، وا  رب  هک  درادن  یمیدن  مدمه و  هک 

«. دیازفین يزیچ  تشذگ  تمحر و  زج  .گرزب  ناهانگ  رب  هک  یسک  يا  دیازفین ، مرک  ششخب و  زج  وا  رب 

: تسا نیا  اعد  نآ  تسا و  هدش  لقن  تخس  بش  نیا  رد  يرگید  ياعد  وا  زا  و 

نِم َتقَلَخ  امَو  تقَلَخ ، نَمِِرئاس  نِم  ٍقِراطَو  ٍمِشاغ  ِّلُک  ِّرَـش  نِم  لَواُطی ، الَو  ُلَواُحی  يذَّلا ال  ِعینَملا  َکِمامِِذب  ًامِـصَتعُم  َّمُهّللا  ُتیَـسمأ  »
ِتَیب ِلهأِءالَِوب  ٍهَِغباس  ٍساِبِلب  ٍفوخَم ، ِّلُک  نِم  ٍهَّنُج  یف  ِقِطاّنلاَو ، ِِتماّصلا  َکِقلَخ 
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ِکُّسَمَّتلاَو مِهِّقَِحب ، ِفاِرتعالا  یف  ِصالخالا  ِنیـصَح  ٍرادِِجب  يِذِأب ، یل  ٍدِـصاق  ِّلُک  نِم  ًابِجَتُحم  مِهیَلَعَو ، ِهیلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن 
.اوبَناج نَم  ُِبناجأَو  اوَداع ، نَم  يداُعاَو  اَولاو ، نَم  یلاُوا  مِهَیلإَو ، مُهنِمَو  مِِهبَو  مِهیفو ، مُهَعَمَو  مَُهل  َّقَحلا  َّنأ  ًاِنقوم  مِِهلبَِحب ،

تاوـمَّسلا ِعیدَِـبب  يِداـعألا  یّنَع  ُتزَجَح  میظع ، اـی  هیقَّتا  اـم  ِّلُـک  ِّرَـش  نِم  یقَّتا  ِمِِـهب  َّمُـهّللا  یندِـعأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف 
.(1)« َنیمِحاَّرلا َمَحرأ  ای  َنورِصُبیال  مُهَف  مُهانیَشغأَف  ًاّدَس  مِهِفلَخ  نِمَو  ًاّدَس  مِهیدیأ  َنَیب  نِم  انلَعَجَو  ِضرألاَو 

رگمتـس و ره  رـش  زا  .دوشن  عقاو  زواجت  دروم  دسرن و  نادب  یتسد  هک  مدش  هدنهانپ  وت  عینم  راوج  رب  هک  یلاح  رد  ایادخ  مدرک  ماش 
دوخ دنتسه و  ایوگ  هک  اه  نآ  هچ  شومخ و  هچ  يا ؛ هدرک  قلخ  هک  يرگید  ياهزیچ  يا و  هدیرفآ  هک  یناسک  مامت  زا  ینزهار ، ره 

رگنـس هب  دنک  مرازآ  دصق  هک  ره  زا  دنا ، هدـناشوپ  تربمایپ  نادـناخ  یتسود  زا  هتفاب  سابل  اب  یکانـسرت  زیچ  ره  زا  يرپس  ریز  رد  ار 
دزن اه ، نآ  صوصخم  قح  هک  نیا  هب  نیقی  اب  ناشیا  یتسود  هتشر  هب  کسمت  اب  ناراوگرزب و  نآ  قح  هب  فارتعا  اب  صالخا  مکحم 

هک ار  یسک  ره  مراد  تسود  .تسا  اه  نآ  يوس  هب  شماجنا  اه و  نآ  زا  شزاغآ  تساه و  نآ  هلیـسو ي  هب  اهنآ و  شیپ  رد  اه ، نآ 
هرانک وا  زا  ناـنآ  هک  یـسکره  زا  میوج  یم  هراـنک  و  دـنراد ، نمـشد  اـه  نآ  هک  ار  یـسک  ره  مراد  نمـشد  دـنراد ، تسود  اـه  نآ 

.منک زیهرپ  هچ  نآ  ره  رش  زا  ناشیا  تکرب  هب  ایادخ  هد  مهانپ  تسرف و  دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  سپ  دنیوج ،

يّدس ناشیور  شیپ  انامه  نیمز ، اه و  نامسآ  دنروآ  دیدپ  يادخ  هلیـسو ي  هب  مزاس  رود  مدوخ  زا  ار  منانمـشد  گرزب ، يادخ  يا 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  دننیب  یمن  هک  میدنکفا  اه  نآ  رب  هدرپ  متشاذگ و  يّدس  زین  ناشرس  تشپ  میداهن و 
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هب هدیـشک  ياهریـشمش  اب  شیرق  ناشکرـس  دیمد ، حبـص  رون  نوچ  دـیباوخ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باوختخر  رد  ماما 
.تساخرب مالسلا  هیلع  ربمایپ  ياج  زا  هدیشکریشمش  اب  هدنرد  ریش  دننام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  .دندرب  موجه  ربمایپ  هاگباوخ 

؟ تساجک دمحم  هک  دندز  دایرف  وا  هب  دندیسرت و  دندش و  تسس  دندید  ار  وا  نوچ 

: تفگ دنلب  داتسیا و  اه  نآ  ربارب  رد  ماما 

.»؟ دیدوب هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندیـشک  یم  نیمز  هب  يدیماان  سأی و  يور  زا  ار  دوخ  يادر  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  بقع  هب  سپ 
.دوب هدش  اهر  اه  نآ  تسد  زا  دوب ، هدمآ  تافارخ  تیلهاج و  رش  زا  اه  نآ  ییاهر  يارب  هک  یسک  ملسو 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رارف  ثعاب  وا  .دندرک  یم  هاگن  يدـنت  اب  وا  هب  دـنتفرگ و  لد  هب  ار  ماما  هنیک ي  تخـس  نایـشیرق 
دمآ تفر و  نانآ ، يور  شیپ  .دیبلط  یم  هزرابم  هب  هدرمش و  کبس  ار  اه  نآ  وا  .دندوب  هدروخ  یلیـس  وا  زا  قیرط  نیا  هب  دوب و  هدش 

.دوب هتفرگ  هرخس  هب  ار  اه  نآ  درک و  یم 

(ص) ادخ لوسر  اب  رکبوبا  یهارمه 

، هدنرد شوحو  رش  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  درک و  تکرح  برثی  يوس  هب  يزیمآ  تیقفوم  روط  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
روث هوک  هب  ات  دـش  هارمه  وا  اـب  درک و  دروخرب  رکبوبا  هب  هار ، نیب  رد  .داد  تاـجن  دوب ، هدـنکآ  یتسپ  هاـنگ و  اـب  ناـشناج  هک  ناـنآ 

ار رتوبک  تفج  کی  لاعتم ، دـنوادخ  .دـندنام  اج  نآ  رد  بش  هس  دـندش و  نآ  دراو  هک  تسا  يراغ  هوک ، نآ  يـالاب  رد  .دندیـسر 
ادیپ يارب  تعرـس  هب  شیرق  .دنتب  رات  راغ  هناخ ي  رد  هک  درک  یحو  توبکنع  هب  دندرک و  يراذگ  مخت  نآ  لخدـم  رد  هک  داتـسرف 

اناد اپ  ّدر  رثأ و  ندرک  ادیپ  رد  وا  .دوب  کلام » نب  ْهقارس   » اه نآ  زاتشیپ  دندش و  لمع  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک 
نارتوبک و مخت  اج ، نآ  رد  درک و  بیقعت  راغ  ات  ار  اپ  ّدر  .دوب  هربخ  و 
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ار اه  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دش  یم  هتـسکش  نارتوبک  مخت  دندوب  هدش  راغ  دراو  رگا  تفگ : دید و  ار  توبکنع  رات 
: دناوخ یم  ار  ادخ  دید و  یم 

«. نک روک  ار  اه  نآ  ياه  مشچ  ایادخ  مُهَراصبأ : ِمعأ  َّمُهّللا  »

دوخ ياپ  شیپ  رگا  هک  تفگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  رکبوبا  .تفرگ  ار  ناشلقع  درک و  روک  ار  اه  نآ  ياه  مشچ  ادخ 
«. تسام اب  ادخ  سرتن ، : » تفگ وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  سرت  .دید  دنهاوخ  ار  ام  دنرگنب  ار 

: دش لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  همیرک  هیآ  نیا  و 

ُهللا َلَزنأَف  انَعَم  َهللا  َّنإ  نَزَحتـال  ِِهبِحاـِصل  ُلوقَیذإ  ِراـغلا  ِیف  اـمُه  ذإ  ِنیَنثا  ِیناـث  اورَفَک  َنیذَّلا  ُهَجَرخأ  ذإ  ُهللا  ُهَرَـصَن  دَـقَف  ِهورُـصنَت  ـالإ  ﴿

يرای ار  وا  رگا  « ؛ (1)﴾ ٌمیکَح ٌزیزَع  ُهللاَو  ایلُعلا  یِه  ِهللا  ُهَِملَکَو  یلفُّسلا  اورَفَک  َنیذَّلا  َهَِملَک  َلَعَجَو  اـهوََرت  َمل  ٍدونُِجب  ُهَدَّیأَو  ِهیَلَع  ُهَتَنیکَس 
ود نآ  ماگنه  نآ  رد  .دوب  رفن  نیمود  هک  یلاح  رد  دندرک  نوریب  هکم  زا  ار  وا  نارفاک  هک  هاگنآ  درک ، يرای  ار  وا  دنوادخ  دـیدرکن 
اب داتـسرف و  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  عقوم  نیا  رد  .تسام  اب  ادـخ  روخم  مغ  هک  تفگ  یم  دوخ  هارمه  هب  وا  دـندوب و  راغ  رد 

زیزع و دـنوادخ  داد و  رارق  الاب  ار  ادـخ  نخـس  نییاپ و  ار  نارفاک  راتفگ  درک و  تیوقت  ار  وا  دـیدرک  یمن  هدـهاشم  هک  ییاهرکـشل 
«. تسا میکح 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـندید  ار  ام  تفگ  دیـسرت و  رکبوبا  .درک  راردا  راغ  هناـهد ي  رد  دـش و  دراو  نایـشیرق  زا  یکی 
.(2)« دنتسشن یمن  ام  يوربور  زاب  تروع  اب  دندید  یم  ار  ام  رگا  : » دومرف

.دندش جراخ  هنیدم  يوس  هب  راغ  زا  دندش  نمیا  وجتسج  زا  رکبوبا  ربمایپ و  نوچ 
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(ص) ادخ لوسر  زا  هنیدم  لابقتسا 

دنتفاتش وا  لابقتسا  هب  همیسارس  یگمه  دندش ، علطم  هنیدم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییامرف  فیرشت  زا  برثی  مدرم  نوچ 
: دندناوخ یم  دش و  دنلب  نانز  هلهله ي  يادص  و 

انیَلَع ُرجَفلا  َعَلَط 

عادَولا ِتاِّینَث  نِم 

انیَلَع ُرکُّشلا  َبَجَو 

(1) عاد   ِ اعَد هللا ام 

.درک عولط  ام  رب  رجف  عادولا  تاینث  فرط  زا  * 

.داد ام  هب  میتساوخ  ادخ  زا  هچ  نآ  نوچ  تسا ؛ بجاو  ام  رب  رکش  و  * 

اج نآ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  .دوب  هدیدن  دوخ  هب  ار  نآ  دـننام  برثی  هک  دوب  یندـشن  شومارف  يزور  زور ، نآ 
، دوب زاس  تشونرـس  نیمز  يور  ياه  تما  ملاع و  للم  همه ي  يارب  هک  دیحوت  تلود  ساسا  رب  ار  دوخ  گرزب  تلود  دـش ، رقتـسم 

.درک مالعا  ار  دنمان  یم  لیاضف  بادآ و  هک  هچ  نآ  ناسنا و  قوقح  داهن و  انب 

دش و رورـس  یلاحـشوخ و  زا  ولمم  وا  دورو  هب  اه  نآ  نداد  تراشب  هنیدم و  لها  یتسود  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق 
.دش دنهاوخ  شتلود  هیاپ ي  توعد و  راصنا  يدوز  هب  اه  نآ  هک  تسناد  یم 

برثی هب  ماما  ترجه 

دزن هک  یتاناما  يادا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  درک ، چوک  برثی  هب  هکم  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
رگا دنک : مالعا  ءاحطب  رد  يدانم  هک  داد  روتسد  تخادرپ و  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  نوید  اه و  هعیدو  درک و  مادقا  دوب  یبن 

باسح تاناما و  همه ي  هک  نآ  زا  دعب  .دریگب  ار  دوخ  تناما  دیایب و  دراد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  یتناما  یـسک 
زا رفن  تفه  .درک  ترجه  برثی  يوس  هب  اه  نآ  اب  درک و  راوس  ار  اه  همطاف  زا  هرهطم  نانز  درک ، هیفصت  ار  اه 
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درک و هلمح  اه  نآ  هب  يروالد  تعاجـش و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنتفرگ  ار  وا  هار  يولج  رفـس ، زا  يریگولج  يارب  شیرق  ناشکرس 
.(1) دندرک رارف  هیقب  دناسر و  لتق  هب  ار  اه  نآ  زا  یکی 

نیا زا  لبق  دیـسر  ابق  هب  هک  تسا  هدش  هتفگ  دیـسر و  برثی  هب  ات  تشادن  یهجوت  زیچ  چیه  هب  درک و  یط  ار  نابایب  تعرـس ، هب  ماما 
.(2) دوش هنیدم  دراو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  .دننک  رضاح  ار  وا  داد  روتسد  دیسر ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندمآ  ربخ  نوچ 
وا ياپ  يارب  دیشک و  شوغآ  رد  ار  يو  دمآ ، ماما  دزن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورب ، هار  دناوت  یمن  هک  دنتفگ  ملسو  هلآ  و 

، دوخ كرابم  ناهد  بآ  اـب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .تسیرگ  تفوطع  يور  زا  دوب ، هدرک  مرو  نتفر ، هار  يداـیز  زا  هک 
.(3) درکن تیاکش  نآ  زا  هاگ  چیه  نآ ، زا  دعب  تفای و  افش  درک و  حسم  ار  وا  ياپ 

ناناملسم نیب  يردارب 

هطبار درک و  رارقرب  يردارب  راصنا  نیرجاهم و  نیب  هک  دوب  نیا  درک ، مادقا  نآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يراک  نیلوا 
هب نآ ، یمرن  راـگزور و  ياـه  يدـنیاشوخان  رد  هک  درک  کیرـش  ار  اـه  نآ  يراـک ، ره  رد  دروآ و  دوـجوب  هـب  یتـسرد  يردارب  ي 

تبحم یتسود و  هعاشا  حالـصا و  هب  نینچمه  ، (4) درک رارقرب  يردارب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  شدوخ  نیب  دننک و  کمک  رگیدکی 
شتآ رارقرب و  اه  نآ  نیب  هنیرید ، یتموصخ  ینمـشد و  .دنداد  یم  لیکـشت  ار  هنیدم  نینکاس  رتشیب  هک  تخادرپ  جززخ  سوا و  نیب 

هلعش نانآ ، گنج 
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.درک شوماخ  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  رو 

يوبن عماج  دجسم  سیسأت 

، تموکح يارب  يرقم  هک  درک  مادقا  یگرزب  دجسم  سیـسأت  هب  دش ، رقتـسم  برثی  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز 
نیرجاهم و زا  ناناملـسم  .دوب  روط  نیمه  نآ  لوط  عارذ و  نآ 60  ضرع  .دشاب  وا  میلاعت  يارب  یهاگـشناد  تدابع و  يارب  يزکرم 

یم راک  نآ  رد  هصخش  هب  هک  دوب  یناسک  زا  زین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک و  یم  راک  دجـسم ، نیا  نتخاس  رد  راصنا 
: تفگ یم  راک  هب  نیملسم  قیوشت  يارب  ناناملسم  زا  یکی  .درک 

ُلَمعَی ِیبَّنلاَو  اندَعَق  ِنَئل 

ُلِّلَضُملا ُلَمَعلا  اّنِم  َكاَذل 

.دوب دهاوخ  هدننک  هارمگ  ام  راک  رطاخ  نیا  هب  دنکب ، راک  ربمایپ  مینیشنب و  ام  رگا  * 

: دنتفگ یم  دنداد و  یم  باوج  ار  نآ  راک ، ماگنه  رد  ناناملسم 

«. راصنالاو نیرجاهملا  محرا  َمُهّللا  ...هرخالا  شیع  الإ  شیع  «ال 

: دومرف یم  داد و  یم  باوج  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

«. راصنالاو نیرجاهملا  محرا  مهللا  ...هرخالا  شیع  الإ  شیع  «ال 

لمح وا  رب  نیگنس  دایز و  تشخ  نازوت  هنیک  زا  یکی  .دوب  رـسای  نب  رامع  كاپ  دنزرف  راوگرزب ، كاپ  یباحـص  نارگراک ، هلمج  زا 
یم لـتق  هب  ارم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : دوـب و  هدـش  هتـسخ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  هب  درک ؛ یم 

.دننک لمح  دنناوت  یمن  دوخ  هک  دننک  یم  لمح  نم  شود  هب  نیگنس  رایسب  ياهراب  دنناسر ؛

: تفگ یم  درک و  یم  هدنکارپ  شتسد  اب  ار  رامع  راب  يدایز  هک  مدید  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  هملـس  ما 
«. تشک دنهاوخ  زواجتم  هورگ  ار  وت  انامه  دنشک ، یمن  ار  وت  اه  نیا  هیمس ، دنزرف  يا  وت  رب  ياو  »

دوب و يوبن  عماج  دجسم  سیسأت  رد  نارگراک  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
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: دناوخ یم  ار  زجر  نیا 

ادِجاسَملا ُرُمعَی  نَم  يوَتسَی  ال 

ادِعاقو ًاِمئاق  هیف  ُبأدَی 

(1) اِدئاح ِرابُغلا  نع  يری  نَمَو 

.دنتسین يواسم  دنیشن  یم  دتسیا و  یم  هک  یسک  اب  دزاس ، یم  ار  دجسم  هک  یسک  * 

.تسا نادرگیور  رابغ  زا  هک  یسک  نآ  اب  و  * 

برثی و رد  تعرس ، هب  مالسا  دش و  مامت  شتیب  لها  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هناخ  يوبن و  عماج  دجـسم  ندرک  انب 
هب همانـشناد  نیا  لوا  دلج  زا  ام  ثیدح  اج  نیا  رد  .دش  لیکـشت  یگرزب  یمالـسا  تلود  قیرط ، نیا  زا  دـیدرگ و  رـشتنم  نآ  یحاون 

.دیسر نایاپ 
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: عبانم تسرهف 

میرکلا نآرقلا 

 ( أ ) 

هیعرملا حنملاو  هیعرشلا  بادالا 

هونبو بلاطوبأ 

یبرعلا رعشلا  تاهاّجتا 

یبرعلا بدالا  یف  عّیشتلا  رثأ 

هشئاع نینمؤملا  ّمأ  ثیداحأ 

جاجتحالا

هیناطلسلا ماکحالا 

نآرقلا ماکحأ 

هاضقلا رابخأ 

لاوطلا رابخالا 

نآرقلا هلمح  قالخأ 

هیمالسالا هرادالا 

نیدلاو ایندلا  بدأ 

ءایکذالا

داشرالا

داقتعالا لوصأ  یف  داشرالا 

بولقلا داشرا 
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لوزنلا بابسأ 

مامالا عوبسأ 

یلبنحلا نیدلا  سمش 

ناخیلع دّیسلا  لآ  یلع  دمحم 

هراده یفطصم  دمحم 

ینالیکلا دّیس  دمحم 

يرکسعلا یضترم 

یسربطلا

يدرواملل

صاّصجلا

یضاقلا عیکو 

يرونیدلا

يدادغبلا رکب  یبأ 

یلعدرک دمحم 

يدرواملا

يزوجلا نبا 

دیفملا خیشلا 

ینیوجلا

یملیدلا

يروباسینلا يدحاولا  نسحلاوبا 
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راصبتسالا

باعیتسالا

هباغلا دُسا 

بلاط یبأ  هاجن  یف  بلاطملا  ینسأ 

قاقتشالا

هباصالا

هماعلا لوصالا 

یفاکلا لوصأ 

لیمک ءاعد  یلع  ءاوضأ 

هیدّمحملا هّنسلا  یلع  ءاوضأ 

نیدلا لامکإ 

زاجیالاو زاجعالا 

ءاسنلا مالعأ 

يرولا مالعإ 

هعیشلا نایعأ 

یناغالا

یلامالا

قودصلا یلامأ 

یسوطلا یلامأ 

یضترملا یلامأ 
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دیفملا یلامأ 

ع)  ) نیسحلا مامالا 

باّتکلا نم  هعومجم 

یسوطلا خیشلا 

یکلاملا ّربلادبع  نبا 

ریثالا نبا 

نالحد ینیز  دمحأ 

یعمصالا

ینالقسعلا رجح  نبا 

میکحلا یقت  دّمحم  دّیسلا 

ینیلکلا خیشلا 

مولعلا رحب  نیدلاّزع 

هیروبأ دومحم  خیشلا 

قودصلا خیشلا 

یبلاعثلا

هلاحک رمع  اضر 

یسربطلا

یلماعلا نسحم  دّیسلا 

یناهفصالا جرفوبأ 

یلاقلا یلع  وبأ 
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قودصلا خیشلا 

یسوطلا خیشلا 

یضترملا دّیسلا 

دیفملا خیشلا 
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ع)  ) بلاط یبأ  نب  یلع  مامالا 

هلادعلا توص  ع )  ) یلع مامالا 

هیناسنالا

هسایسلاو همامالا 

عامسالا عاتمإ 

هسناؤملاو عاتمالا 

لاومالا

هاورلا هابنا 

فارشالا باسنأ 

نویعلا ناسنا 

ءادتبالاو فقولا  حاضیإ 

بلاط یبأ  نامیإ 

یلئالعلا

دوصقم حاتفلادبع 

قادرج جروج 

هبیتق نبا 

يزیرقملا

يدیحوتلا نایحوبأ 

مالس نب  مساق  دیبعوبأ 

يدیبزلا
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يرذالبلا

یبلحلا میهاربإ  نب  یلع 

يرابنالا مساق  نب  دمحم 

دیفملا خیشلا 

راونالا راحب 

هیاهنلاو هیادبلا 

يزارلا ناتسب 

تاجردلا رئاصب 

رئاخذلاو رئاصبلا 

ءاسنلا تاغالب 

نیمالا دلبلا 

یسلجملا

ریثک نبا 

يزارلادمحم

رافصلا نسحلا  نبدمحم 

يدیحوتلا نایحوبا 

روفیط نبا 

یمهفکلا یلع  نب  میهاربا 

260 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


سلاجملا هجهب 

نییبتلاو نایبلا 

ربلادبع نب  فسوی 

ظحاجلا

(ت)

سورعلا جات 

نودلخ نبا  خیرات 

رکاسع نبا  خیرات 

ریثک نبا  خیرات 

ءادفلا یبأ  خیرات 

دادغب خیرات 

سیمخلا خیرات 

قشمد خیرات 

یبرعلا رعشلا  خیرات 

يربطلا خیرات 

مکحلا ّلظ  یف  قارعلا  خیرات 

يومالا

یبوقعیلا خیرات 

ماکحلا هرصبت 

لوقعلا فحت 
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جاتحملا هفحت 

صاوخلا هرکذت 

هغالبلا جهن  فینصت 

يدیبزلا

دمحم نب  نمحرلادبع 

رکاسع نب  نسح  نب  یلع 

ریثک نبا 

نیدلادامع یلع  نب  لیعامسإ 

يدادغبلا یلع  نب  دمحأ  بیطخلا 

يرکب رایدلا  دمحم  نب  نیسحلا 

رکاسع نبا 

دمحم بیجن 

يربطلا ریرج  نب  دمحم 

یلطوبرخلا ینسح  یلع 

یبوقعیلا حضاو  نب  دمحأ 

يرمعیلا نوحرف  نب  میهاربإ 

هبعش نب  نسح 

يوونلا

يزوجلا نبا 
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ریثک نبا  ریسفت 

ع)  ) يرکسعلا مامالا  ریسفت 

ناهربلا ریسفت 

يواضیبلا ریسفت 

نیلالجلا ریسفت 

قئاقحلا ریسفت 

نایبلا حور  ریسفت 

یناعملا حور  ریسفت 

یفاصلا ریسفت 

يربطلا ریسفت 

یّمقلا ریسفت 

یشاّیعلا ریسفت 

تارف ریسفت 

یبطرقلا ریسفت 

ریبکلا ریسفت 

فاّشکلا ریسفت 

ینامعنلا ریسفت 

نوتملا مامت 

هرضاحملاو لیثمتلا 

فارشالاو هیبنتلا 
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دیحوتلا

ماکحالا بیذهت 

نوضیب بیبل 

یشرقلا ریثک  نب  لیعامسإ 

يرکسعلا مامالا  یلا  بوسنملا 

(ع)

یشرقلا ریثک  نب  لیعامسإ 

ع)  ) يرکسعلا مامالا  یلا  بوسنملا 

ینارحبلا مشاه  دیسلا 

يواضیبلا رمع  نب  هللادبع 

یطویسلا نیدلا  لالج 

یعلیزلا یلع  نب  نامثع 

يوسوربلا یقح  لیعامسإ 

یسولآلا

یناشاکلا ضیفلا 

يربطلا ریرج  نب  دمحم 

یّمقلا میهاربإ  نب  یلع 

یشاّیعلا دوعسم  نب  دمحم 

یفوکلا میهاربإ  نب  تارف 

یبطرقلا دمحأ  نب  دمحم 
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يزارلا رخفلا 

يرشخمزلا رمع  نب  دومحم 

ینامعنلا بنیز  نب  دمحم 

يدفصلا کبیا  نب  لیلخ 

یبلاعثلا

يدوعسملا
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تاغللاو ءامسالا  بیذهت 

رکاسع نبا  خیرات  بیذهت 

بیذهتلا بیذهت 

قودصلا خیشلا 

یسوطلا خیشلا 

يوونلا

ناردب رداقلادبع 

ینالقسعلا رجح  نبا 

(ث)

قاروالا تارمث 

لامعالا باوث 

يومحلا یلع  نبرکبوبأ 

قودصلا خیشلا 

(ج)

لوصالا عماج 

نایبلا عماج 

تاداعسلا عماج 

نونفلا تاحالطصا  یف  مولعلا  عماج 

ریبکلا عماجلا 

عوبسالا لامج 
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عماوجلا عمج 

لمجلا

برعلا راعشأ  هرهمج 

برعلا لئاسر  هرهمج 

ریثالا نب  دمحم  نب  كرابم 

يربطلا ریرج  نب  دمحم 

یقارنلا

دمحأ یبنلادبع 

یطویسلا

سوواط نبا 

یطویسلا

ایرکز نب  دمحم 

یشرقلا دیزوبأ 

توفص یکز  دمحأ 
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مامالا بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع 

تاکربلاوبأ نیدلا  سمش 

(ح)

عبارلا نرقلا  یف  هیمالسالا  هراضحلا 

يرجهلا

هیمالسالا هیبرعلا  هراضحلا 

ءاضق ماکحأ  یف  نیبملا  قحلا 

ع)  ) نینمؤملاریمأ

(ع)

مکحلا لوصأو  مالسالا  هقیقح 

ءایلوالا هیلح 

هیداصتقالاو هیعامتجالا  هایحلا 

هفوکلا یف 

ع)  ) نینمؤملاریمأ مامالا  هایح 

ع)  ) یلع نب  نسحلا  مامالا  هایح 

ع)  ) یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح 

ع)  ) اضر مامالا  هایح 

بلاط یبأ  نب  یلع  مامالا  هایح 

(ع)

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


ع)  ) يدهملا دمحم  مامالا  هایح 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  مامالا  هایح 

ناویحلا هایح 

زتم مدآ 

یلطوبرخلا روتکدلا 

یتالحم هللا  حیبذ 

یعیطملا تیخب  دمحم 

یناهفصالا میعنوبأ 

يدیبزلا نیسح  دمحم 

ردصلا قداص  دمحم  دیسلا 

فلؤملل

فلؤملل

فلؤملل

یطیقنشلا هللا  بیبح  دمحم 

فلؤملل

فلؤملل

يریمدلا
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(خ)

جارخلا

بدالا هنازخ 

يربکلا صئاصخلا 

صئاصخلا

لاصخلا

مالسالا ردص  یف  هباطخلا 

هفالخلا ططخ 

یشرقلا مدآ  نب  ییحی 

يدادغبلا رداقلادبع  خیشلا 

یطویسلا

یئاسنلا

قودصلا خیشلا 

شیورد رهاطدمحم 

نوینیسام

(د)

هعیفرلا تاجردلا 

ثیداحالا یف  هعماللا  رردلا 

هعماجلا

روثنملا ردلا 
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سوردلا

نیحصانلا هرد 

مالسالا مئاعد 

قدصلا لئالد 

ّزتعم نبا  ناوید 

همالس سلوب  ناوید 

يرهاوجلا ناوید 

يریمحلا ناوید 

یندملا ناخ  یلع  دیس 

یحطبالا رقابدمحم 

یطویسلا نیدلا  لالجل 

یلماعلا نیدلا  لامج  نب  دمحم 

يریوخلا نسح  نب  نامثع 

یبرغملا هفینحوبأ 

رفظملا خیشلا 

ّزتعملا نب  هللادبع 

همالس سلوب 

يرهاوجلا يدهم  دمحم 

يریمحلا دمحم  نب  لیعامسإ 
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يرمعلا ناوید 

يرمعلا یقابلادبع 

(ذ)

یبقعلا رئاخذ 

هعیرذلا

یلامالا لیذ 

يربطلا نیدلا  بحم 

ینارهطلا كرزباقآ  همالعلا 

یلاقلا مساقلا  نب  لیعامسإ 

(ر)

راربالا عیبر 

ّیشکلا لاجر 

یشاجنلا لاجر 

ظحاجلا لئاسر 

مالسالا حور 

راطعملا ضورلا 

تاّنجلا تاضور 

یفاکلا هضور 

نیظعاولا هضور 

هرضنلا ضایرلا 
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يرشخمزلا

ّیشکلا رمع  نب  دمحم 

ساّبعلا نب  ّیلع  نب  دمحأ 

یشاجنلا

ظحاجلا

يدنهلا ّیلع  ریم  دّیسلا 

يریمحلا معنملادبع  دمحم 

يراسناوخلا رقابدمحم 

ینیلکلا خیشلا 

يروباسینلا لاّتفلا 

يربطلا نیدلا  بحم 
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(ز)

بادالا رهز 

هّیمالسالا تاملکلا  یف  هنیزلا 

هّیبرعلا

یناوریقلا میهاربإ 

يزارلا متاحلا  وبأ 

(س)

راحبلا هنیفس 

تاذلا ّومس  یف  ینعملا  ّومس 

هجام نبا  ننس 

دواد یبأ  ننس 

یقهیبلا ننس 

يذمرتلا ننس 

یئاسنلا ننس 

ءالبنلا مالعأ  ریس 

هیبلحلا هریسلا 

هیوبنلا هریسلا 

یّمقلا ساّبع  خیشلا 

یلئالعلا

هجام نبا 
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دوادوبأ

یقهیبلا

يذمرتلا

یئاسنلا

یبهذلا دمحأ  نب  دمحم 

یبلحلا

ماشه نبا 

(ش)

هّمئالا لئاضف  یف  رابخالا  حرش 

راهطالا

هیرزالا حرش 

هدیرخ حرش 

هینیعلا هدیصقلا  حرش  یف  هیبیغلا 

هغالبلا جهن  حرش 

هریضملا خیش 

یبرغملا یمیمتلا  هفینح  وبأ 

قوتعم دمحأ 

ریدردلا دمحأ  تاکربلاوبأ 

دیدحلا یبأ  نبا 

هیروبأ دومحم  خیشلا 
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(ص)

یشعالا حبص 

يرهوجلا حاحص 

يراخبلا حیحص 

يذمرتلا حیحص 

ملسم حیحص 

یلوالا هیولعلا  هفیحصلا 

هیناثلا هیولعلا  هفیحصلا 

هوفصلا هوفص 

نیفص

نیتعانصلا

هقرحملا قعاوصلا 

يدنشقلقلا یلع  نب  دمحأ 

يرهوجلا داّمح  نب  لیعامسإ 

يراخبلا

يذمرتلا

يروباسینلا ملسم 

یجیهامسلا هللادبع 

يرونلا ثدحملا 

يزوجلا نبا 
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ایرکز نب  دمحم 

يرکسعلا لالهوبأ 

ینالقسعلا رجح  نبا 

یشعالا حبص 

يرهوجلا حاحص 

(ض)

مالسالا یحض 

نیمأ دمحأ 

(ط)

ءارعشلا لوحف  تاقبط 

يربکلا تاقبطلا 

هسایسلا یف  هیمکحلا  قرطلا 

هیعرشلا

مالس نبا 

دعس نبا 

هّیزوجلا میقلا  نبا 
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(ع)

ع)  ) ّیلع مامالا  هیرقبع 

یضرلا فیرشلا  هیرقبع 

ع)  ) نینمؤملا ریمأ  ماکحأ  بئاجع 

هیلبقلا هیبصعلا 

رردلا دقع 

دیرفلا دقعلا 

لصفملا دقعلا 

مالسالا یف  هعیرشلاو  هدیقعلا 

عئارشلا للع 

ملعلا

هّوبنلا هّیقب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

هفالخلا متاخو 

ءافلخلاو ّیلع 

هونبو ّیلع 

رثالا نویع 

رابخالا نویع 

ع)  ) اضرلا رابخأ  نویع 

داّقعلا

كرابم یکز 
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نیمالا نسحم  دیسلا 

ّصنلا ناسحإ 

یملسلا ییحی  نب  فسوی 

یسلدنالا ّهبردبع  نبا 

ردیح دّیسلا  نیسحلاوبأ 

رهست دلوج  سانجأ 

هیوباب نب  ّیلع  نبدمحم 

یئاسنلا همثیخوبأ 

بیطخلا میرکلادبع 

يرکسعلا نیدلا  مجن 

نیسح هط 

سان دّیس  نبا 

هبیتق نبا 

هیوباب نب  ّیلع  نب  دمحم 

(غ)

تاراغلا

مارملا هیاغ 

ریدغلا

یفقثلا دّمحم  نب  میهاربإ 

ینارحبلا مشاه  دّیسلا 
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ینیمالا همّالعلا 
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رردلاورورغلا

هیمالسالا هراضحلا  یف  هیاغلا  قرفلاوولغلا 

يدمآلا

یئارماسلا مولس  هللادبع 

(ف)

يرابلا حتف 

يربکلا هنتفلا 

نادلبلا حوتف 

نیطمسلا دئارف 

هیسورفلا

یفاکلا عورف 

قورفلا

باطخلا لصف 

هراتخملا لوصفلا 

هّمهملا لوصفلا 

لئاضفلا

هّتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف 

هباحصلا لئاضف 

تایفولا تاوف 

ریدقلا ضیف 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


ینالقسعلا رجح  نبا 

نیسح هط 

يرذالبلا

ینیوجلا دّمحم  میهاربإ 

یناسارخلا

يزوجلا نبا 

ینیلکلا خیشلا 

یفارقلا سیردإ  نب  دمحأ 

يرونلا نیسح  ازریملا 

یضترملا دّیسلا 

یکلاملا غاّبصلا  نبا 

ناذاش نبا 

يدابآزوریفلا

لبنح نبا 

یبتکلا رکاش  نب  دّمحم 

يوانملا

(ق)

یمالسالا سوماقلا 

هللا هیطع  دمحأ 
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دانسالا برق 

یبا نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  ءاضق 

ع)  ) بلاط

دئاوفلاو دعاوقلا 

يریمحلا

يرتستلا خیشلا 

یلماعلا نیدلا  لامج  نب  دّمحم 

(ك)

لماکلا

تارایزلا لماک 

خیرات یف  لماکلا 

هّمغلا فشک 

لوکشکلا

لیضفت یف  ءاّرغلا  هملکلا 

ءارهزلا

نب ّیلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک 

بلاط یبأ 

یعخنلا دایز  نب  لیمک 

لاّمعلا زنک 

قئاقحلا زونک 
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باقلألاو ینکلا 

دربملا

هیولوق نب  دّمحم  نب  رفعج 

ریثألا نبا 

یلبرألا یسیع  نب  ّیلع 

ینارحبلا

نیدلا فرش  مامالا 

یجنکلا یشرقلا  فسوی  نب  دّمحم 

بیطخلا یمشاهلا 

يدنهلا یقّتملا 

يوانملا

یّمقلا ساّبع  خیشلا 

(ل)

برعلا ناسل 

نازیملا ناسل 

فراعملا فئاطل 

هیقشمدلا هعمللا 

روظنم نبا 

رجح نبا 

یبلاعثلا
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هیقشمدلا هعمللا 

یلماعلا نیدلا  لامج  نبدمحم 

(م)

هفالخلا ملاعم  یف  هقانالارثام 

رتشالا کلام 

ع)  ) نینموملاریما خیرات  یف  نیتملا 

بلعث سلاجم 

هینسلا سلاجملا 

لاثمالا عمجم 

نیرحبلا عمجم 

نایبلا عمجم 

دعاوزلا عمجم 

نساحملا

ربحملا

نحملا

رابخالا نویع  باتک  نمراتخملا 

برعلا خیراترصتخم 

تاعجارملا

مکاحلا كردتسم 

يدنشقلقلا هللادبع  نبدمحا 
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میکحلا اضردمحم 

يدنه نسح  رهظم 

بلعث ییحی  نبدمحا 

نیمالا نسحمدیسلا 

ینادیملا

یحیرطلا

یسربطلا

یثیهلا

یقربلا

يدادغبلا بیبح  نبدمحم 

ینسحلا نیسحدمحم 

یلسدنالا مزح  نبا 

یبرغملا میمت  نبدمحا  نبدمحم 

يودربلا میلحلادبع  نبدمحا 

یلعریما

نیدلا فرش  مامالا 

يدوعسم

مکاح هللادبع  نبدمحم 
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دوواد یبادنسم 

هناوع یبادنسم 

لبنح نبدمحا  نسم 

دیز مامالادنسم 

ع)  ) یلع مامالادنسم 

راثالا لکشم 

هنسلا حیباصم 

هغالبلا جهنرداصم 

هدیناساو هغالبلا  جهنرداصم 

فراعملا

یبارعالا نبا  مجعم 

ءابدالا مجعم 

نادلبلا مجعم 

ثیدحلا لاجر  مجعم 

ریبکلا مجعملا 

مجعتساام مجعم 

هغللا نتم  مجعم 

هباحصلا هفرعم 

يزاغملا

هدایسلا حابصمو  هداعسلا  حاتفم 
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مالسالا لبق  برعلا  خیرات  یف  لصفملا 

نیبلاطلا لتاقم 

يروباشینلا

دوواد نب  نامیلس 

يروباشینلا قاحسا  نب  بوقعی 

لبنح نب  محا 

یلع نبدیز  مامالا 

یمرضحلا

يواحطلادمحم نبدمحا 

يوغبلادوعسم نب  نیسح 

همعنلا میهاربا 

ینیسحلاارهزلادبعدیسلا

هبیتق نبا 

یبارعالادمحم نبدمحا 

يومحلا توقای 

يومحلا توقای 

ییوخلادیسلا

یناربطلا

یلسدنالا يرکبلا 

یناهفصالا هللادبع  نبدمحا 
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يدقولارمع نبدمحم 

يوقنلا یقتدمحم 

یلعداوج
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ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  مامالا  لتقم 

ع)  ) نیسحلا لتقم 

عنقملا

هرحملا بساکملا 

یسوطرفلا همحلم 

لحنلاو للملا 

بقانملا

هفینح یبا  بقانملا 

دمحا بقانم 

بلاط یبا  لآ  بقانم 

خ)  ) بلاثملا بقانملا و 

بلاثملا بقانملا و 

یقتنملا

لامآلا یهتنم 

هیقفلا هرضحی  نم ال 

هغالبلا جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم 

نمحرلا بهاوم 

هیندلا بهاوملا 

أطوملا

تایقفوملا
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مالسالاردص یف  هعیشلاوفلؤم 

یناهفصالا جرفلاوبا 

ایندلا یبا  نب  هللادبع 

یمزراوخلا

قودصلا خیشلا 

يراصنالا خیشلا 

یسوطرفلا

یناتسرهشلا

یمزراوخلا دمحأ  نب  قفوملا 

یمزراوخلا

لبنح نب  دمحأ 

بوشآ رهش  نبا 

هفینح وبأ 

يرصملا نامعن  یضاقلا 

یجابلا فلخ  نب  نامیلس 

یمقلا سابع  خیشلا 

قودصلا خیشلا 

ییوخلا میهاربا  خیشلا 

يراوزبسلا دیسلا 

یناطسقلا
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سنا نب  کلام 

راکب نب  ریبزلا 

نیدلا فرش  مامالا 

ص:274
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تاوعدلا جهم 

لادتعالا نازیم 

نارقلا ریسفت  یف  نازیملا 

سوواط نبا 

یبهذلا

ییابطابطلا دیسلا 

(ن)

هرهازلا موجنلا 

سلاجملا ههزن 

رئاسلا لثملا  یلع  رئاثلا  هرصن 

داهتجالاو صنلا 

مالسالا یف  هرادالاو  مکحلا  ماظن 

هیمالسالا مظنلا 

نمیلا هحفن 

راصبالا رون 

سبتقملا نم  رصتخملا  سبقلا  رون 

بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن 

هغالبلا جهن 

هغالبلا جهن 

جهن كردتسم  یف  هداعسلا  جهن 
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هغالبلا

يدرب يرغت  نبا 

يروفصلا نمحرلادبع 

يدفصلا نیدلا  حالص 

نیدلا فرش  مامالا 

ّفلؤملل

سیروم ینییمومید 

یناوریشلا ینمیلا  دمحأ  خیشلا 

یجنلبشلا

ینابزرملا نارمع  نب  دمحم 

يریونلا دمحأ 

حلاصلا یحبص 

هدبع دّمحم 

يدومحملا رقابدّمحم 
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(و)

هعیشلا لئاسو 

نیفص هعقو 

هاضقلاو هالولا 

نایعالا تایفو 

یلماعلا ّرحلا 

يرقنملا محازم  نب  رصن 

يدنکلا فسوی  نب  دمحم 

ناکّلخ نبا 

- ( (ه

تایمشاهلا

هعیشلا یه  هذه 

تیمکلا

ّفلؤملل

(ي)

هّدوملا عیبانی 

يزودنقلا
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2و3 دلج

تفالخ نارود  و  ربمایپ | دهع  رد  (ع ) یلع ماما   : مود دلج 

هراشا

یسانش هعیش  یناهج  عمجم 

یشرقلا فیرش  رقاب  همالع  فلؤم :

مدقم يرظان  نیسح  جاح  ياقآ  تدعاسم  اب  یحلاص  دمحم  دیس  مجرتم :

یسانش هعیش  یناهج  عمجم 

37713774 راگنرود :  / 37756092-37713773 نفلت : ص پ 37158-644  كالپ 90 -  رسای -  رامع  يرتم   45  - مق

1 ص :
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( موس مود و  دلج   ) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  همانشناد  باتک : مان 

یشرقلا فیرش  رقاب  همالع  : فلؤم

یئولراهب هللادبع  : یملع راتساریو  یحلاص  دمحمدیس  : مجرتم

بیذهتلاراد تاراشتنا  : رشان

ینیما میهاربا  دیس  : ارآ هحفص 

اهلگ : هناخپاچ

1395 لوا /  : پاچ خیرات  تبون و 

1000: ژاریت

ناموت  35000: تمیق

978-600-94930-2-9: کباش

.تسا ظوفحم  یسانش  هعیش  یناهج  عمجم  يارب  قوقح  هیلک 

3 ص :
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4 ص :
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دراد سکع 

بلاطم تسرهف 

رشان 17 همدقم 

هب 19 میدقت 

رکشت 20 ریدقت و 

فلؤم 22 همدقم 

همدقم 31

ملسو 34 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  شتاوزغ  داهج و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ردب 35 گنج   - 1

شیرق 35 زا  نایفسوبا  ندیبلط  کمک  فلا - 

هکتاع 36 باوخ 

هعیبر 37 نب  هبتع  تحیصن 

رکشل 38 هب  ماما  نداد  بآ 

راصنا 39 هب  ربمایپ  ياعد 

شیرق 39 رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد 

شباحصا 40 اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

گنج 40

ماما 41 ياه  يروالد 

42 دندش : هتشک  ماما  تسد  هب  هک  یناسک  یماسا 

ردب 44 ناگدش  هتشک  رب  ربمایپ  فقوت 
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شیرق 45 ناریسا 

ناشناگدش 45 هتشک  رب  نایشرق  هودنا 

مالسا 47 يزوریپ 

5 ص :
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دحا 48 گنج   - 2

گنج 49 عورش 

ناناملسم 51 تسکش 

هزمح 53 ترضح  هاگلتق 

بعصم 53 ترضح  هاگلتق 

ربمایپ 54 زا  ماما  تیامح 

دنه 56 ییوج  ماقتنا  سح  ندرک  شکورف 

نایفسوبا 57 مشخ  ندرک  شکورف 

ملسو 57 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نزح 

ملسو 59 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  نایشرق  بیقعت 

نایشرق 59 یلاحشوخ 

قدنخ 59 گنج   - 3

گنج 60 رد  دوهی  شقن 

میعن 61 اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

63 قدنخ : ندنک 

ورمع 64 اب  مالسلا  هیلع  ماما  هزرابم 

ربیخ 69 حتف   - 4

بحرم 73 اب  مالسلا  هیلع  ماما  هزرابم 

هظیرق 74 ینب  گنج   - 5

هظیرق 75 ینب  هب  بعک  تحیصن 
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اهنآ 77 فرط  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مکح  لوبق 

6 ص :
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دعس 77 يرواد 

ریضن 78 ینب  گنج   - 6

يرقلا 79 يداو  گنج   - 7

نمی 79 حتف  مالسلا و  هیلع  ماما 

مالسلا 79 هیلع  ماما  ياعد 

نادمه 80 مالسا 

هکم 81 حتف 

شیرق 81 هب  بطاح  همان 

هکم 83 طیحم  رد 

نایفسوبا 84 سابع و 

ملسو 85 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نایفسوبا 

86 نایفسوبا : رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فاطلا 

هرد 87 يانگنت  رد  نایفسوبا 

نایفسوبا 89 يادن 

دنه 89 تفلاخم 

هکم 90 هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورو 

هکم 90 رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اه 91 تب  زا  هناخ  ندرک  كاپ 

ملسو 94 هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باطخ 

نینح 95 هوزغ   - 8
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ناناملسم 96 رارف 

مالسلا 97 هیلع  ماما  تعاجش 

7 ص :
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ناوفص 97 نایفسوبا و  شنزرس 

نیکرشم 98 تسکش 

اه 98 تمینغ 

تئارب 102 هروس  مالسلا و  هیلع  ماما 

كوبت 103 گنج   - 9

دنک 104 یم  فیصوت  ار  دوخ  داهج  مالسلا  هیلع  ماما 

تلحر 105 ياه  هناشن 

عادولا 108 هجح 

مخ 113 ریدغ  ناتساد 

117 مالسلا :  هیلع  ماما  يارب  یمومع  تعیب 

نید 119 لامکا  هیآ  لوزن 

يدبا 119 هعجاف 

شدوخ 121 زا  صاصق  هدامآ 

هماسا 123 هیرس 

هبنشجنپ 126 زور  تبیصم 

129 ارهز ÷  ترضح  يراوگوس 

دوخ 131 طبس  ود  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس 

یلعا 132 سودرف  يوس  هب 

گرزب 135 هزانج  زیهجت 

رهطم 136 مسج  رب  زامن 
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سدقم 137 مسج  نفد 
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مالسلا 138 مهیلع  تیب  لها  سرت 

138 ملسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  يراوگوس 

هفیقس 139 سالجا 

رکب 139 یبا  تموکح  و 

دش 141 هفیقس  لیکشت  ثعاب  هچنآ 

دعس 145 باطخ 

وا 146 هذخاؤم  دعس و  رب  داقتنا 

راصنا 147 هیحور  فعض 

راصنا 148 فالتخا 

رمع 149 راتفگ  هصالخ 

تقد 151 یسررب و 

راصنا 153 ندش  ریگلفاغ 

رکب 153 یبا  باطخ 

یسررب 154 قیقحت و 

تموکح 158 هب  رکبوبا  ندیسر 

راصنا 162 تسکش 

نایشرق 162 یلاحشوخ 

رکب 167 یبا  تعیب  زا  ماما  عضوم 

تعیب 168 زا  ماما  عانتما 

عطاق 171 تالالدتسا 
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نینمؤملاریما 171 ماما  ضارتعا   - 1

172 ارهز ÷  ترضح   - 2

9 ص :
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جاجتحا 173 تایوتحم 

هلیق 176 ینب  زا  ارهز ÷  ترضح  نتساوخ  يرای 

نسح 177 ماما   - 3

یسراف 177 ناملس   - 4

رسای 178 نب  رامع   - 5

رذوبا 180  - 6

دادقم 181  - 7

بهل 182 یبا  نب  هبتع   - 8

يراصنا 183 بویا  وبا   - 9

يراصنا 184 بعک  نب  یبا   - 10

نالجع 184 نب  نامعن   - 11

فینح 185 نب  نامثع   - 12

فینح 186 نب  لهس   - 13

تباث 186 نب  ْهمیزخ   - 14

ناهیت 187 نب  مثیهلاوبا   - 15

188 راب : فسأت  تامادقا 

188 مالسلا :  هیلع  ماما  هناخ  هب  شروی 

كدف 192 ندرک  یتموکح 

كدف 193 زا  ارهز ÷  ترضح  هبلاطم 

سمخ 196 نتشادرب 
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ربمایپ 197 ثرا  هرداصم 

10 ص :
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198 ارهز ÷  ترضح  دیواج  هبطخ 

206 رکبوبا : ینامیشپ 

207 ارهز :÷  ترضح  تیاضر  يارب  رمث  یب  ياه  ششوک 

مالسلا 209 هیلع  ماما  هاگیاج  زا  يوترپ 

یماظن 209 يورین  دوبن   - 1

نیملسم 211 تدحو  ظفح   - 2

212 ارهز ÷  ترضح  هودنا  مغ و 

گرم 216 رتسب  رد  ارهز ÷  ترضح 

وا 216 تیصو 

223 رمع : هب  وا  تیصو  رکب و  یبا  تافو 

ماما 227 عضوم 

اروش 228 داجیا  رمع و  تفالخ 

وا 229 یلخاد  تسایس 

صاقو 229 یبا  نب  دعس 

مهیا 229 نب  ْهلبج 

هباحص 231 يرابجا  تماقا  موزل 

نیسح 232 هط  يأر 

وا 233 نارازگراک  ناهدنامرف و 

نارازگراک 234 ناهدنامرف و  زا  تبقارم 

رمع 239 یلام  تسایس 
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ناگدننک 241 داقتنا 
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یفطصم 241 دمحم  رتکد   - 1

یلئالع 241 همالع   - 2

مالس 242 هّللادبع  رتکد   - 3

رمع 243 ینامیشپ 

مالسلا 243 هیلع  ماما  يریگ  هرانک 

رمع 246 هب  وا  تحیصن 

مور 246 گنج   - 1

246 سراف : گنج   - 2

هبعک 248 تالآرویز   - 3

248 رمع : رورت 

251 وا : تیصو 

هّللادبع 251 شدنزرف  اب  رمع 

اروش 254 لیکشت 

بیهص 255 زامن 

رمع 255 طسوت  اروش  ياضعا  باختنا 

اروش 256 ياضعا  اب  رمع 

لوا 256 تیاور 

ریبز 257 اب 

258 هحلط : اب 

259 صاقو : یبا  نب  دعس  اب 
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259 فوع : نب  نمحرلادبع  اب 

نیمؤملاریما 260 ماما  اب 
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260 نامثع : اب 

مود 261 تیاور 

موس 263 تیاور 

تاباختنا 265 رب  رظان  تئیه 

دادقم 266 هحلط و  یبا  اب  رمع 

هباحص 267 هب  رمع  راطخا 

ماما 267 يأر 

اروش 269 تافآ 

باختنا 276 هوحن 

نامثع 286 تموکح 

نامثع 287 تیصخش  ياه  هناشن 

هدارا 287 فعض   - 1

نایوما 289 هب  وا  دیدش  بح   - 2

تمعن 290 زان و  هب  وا  لیم   - 3

نامثع 290 يرادا  ياه  ماظن   - 4

نامثع 292 نامکاح  نایلاو و 

رماع 292 نب  هللا  دبع   - 1

هبقع 296 نب  دیلو   - 2

دعس 304 نب  هّللادبع   - 3

نایفس 306 یبا  نب  ْهیواعم   - 4
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صاع 307 نب  دیعس   - 5

نامثع 311 یلام  ياه  تسایس 
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نایوما 313 هب  نامثع  ياه  ششخب 

نایفسوبا 314  - 2

صاع 314 نب  دیعس   - 3

دلاخ 314 نب  هّللادبع   - 4

هبقع 314 نب  دیلو   - 5

صاعلا 315 یبا  نب  مکح   - 6

مکح 315 نب  ناورم  - 7

ناگرزب 318 هب  یمومع  ياه  ششخب 

یضارا 319 یشخب  لویت 

لاوما 322 نداد  صاصتخا  دوخ  هب 

فلاخم 323 ههبج  اب 

نافلاخم 324 یبوکرس 

رسای 324 نب  رامع   - 1

رذوبا 329 اب   - 2

ماش 330 رد  رذوبا  ندرک  ینادنز 

هذبر 334 رد  رذوبا  تشادزاب 

نینمؤملاریما 336 ماما  نانخس 

نسح 337 ماما  نانخس 

نیسح 337 ماما  نانخس 

رسای 338 نب  رامع  نانخس 
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رذوبا 338 نانخس 
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ماما 339 رب  نامثع  مشخ 

دوعسم 341 نب  هّللادبع   - 3

نامثع 344 هیلع  بالقنا 

نارادزرم 346 هب  يرگید  مایپ 

فلتخم 346 قطانم  ياه  تئیه 

يرصم 347 تئیه  فلا - 

یفوک 347 تئیه  ب - 

يرصب 347 تئیه  ج - 

نامثع 347 هب  نایرصم  تشاددای 

دبلط 349 یم  کمک  ماما  زا  نامثع 

نامثع 351 ینکش  نامیپ 

دبلط 352 یم  کمک  هیواعم  زا  نامثع 

نامثع 354 هرصاحم 

دندش 356 رو  هلمح  نامثع  هناخ  هب  هک  يزور 

نامثع 357 هب  هلمح 

میرک 368 نآرق  ربارب  رد  سیدقت  میظعت و 

نآرق 368 تافص 

قطان 370 نآرق 

هدنیآ 370 هتشذگ و  زا  نآرق  نداد  ربخ 

371 ادخ : نامسیر  نآرق ؛
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نآرق 371 ندوب  هدننک  تحیصن 

373 نآرق : نتفرگ  ارف  هب  قیوشت 

15 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


374 نآرق : ظفح 

375 نآرق : متخ  ماگنه  ماما  ياعد 

376 تسا : اه  لد  راهب  نآرق 

میرک 376 نآرق  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ریسفت 

هیآ 435 هلالد 

557 هیآ : زا  دارم 
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رشان همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

روصتم نآ  يارب  یناـیاپ  هک  تسا  تمظع  اـب  گرتـس و  سب  يراـک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیـصخش  هراـبرد  نتفگ  نخس 
هاگآ توبن ، ملع  ثراو  یگنادرم ، هریاد  بطق  وا  .تسا  يرشب  ناهذا  اه و  نامز  زا  رتارف  یهلا ، گرزب  تجح  نیا  تیصخش  تسین ،

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  نامـسآ ، ریز  نیمز و  يور  سک  ره  زا  رتاناد  نیما ، هفیلخ  راوتـسا ، ۀعلق  تواضق ، رد  هباحـص  همه  زا  رت 
.دشاب یم  تلادع  تعاجش و  يوقت و  مسجت  تمصع ، ۀبذاج  تثعب ، راقو  تلاسر ، هوکش  وا ، يومع  رسپ  ملسو ،  هلآ  هیلع و 

يانب گنـس  ناونع  هب  تیالو  تماـما و  هاـگیاج  دـشاب ، یم  ناـنآ  لوا  ماـما  نایعیـش و  ياوشیپ  ناونع  هب  تیـصخش  نیا  هک  اـجنآ  زا 
یم ناشن  ار  رـصنع  نیا  تیمها  ناگتـشذگ  راثآ  ۀعلاطم  تسا  هدوب  يداقتعا  تالمح  نیرتدیدش  دروم  هراومه  هعیـش  ۀعماج  تیوه 

لمحتم ار  يرامش  یب  بئاصم  هار  نیا  رد  هک  تسا  هعیـش  ناملاع  يزور  هنابـش  ياه  شالت  نوهرم  هعیـش  هدش  نییبت  فراعم  دهد ،
ندز هبرض  يارب  نانآ  دننک ، یم  يا  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نانمشد  اه  شالت  نیا  رانک  رد  دندش ،

.دنهد یم  رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  تماما  عوضوم  یعیش  ۀعماج  هب 

فیلأت تیرشب  ملاع  گرزب  تیصخش  نیا  هرابرد  يرامش  یب  راثآ  هتشذگ  ياه  هدس  رد  هک  يروط  نامه  یهلا  لضف  هب  لاح  نیا  اب 
، رصاعم نامز  رد  تسا ، هدش 
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رقاب راوگرزب  همالع  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  دـنا ؛ هدز  تسد  هراـب  نیا  رد  عماـج  يا و  همانـشناد  راـثآ  نتـشون  هب  يددـعتم  ناگدنـسیون 
فیلأت دلج  هدزای  رد  ار  مالسلا »  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مامالا  هعوسوم   » ناونع اب  یشهوژپ  هک  تسا  یـشرقلا  فیرش 

نیا دوب  يرورـض  .تسا  هدمآ  لیـصفت  هب  فلؤم  همدقم ي  رد  ثحابم  یهدنامزاس  یگنوگچ  فادها و  اه ، ترورـض  .تسا  هدومن 
رتشیب تخانش  تهج  يا  هچیرد  ملاع  رـسارس  نابز  یـسراف  اه  نویلیم  يارب  هک  ددرگ  همجرت  یـسراف  ياویـش  نابز  هب  دنمـشزرا  رثا 
یحلاص دـمحم  دیـس  رتکد  ياقآ  بانج  دـنمجرا  لضاف  طـسوت  رثا  نیا  لـیلد  نیمه  هب  .دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ـالوم 

.دنا هداد  هئارا  دنمشزرا  هعوسوم  نیا  زا  ار  مهف  لباق  ناور و  يا  همجرت  قح  هب  هک  تفرگ  ماجنا  یناشاک 

دمحم دیـس  رتکد  ردقنارگ  مجرتم  یـشرقلا و  فیرـش  رقاب  همالع  فلؤم  تامحز  زا  ینادردـق  نمـض  یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم 
نارادتـسود نایوج و  تقیقح  هب  ار  نآ  راختفا  اب  هتـسارآ و  عبط  رویز  هب  ار  گنـس  نارگ  نیزو و  رثا  نیا  هک  دراد  راـختفا  یحلاـص 

.دیامن میدقت  ناهج  رسارس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نابز  یسراف 

تیانع گرزب و  يادـخ  لوبق  دروم  دور  یم  رامـش  هب  زیچاـن  سب  یماـگ  تیـالو  میظع  تمعن  لـباقم  رد  هک  مادـقا  نیا  تسا  دـیما 
هللا ءاش  نا  .دریگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نیرهاطلا  همئالا  وبا  وا  يامظع  تیآ  تجح و 

هتاکربو هللا  همحرو  ملاعلا  راطقا  یف  نینمؤملا  انناوخا  عیمج  یلعو  مکیلع  مالسلاو 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم 
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هب میدقت 

يرشب ندمت  هدنزاس  يرکف  تضهن  گنهاشیپ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا ، مرکم  یبن  نیلسرملا  متاخ  ءایبنادیـس و  یناسنا  شنم  هدارا و  هدننک  دازآ  یجنم و 
هک دیما  نیدب  .تسوا  ملع  رهـش  هزاورد ي  یـصو و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  .دوب و  دح  نیرتالاب  رد  شعیفر  ماقم  هک  ، 

.دشاب ما  یهلا  تاقالم  زور  يارب  يا  هریخذ  دوش و  عقاو  وا  ياضر  فطل و  دروم 
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رکشت ریدقت و 

يربک و تیآ  نآ  هدیدنسپ ي  تافص  ندناسانش  يارب  ای  دنک  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ایصوا  دیس  لیاضف  دریگ  یم  میمـصت  يدرف  یتقو 
دوش قفوم  یـسک  رگا  هک  تسا  میظع  یتزع  راختفا و  گرزب و  ییاعدا  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  دسیونب ، ار  یتاحفـص  گرزب ، ربخ 
یم راختفا  شرهطم  كاپ و  نادـناخ  وا و  دوجو  هب  اـیند  هک  يربماـیپ   ) تسا هدـش  کـیدزن  وا  لوسر  ادـخ و  هب  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ 

ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـج  نآرق ، صن  قبط  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نادـناخ ، نیا  ردـص  رد  دـنک .)
.تسوا ملع  رهش  هزاورد ي 

هنومن زا  نوحـشم  هک  دیوگ  یم  نخـس  شکرابم  یگدـنز  نشور  ياه  قفا  نیدـحوملا و  یلوم  ناشخرد  هرهچ ي  زا  هعومجم ، نیا 
.تسا یناسنا  نوگانوگ  ياه  هبنج  ابیز و  تافص  تمارک و  ياه 

ات دومرف  اطع  ار  هعومجم  نیا  راشتنا  يریگیپ  رب  تراظن  يروآدرگ و  قیفوت  ام  هب  هک  لجوزع ، يادخ  ساپس 
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.مینک میدقت  ار  وبشوخ  هریس ي  نیا  تخانش  قاتشم ، یمارگ و  ناگدنناوخ  هب  دیدج ، يا  هنوگ  هب 

یناروـن دـیفم و  رثا  نیا  دـهاش  زورما  دوـبن ، دـندرک ، تمه  شهوژپ  نیا  ندرک  هداـمآ  رد  هک  یناردارب  تدـعاسم  يراـکمه و  رگا 
.میامنب رکشت  ریدقت و  ناردارب  مامت  تامحز  زا  تسا  مزال  امرب  نیاربانب  .میدوبن 

.تسا هدننک  تباجا  اونش و  وا  هک  انامه  دنک  لوبق  ام  زا  ار  شالت  نیا  منک  یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد  و 

یشرق رقاب  يدهم 

يرجه هجح 1422  يذ   11
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فلؤم همدقم 

درک نتسج  يرون  وترپ  مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  ماما  شا  یصو  ردارب و  هزرابم  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  داهج  زا 
نآ دیـسر و  نیمز  يور  ياه  ناسنا  ایند و  مدرم  همه  هب  شناشخرد  جاوما  تفرگارف و  ار  برعلا  هریزج  نامـسآ  رـسارس  هک  دیبات  و 

لحارم مامت  هک  درک  یم  میدقت  ار  یتاحالصا  هتفرشیپ و  یـشور  مایپ ، نیا  .دوب  شراتفر  وا و  هدارا ي  ناسنا ، رکف  يارب  يدازآ  مایپ 
یتساک یمک و  ندرک  فرطرب  لقع ، ییافوکش  دشر و  لهج ، ندرب  نیب  زا  ملع و  جیورت  هلمج  نآ  زا  تفرگ ؛ یم  رب  رد  ار  یگدنز 

.دوب رون  یهاگآ و  افوکش و  یگدنز  يوس  هب  تیاده  ناسنا و  یگدنز  ياه 

دیحوت هملک ي  نآ  هک  دش  جراخ  دوجو  ملاع  رد  نامسآ  يادنلب  هب  یمالک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  ناهد  زا 
.دوب شخب  یگدنز  لاعتم و  يادخ  شتسرپ  زج  هب  یگدنب  عون  ره  نایاپ  هطقن ي  تشاد و  رب  رد  ار  یناسنا  ياه  يدازآ  مامت  دوب و 

؛ درک نالعا  داد و  رارق  ساسا  لصا و  یباجیا ، تروص  هب  ار  دیحوت  هملک ي  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زکرم هدکتب و  تب و  رارقتسا  لحم  هک  دروآرد  زازتها  هب  يا  هکم  رد  تشارفارب و  شملع  رهش  هزاورد ي  شا و  یـصو  ار  شمچرپ 
.دوب هفارخ  لهج و 

هب تیلهاج  ندـنادرگرب  نآرق و  مچرپ  ندـیچیپ  مهرد  تلاسر و  رون  ندرک  شوماخ  يارب  شیرق  زواـجتم  هلیبق ي  دارفا  زا  يا  هدـع 
ینابیتشپ ربمایپ  زا  دوخ  ریظن  یب  تعاجش  اب  مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  مالـسا ، دیواج  نامرهق  یلو  دنداتـسیا  ربمایپ  لباقم  رد  هعماج ،

.دومن ظفح  هدنرد  شوحو  نآ  رش  زا  ار  وا  داتسیا و  شرانک  رد  درک ؛ تیامح  عافد و  وا  زا  شا  هدنبوک  يورین  اب  درک ؛
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تافـص ریاس  يراکادـف و  تعاجـش و  رد  نسحلاوبا  تیـصخش  اـب  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  یتیـصخش  نآ ، ریغ  مالـسا و  ياـیند  رد 
.دنیوگ یم  نخس  نآ  زا  تمظع  بجعت و  اب  نادنمشناد  دنک و  يربارب  فیرش  نیرفآراختفا و 

ياه تبهوم  .دوب  نید  ماکحا  تعیرـشرارسا و  هب  لماک  هطاحا  دوب ، زراب  صخاش و  هک  نسحلاوبا  هب  دـنوادخ  ياـه  هیدـه  هلمج  زا 
تارک و ماـمت  رد  دوجو  ملاـع  روما  همه ي  لـماش  هکلب  دـش ، یمن  هصـالخ  نید  ماـکحا  تعیرـش و  هقف  رد  وا  یملع  ناوـت  یهلا و 

ینیمز ياه  هار  زا  رتاناد  اه  نآ  هب  نوچ  دیـسرپب  نم  زا  نامـسآ  ياه  هار  زا  : » تفگ یم  وا  دوب ، اـضف  اـه و  ناـشکهک  اـه و  نامـسآ 
«. ...ما

قرش و نیمزرس  رد  تفرگ  میمصت  دوب ، هدرک  توهبم  تام و  شرامش  یب  ياه  ششخب  مولع و  اب  ار  ملاع  هک  نارود ، دمآرـس  نیا 
رد ار  تفرعم  ملع و  دنک و  سیسأت  يژولونکت  تفرـشیپ  ینوگرگد و  يارب  يزکارم  دنک ؛ اپرب  مولع  مامت  يارب  یهاگیاپ  ناتـسبرع ،

.دهد شرتسگ  مالسا  ناهج  مامت 

لوسر شیومعرسپ ، ردارب و  ربارب  رد  نآ  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه  دنداتـسیا  شیاه  نامرآ  اهوزرآ و  ربارب  رد  راکمتـس  ناشکرـس  اما 
هشقن فیعضت  يارب  دندرک و  داجیا  وا  يور  شیپ  ار  یعناوم  دندش و  دحتم  مه  اب  اه  نآ  .دنداتسیا  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.دندرک ناوارف  ششوک  وا  ياه 

دنک و رارقرب  ضحم  قح  بان و  تلادع  هیاپ ي  رب  یتموکح  هک  تسا  نیا  دـسرب  نآ  هب  دـنک و  ارجا  دـیاب  ماما  هک  يزیچ  نیرت  مهم 
وا تموکح  هیاس  رد  مدرم  دشاب ؛ هتشادن  قلعت  صاخ  یهورگ  هب  هک  دنک  میـسقت  شناگدنب  نیب  يا  هنوگ  هب  ار  دنوادخ  ياه  تمعن 

.دشاب هتشادن  دوجو  تکلمم  رد  دنمزاین  مورحم و  چیه  هدوب و  هافر  رد 
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.تسا بجاو  زین  رقف  اب  هزرابم  تسا ، بجاو  رفک  اب  هزرابم  هک  هنوگنامه  تسا و  يواسم  رقف ، رفک و  اب  هزرابم  ماما ، تعیرش  رد 

یم اه  نآ  هافر  یتخبـشوخ و  يارب  وا  دوب ، نیمز  يور  ناگدیـشک  جنر  نامورحم و  يوزرآ  ناگراچیب و  ردپ  ارقف و  ردارب  یلع  ماما 
هب ندیسر  وا و  تسایس  عنام  دنتخادرپ و  وا  اب  ینمـشد  گنج و  هب  دندوب  هدرک  تیبرت  نایوما  هک  يزواجتم  ياهورین  یلو  دیـشوک ،

یتموکح ياه  هصرع  اه و  نادیم  رد  ار  تلادع  مدرم  دنک  هدایپ  ار  شیاه  حرط  هک  داد  یم  تصرف  وا  هب  نامز  رگا  دندش ، شفادها 
.دندوب هدیدن  ار  نآ  دننام  خیرات  مامت  لوط  رد  هک  يروط  هب  دندرک  یم  هدهاشمار  يرادا  و 

هب یپ  رد  یپ  تالکـشم  نارحب و  لیـس  شیومعرـسپ  ردارب و  تلحر  زا  دـعب  تسا ، مالـسا  يایند  رد  مولظم  لوا  راوگرزب ، ماما  نیا 
ماما ...دوش .» یمن  عمج  نادناخ  کی  رد  تفالخ  توبن و  : » دنتفگ دنداد و  رس  یغاد  راعش  زوت ، هنیک  ياهورین  .دش  لیسگ  وا  يوس 
ماـما نامـشچ  زا  ار  باوخ  هودـنا ، نزح و  مغ و  .دـندرک و  يوزنم  نیـشن و  هناـخ  ار  وا  هدومن و  رود  تما  تساـیر  تفـالخ و  زا  ار 

.دنتفرگ یم  هدیدان  وا ، هرابرد ي  ار  ادخ  لوسر  يایاصو  دندرک و  یم  راتفر  يداع  ینطومه  لثم  وا  اب  مدرم  دوب و  هتفرگ 

، دندرک مایق  دندوب  رورغ  تسم  ماگنه  نآ  رد  هک  شیرق  .دیـسر  ماما  هب  تفالخ  يوما -  هلیبق  ياوشیپ  نامثع -  ندش  هتـشک  زا  دعب 
یم دـندوب  هدرک  تراغ  لاملا  تیب  زا  ناـمثع  تموکح  ناـمز  رد  هک  ینـالک  تورث  ناـشحلاصم و  تازاـیتما و  نتفر  تسد  زا  اریز 

یمن نیمأتار  اه  نآ  حلاصم  عفانم و  نوچ  دندیشوک و  وا  تموکح  يدوبان  يارب  یسایس  يدام و  ناوت  ورین و  مامت  اب  سپ  .دندیـسرت 
اب هزرابم  ینمشد و  هب  درک 
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رد درک و  یم  تیامح  ار  ناگراچیب  نیمورحم و  دومن ؛ یم  شـشوک  تلادـع  ییاپرب  يارب  دوب و  قح  يارب  صلاخ  وا  .دـنتخادرپ  وا 
.دیبلط یم  ار  ادخ  ياضر  يراک  ره 

مالـسا و شور  فالخ  رب  هک  تشاد  دـهاوخنرب  اه  نآ  لیم  تحلـصم و  هب  یماگ  چـیه  ماـما  دنتـشاد : نیقی  نازوت ، هنیک  نانمـشد و 
یم اه  نآ  .دـندوب  وا  يریپ  یناوج و  یکدوک و  دـهاش  هدـش و  گرزب  وا  اب  هتخانـش ، بوخ  ار  وا  نوچ  دـشاب ، ناناملـسم  تحلـصم 

توعد يادـتبا  رد  وا  هدـنبوک ي  تابرـض  .دـنک  یم  دروخرب  تدـش  اب  تسا و  تخـسرس  رایـسب  ینید  روما  ربارب  رد  ماما  دنتـسناد :
.درک یم  رشتنم  ناشیاه  هناخ  رد  ار  هودنا  تبیصم و  درک و  یم  ورد  ار  ناشناگرزب  ياهرـس  هک  ماگنه  نآ  دندوب ؛ هدید  ار  یمالـسا 

.دش اه  نآ  مکاح  هفیلخ و  هک  نآ  زا  دعب  دشاب و  هفیلخ  هک  نیا  زا  لبق  دندوب  وا  نمشد  اه  نآ 

نآ هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  دوخ ، ردارب  تاـفو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  یگرزب  ثداوـح  تسا  مزـال 
داعبا یناسفن ، ياهاوه  تاساسحا و  فطاوع و  زا  غراف  یملع و  تاقیقحت  ساـسا  رب  دوش و  یـسررب  قیقد  قیمع و  روط  هب  دـشالتبم 
لیلد نیمه  هب  دنا و  هدنام  توکـسم  هدش و  اهر  مالـسا  ناهج  رد  رگید  ثداوح  دـنور  رد  ثداوح  نیا  .دریگب  رارق  هجوت  دروم  نآ 

.تسا هدش  تالکشم  هوبنا  رد  قرغ 

ینید تاـنایرج  زا  رود  ریگارف و  هناـهاگآ و  یقیقحت  اـت  تسا  هدـشن  هتـشون  مالـسا  خـیرات  هیلوا ، نورق  رد  هک  تـسا  فسأـت  ياـج 
.دریگ تروص  نآ  نوماریپ 

قیمع یقیقحت  دوش و  صاخ  هجوت  دیاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  نامز ، زا  صاخ  ههرب  نیا  هب  تقیقح  رد 
يا هلاه  رد  هدش و  دودحم  ریگاپ  تسد و  ياهدنب  دـیق و  هب  خـیرات ، زا  ههرب  نیا  نوچ  دریگ  ماجنا  نآ  هدیـشوپ ي  لئاسم  هرابرد ي 

.تسا هدش  عقاو  ضامغا  ماهبا و  روسناس و  زا 
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راـک ره  يارب  يرکف  رتـسب  زاـب و  اـه  هار  ماـمت  عـقاو  رد  تسا ؛ هداـمآ  یملع  قـیقحت  هنوـگره  يارب  هنیمز  يرکف ، تضهن  رـصع  رد 
زا رود  هب  هتفرگ و  رارق  یثوروم  هناروکروک ي  ياهدـیلقت  يا و  هفئاط  دـنب  دـیق و  رد  هک  مالـسا  خـیرات  رگم  تسا ، هدامآ  یقیقحت 

.تسا تقد  قیقحت و 

تلم تشونرس  نآ ، رد  هک  دوب  یتموکح  ياروش  هدعاس و  ینب  يارجام  داتفا  قافتا  یمالسا  لوا  رـصع  رد  هک  يا  هثداح  نیرت  مهم 
.دوب روما  ریاس  رب  مدقم  نآ  رد  صاخ  تالیامت  یـصخش و  حلاصم  تیاعر  هکلب  تشادـن ، تیمها  زاس ، تشونرـس  روما  یمالـسا و 

يرکـشل یـسایس و  روما  یمالـسا و  تلود  هب  قلعتم  روما  مامت  زا  یتموکح و  داعبا  تموکح ، زا  ماما  ندرک  رود  اروش ، نیا  فدـه 
.دوب

زا نینچمه  دندش ؛ مورحم  وا  تبهوم  زا  مدرم  دیدرگ و  ریگ  هشوگ  نیشن و  هناخ  ماما  دش و  ققحم  ینـشور  حوضو و  هب  فده  نیا 
.تساوخ یم  وا  هک  نیمز  يور  ياه  تلم  مامت  ملاع و  همه ي  رب  يرترب  لّوحت و  تفرشیپ ،

تخس اهدرد و  نیرت  عیجف  زا  دش ، وربور  یکانتشحو  ثداوح  اب  تما  يربهر  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندنام  رود  لیلد  هب  مالـسا  ناهج 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمشد  نیرت  نمشد  هب  تسا  نیمز  يور  رد  ادخ  هیاس ي  هک  یمالـسا  تفالخ  هک  دوب  نیا  اهالب  نیرت 

.دیسر هیما  ینب  هب  ینعی  ینید ، ياه  شزرا  لوصا و  هب  تبسن  مدرم  نیرت  كانمشخ  وا و  هب  دارفا  نیرتزوت  هنیکو  ملسو  هلآ 

 - دندوب ترـضح  نآ  ملع  نزخم  هعیدو و  هک  ینادناخ  دندروآ -  دراو  ربمایپ  نادـناخ  تیب و  لها  رب  يا  هدـنبوک  تابرـض  هیما  ینب 
.دندرک رشتنم  نیمز  رد  ار  فالخ  داسف و  دندرک و  هدنکارپ  ار  ناشنارادفرط  نایعیش و 

دنداد و همادا  ار  روج  ملظ و  زین  اه  نآ  دندش  یلوتـسم  تموکح  رب  نایـسابع  دش و  هدـیچیپ  مه  رد  نایوما  تموکح  هک  نآ  زا  سپ 
هب ار  تما  يداصتقا  روما 
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ناگدننک توعد  نامه  ای  يولع  تاداس  رس  رب  ار  دوخ  مشخ  اه  نآ  .دنتخادرپ  هنابش  ياه  یشایع  ینارذگـشوخ و  هب  هتفرگ ، تسد 
یبیاصم اه و  نارحب  مامت  کش ، نودب  .دندرک  راتفر  نایعیش  اب  نایوما  زا  رت  كانلوه  رت و  عیجف  رایـسب  دنتخیر و  هعماج  حالـصا  هب 

نیا ياه  ثحب  رد  ام  هک  دوب  هفیقس  ياروش  زا  هتفرگ  تأشن  دندش ، لمحتم  یـسابع  يوما و  ياه  تموکح  نامز  رد  ناناملـسم  هک 
.مینک یم  هدافتسا  نآ  زا  باتک 

رد شیاه  هخاش  تباث و  شلـصا  هک  یکرابم  تخرد  زا  .دوب  نآ  ناشخرد  رون  زا  توبن و  هدرورپ ي  تسد  لاهن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دننک هدافتسا  دنناوت  یم  نآ  هویم ي  زا  راگدرورپ ، هزاجا ي  اب  دنهاوخب  نارگید  تقو  ره  تسا و  نامسآ 

هریس زا  یندشن  ادج  شخب  وا  عقاو  رد  دراد ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هریـس ي  اب  یمکحم  طابترا  ماما ، یگدنز  خیرات 
اه یتحاران  اهدرد و  نامز  مالسا و  تبرغ  ماگنه  ربمایپ ، يارب  مکحم  هناوتشپ ي  وا  .تسوا  يارب  یلعا  يا  هنومن  ربمایپ و  تازرابم  و 

هزاورد داد ؛ رـشن  ار  یهاگآ  دتـسیاب ؛ دوخ  ياپ  يور  تسناوت  مالـسا  ات  درک  تکرـش  داهج  نیرت  گرزب  رد  ربمایپ  اـب  ماـگمه  دوب ؛
.دومن ناوارف  ششوک  كرش ، لهج و  يدوبان  يارب  دوشگ و  یگدنز  يور  هب  ار  ییانشور  هشیدنا و  ياه 

راثآ هتشاد ، لوغشم  دوخ  هب  ار  اهرهش  راصعا و  همه ي  زا  ناملسم  ریغ  ناملـسم و  نیققحم  املع و  راکفا  مامه ، ماما  نیا  تیـصخش 
ریحت رد  همه  نآ ، ریغ  هن  تخانـش و  ار  وا  یبرع  قرـش  هن  .تسا  هدرک  توهبم  تام و  ار  همه  هدنام ، یقاب  وا  زا  هک  یفراعم  یملع و 

هب وا  زا  هچنآ  نینچمه  شتحاصف و  زاجعا  شتغالب ، ولع  وا ، بیجع  ياه  تواضق  زا  دنا  یتفگش  و 

وا هب  تلیضف  یمامت  هک  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ  : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  .نایب  رکف و  رئاخذ  بدا و  ناگراتـس  زا  هدنام  راگدای 
، تسا نآ  عبانم  لیاضف و  همه  هتـسدرس  وا  دنک ، یم  بذج  ار  وا  يا  هفیاط  ره  دـسر و  یم  وا  هب  یتعامج  ره  دوش ، یم  هداد  تبـسن 

«. یناود بسا  نادیم  هدنرب  هقباسم و  نادیم  بیقر  تسوا 
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یگدـنز و زا  هلاقم  اهدـص  وا و  هریـس  شور و  زا  باتک  اه  هد  دـنا ، هدرک  یناوارف  ياه  ثحب  وا  تیـصخش  هرابرد  نابیدا  ناملاع و 
.دنتخادرپ وا  رون  زا  يوترپ  هب  طقف  دندربن و  یپ  وا  یتیصخش  بناوج  مامت  هب  دوجو  نیا  اب  دنتشون  شراثآ 

ياه باتک  اه و  هنیجنگ  تروص  هب  هک  تسوا  یملع  يرکف و  ياه  هتخودنا  ماما و  یتیصخش  راثآ  زا  ولمم  یبرع  ياه  هتشون  تسد 
تاذ هنک  هب  دناوت  یمن  شـشوک  اب  دنچ  ره  یملاع  چیه  هک  مراد  نیقی  نم  لاح  ره  هب  .تسا  دوجوم  ناهج  ياه  هناخباتک  رد  یطخ 

.تسا لاحم  نآ  هب  ندیسر  هکلب  دسرب ، گرزب  دمآرس  نیا  یملع  حطس  هیلاع و  تافص  و 

.دـشاب هتـشاد  دوجو  هدـیقع  فالتخا  هزادـنا  نیا  وا  هرابرد ي  هک  درادـن  دوجو  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  یتیـصخش  خـیرات ، لوط  رد 
قارغا نانخـس  هدرک ، طارفا  وا  یتسود  رد  يا  هدع  دنراد ؛ فالتخا  مه  اب  تدش  هب  دنراد و  یتوافتم  تارظن  وا  نانمـشد  ناتـسود و 

یب تعاجـش  تاذ ، یکاپ  ملع ، يدایز  هرابرد ي  نوچ  .دـنناد  یم  اه  ناـسنا  شخب  یگدـنز  ناـهج و  نیا  ربدـم  ار  وا  هتفگ ، يزیمآ 
.دندرک ادیپ  داقتعا  وا  ییادخ  هب  دندینش و  رایسب  تقیقح  قح و  زا  شعافد  اه و  گنج  رد  شتداشر  ریظن ،

ار اه  نآ  ناردپ  ماما ، هک  لیلد  نیا  هب  دنداد  مکح  نید  زا  وا  جورخ  رفک و  هب  دندرک و  يور  هدایز  وا  اب  ینمـشد  رد  يرگید  هورگ 
ار وا  هیواعم ، رب  ماما  يزوریپ  هظحل ي  رد  هک  يدارفا  نامه  دـنجراوخ ؛ ناوریپ  اه و  یبصان  نانآ  .دـناسر  تکـاله  هب  مالـسا  هار  رد 

هلیح اهنیا  : » دومرف ماما  دش ، داجیا  هنتف  هلیسو  نیدب  دندرک و  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  هیواعم  نارای  .دندرک  تیمکح  شریذپ  هب  راداو 
ناشیاهریـشمش دندادن ، ار  وا  باوج  اه  نآ  اما  دننک ،» یمن  لمع  شماکحا  هب  و  دنرادن ، نامیا  نآرق  هب  و  دنتفرگ ، راک  هب  گنرین  و 

هتفر هک  یهار  دندش  هجوتم  نوچ  سپـس  دندرک ، تیمکح  شریذپ  هب  راداو  ار  واو  دنتفرگ  وا  يوس  هب  ار  ناشیاه  هزین  دندیـشک ، ار 
دنا
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دوخ ریبـعت  هب  دومزآ ، ار  اـه  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دوب  هدرک  تقفاوم  لوا  وا  نوچ  دـنداد ، مکح  وا  ندوب  رفاـک  هب  تسا ، یهارمگ 
هنگ مرجم و  تسد  هب  ات  دش  مدمه  مغ  هودنا و  نزح و  اب  دنام و  اهنت  هفوک  رهـش  رد  ماما  تقو ، نامه  زا  دـندرک و  مهتم  ار  وا  ماما ،

زا دنرود و  هب  نید  زا  دنتـسه و  جراخ  مالـسا  تیاده  زا  جراوخ  اه و  یبصان  تالغ ، نیاربانب  .دیـسر  تداهـش  هب  جراوخ  زا  يراک 
.دنرادن يا  هرهب  نآرق  تیاده 

یشرقلا فیرش  يداه  خیش  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  بانج  مردارب  فاطلا  تامحز و  زا  هک  تسا  رود  هب  يرادافو  فاصنا و  زا 
ناسحا یکین و  رد  درک ، کمک  نم  هب  یتحار  یتخـس و  لاح ، همه  رد  یلاسنهک ، ات  یکدوک  زا  نوچ  منکن ، يدای  هیلع  هللا  تمحر 

وا هب  ار  شاداپ  نیرتهب  هک  مراد  هنازجاع  تساوخرد  یلاعتم  دـنوادخ  زا  .دومن  ما  يرای  فیلأت  قیقحت و  رد  درکن و  یهاـتوک  نم  هب 
نیملـسملا مالـسالا و  تجح  مراوگرزب ، داتـسا  تامحز  زا  تسا  هتـسیاش  .دهد  رارق  دوخ  ترفغم  تمحر و  دروم  ار  وا  دنک و  اطع 

زا دوب ، تیب  لها  هب  تمدخ  رد  نم  قوشم  وا ، یپ  رد  یپ  ياه  قیوشت  یگـشیمه و  فطل  نوچ  منکب  ینادردـق  هفیلخ  نیـسح  خـیش 
مردارب فاـطلا  هب  تسا  مزـال  نینچمه  .مراتـساوخ  ار  وا  قیفوت  دـنوادخ  زا  منک و  یم  ینادردـق  صوـصخ  نیا  رد  شـشالت  یعس و 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  بتکم  هب  هک  منک ، هراشا  هتاکرب  تماد  یعادو  داوج  دیس  راوگرزب  دیس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج 

يارب ار  وا  دنوادخ  مهاوخ  یم  لیزج  رجا  وا  يارب  دنوادخ  زا  .تسا  هدومن  نم  هب  زین  یناوارف  ياه  کمک  هدرک و  يرایـسب  تمدخ 
.دیامن اطع  قیفوت  وا  هب  هدرک و  ظفح  هریخذ و  ملع  لها 

فرشا فجن 

یشرقلا فیرش  رقاب 

يرجه مرحم 1418   18
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ِمیحَرلا ِنَمحَرلا  هللا  ِمِسب 

{ َنورُکشَت مُکَّلََعل    َ هللا اوُقَّتاَف  ٌهَّلِذأ  مَتنأَو  ٍردَِبب  هللا  ُمُکَرَصَن  دََقلَو  }

123 نارمع / لآ 

.دییامن يرازگساپس  هک  دشاب  دینک ، اورپ  ادخ  زا  سپ ، .درک  يرای  دیدوب ، ناوتان  هکنآ  اب  ردب  گنج )  ) رد ار  امش  ادخ  ًانیقی  و 

« َنیدَتعُملا ُّبُِحی  ال    َ هللا َّنإ  اودَتعَت  الَو  مُکَنوِلتاُقی  َنیذَّلا  هللا  ِلیبَس  یف  اوِلتاقَو  »

190 هرقب :

یمن تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ  اریز  دیرذگنرد ، هزادنا  زا  یلو ) ، ) دـیگنجب دـنگنج  یم  امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ ، هار  رد  و 
.دراد

« ًانیبُم ًاحتَف  ََکل  انحَتَف  ّانإ  »

1 حتف :

! یناشخرد يزوریپ  هچ )  ) میدیشخب يزوریپ  ار  وت  ام 

ًائیَـش   َ هللاَّرُـضَی نَلَف  ِهیَبِقَع  یلَع  ِبلَقنَی  نَمَو  مُِکباقعأ  یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  نإَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  اـمَو  }
{ َنیرِکاَّشلا   ُ هللا يِزجَیَسَو 

144 نارمع : لآ 

ای دریمبوا  رگا  ایآ  .تسین  دنتشذگرد  هدمآ و )  ) یناربمایپ مه )  ) وا زا  شیپ  هک  يا  هداتسرف  زج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  و 
يدوز هب  دناسر و  یمن  ادخ  هب  ینایز  چیه  زگره  ددرگزاب ، دوخ  هدیقع  زا  سک  ره  و  دـیدرگ ؟ یم  رب  دوخ  هدـیقع  زا  دوش ، هتـشک 

.دهد یم  شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ 
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همدقم

هک یتیلهاج  دوب ، تیلهاج  دـض  هناحلـسم  هزرابم  رد  نامیا  داهج و  هزرابم و  ربهر  مالـسا و  ناـمرهق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما 
ناگرگ ربارب  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  دوب  يا  هدـنز  يورین  ماما  .دوبن  رکف  یهاگآ و  زا  يا  هنزور  نزاوت و  زا  یناشن  چـیه  لـماح 

.درک یم  تیامح  باتک  لها  نیدرمتم  تیلهاج و 

مامت هک  دروآ  دوجوب  تیلهاج  یتدیقعو  يرکف  یگدـنز  يارب  ار  يا  هدـننک  ناریو  هلزلز  نآ ، لوصا  اه و  هناشن  اب  یمالـسا  بالقنا 
بآ رب  شقن  ار  ناگراچیب  اب  نادـنمروز  گنج  نارتخد و  ندرکروگ  هب  هدـنز  اه ، هدـکتبواه  تب  شتـسرپ  لیبق  زا  نانآ  ياـه  هشقن 

ییادج هقرفت و  زا  دروآ ، دوجوب  یگناگی  تدحو و  دومن ، نشور  ار  دصقم  هار و  هک  دروآ  دوجوب  ار  یقالخ  هتفرـشیپ  ماظن  دومن و 
.داد نایاپ  تیانج  مرج و  هب  دوب و  رازیب 

مامت رد  مالـسا  هار  رد  دوبن و  يّدح  نآ  يارب  هک  ینامیا  تفریذپ ، ار  نآ  زاب  شوغآ  اب  نامیا  باجیا و  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
شیرق نارابج  ناشکرس و  دش ، رو  هطوغ  هناکاب  یب  نآ  رد  گرم ، هب  دنخبل  اب  دنتخادنا  هار  هب  مالسا  هیلع  رب  هک  یتخس  ياه  گنج 

گنن هب  ار  اه  نآ  درک و  ورد  ار  نانآ  نارس  دننک -  شوماخ  ار  نآ  رون  دنچیپب و  مهرد  ار  مالسا  مچرپ  دندیشوک  یم  هک  ییاهنآ  - 
.دومن راداو  رارف  تسکش و 
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.دنک یم  هضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  داهج  هزرابم و  زا  يا  هدنشخرد  تروص  باتک  نیا 

ربمایپ تافو  نآ  دـش و  راچد  نآ  هب  خـیرات  لوط  رد  مالـسا  هک  تسا  یتبیـصم  نیرت  تخـس  زا  يروآدای  باتک ، نیا  ياـه  ثحب  زا 
یهلا فطل  نیا  دش و  نوگرگد  قح  ناکرا  دش و  هدیچیپ  مهرد  تلادع  مچرپ  دوب ، سدـقلا  هریـضح  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نادـنمزاین و يارب  یناـبیاس  نآ  رد  دـش و  دوباـن  ناـمولظم  هآ  نآ  رد  هـک  داد  رییغت  ناـشخرد  يا  هدـیدپ  هـب  ار  خــیرات  يارجم  هـک 
.دوبن نامورحم 

تیاغ ثداوح و  نیا  سرت  میرک  نآرق  درک و  راتفرگ  میظع  يرش  رد  ار  اه  نآ  دش و  یگشیمه  يراتفرگ  تبیصم و  ناناملسم  يارب 
: تسا هدومرف  هدرک ، نالعا  ار  نآ  تارطخ 

(1) مُِکباقعأ } یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  نإَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  امَو  }

ای دریمب  زین  وا  رگا  دنتشذگرد ، و  هدمآ )  ) یناربمایپ مه )  ) وا زا  شیپ  هک  يا  هداتسرف  رگم  تسین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحمو 
؟ درک دیهاوخ  عوجر  تیلهاج  نید  هب  امش  زاب  دوش ، هتشک 

! نید زا  جورخ  زا  رت  تخس  يا  هعجاف  هچ  تشگرب و  زا  رتگرزب  یتبیصم  هچ  و 

رد اهنآ  نداد  رارق  تکلمم و  روما  زا  هرهاط  ترتع  ندرک  رود  ملاع ، گرزب  یجنم  تافو  زا  دـعب  هایـس  تبیـصم  گـنر  نیرت  عیجف 
مولع و زا  هتفرگرب  هک  اه  نآ  یملع  يرکف و  ياه  تورث  زا  هجو  چـیه  هب  تما  هک  یلاـح  رد  دوب ، یعاـمتجا  یگدـنز  زا  يا  هشوگ 

.دنتسین زاین  یب  تسا ، مظعا  لوسر  راکفا 
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.دوب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تفالخ  ندرک  ادج  یمتح  هجیتن ي  دش  راتفرگ  نآ  هب  تما  هک  یتخـس  ياه  بوشآ  مامت  هکنیا  هچ 
وجدوس بازحا  لیکشت  هب  ناش  یسایس  ياه  هشقن  هک  يروط  هب  دش  رشتنم  هباحص  رتشیب  دزن  یحـضاو  لکـش  هب  یـسایس  ياه  عمط 

.دنتشادن تکلمم  لاوما  باستکا  تموکح و  هب  ندیسر  زج  یفده  هک  دش  رجنم 

يرگید زا  سپ  یکی  هک  ییاه  نارحب  تنحم و  باذع ، هجنکش ، ندش ، هتشک  لیبق  زا  دندش  لمحتم  يوبن  نادناخ  هک  یبیاصم  زا  و 
ناگمه رب  شنتـشاد  یمارگ  نآ و  تیاعر  هک  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمرح  نآ  رد  دـمآ و  دوجوب  اه  نآ  يارب 

.دندرکن تاعارم  دوب ، بجاو  مزال و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  تفالخ  راد  هدهع  هک  ییاهنآ  افلخ ، تموکح  زا  تسا  یهاتوک  ضرع  باتک  نیا  ياه  ثحب  زا 
.تسا یخیرات  رداصم  نیرت  مکحم  هب  دنتسم  یبهذم و  تانایرج  زا  رود  ثداوح  زا  نآ  هارمه  هب  هک  هچنآ  و  دندش -  ملسو  هلآ 

.میشاب هتشاد  ...و  دیلقت  ای  يراد  بناج  زا  رود  هب  نآ و  تیعقاو  رب  ینتبم  یمالسا  خیرات  نایب  رد  یمهس  هکنیا  دیما  هب 

قیفوتلا یلو  هّللاو 

فرشا فجن 

یشرقلا فیرش  رقاب 

لوالا 1418 ه- عیبر   20
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(ص) ربمایپ اب  شتاوزغ  داهج و  رد  ع )  ) یلع ماما 

هراشا

درک و توعد  یگدنز  يراکهزب  گنج و  یبارخ  اه و  یناریو  زا  ناسنا  يدازآ  حلص و  هب  ار  مدرم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ناشراکفا هک  ییاهنآ  دش -  زاغآ  دوب ، هدرک  ادیپ  مسجت  نایشرق  رد  هک  یلهاج  ياوق  زکرم  هک  ییاج  هکم -  زا  شناشخرد  توعد 

هللا لوسر  اب  هزرابم  هب  هدـش و  لطاب  ناشرحـس  هدرک ، مرو  ناشندرگ  ياه  گر  سپ  دوب ، هتفرگ  وخ  یهاوخدوخ  ربک و  یناداـن ، رب 
يدـنت و زا  یـصالخ  يارب  ورنیا  زا  .دـنتخادرپ  هدروآ ، ناـمیا  وا  هب  هک  یـسک  ره  هجنکـش  باذـع و  ملـسو و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

.دندش هشبح  هب  ترجه  هب  روبجم  نایشرق  تنوشخ 

، تسویپ هّللا  ءاقل  هب  نوچ  دوب ، بلاط  یبا  شیرق -  نمؤم  ءاحطب و  خیـش  شیومع -  تیامح  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
برثی هب  سپ  دندرک ، قفاوت  عامتجا و  وا  لتق  رب  شیرق  .دـیدن  دوش ، هدـنهانپ  نآ  هب  هک  ار  ینکر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

دندرک و مایق  دندیسرت و  تخس  نایشرق  .دید  ار  شیرای  هب  تباجتسا  شتوعد و  هب  نامیا  تیامح و  اجنآ  یلاها  زا  درک و  ترجاهم 
شوماخ وا و  اب  هزرابم  يارب  ار  یماـظن  يداـصتقا و  تاـناکما  ماـمت  تفرگ و  رارق  هفقو  نودـب  وا  هیلع  رب  گـنج  عورـش  رب  ناـشیأر 

.دنتفرگ راک  هب  تلاسر  رون  ندرک 

مامت رد  درک و  یم  تیامح  وا  زا  دوجو  مامت  اب  داتـسیا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
وا ار  مچرپ  درک و  راذگاو  وا  هب  ار  شرکشل  یهدنامرف  ربمایپ ’ دیگنج و  هناروالد  تخادنا ، هار  هب  وا  هیلع  رب  شیرق  هک  ییاه  گنج 

.تشارفا یم  رب 
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اه تب  شتـسرپ  زا  ناـسنا  رکف  هدارا و  يدازآ  هّللا ، هملک  نتـشارفارب  نآ  فدـه  هک  دوب  وا  هارمه  اـه  گـنج  همه  رد  هشیمه و  ماـما 
.دراد یمزاب  میقتسم  هار  زا  دنک و  یم  قحلم  هدنرچ  تاناویح  هلفاق  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یکانرطخ  ضارما  زا  رکف و  يابو  هک  تسا 

هتشاد و روضح  مالسا  هملکزا  عافد  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ماما  هک  میوش  یم  یتاوزغ  یضعب  روآدای  ام  لاح ، ره  هب 
: تسا هتشارفارب  ار  دیحوت  مچرپ 

ردب گنج   - 1

هراشا

یهارمگ رفک و  نایاوشیپ  هب  یعطاق  هبرض  نیملسم و  يارب  یگرزب  حتف  هدرک ، تبث  مالسا  يارب  ار  يراکشآ  يزوریپ  ، (1) ردب هوزغ 
، درک زیزع  ردب  هعقاو  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شلوسر  هدنب و  لاعتم ، يادخ  دوب و  ناشنارابج  شیرق و  ناشکرس  زا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  گنج  نیا  رد  زراب  نامرهق  دومن و  عافد  شا  هملک  زا  درک ، رهاظ  ار  شنید  دومن ، راوخ  ار  شنانمشد 
دناسر یم  تکاله  هب  ار  شیرق  زا  نیدـحلم  نیزواجتم و  درک و  یم  ورد  ار  نیکرـشم  نارـس  هک  دوب  یگرم  ساد  وا  ریـشمش  دوب و 

: مینک یم  یسررب  ار  ردب  گنج  راصتخا  هب  هک 

شیرق زا  نایفسوبا  ندیبلط  کمک  فلا - 

هراشا

نوچ دـندوب ، وا  اـب  شیرق  زا  رفن  داـتفه  هک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  ماـش  يوـس  هب  تراـجت  يارب  مالـسا ، نمـشد  لوا  نایفـسوبا ،" "

، دـش علطم  اه  نآ  تشگزاب  زا  ربمایپ  دنتـشگ ، یم  رب  هکم  يوس  هب  دـندیرخ و  ار  ناشرظن  دروم  يالاک  دیـسر و  مامتا  هب  ناشتراجت 
ار نانآ  لاوما  الاک و  ات  دناوخارف  اه  نآ  يوس  هب  ار  شباحصا  سپ 

35 ص :

.تسا هنیدم  هکم و  نیب  عقاو  یناکم  ردب ، - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 405 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_35_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار نیا  نایفـسوبا  دنهد و  همادا  مالـسا  اب  هزرابم  هب  دـنناوتن  هک  دوب  اه  نآ  يداصتقا  عضو  فیعـضت  يارب  لمع  نیا  دـننک و  هرداصم 
نایفسوبا تفاتـش و  وا  کمک  هب  شیرق  دننک ، ینابیتشپ  ناشلاوما  الاک و  زا  ات  درک  تیامح  کمک و  تساوخرد  شیرق  زا  دیمهف و 

اب ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـهد  تاجن  نیملـسم  سرتسد  زا  ار  ناوراک  تسناوت  درک و  باختنا  یمومع  هار  زا  ریغ  یهار 
.دز ودرا  شرکشلاب  ردب  رد  داد و  همادا  شدوخ  تفرشیپ  هب  نایفسوبا  هب  ندیسر  يارب  دندوب  وا  اب  هک  یناناملسم 

هکتاع باوخ 

وا يارب  ار  ناتـساد  تفر و  بلطملادبع " نب  سابع   " شردارب دزن  تعرـس  هب  دید ، یکانتـشحو  باوخ  بلطملادـبع  رتخد  هکتاع " "

: تفگ داد و  حرش 

...تسا هدرک  تحاران  ارم  هک  ما  هدید  یباوخ  بشید 

؟ يا هدید  هچ  باوخ  رد  تفگ : ًاروف  سابع 

: تفگ داد و  حرش  یتحاران  سرت و  اب  ار  ناتساد 

.میوگ یمن  وت  يارب  الا  ریگ و  هدینشن  نم  زا  ار  نیا  دسرب ، وت  موق  هب  یمیظع  رش  مسرت  یم 

: تفگ دنکن ، عیاش  شیرق  نیب  رد  ار  نآ  هک  تفرگ  تنامض  وا  زا  نوچ 

رارف ناتگرم  لحم  هب  دـجن ، لآ  يا  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  اجنآ  رد  دـمآ و  حـطبا "  " يالاب ات  شرتش  اـب  هک  مدـید  ار  يراوسرتش 
دش درخ  دیسر و  هوک  نیئاپ  هب  ات  دمآ  دنکفا ، ار  نآ  تشادرب و  ار  یگنـس  مدید  سپ  دندش ، عمج  وا  رود  هب  همه  مدرم  مدید  دینک ،

...تفرگ رارق  نآ  رد  گنس  نآ  زا  يا  هکت  هکنیا  رگم  دنامن  هکم  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  و 
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هنیس دنک و  نامتک  ار  نآ  تسناوتن  دیسرت و  داد ، یم  هکم  یلاها  يارب  یمیظع  رطخ  زا  ربخ  هک  كانتـشحو  باوخ  نیا  زا  سابع " "

اب تفر و  سابع  يوس  هب  .دیـسر  لهجوبا  هب  ربخ  دـش و  عیاش  مدرم  نیب  ات  درک  یم  وگزاـب  ار  نآ  مدرم  يارب  دـش و  گـنت  نآ  زا  وا 
زین ناتنانز  هب  اعدا  نیا  یتح  دـننک ، يربماـیپ  ياـعدا  ناـتنادرم  هک  دـیدشن  یـضار  نیا  هب  اـیآ  بلطملادـبع ، ینب  يا  تفگ : رخـسمت 

.(1) ..دیسر

هار هب  هودـنا  تبیـصم و  اه  نآ  ياه  هناـخ  ماـمت  رد  ردـب  هعقاو  دـناشک و  يدوباـن  هب  ار  نایـشرق  دـش و  یلمع  هکتاـع "  " باوخ اـما 
.دنکفا اه  نآ  رس  رب  يراوخ  تلذ و  رتچ  تخادنا و 

هعیبر نب  هبتع  تحیصن 

رذح رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  گنج  زا  ار  دوخ  موق  هعیبر " نب  هبتع   " ددرگ رو  هلعـش  گنج  شتآ  هکنیا  زا  لبق 
: تفگ دومن و  یهن  نیملسم  رب  گنج  باب  شیاشگ  زا  ار  اه  نآ  تشاد و 

هبتع  " دییوگب دیزادنیب و  نم  ندرگ  هب  ار  ناهانگ  موق ، يا  ..دیبای  یمن  تسد  اه  نآ  هب  امـش  دنفک و  رب  ناج  هک  مدـید  ار  یموق  نم 
..متسین رتوسرت  امش  زا  نم  هک  دیناد  یم  تسا و  وسرت  هعیبر " نب 

: دز دایرف  وا  رب  بضغ  ظیغ و  اب  دش ، كانبضغ  تدشب  دینش ، ار  هبتع  تحیصن  لهجوبا 

سرت و ار  تناـج  ماـمت  هک  منیب  یم  ار  وـت  متفرگ ، یم  زاـگ  ار  وا  تفگ  یم  ار  نیا  وـت  زا  ریغ  رگا  ادـخ  هـب  ییوـگ ؟ یم  ار  نـیا  وـت 
..تسا هتفرگ  تشحو 
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: تفگ درک و  در  تنوشخ  اب  ار  نآ  هبتع  و 

هتسأ ًارفصمای  ّریعت  يایا 

؟(1) نبجا انیا  مویلا  ملعتس 

؟ تسا رتوسرت  یسک  هچ  هک  یمهف  یم  زورما  تسا ؟ درز  وا  هاگنمیشن  هک  یسک  يا  يریگ  یم  بیع  نم  هب  وت 

: دومرف شباحصا  هب  دش ، هریخ  وا  يور  رد  تسیرگن و  دوب  راوس  يزمرق  رتش  رب  هک  هبتع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2)« ...اودُشرَی ُهوُعیُطی  نإ  ِرَمحألا ، ِلَمَجلا  ِبِحاص  َدنِعَف  ٌریَخ  ِموَقلا  َنِم  ٍدَحأ  یف  نُکَی  نإ  »

...دنوش یم  داشرا  دننک  تعاطا  وا  زا  رگا  تسا ، خرس  رتش  بحاص  دزن  دشاب  موق  نیا  رد  يریخ  یسک  رد  رگا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هزرابم  هب  میمـصت  هداد و  همادا  شدوخ  لـهج  یهارمگ و  هب  هتفرگ و  هدینـشن  ار  هبتع  تحیـصن  شیرق 
تناها اه  نآ  هب  درمش و  فیعض  ار  اه  نآ  تسیرگن و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  یمک  هب  لهجوبا  .دنتفرگ  ملـسو 

.(3) ...دنا هدش  حبذ  يا  همقل  شباحصا  دمحم و  تفگ : درک و 

رکشل هب  ماما  نداد  بآ 

تفر و هاچ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دندرک ، یگنشت  راهظا  ردب  رد  مالسا  رکشل 
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.(1) دندش باریس  ات  دندیماشآ  نیملسم  دروآ و  بآ  اه  نآ  يارب 

راصنا هب  ربمایپ  ياعد 

، دنک یمن  تیافکاه  نآ  يارب  هک  دنتسه  ییاه  هقان  رب  ندش  راوس  لابند  هب  هک  تسیرگن  راصنا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: تفگ درک و  اعد  اه  نآ  يارب  سپ 

«. ِکلضَف نِم  مِِهنغأَف  ٌَهلاعَو  مُهِعبشأَف  ٌعایِجَو  مُهُسکاَف  ٌهارُعَو  مُهلِمحاَف  ٌهافُح  مُهَّنإ  َمُهَّللا  »

ار اه  نآ  دنراو  لایع  نک و  ریس  ار  اه  نآ  دنا  هنسرگ  ناشوپب و  ار  اه  نآ  دنا  هنهرب  نک و  راوس  ار  اه  نآ  دنتسه ، هدایپ  اه  نیا  ایادخ 
.نادرگ زاین  یب  تدوخ  لضف  زا 

.دوش راوس  نآ  رب  هک  تشاد  يرتش  یسک  ره  دیسر  نایاپ  هب  ردب  گنج  نوچ  .درک  باجتسم  ار  شمیظع  ربمایپ  ياعد  لاعتم  يادخ 
(2) .دیدرگ زاین  یب  يراو  لایع  ره  دنتفرگ و  هیدف  ءارسا  يارب  دندیسر و  ماعط  هب  شیرق  يالاک  زا  دندش و  هدیشوپ  ناگنهرب  همه 

شیرق رب  ربمایپ | ياعد 

، دندوب باوخ  رد  وا  زج  ناناملـسم  همه ي  دناوخ و  یم  زامن  یتخرد  رانک  رد  دیباوخن و  ار  بش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
اعد نیا  هب  ار  لاعتم  يادخ  وا  هک  دومرف  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگنآ 

: دناوخ یم 

ُمُهَّفِحأ َمُـهَّللا  ینَتدَـعَو ، يذَّلا  َكَرــصَنَف  َمُـهَّللا  َکـلوسَر ، ُبِّذَُـکتَو  َکـُبِراُحت  اـهَرخَفَو  اـِهئالَیُِخب  تَـلَبقأ  دَـق  ٌشیَُرق  ِهِذـَـه  َمُـهَّللا  »
(3)« ...َهادَغلا
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نآ ایادخ  دنک ، یم  بیذـکت  ار  وت  لوسر  دـناد و  یم  رخف  ار  وت  اب  گنج  هدروآ و  يور  دوخ  نابـسا  اب  هک  تسا  شیرق  نیا  ایادـخ 
...نادرگ كاله  ناهاگحبص  ار  اهنآ  ایادخ  نکاطع ، يدومرف  هدعو  هک  يزوریپ 

شباحصا اب  (ص ) ربمایپ

: تفگ یم  اه  نآ  هب  دیشخب و  یم  طاشن  ورین و  ار  شباحصا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« َهَّنَجلا   ُ هّللا ُهَلَخدأ  الإ  ٍِربدُم  َریَغ  ًالِبقُم  ًابِسَتُحم  ًاِرباص  َلَتُقیَف  ٌلُجَر  مُُهِلتاُقیال  ِهِدَِیب ! ٍدَّمَُحم  ُسفَن  يذَّلاَو  »

هب تشپ  دش و  هتـشک  ریبدت  اب  درک و  يرادـیاپ  رگا  هک  دـگنج  یمن  امـش  زا  يدرم  تسوا ، تسد  رد  دـمحم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب 
.دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  ادخ  هکنیا  رگم  درکن  نمشد 

.دنتفر ادخ  نانمشد  هزرابم  هب  ریش  نوچ  تخیگنارب و  ار  هدارا  مزع و  ناشناج  رد  تاملک  نیا  و 

گنج

دش و عورـش  يدالیم  لاس 624  هیوناژ  مهدزناپ  اب  فداصم  يرجه  مود  لاس  كراـبملا  ناـضمر  مهدـفه  هعمج  زور  حبـص  گـنج 
شیرق و نانامرهق  اه  نآ  دندش ؛ جراخ  دیلو "  " و هبیـش "  " و هعیبر " نب  هبتع   " اه نآ  نیب  زا  سپـس  .دندرک  زاغآ  ار  گنج  نایـشرق 
: تفگ درک و  ریقحت  ار  اه  نآ  هبتع  دـندش ، جراخ  اه  نآ  اب  هزرابم  يارب  راصنا  زا  یناناوج  .دـندوب  اـه  نآ  ماـظن  هراوس  ناـگنهاشیپ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .مینک  هزرابم  بلطملادبع  ینب  زا  نامیاهومعرـسپ  اب  میهاوخ  یم  ام  هدوبن ، امـش  ام  دصق 
"، هبتع  " ربارب رد  هزمح "  " .داتسرف اه  نآ  اب  هزرابم  يارب  ار  هزمح "  " و یلع "  " و هدیبع " "
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(1) .دنتفرگ رارق  دیلو "  " ربارب رد  یلع "  " و هبیش "  " ربارب رد  هدیبع " "

اه نآ  زا  کی  ره  دـندز و  رگیدـکی  هب  تبرـض  ود  هعیبر  نبا  هدـیبع و  اما  دنتـشک و  ار  دوخ  ياـبقر  هزمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما 
كرت ار  وا  هزاـنج  هدرک و  هـلمح  وا  رب  ناشیاهریــشمش  اـب  هزمح  یلع و  هـک  دـندوب  هدرک  تباـث  رگیدــکی  رــس  رب  ار  ناشریــشمش 

(2) .دندرک

ناناملسم دوب و  نمشد  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  نازرابم و  نیرت  تخس  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  ادیپ  تدش  گنج 
ورف اهنآ  تهبا  دش و  رهاظ  نایشرق  فص  رد  تسکـش  تسا : هدومرف  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  دندش ، یم  هدنهانپ  وا  هب 

.دندروخ ار  تسکش  نیرتدب  تخیر و 

ماما ياه  يروالد 

یلص لوسر  رکـشل  رد  وا  یگدنگنج  يورین  درک و  زورب  فیـصوت  لباق  ریغ  یتمواقم  تعاجـش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا 
درک رشتنم  اه  نآ  نیب  رد  ار  يدوبان  لتق و  درک و  یم  ورد  ار  اه  نآ  نارـس  دوب و  هتفر  ورف  نایـشرق  طسو  رد  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا 

يروط هب 

يریشمش  (3) «: یلع الإ  یتَف  راقَفلاوُذ و ال  الإ  َفیَس  ال  : » دز ادص  لیئربج  دندمآ و  تفگـش  هب  وا  يروالد  زا  اه  نامـسآ  هکئالم  هک 
.تسین یلع  زج  يدرمناوج  راقفلاوذ و  زج 

هب دومن و  لیلذ  راوخ و  ار  نایشرق  هک  یسک  درک ، مالسا  بیصن  گرزب ، ياوشیپ  ماما و  تسد  هب  ار  مالسا  راکشآ  يزوریپ  دنوادخ 
.درک راتفرگ  رارف  گنن 
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: دندش هتشک  ماما  تسد  هب  هک  یناسک  یماسا 

ادج نت  زا  ار  اه  نآ  رس  ماما  هک  ییاهنآ  مان  دشاب ، هدیسرن  وا  هب  گنج  نیا  رد  ماما  ریـشمش  هک  دوبن  نایـشرق  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ 
: تسا ریز  حرشب  دوب  هدرک 

.دوب نایفسوبا -  نز  هیواعم و  ردام  دنه -  ردارب  وا  دندیسرت و  یم  وا  زا  همه  دوب ، یکانرطخ  كاب و  یب  درم  هک  هبتع  نب  دیلو   - 1

.نایفس یبا  نب  هلظنح   - 2

.دندیسرت یم  وا  زا  نانامرهق  دوب ، یکانرطخ  يوجگنج  دیعس ، نب  صاع   - 3

مارتحا وا  هب  شیرق  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  ینمـشد  رد  نیکرـشم  نیرت  تخـس  زا  دـلیوخ ، نب  لـفون   - 4
.دوب فانم  دبع  نب  لفون  ینب  زا  وا  .دندرک  یم  يوریپ  وا  زا  دنتشاد و  یم  گرزب  ار  وا  دوب و  مدق  شیپ  هتشاذگ و 

.دوسالا نب  هعمز   - 5

.رادلادبع ینب  زا  هدلک  نب  ثراح  نب  رضن   - 6

.دوب یهارمگ  لها  ياسؤر  زا  لفون ، نب  يدع  نب  همیعط   - 7

.هّللادیبع نب  هحلط  يومع  میت  نب  بعک  نب  نامثع  نب  ریمع   - 8

.هّللادیبع نب  نامثع   - 9

.نامثع ردارب  هّللادیبع  نب  کلام   - 10

.موزخم ینب  زا  هریغملا  نب  هیما  نب  دوعسم   - 11

.هریغم نب  هفیذح  یبا  نب  هفیذح   - 12

.هریغملا نب  هکافلا  نب  سیق   - 13

.هریغم نب  دیلو  نب  سیقوبا   - 14
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.موزخم نب  رمع   - 15

.هعمز نب  ثراح   - 16

.هعافر یبا  نب  رذنموبا   - 17

.یمهس جاجح  نب  هبنم   - 18

.مهس ینب  زا  هبنم  نب  صاع   - 19

.هدلک نب  همقلع   - 20

.يدع نب  سیق  نب  صاعلاوبا   - 21

.صاعلا یبا  نب  هریغم  نب  هیواعم   - 22

.هعیبر نب  ناذول   - 23

.هعافر یبا  نب  رذنم  نب  هّللادبع   - 24

.میوع نب  بئاس  نب  بجاح   - 25

.ناذول نب  هریغم  نب  سوا   - 26

.صیلم نب  دیز   - 27

.فیوع یبا  نب  مناغ   - 28

.رماع ینب  فیلح  بهو  نب  دیعس   - 29

.سیقلادبع نب  رماع  نب  هیواعم   - 30

.کلام نب  بئاس   - 31

.دسا نب  ثراحلا  ریهز  نب  لیمج  نب  هّللادبع   - 32

.سنخا نب  مکحلاوبا   - 33
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.(1) هریغم نب  هیما  یبا  نب  ماشه   - 34

.درک ادج  نت  زا  مالسا  هار  رد  دوخ  ریشمش  اب  ار  اه  نآ  ياهرس  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دندوب  یناسک  اهنیا 

ردب ناگدش  هتشک  رب  ربمایپ  فقوت 

یتخس باذع و  زا  هک  ار  هچنآ  دومن و  گنرد  اه  نآ  رس  رب  درک و  فقوت  ردب  ناگدش  هتـشک  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: داد رارق  باطخ  دروم  ار  اه  نآ  دش و  روآدای  دوب  هدرک  لمحت  اه  نآ  زا  اه 

«: ....ماشه نب  لهجابأ  ایو  فلخ ! نب  هیما  ایو  هعیبر ! نب  هبیش  ایو  هعیبر ، نب  هبتعای  بیلقلا ! لهأ  ای  »

....ماشه نب  لهجابا  يا  و  فلخ ! نب  هیما  يا  و  هعیبر ! نب  هبیش  يا  و  هعیبر ، نب  هبتع  يا  هاچ ! لها  يا 

: تفگ اه  نآ  هب  سپس  درمشرب ، دندوب  هتخادرپ  اه  نآرازآ  هجنکش و  هب  هک  ییاهنآ  زا  یهورگ  و 

« ًاقح ّیبر  یندعو  ام  ُتدجو  دق  ینإف  ًاقح ؟ مکُّبر  دعوام  متدجو  لَه  »

.متفای قح  دوب ، هداد  هدعو  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  نم  دیتفای ؟ قح  دوب ، هدرک  هدعو  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ایآ 

: دنتفگ وا  هب  دندرک و  بجعت  ناگدش  هتشک  هب  وا  باطخ  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  و 

44 ص :
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؟ ینک یم  ملکت  دنا ، هدرم  هک  یهورگ  اب  ایآ  ادخ ، لوسر  يا 

: داد باوج  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(1)« ینوبیجی نأ  نوعیطتسی  مهنکل ال  مهنم و  لوقأ  امل  عمسأب  متنأ  امو  »

.دنهدب ارم  باوج  دنناوت  یمن  اه  نآ  نکل  میوگ و  یم  اه  نآ  هب  هچنآ  رد  دیتسین  اه  نآ  زا  رتاونش  امش  و 

لوسر هنوگنیا  تسا ، هدش  لیکـشت  نآ  زا  شرـصنع  هچنآ  هب  ددرگ  یمرب  دوش و  یم  هدیـسوپ  اه  مسج  اما  دنور ، یمن  نیب  زا  حاورا 
.درک نالعا  ادخ 

شیرق ناریسا 

اه نآ  زا  یـضعب  زا  مرکا ’ لوسر   (2) .دندش ریسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهورین  تسد  هب  نایـشرق  زا  رفن  داتفه  دودح 
هب هک  درک  رما  ار  دنتـشاد  نتـشون  ندـناوخ و  داوس  یلو  دـندوبن  هیزج  تخادرپ  هب  رداق  هک  یناسک  درک و  ناشدازآ  تفرگ و  هیزج 
رد يداوس  یب  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  مادقا  نیلوا  راک  نیا  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنهد  دای  نتـشون  ندناوخ و  ناناملـسم 

.داد ماجنا  دوخ  تختیاپ 

ناشناگدش هتشک  رب  نایشرق  هودنا 

زا ار  شرـس  درک  دهع  نایفـسوبا  .دندرک  ناهنپ  هنیـس  رد  ار  دوخ  هودنا  دـندش و  نیگهودـنا  ناشناگدـش  هتـشک  رب  تخـس  نایـشرق 
اه نآ  يارب  هنوگچ  تفگ : یم  تشاد و  ناهنپ  شتیب  لها  رب  ار  شهودـنا  یلو  دـش  متام  رد  قرغ  دـنه  شرـسمه  دـیوشن و  تبانج 

هب هن  دننک ، تتامش  ار  ام  دیسر  شباحصا  دمحم و  هب  نآ  ربخ  یتقو  میرگب 

45 ص :
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.میریگب ماقتنا  نانآ  زا  میگنجب و  شباحصا  دمحم و  اب  هکنیا  ات  دشاب  مارح  نم  رب  نغور  ادخ 

: دنا هدرک  یناوخ  هیثرم  نینچ  اه  نآ  هرابرد  اه  نآ  ءارعش  یضعب  هک  دوب  هتشاذگ  نایشرق  ناج  رب  يدرد  ردب  ناگدش  هتشک 

ردب بیلق  بیلقلاب  اذامف 

مارکلا موقلاو  نایتفلا  نم 

ردب بیلق  بیلقلاب  اذامو 

(1) مانسلاب لکث  يریشلا  نم 

.تسا هدش  رپ  هدش  هتشک  راوگرزب  موق  ناناوج و  زا  ردب ! هاچ  تسا  یهاچ  هچ  سپ 

.درک رادغاد  ار  يدایز  دارفا  هک  تسا  نیبوچ  ياه  هزین  زا  رپ  هک  ردب ! هاچ  تسا  یهاچ  هچ  و 

نیا سایا " نب  دیـسا  ، " دندرک تعیب  تفالخ  هب  ماما  اب  دنتفریذپ و  ار  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  یتح  دنتفرگ  لد  هب  ار  ماما  هنیک  شیرق  و 
: تسا هتفگ  هتسکش و  ار  دوخ  تعیب  قیوشت و  ماما  اب  هزرابم  رب  ار  شیرق  هدورس و  ار  تایبا 

مکازخأ هیاغ  عمجم  لک  یف 

حرقلا یکاذملا  یلع  ّربأ  عذج 

اورکنت املأ  مکّرد  هّلل 

یحتسیو میرکلا  رحلا  رکذی  دق 

مکانفا يذلا  همطاف  نبا  اذه 

حبذی مل  هضعب  هلتقبو  ًاحبذ 

هبیرضت اوّقتاو  ًاجرخ  هوطعا 

حبرت مل  هعیبو  لیلذلا  لعف 

هماعد لک  نیأو  لوهکلا  نیأ 

حطبالا نیز  نیأو  تالضعملا  یف 
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يرتفی ًابرضو  ًاعصق  مهانفأ 

حفصی مل  هّدح  لمعی  فیسلاب 

.دش زوریپ  دنملاس  ناریپ  رب  درک و  اوسر  ار  امش  سرون  یناوجون  دش  اپرب  یمچرپ  هک  ینمجنا  ره  رد 

دراد مرش  نآ  زا  يراوگرزب  درمدازآ  ره  هک  يزیچ  دیرادنپ  یم  دب  ار  ناوج  نیا  رادرک  امش  ایآ  دهد  ریخ  ناتیادخ 

.اجرد نتشک  هب  ندیرب و  رس  هب  درک  دوبان  ار  امش  هک  تسا  دسا  رتخد  همطاف  رسپ  نیا 

يدوس هک  یتعیب  دـننک و  یم  راوخ  نوبز و  نادرم  هک  يراک  دـینک  ظفح  ار  دوخ  وا  ياه  تبرـض  زا  دـیهدب و  يزیچ  یلاـم و  وا  هب 
.درادن

؟ تساجک هکم  ییابیز  تنیز و  دنیاجک ؟ راوگان  دماشیپ  ره  رد  ناهاگهانپ  ناگرزب و  دنیاجک ؟ نادنمدرخ  ناریپ و 

.تشادن راک  نآ  يانهپ  هب  درک و  یم  ادج  نآ  يزیت  هب  هک  ریشمش  زا  ییاه  تبرض هب  درک ، دوبان  اج  رد  ینتشک  هب  ار  امش 

ثرا هب  ار  بیع  تلذ و  داد و  راشتنا  ار  ازع  هودنا و  نزح و  ناشیاه  هناخ  رد  دیناشچ ، نایشرق  هب  ار  يراوخ  ماج  مالسا ، نامرهق  ماما 
دیحوت هملک  دنچیپب و  مهرد  ار  مالسا  مچرپ  هک  دندیشوک  یم  دندوب ، وا  نمـشد  مالـسا و  نانمـشد  اه  نآ  نوچ  .دروآ  اه  نآ  يارب 

.دننک شوماخ  ار 

مالسا يزوریپ 

تسدب زیگنا  ساره  یتردق  تفرگ و  توق  نیملسم  تکوش  تمظع و  دش ، لئان  يریگمـشچ  يزوریپ  هب  ردب  گنج  رد  مالـسا  هاپس 
نانمشد هیلع  رب  گنج  نادیم  رد  نتخیر  ورف  يارب  یقیوشت  هکنیا  هچ  دوب  تاحوتف  لصا  زاغآ و  نآ  دروآ و 
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.دوب مالسا 

هک دوب  گرم  ساد  وا  ریشمش  .دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هّللادسا  نآ ، رد  زوریپ  راکشآ و  نامرهق  تفای و  نایاپ  ردب  گنج 
بش و مالـسا ، هب  يرهاظ  شیارگ  زا  دعب  یتح  نانآ  .دندرواین  نامیا  ادـخ  هب  يا  هظحل  هک  دروآ  یم  دورف  ینایـشرق  ندرگرب  ار  نآ 

دوب اه  نآ  ریبادت  نایشرق و  يوس  زا  دندش ، التبم  نآ  هب  نیملـسم  هک  ار  هچنآ  مامت  دندوب و  مالـسا  زا  ماقتنا  گنرین و  ددص  رد  زور 
دوب ردب  گنج  زا  دعب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ءارهز  ملاع  نانز  هدیس  اب  مالسلا  هیلع  ماما  جاودزا  هک  تسا  رکذ  نایاش  و 

.مینک یم  نایب  یصاخ  لصف  رد  ار  نآ  ام  و 

دحا گنج   - 2

هراشا

هودنا نزح و  .دندرک  تفایرد  هودنا  یتحاران و  اب  ردب  گنج  نادیم  رد  ار  نآ  زا  هلصاح  تراسخ  راب و  تفخ  تسکش  ربخ  شیرق ،
ناهنپ و ناشناج  رد  هودنا  ات  درک  مارح  درم  نز و  ناگدش  هتـشک  رب  ار  هیرگ  هیواعم -  ردام  دنه -  دـش و  رـشتنم  مدرم  نیب  رد  دایز 

.دنکن شوماخ  نیملسم  زا  ماقتنا  ناگ و  هتشک  یهاوخ  نوخ  زج  ار  نآ  يزیچ  هدنام ، رو  هلعش 

چیه شناـج  قمع  رد  هک  دوب  ینعم  ماـمت  هب  یناداـن  وا  .دوـب  نادـیم  نیا  رد  لوا  هدـنامرفو  شیرق  سییر  دـحا  گـنج  رد  نایفـسوبا 
هللا یلـص  هّللا  لوسر  هیلع  گنج  رب  ار  لیابق  مدرم و  هدوت  وا  .درواـین  ناـمیا  لاـعتم  يادـخ  هب  يا  هظحل  هدرکن ، ذوفن  یناـسنا  شزرا 

دـیرخ و یم  هحلـسا  اهنآ ، ندرک  هدامآ  ناناملـسم و  اب  گـنج  يارب  يروآ و  عمج  ار  لاوما  درک و  یم  کـیرحت  ملـسو  هلآ  هیلع و 
اب ناوارف  گرب  زاس و  اب  سپ  .دـنداد  تبثم  خـساپ  دنتـشاد -  هنیک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  یی  اه نآ  شیرق -  رتشیب 

ره ناشنانامیپ و  مه  مامت 
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قیوشت يارب  زین  ار  ناـشنانز  هدـش ، جراـخ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  گـنج  يارب  درک ، یم  يوریپ  اـه  نآ  زا  هک  سک 
.دندروآ گنج  هب  دوخ  اب  ناشدارفا 

: دندرک یم  قیوشت  گنج  هب  ار  ناشنادنزرف  نارهوش و  هدز ، فد  تشاد و  هدهع  هب  هیواعم -  ردام  دنه -  ار  نانز  تسایر 

راّتب لکب  ًابرض  رایدالا  هامح  ًاهیو  رادلادبع  ینب  ًاهیو 

رارق باطخ  دروم  ار  دوخ  موق  دوب و  دنلب  دنه  يادص  ودینزب  زیت  ریشمش  اب  رهش ، نایماح  امش  رب  ياو  رادلادبع ، ینب  يا  امش  رب  ياو 
: تفگ یم  داد و  یم 

قرافن اوربدت  وأ  قرامنلا  شرفنو  قناعن  اولبقت  نإ 

قماو ریغ  قارف 

.مینارتسگ یم  شرف  امش  يارب  میریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  امش  ام  دیگنجب  بوخ  دیروایب و  يور  رگا 

.عوجر ریغ  ندش  ادج  میوش ، یم  ادج  دینک  تشپ  رگا 

ياه يدـیلپ  اـه  نآ  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  گـنج  رد  نادرم  ربهر  شرهوش  ناـنز و  ربهر  هیواـعم  رداـم 
یم شـشوک  ریخ  زا  مدرم  ندرک  رود  ادخ و  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هک  یـشرق -  لیابق  زا  ناگدـش  خـسم  ناشکرـس و  نیدـترم ،

.دندرک یم  لمح  دوخ  اب  ار  دندرک - 

گنج عورش 

رد و  هحلط " یبا  نب  هحلط   " نیکرشم رکشل  شیپاشیپ  رد  دندوب و  وجگنج  دصتفه  ناناملسم  رکشل  رفن و  رازه  هس  نیکرـشم  رکـشل 
اب ادخ  هک  دینک  یم  نامگ  امش  دمحم ، باحصا  يا  تفگ : درک و  دنلب  ار  شیادص  دوب و  مچرپ  شتسد 

ریشمش
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مالـسا و نامرهق  دنک ؟ یم  هزرابم  نم  اب  یـسک  هچ  سپ  درب ، یم  تشهب  هب  ار  امـش  ام  ریـشمش  اب  دتـسرف و  یم  منهج  هب  ار  ام  امش ،
: تفگ دمآ و  شیپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هللا  دسا 

« رانلا یلإ  یفیسب  کلِّجعأ  یتح  کقرافأال  هّللاو ! »

.متسرفب منهج  هب  مریشمش  اب  ار  وت  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  هللاو 

هب ار  وا  دنک ، ادج  ار  وا  رـس  تساوخ  ماما  دش ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  داتفا و  نیمز  رب  دـش و  عطق  شیاپ  هک  دز  وا  هب  یتبرـض  ماما 
تکاله هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیـسر و  تکاله  هب  ات  دیـشکن  لوط  یتعاس  درک و  اهر  ار  وا  ماما  داد ، مسق  محر 
هدـیمان هورگ  چوق  شتعاجـش  رطاخ  هب  دوب و  شیرق  نانامرهق  زا  وا  (1) و  دندش لاحشوخ  ناناملسم  همه  هکنانچ  دش  لاحـشوخ  وا 

شیرق نانامرهق  تسد  هب  وا  زا  دعب  مچرپ  دش و  ادیپ  ناشفوفص  رد  تسکش  دندش و  تسس  راوخ و  نیکرـشم  وا  نتـشک  اب  .دش  یم 
.تشک یمار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  داتفا و 

زا يدرم  هاگره  درک و  یم  رو  هلعـش  نیملـسم  هیلع  رب  نیکرـشم  سوفن  رد  شدوخ  راعـش  اب  ار  گـنج  دوب و  رکـشل  طـسو  رد  دـنه 
.(2) ...شکب مشچ  هب  ار  همرس  نیا  ینز ، وت  تفگ : یم  داد و  یم  وا  هب  ناد  همرس  زا  یلیم  درک  یم  رارف  شیرق 

هب و  دوـب -  هباحـص  ناـگرزب  زا  وا  داد -  هناـجدابا "  " هب يریـشمش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنیا  گـنج  نیا  روـص  زا  و 
هب ار  یخرـس  هچراپ  دید  دـنک ، یم  راک  هچ  نآ  اب  وا  دـنیبب  ات  تفر  وا  لابند  هب  دـش و  تحاران  تهج  نیا  زا  ریبز "  " دادـن و ریبز " "

شرس
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: تفگ یم  دمآ و  گنج  نادیم  هب  تسب و  شرس  رب  ار  گرم  هچراپ  دنتفگ : راصنا  تسب ،

یلیلخ یندهاع  يذلا  انأ 

لیخنلا يدل  حفسلاب  نحنو 

لوسکلا یف  رهدلا  موقأ  الأ 

(1) لوسرلاو هّللا  فیسب  ّرفأ 

.مینک یم  يراج  امرخ  تخرد  دزن  ام  هتفرگ و  نامیپ  نم  زا  نم  لیلخ  هک  متسه  یسک  نآ  نم 

.مهد یم  رارف  لوسر  ادخ و  ریشمش  اب  دیارگن  یلبنت  هب  راگزور  هکنیا  يارب 

هب ار  گرم  هناجدوبا  .درک  راکشآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوس  زا  عافد  رد  ار  دوخ  یتخـسرس  تعاجـش و  رعـش ، نیا  اب  و 
ار ریشمش  يراوگرزب  يور  زا  هکنیا  رگم  تشاذگ  وا  رس  رب  ار  دوخ  ریشمش  درک و  هلمح  هیواعم  ردام  دنه  رب  درب و  نایـشرق  يودرا 

.تفای تسرد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يأر  تسیرگن ، هناجد  یبا  تعاجش  هب  ریبز  نوچ  تشادرب و 

ناناملسم تسکش 

دوش و هدیچیپ  مهرد  مالسا  مچرپ  دوب  کیدزن  هک  دندش  راچد  يراب  تبیصم  تراسخ  هدننک و  درخ  تسکش  هب  ناناملسم  هنافسأتم 
هب مزلم  ار  اه  نآ  هک  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگنج  ياه  هشقن  هب  مالسا  رکـشل  زا  یهورگ  تفلاخم  لیلد  هب  نیا 

.دوب هدومن  نآ  ءارجا 

رـس تشپ  زا  هک  دوـب  هدرپـس  هوـک  هندرگ  رب   (2)" ریبـج نب  هللادـبع   " یگدرکرـس هب  ار  یهورگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ناشیاج زا  هک  درک  دیکأت  اه  نآ  هب  دننک و  تیامح  ار  نیملسم 
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شیرق هدومن ، دراو  اه  نآ  هب  يدایز  تراسخ  هدرک ، يریگ  فدـه  شیرق  رکـشل  يوس  هب  ار  ناـشنامک  ریت و  ناـنآ  .دـننکن  تکرح 
هدرک كرت  ار  دوخ  لحم  زین  نازادناریت  دندروآ ، يور  نآ  تراغ  يارب  ناناملسم  هدرک و  رارف  هدومن و  اهر  ار  دوخ  حالـس  ثاثا و 

.دندومن یچیپرس  دوخ ، لحم  ندرکن  كرت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  زا  دنتخادرپ و  ثاثا  يروآ  عمج  هب  و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  هب  رـس  تشپ  زا  تشک و  ار  اه  نآ  درک و  هلمح  نازادناریت  هیقب  هب  دید ، ار  نیا  دیلو " نب  دلاخ   " یتقو
هللا یلص  ادخ  لوسر  صخش  صاخ  تروص  هب  نیکرشم  فده  .درب  نیب  زا  ار  مالسا  رکشل  ناگرزب  رتشیب  درک و  هلمح  ملـسو  هلآ  و 

ملسو هلآ  هیلع و 

دوب يراج  شتروص  هب  لیـس  دننام  نوخ  دش و  هراپ  وا  ياهبل  تسکـش و  شیاهنادند  تشادرب ، تحارج  دنچ  گنج  نیا  رد  وا  .دوب 
: دومرف یم  هک  یلاح  رد  درک  یم  كاپ  ار  نآ  و 

(1) «! هّللا یلإ  مهوعدَی  وهو  مِهِِّیبَن  َهجَو  اوبَّضَخ  ٌموق  حلُفی  َفیک  »

! دناوخ یم  ادخ  يوس  هب  ار  اه  نآ  وا  دندرک و  باضخ  ار  ناشربمایپ  تروص  هک  یموق  دوش  یم  راگتسر  هنوگچ 

نایفـسوبا اه  نآ  سأر  رد  دوب و  وا  نتـشک  ناشدـصق  هدرک ، هطاحا  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نایـشرق  میئل  تسپ و  دارفا 
اب ناناملـسم  تسا ، هدش  هتـشک  دـمحم  دـنزب  ادـص  یـصخش  هک  داد  روتـسد  درک و  یم  کیرحت  ربمایپ ’ نتـشک  هب  ار  مدرم  وا  دوب ،

نایفسوبا زا  دندیشوک  رارف  زا  سپ  هباحص  ناگرزب  یضعب  دندرک و  رارف  نخس  نیا  ندینش 
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.دننک ناما  تساوخرد 

هزمح ترضح  هاگلتق 

هللا یلص  ربمایپ  زا  هداتسیا و  هوک  نوچوا  .درک  زورب  یندشان  فصو  یتعاجـش  تداشر و  بلطملادبع " نب  ْهزمح   " دیواج دیهـش  زا 
.دومن یم  باریس  نیدحلم  رافک و  نوخ  زا  ار  نیمز  دنکفا و  یم  كاخ  هب  ار  نمشد  نانامرهق  درک و  یم  تیامح  ملـسو  هلآ  هیلع و 

.دوب هدیشخب  نایملاع  يادخ  هب  ار  دوخ  یگدنز  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  گرم  وا 

دومن باترپ  وا  يوس  هب  درک و  هدامآ  ار  دوخ  هبرح  سپ  دنک ، یم  ورد  دوخ  ریشمش  اب  ار  مدرم  وا  هک  دید  یشحو "  " تسپ راکهزب 
ناج هب  ناج  هک  دیـشکن  یلوط  داتفا و  نیمز  رب  گرزب  نامرهق  .دـش  جراـخ  شیاـپ  ود  نیب  زا  تفرگ و  رارق  وا  رمک  تشپ  رد  نآ  و 

یتبیصم نیرت  كانمغ  وا  تداهش  دش و  دراو  نیملسم  هب  يدایز  تراسخ  گرزب  هدنامرف  نیا  ندش  هتشک  اب   (1) .درک میلست  نیرفآ 
دلوتم هک  يزور  وا  رب  مالس  دیواج و  دیهش  رب  ادخ  مالس  سپ  .دیدرگ  هجاوم  نآ  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب 

.دوش یم  هتخیگنارب  هک  يزور  دیسر و  تداهش  هب  هک  يزور  دش و 

بعصم ترضح  هاگلتق 

شبلق رد  لخاد  درک و  ذوفن  شناج  قامعا  رد  هک  دروآ  ینامیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دوب ، یـشرق  یناوج  بعـصم " "

يوس هب  هدننک  توعد  مالـسا و  نید  رـشبم  ناونع  هب  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  لمحت  ار  اه  باذع  عاونا  دـش و 
یلص هّللا  لوسر  رکشل  نارادرس  زا  یکی  دحا  گنج  رد  دندش و  ناملسم  هنیدم  مدرم  زا  يرایسب  وا  تسد  هب  داتـسرف ، هنیدم  هب  ادخ 

تشک و ار  وا  تسادخ ، لوسر  هکنیا  نامگ  هب  هئمق " نبا   " دوب و ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

53 ص :

ص199. ج2 ، يربط ، خیرات  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 424 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  دوخ  ربدم  لقاع و  ناهدنامرف  زا  یکی  دید و  يدایز  تراسخ  مالـسا  رکـشل  متـشک ، ار  دمحم  تفگ : درک و  دنلب  ار  شیادـص 
(1) .دوب دایز  مالسا  هب  وا  دیاوف  ردقچ  دهدب ، وا  هب  يدایز  شاداپ  رجا و  دنک و  تمحر  ار  وا  ادخ  .داد  تسد 

(ص) ربمایپ زا  ماما  تیامح 

دمحم هک  نایفـسوبا  يادن  دندرک و  رارف  هتفرگ ، ارف  تشحو  سرت و  ار  ناشرتشیب  دمآ و  دیدپ  نیملـسم  رکـشل  رد  یتخـس  تسکش 
هدرک و هرـصاحم  ار  وا  ادخ  نانمـشد  دـندرک و  اهر  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوزفا و  اه  نآ  سرت  رب  تسا  هدـش  هتـشک 
وا رانک  رد  ماما  داتفا ، دنتفیب -  نآ  رد  نیملسم  ات  دوب -  هدناشوپ  هدنک و  ار  نآ  رماعوبا "  " هک يا  هرفح  رد  دیـسر و  وا  هب  یتاحارج 

دنامن یقاب  یسک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب   (2) .داتـسیا ات  درک  دـنلب  ار  وا  هللادـیبع " نب  هحلط   " تفرگ و ار  وا  تسد  دوب 
دومن و هجوت  وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  اه  نآ  سأر  رد  هک  یمک  هدـع  رگم 

: دومرف

؟ دندرک هچ  مدرم  یلع  يا  سانلا :»؟ لعف  ام  یلعای ، »

: داد خساپ  خلت  هودنا  نزح و  اب 

.دندرک رارف  دنتسکش و  ار  دوخ  دهع  ...ُربُّدلا :» اَولوو  دهعلا  اوضَقَن  »

رش ءالؤه :» ینفکأ  : » تفگ یلع  هب  دنک ، لمحت  تسناوتن  دندرک ، هلمح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نایـشرق  زا  یهورگ  و 
راوس بسا  هاجنپ  هب  کیدزن  هک  يرگید  هورگ  درک و  رود  وا  زا  ار  اه  نآ  درک و  هلمح  اه  نآ  رب  ماـما  سپ  نک ، تیاـفک  ار  اـه  نآ 

یلاح رد  ماما  سپ  نک ، تیافک  ار  اه  نآ  رش  ءالؤه :» ینفکأ  : » تفگ یلع  هب  دندرک ، هلمح  وا  هب  دندوب 
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یلص ربمایپ  زا  ار  هورگ  نیا  زا  رفن  شش  تشک و  ار  فیوع " نب  نایفسوبا   " نادنزرف زا  رفن  راهچ  درب ، هلمح  اه  نآ  رب  دوب  هدایپ  هک 
.درک رود  دایز  ششوک  زا  دعب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

.درک رارف  وا  هورگ  تشک و  ار  وا  ماـما  درک ؛ هلمح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  دوـب  نآ  رد  هیما " نب  ماـشه   " هک یهورگ 
تـشپ وا  هورگ  تشک ، ار  وا  ماما  دوب ؛ نآ  رد  کلام " نب  رـشب   " هک درک  هلمح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  رگید  یهورگ 

: تفگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ور  درک ، بجعت  شربص  شداهج و  ماما ، يدردمه  زا  لیئربج  .درک  رارف  هدرک و 

« هکئالملا اهنم  تبِجَع  دق  هاساوملا  هذه  ّنإ  »

.تسا هتشاداو  تفگش  هب  ار  هکئالم  يدردمه ، نیا 

: دومرف وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« هنم انأو  یّنم  وهو  هعنمی  امو  »

.میوازا نم  تسا و  نم  زا  وا  تسین ، نآ  عنام  يزیچ 

: تفگ لیئربج  سپ 

(1)« امکنم انأو  »

.متسه اتود  امش  زا  نمو 

هدزناش .درک  یم  عافد  فک  رب  ناج  هناتخسرس و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوب و  مدق  تباث  كانلوه  گنج  نیا  رد  ماما 
نیقتم ماما  هب  هچنآ  سپ  ... (2) دوب لیئربج  درک  یم  دنلب  ار  وا  هکنآ  داتفا و  یم  نیمز  هب  یتبرض  ره  هب  هک  درک  تباصا  وا  هب  تبرض 

مالسا توعد  رشن  يارب  مالسا و  رطاخ  هب  دیسر  ساره  اه و  یتخس  زا  نیدحوملا  دیس  و 
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گرزب و هغباـن  نیا  هکنیا  فسأـت  .تشگ  یمن  هتـشارفارب  نآ  هملک  تفرگ و  یمن  رارق  شدوخ  ریـسم  رد  مالـسا  دوبن ، وا  رگا  دوب و 
.دندرک رارقرب  يواست  دنتشادن ، ار  وا  دننام  داهج  هقباس  هک  اروش  ياضعا  وا و  نیب  دندرک و  رانکرب  شماقم  زا  ار  لوا  دهاجم 

دنه ییوجماقتنا  سح  ندرک  شکورف 

يوس هب  تعرس  هب  دش و  شوماخ  وا  هنیک  شتآ  دینش  ار  هزمح  ندش  هتـشک  هک  یماگنه  درک و  شکورف  دنه "  " شـشوج نایلغ و 
زرط هب  ار  وا  دروآ و  يور  وا  هب  داتفا  وا  هزانج  هب  شمـشچ  نوچ  دوب ، تحار  هدـش و  کنخ  شلد  هکیلاح  رد  تفاتـش  هزمح  هزانج 

زا شدوخ  يارب  دـیرب و  ار  وا  ینیب  تخادـنا و  نوریب  ار  نآ  سپ  دز ، نادـند  نآ  هب  درک و  جراخ  ار  وا  دـبک  درک ، هراپ  هراپ  یعیجف 
: تسا نیا  نآ  هدرک و  رکشت  هزمح - "  " لتاق یشحو - "  " زا هک  هدش  لقن  يرعش  وا  زا  درک و  تسرد  دنبندرگ  نآ 

ردب مویب  مکانیزج  نحن 

رعس تاذ  برحلا  دعب  برحلاو 

ربص نم  یل  هبتع  نع  ناک  ام 

رکبو هّمعو  یخأ  الو 

يرذن تیضقو  یسفن  تیفش 

يردص لیلغ  یشحوای  تیفش 

يرمع یلع  یشحو  رکشف 

يربق یف  یمظعا  مرت  یتح 

.دوش یم  رو  هلعش  گنج  زا  دعب  گنج  میداد و  امش  هب  ار  ردب  زور  يازج  ام 

.رکب میومع و  مردارب و  هن  مربص و  یب  هبتع  يارب  نم 

.يداد افش  ارم  هنیس  ششوج  یشحو ، يا  دش  ماجنا  نم  رذن  يداد و  افش  ارم  ناج 

.دوش هدیسوپ  ربق  رد  نم  ناوختسا  هکنیا  ات  منک  یم  رکشت  یشحو  زا  مرمع  لوط  رد 

" هزمح  " هزانج دنه "  " تسوا و رصنع  عبط و  یتسپ  زا  یکاح  رعش  نیا  و 

56 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 427 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک هلثم  لکش  نیرتدب  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع 

نایفسوبا مشخ  ندرک  شکورف 

ار هزمح  ترـضح  هزانج  دنک ، شکورف  وا  شزوس  ات  دـش  هریخ  نیملـسم  يادهـش  داسجا  هب  تفر و  نادـیم  يوس  هب  اروف  نایفـسوبا 
: تفگ دش  یم  شخپ  هنیک  تتامش و  نآ  زا  هک  ییادص  اب  یلاحشوخ  رورس و  يور  زا  سپ  هدرک ، هراپ  هراپ  ار  نآ  دنه  هک  دید 

.متفرگ امش  زا  ار  مدوخ  ماقتنا  نم  دش و  نوگرگد  رما  دنز و  یم  رود  راگزور  هرامعابا ، يا 

یم رارکت  ار  نآ  ...ار و  تدوخ  رادرک  شاداپ  شچب  تفگ : تشاذگ و  هزمح  هزانج  ناهد  هب  ار  نآ  داد و  ناکت  ار  دوخ  هزین  سپس 
(1) .درک

(ص) ربمایپ نزح 

هودنا و اب  داتـسیا و  دوب -  هدش  هلثم  هجو  نیرتدب  هب  دنه  هلیـسو  هب  هک  شیومع -  دسج  يالاب  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دنتفگ دندش و  التبم  نزح  هودنا و  هب  نیملسم  و  تفگ : هداد و  رارق  بطاخم  ار  شیومع  يدیدش ، نزح 

...دنشاب هدرکن  هلثم  ار  برع  زا  يدحا  هک  مینک  هلثم  ار  اه  نآ  يروط  دنادرگ  هریچ  اه  نآ  رب  ار  ام  ادخ  يزور  رگا  ادخب 

: دش لزان  هیآ  نیا  دش و  لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  و 
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یف ُکَت  الَو  مِهیَلَع  نَزَحت  الَو  هللاِاب  الإ  َكُربَص  امَو  ِربصاَو  َنیِرباَّصِلل *  ٌریَخ  َوَُهل  ُمترَبَص  ِنَئلَو  ِِهب  ُمتِبقوع  ام  ِلثِِمب  اوِبقاعَف  ُمتبَقاـع  نإَو  }
(1){ َنورُکمَی اّمِم  ٍقیَض 

هتبلا دیرذگرد  وا  زا  دینک و  ربص  رگا  دیشک و  ماقتنا  لباقم  رد  ردق  نامه  هب  دیاب  امش  دیناسر  یمتـس  تبوقع و  امـش  هب  یـسک  رگا 
نیگمغ دـننک  یمن  رفک  كرت  هک  اـه  نآ  رب  نک و  هشیپ  لـمحت  ربـص و  ادـخ  ياـضر  يارب  دوب و  دـهاوخرتهب  يرجا  نارباـص  يارب 

.دراد یم  ظوفحم  ار  وت  قلخ  ینمشد  رکم و  زا  ادخ  هک  شابم  نیگمغ  نانآ  هلیح  رکم و  زا  شابم و 

هلثم ِروقَعلا :» ِبلَکلِاب  َولَو  ٌمارَح  َهَلثُملا  َّنإ  : » تفگ دومرف و  یهن  ار  هلثم  درک و  ربص  دیشخب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 
.راه گس  هب  ولو  تسا  مارح 

تبیصم و الب و  زور  دحا  زور  تفگ : قاحسا " نبا   " دندروخ و یتخـس  تسکـش  نآ  رد  ناناملـسم  هک  دوب  یگنج  اهنت  دحا  گنج 
دندرک و یم  نامیا  راهظا  نابز  اب  هک  یناسک  درک ، دوبان  زور  نآ  رد  ار  نیقفانم  درک و  شیامزآ  نآ  هب  ار  نمؤم  ادخ  دوب ، شیامزآ 

(2) .دسرب تداهش  هب  تساوخ  هک  ار  یسک  تشاد  یمارگ  ادخ  هک  دوب  يزور  دندومن و  یم  ناهنپ  ار  رفک  ناشیاهلد  رد 

نینچ رگید  نیازا  دـعب  نیکرـشم  هک  داد  ربخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  گنج  نایاپ  زا  دـعب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
(3) .دنادرگ نیملسم  بیصن  ار  حتف  ادخ  ات  دنناسرب  ناناملسم  هب  دنناوت  یمن  یتسکش 
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(ص) ربمایپ يوس  زا  نایشرق  بیقعت 

يارب هک  داد  روتسد  شباحصا  هب  درکن و  گنرد  هنیدم  رد  یهاتوک  تدم  زج  دحا ، گنج  زا  سپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هب نآ  ببـس  و  دـندوب -  هدـش  حورجم  دنتـشاد و  تکرـش  وا  اب  گنج  رد  هک  ییاهنآ  زا  ًاصوصخم  دـنوش -  هدامآ  شیرق  اب  گـنج 

بیقعت ربخ  نوچ  دندوب  هدرک  تشگرب  دصق  هک  اه  نآ  دندرگنزاب ، هرابود  تسا و  دنمورین  وا  دننادب  هک  دوب  شیرق  نتخادـنا  مهوت 
ياه هشقن  نیرت  تفگـش  زا  یکی  نیا  دنتـشگزاب و  هکم  هب  هدـش و  فرـصنم  دیـسر ، نایـشرق  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

.دوب یگنج  یسایس و 

نایشرق یلاحشوخ 

هکم هب  دـندوب  هدز  یلام  یناج و  تراسخ  اه  نآ  هب  هدرک و  ادـیپ  نیملـسم  رب  هک  يا  يزوریپ  يانرک  قوب و  زاوآ و  زاس و  اب  شیرق 
ریاـس هزمح و  شیومع  نوـخ  نتخیر  اـب  هک  دـندوب  هیما  ینب  ریاـس  دـنه و  وا  رـسمه  اـب  نایفـسوبا  ناـنآ  نیرت  لاحـشوخ  تشگرب و 

.دندوب هتفرگ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  ناشماقتنا  مالسا ، نانامرهق 

قدنخ گنج   - 3

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  گنج  يارب  فلتخم  ياه  هورگ  لیابق و  هک  دش  هدیمان  بازحا  گنج  تهج  نیا  زا  قدنخ  گنج 
دوهی نیکرشم  نایم  داحتا  رطاخ  هب  نیا  تفرگارف و  تشحو  سرت و  ار  اه  نآ  هدش ، تحاران  تخـس  ناناملـسم  .دندش  عمج  ملـسو 

سرت و میرک  نآرق  .دندوب  رفن  رازه  هس  نیملـسم  رکـشل  دادـعت  وجگنج و  رفن  رازه  هد  اه  نآ  دادـعت  .دوب  هتـسویپ  اه  نآ  هب  هک  دوب 
: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  ناشنانمشد  زا  نیملسم  تشحو 
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(1)« َرِجانَحلا ُبولُقلا  ِتَغََلب  ُراصبالا َو  ِتَغاز  ذإ  مُکنِم َو  لَفسأ  نِم  مُِکقوَف َو  نِم  مُکوُءاج  ذإ  »

.دیسر ولگ  هب  اهناج  دش و  ناریح  اهمشچ  دندش و  رو  هلمح  امش  رب  نییاپ  الاب و  زا  رافک  رکشل  هک  ار  یتقو  دیروآدای 

کنیا .درک  زارحا  ار  مّلـسم  حـتف  هک  یـسک  نآ  تشون ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تسد  هب  ار  مالـسا  يزوریپ  لاعتم  يادـخ  و 
: مینک یم  نایب  ار  هعقاو  نیا  زا  يرصتخم 

گنج رد  دوهی  شقن 

هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  گنج  هب  ار  اه  نآ  هتفر و  نایـشرق  دزن  هب  اه  نآ  زا  یهورگ  هتـشاد ، یلاعف  شقن  گـنج  نیا  رد  دوهی 
: دنتفگ یم  اه  نآ  هب  دندنویپب و  نانآ  هب  هک  دنتساوخ  یم  اه  نآ  زا  دندرک و  یم  کیرحت  ملسو  هلآ 

..میروآرد ياپ  زا  ار  وا  ات  میتسه  امش  اب  ام 

: دنتفگ یم  اه  نآ  هب  نایشرق  و 

؟ وا نید  ای  تسا  رتهب  ام  نید  ایآ  تسا ، دمحم  وا  دیناد و  یم  وا  اب  ار  ام  فالتخا  دیتسه و  لوا  باتک  لها  امش  دوهی ، هورگ  يا 

: دنتفگ دوهی 

..دیرت کیدزنوا  زا  قح  هب  امش  تسوا و  نید  زا  رتهب  دوب -  اه  تب  تدابع  نآ  و  امش -  نید  هکلب 

: لاعتم يادخ  لوق  دراد ، یمرب  هدرپ  وگتفگ  نیا  زا  میرک  نآرق  و 
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 * ًالیبَس اونَمآ  َنیذَّلا  َنِم  يدهأ  ِءالُؤَه  اورَفَک  َنیذَِّلل  َنولوقَیَو  ِتوغاّطلاَو  ِتبِجلِاب  َنونِمُؤی  ِباتِکلا  َنِم  ًابیصَن  اوتوُأ  َنیذَّلا  َیلإ  ََرت  َملأ  »
َنودُـسحَی مأ  ًاریقَن *  َساَّنلا  َنوتُؤی  اذإَف ال  ِکلُملا  َنِم  ٌبیـصَن  مَُهل  مأ  ًاریـصَن *  َُهل  َدَِـجت  نَلَف    ُ هللا ِنَعلَی  نَمَو  هللا  ُمُهَنََعل  َنیذَّلا  َکـَِئلوُأ 

نَم مُهنِمَو  ِِهب  َنَمآ  نَم  مُهنِمَف  ًامیظَع *  ًاکُلم  مُهانیَتآَو  َهَمکِحلاَو  َباتِکلا  َمیهاربإ  َلآ  انیَتآ  دَـقَف  ِِهلـضَف  نِم    ُ هللا ُمُهاـتآ  اـم  یلَع  َساَّنلا 
(1)« ًاریعَس َمَّنَهَِجب  یَفکَو  ُهنَع  َّدَص 

هب هدیورگ و  توغاط  تبج و  ناتب  هب  هنوگچ  زاب  دنتـشاد  مه  ینامـسآ  باتک  زا  يا  هرهب  هکنانآ  لاح  زا  یتشادـن  بجع  يدـیدن و 
ره درک و  تنعل  ار  نانآ  ادخ  هک  دنهورگ  نیا  .تسا  نامیا  لها  هقیرط  زا  رت  کیدزن  باوص  هب  امش  هار  دنیوگ  یم  كرشم  نارفاک 

هتـسه هب  قلخ  هب  ناسحا  زا  هک  نانآ  ایآ  درک ، دناوتن  وا  يرای  یـسک  زگره  دزاس و  یم  رود  دوخ  تمحر  زا  دنک  تنعل  ادـخ  ار  هک 
لـضف هب  ار  اه  نآ  ادخ  نوچ  مدرم  اب  دـنزرو  یم  دـسح  ایآ  تفای ؟ دـنهاوخ  تنطلـس  کلم و  زا  يا  هرهب  دـنزرو  یم  لخب  ییامرخ 

هاگنآ .میدرک  ءاطع  گرزب  یتنطلس  کلم و  اه  نآ  هب  میداتـسرف و  تمکح  باتک و  میهاربا  لآرب  ام  هتبلا  هک  دومن  رادروخرب  دوخ 
سب خزود  هتخورفا  شتآ  ناـنآ ، رفیک  يارب  دـندش و  وا  هب  نید  عناـم  نید و  نزهار  ناـسک  یخرب  دـندیورگ و  وا  هـب  ناـسک  یخرب 

.تسا

هللا یلص  ربمایپ  اب  گنج  يارب  شیرق  رفاک  ياوق  تسا و  هدوب  نیمز  يور  رد  هنتف  ردصم  قح و  رکف و  نمشد  خیرات ، لوط  رد  دوهی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  گنج  يارب  دـنداد و  خـساپ  نافطق  لیابق  هک  هنوگناـمه  داد  تبثم  خـساپ  اـه  نآ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و 

.دندش هدامآ  ملسو 

میعن اب  (ص ) ربمایپ

ربمایپ هب  .دوب  نافطغ  ناگرزب  زا  وا  .دش  ناملسم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  هب  میعن 
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سپ ...هدـب  روتـسد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  سپ  دـنرادن ، یعالطا  نم  مالـسا  زا  نم  موق  مدـش و  ناملـسم  نم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ :
.تسا گنرین  گنج ، نوچ  داد ، روتسد  اه  نآ  هب  گنرین  لیابق و  ندرک  فرصنم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ینب دزن  هب  دومن و  نایـشرق  دوهی و  يوجگنج  ياوق  رب  يزادنا  گنـس  هب  عورـش  درک و  مادـقا  دوخ  تیرومأم  هب  دوعـسم " نب  میعن  "

: تفگ اه  نآ  هب  دوب و  تسود  اه  نآ  اب  تیلهاج  رد  هک  تفر  هنیدم  رد  نکاس  نایدوهی  هظیرق ،

...دیناد یم  ناتدوخ  هب  تبسن  ارم  یتسود  امش  هظیرق ، ینب  يا 

.یتسین مهتم  ام  دزن  یتفگ  تسرد  دنتفگ : همه  و 

: تفگ تحیصن  يور  زا  درک و  هراشا  اه  نآ  هب  و 

ياج هب  ار  اه  نآ  دیناوت  یمن  دنتسه ، ناتنانز  نادنزرف و  امش ، لاوما  نآ  رد  تسامش ، رهش  رهـش  دیتسین ، نافطق  شیرق و  دننام  امش 
لاوما و رهـش و  دـنا ، هدرک  کمک  بلط  امـش  زا  دـنا و  هدـمآ  شباحـصا  دـمحم و  اب  گنج  يارب  ناـفطغ  شیرق و  دـیربب ، يرگید 
دندرگ و یمرب  ناشرهـش  هب  دوب  نآ  زا  ریغ  رگا  دننام و  یم  دندید ، یعفانم  ذـخا  يارب  یتصرف  رگا  تسا ، يرگید  ياج  رد  ناشنانز 
ناگرزب و زا  اه  نآ  زا  ات  دیرادن و  ار  وا  اب  ندـیگنج  ناوتامـش  دـننک و  یم  اهر  ار  امـش  تسامـش ، رهـش  رد  هک  درم  نآ  امـش و  نیب 

..دیگنجب دمحم  اب  هک  دشاب  امش  نانیمطا  دروم  ات  دنشاب ، امش  تسد  رد  هک  دیریگب  ناگورگ  ناشفارشا 

..تسا یتسرد  يأر  دنتفگ : ادص  کی  همه  و 

زا يرود  ناـتدوخ و  هب  تبـسن  ارم  یتـسود  امـش  تفگ : موـق  ناـگرزب  زا  شناـهارمه  نایفـسوبا و  هب  تفر و  شیرق  دزن  هب  مـیعن " "

نم هب  يربخ  دیناد ، یم  ار  دمحم 
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.دیریگب هدیدان  نم  زا  ار  نآ  منک ، علطم  ار  امش  مناد  یم  دوخ  هفیظو  هک  هدیسر 

.میهد یم  ماجنا  دنتفگ : همه 

يوش یـضار  امـش  هکنیا  يارب  دنتفگ  دنا و  هداتـسرف  دمحم  دزن  هب  ار  یـسک  تسا و  هدـش  نامیـشپ  هدرک  هک  يراک  زا  دوهی  تفگ :
وت اب  ام  هک  ینادـب  ات  ینزب ، ار  اه  نآ  ندرگ  امـش  ات  مینک  یم  میلـست  امـش  هب  میریگ و  یم  ار  ناـفطغ  شیرق و  فارـشا  زا  يا  هدـع 

..دینک يراددوخ  رفن  کی  یتح  اه  نآ  نداد  زا  درک  یناگورگ  تساوخرد  امش  زا  دوهی  رگا  میتسه ،

هیلع هللا  یلص  دمحم  اب  گنج  يارب  ات  داتسرف  هظیرق  ینب  دزن  هب  نافطغ  شیرق و  زا  یهورگ  اب  ار  لهج " یبا  نب  همرکع  ، " نایفسوبا
ات دنشاب  ام  تسد  رد  هک  دیهدن  ناگورگ  ناتنادرم  زا  ات  میگنج  یمن  امـش  اب  دنتفگ : هظیرق  ینب  دنوش ، قحلم  اه  نآ  هب  ملـسو  هلآ  و 
نب میعن  راتفگ  اـه  نآ  دـنداد و  رارق  هظیرق  ینب  راـتفگ  ناـیرج  رد  ار  ناـفطغ  شیرق و  دنتـشگرب و  ناگداتـسرف  .میگنجب  دـمحم  اـب 

صالخ هظیرق  ینب  دوهی  زا  ناناملـسم  قیرط  نیا  هب  میهد و  یمن  اه  نآ  هب  ام  مه  رفن  کی  یتح  دنتفگ : دندرک و  قیدصت  ار  دوعـسم 
(1) .دندرکن تکرش  ادخ  لوسر  اب  گنج  رد  اه  نآ  اب  دنتسویپن و  شیرق  هب  هک  دندش 

: قدنخ ندنک 

زا يریگولج  يارب  اه  نآ  زا  درک و  عمج  ار  شباحـصا  دیـسر ، ربماـیپ ’ هب  گـنج ، يارب  ناـفطغ  لـیابق  نایـشرق و  جورخ  ربخ  نوچ 
نمشد ندیسر  عنام  ات  درک  هیصوت  هنیدم  فارطا  رد  قدنخ  ندنک  هب  يدمحم " ناملس   " گرزب یباحـص  .درک  یهاوخرظن  نمـشد 

شدوخ دیدنسپ و  ار  يأر  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دوش  هنیدم  لخاد  هب 
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هناریحتم شیرق  درک و  ظفح  ناشنانمشد  رش  زا  ار  ناناملسم  هک  دوب  يا  هنامیکح  هشقن  نیا  .درک  مادقا  قدنخ  ندنک  هب  باحـصا  اب 
هک دنتفرگ  کمک  گنج  رد  ریت  زا  دننک و  روبع  نآ  زا  نیملسم  اب  گنج  يارب  دنتسناوتن  دنتشادن و  هراچ  دندنام و  قدنخ  تشپ  رد 

.دهد خر  یمومع  گنج  هکنیا  نودب  دوب  يزادناریت  هورگ  ود  نیب  دندرک و  لثم  هب  هلباقم  اه  ناملسم 

ورمع اب  (ع ) ماما هزرابم 

ار دوخ  ياه  بسا  اجنآ  زا  دنناوتب  ات  دنتشگ  یگنت  لحم  لابند  هب  دندش و  هتسخ  يزوریپ ، نودب  ياه  يریگرد  نیا  زا  یـشرق  لیابق 
 - هنانک راکراوس  تیلهاج و  رد  شیرق  نامرهق  دودبع - " نب  ورمع   " دنک روبع  قدنخ  زا  تسناوت  هک  یناسک  هلمج  زا  .دنهد  روبع 
نیب توکـس  .دـیزرل  یموا  ندـب  توق  نالوج و  ربکت ، زا  شیاپ  ریز  نیمز  .دوب  هعلق  دـننام  شبـسا  يور  حلـسم و  اـپ  اـت  رـس  وا  .دوب 

ار شیادص  .درک  یم  ریقحت  ار  اه  نآ  داد و  یم  نالوج  اه  نآ  شیپ  رد  .دوب  هتفرگارف  ار  همه  تشحو  بعر و  .دوب  رارقرب  نیملـسم 
: تفگ درک و  دنلب 

؟ تسه يزرابم  ایآ  دمحم ، نادرم  يا 

.دوب اه  نآ  رب  يا  هقعاص  نوچ  هدوبر ، ار  نیملسم  لد  و 

: دز ادص  هرابود 

؟ دنک هزرابم  نم  اب  هک  تسه  يدرم  ایآ 

: تفگ داد و  خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ناناملسم  نامرهق  مالسا و  یماح  ار  وا  يادن 

! ...ما هدامآ  وا  يارب  نم  ادخ ، لوسر  يا 
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: تفگ ماما  هب  دوب ، صیرح  شیومعرسپ  رب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

.تسا ورمع  وا 

: تفگ نیملسم  هب  رخسمت  اب  هرابود  ورمع  تسشن و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رما  هب  مالسلا  هیلع  ماما  و 

؟ دیوش یم  نآ  دراو  دیدش  هتشک  یتقو  دینک  یم  نامگ  هک  یتشهب  نآ  تساجک  دمحم ، باحصا  يا 

؟ دهاوخ یمن  ار  تشهب  امش  زا  یسک  ایآ 

وا هب  ات  درک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  رارـصا  هب  عورـش  دادن و  باوج  ماما  زج  هب  ورمع  يادن  هب  نیملـسم  زا  کی  چـیه 
.داد هزاجا  وا  هب  يراشفاپ  رارصا و  هب  انب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دهد ، هزاجا 

: تفگ هک  یماگنه  تخادنا ، وا  ندرگ  هب  ار  راختفا  لادم  نیرت  گرزب  ادخ  لوسر 

«. تفرگ رارق  رفک  مامت  ربارب  رد  نامیا  مامت  »

وا زا  تیاکح  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  سپ  درک ، ربارب  شمیهافم  شرتسگ و  نآ  اب  نامیا  همه  اب  ار  ماما  نامیا  هک  دیواج  هملک  نیا 
: تفگ درک و  دنلب  لاعتم  يادخ  يوس  هب  اعد  هب  عرضت  اب  ار  دوخ  تسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دراد 

نیرتهب وت  راذگم و  اهنت  ارم  نک و  ظفح  نم  يارب  ار  یلع  زورما  ردـب ، زور  ار  هدـیبع  یتفرگ و  نم  زا  دـحا  زور  ار  هزمح  وت  ایادـخ 
...یناثراو

رب وا  مادـقا  ناوج و  نیا  تئرج  زا  ورمع  تشادـن و  دودـبع  نب  ورمع  زا  یتشحو  سرت و  نیرتکچوک  دـش و  جراخ  هناربکتم  ماـما  و 
: تفگ وا  هب  درک و  بجعت  يو  اب  هزرابم 
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؟ یتسه یسک  هچ  وت 

: تفگ رخسمت  اب  ار  وا  خساپ  ماما 

.متسه بلاطیبا  نب  یلع  نم 

: تفگ وا  هب  درک و  محرت  وا  رب  ورمع 

.دوب نم  قیفر  تردپ 

: دومرف درکن و  شردپ  اب  وا  هتفگ  قدص  هب  یهجوت  ماما 

؟ ...ینک یم  لوبق  ار  یکی  دنکب  تساوخرد  هس  وت  زا  شیرق  زا  يدرم  رگا  هک  يا  هدرک  دهع  تموق  اب  وت  ورمع ، يا 

.تسا نم  نامیپ  دهع و  نیا  یلب  تفگ :

.منک یم  توعد  مالسا  هب  ار  وت  نم  دومرف : ماما 

: تفگ ماما  هب  هرخسم  اب  دیدنخ و  ورمع 

.راذگب تدوخ  يارب  ار  نآ  منک ؟ كرت  ار  مناردپ  نید  ایآ 

.درگرب مشک و  یمن  ار  وت  مراد و  یمرب  وت  زا  تسد  تفگ : ماما 

: تفگ وا  هب  درک و  بجعت  ناوج  نیا  تئرج  زا  درک و  بضغ  ورمع 

.درک دنهاوخ  تبحص  نم  رارف  زا  برع  تقو  نیا  رد 

: تفگ وا  هب  درک و  حرطم  ار  موس  داهنشیپ  ماما  و 

؟(1). منک یم  توعد  بسا  زا  ندش  هدایپ  هب  ار  وت  نم 

دش و هدایپ  شبسا  زا  درک و  بجعت  وا  تعاجش  ناوج و  تئرج  زا  ورمع 
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تفاکش ار  نآ  دمآ و  دورف  ترضح  رس  رب  درک و  هراپ  ار  نآ  دروآ ، شیپ  ار  دوخ  رپس  ماما  دز ، ماما  رس  رب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش 
هک دز  ورمع  هب  یتبرض  دومن و  تیامح  يرای و  ار  وا  لاعتم  يادخ  نکل  دش و  راچد  شتشونرس  هب  ماما  هک  دندرک  نیقی  نیملسم  و 

ریبکت ماما  دش و  جراخ  حبذ ، ماگنهواگ  يادـص  نوچ  شنوخ ، جورخ  ماگنه  یبیجع  يادـص  داتفا و  نیمز  هب  دـیبوک و  مهرد  ار  وا 
تسد هب  ار  دوخ  یعطق  يزوریپ  مالسا  دش و  تسس  نآ  ياوق  تسکش و  كرش  رمک  سپ  .دنتفگ  ریبکت  مه  ناملـسم  مدرم  تفگ و 

هب دنام  اج  هب  خیرات  لوط  رد  هک  يا  هدنشخرد  لادم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دروآ  تسد  هب  نامیا  نامرهق  نیقتم و  ماما 
: دومرف درک و  اطع  وا 

(1)« ِهَمایِقلا ِموَی  یلإ  یتُّمأ  ِلامعأ  نِم  ُلَضفأ  ِقَدنَخلا  َموَی  دَوُدبَع  ِنب  ورمَِعل  بلاط  یبأ  نب  ِیلَع  ُهَزَرابَُمل  »

.تسا تمایق  زور  ات  متما  لامعا  زا  رترب  قدنخ ، زور  رد  دودبع  نب  ورمع  اب  بلاطیبا  نب  یلع  هزرابم 

دندرک یم  میسقت  نیملسم  همه  نیب  ار  قدنخ  زور  رد  ورمع  نتشک  هب  یلع  تلیـضف  رگا  تفگ : نامی " نب  هفیذح   " گرزب یباحص 
.(2) دمآ یم  دایز  اه  نآ  همه  زا 

: لاعتم يادخ  لوق  ریسفت  رد  سابع " نب  هّللادبع  و"

(3)« َلاتِقلا َنینِمؤُملا    ُ هّللا یَفکَو  »

.دومرف تیافک  نانمؤم  زا  ار  گنج  رما  ادخ  و 
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نآ يارب  تسکـش  وا  نتـشک  نوچ  تسیرگ  دودبع " نب  ورمع   " يارب شیرق  درک و  تیافک  بلاطیبا  نب  یلع  هلیـسو  هب  ادخ  تفگ :
: تسا هتفگ  هیثرم  هنوگ  نیا  وا  يارب  هرهز " نب  فانم  دبع  نب  حفاس   " دوب و اه 

سراف لّوأ  ناک  دبع  نب  ورمع 

لیلی سراف  ناکو  رازملا  عزج 

لکنی مل  هکشب  لاتقلا  یغبی 

.دوب بش  راکراوس  ابیکشان و  شا  هدننک  رادید  هک  دوب  ییوجگنج  لوا  دودبع  نب  ورمع 

.درک یمن  ینیشن  بقع  داد و  یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  گنج  رد  هک  مکحم  ناوت  ياراد  مدرم  نیرت  هدنشخب 

ریغ رگا  تفگ : یم  تسا و  هریزج  رد  لوا  نامرهق  وا  نوچ  درمش  گرزب  ار  شردارب -  لتاق  ماما -  وا ، يرادازع  يارب  ورمع  رهاوخ 
: تفگ مدرک و  یم  هیرگ  وت  يارب  هشیمه  يارب  دوب  وت  لتاق  وا  زا 

هلتاق ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 

دبالا رخآ  هیلع  یکبأ  تنکل 

هب باعی  نم ال  هلتاق  نکل 

هضیب ًامیدق  یعدی  ناک  نم 

(1) دلبلا

.متسیرگ یم  وا  رب  هشیمه  يارب  دوب  یم  یلع  زج  یسک  ورمع  لتاق  رگا 

.دوب هکم  رهش  هناگی  شردپ  هک  یسک  تسین  ورمع  رب  یبیع  وا  لتق  زا  هک  تسا  یسک  شلتاق  یلو 

ربمایپ دـیدرگ و  شیرق  گرزب  تسکـش  ثعاب  تشک و  دوب  هللادـبع " نب  لفون   " هک ار  شیرق  زا  يرگید  نامرهق  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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(1)« انَنوزغَی الَو  مُهوزغَن  نالا  »

.دیگنج دنهاوخن  ام  اب  اه  نآ  دیگنج و  میهاوخ  اه  نآ  اب  ام  نونکا 

يا هدـننکدرخ  تسکـش  هب  التبم  دندیـشک و  یم  نیمز  رب  ترـسح  زا  ار  يدـیماان  سأی و  هماج  دنتـشگرب و  هدروخ  تسکـش  شیرق 
.دنناسرب نیملسم  هب  یتراسخ  دنتسناوتن  دندربن و  يدوس  چیه  گنج  نیا  زا  دندش و 

ربیخ حتف   - 4

هراشا

، دومن لیلذ  راوخ و  ار  اه  نآ  ادخ  دش و  رشتنم  نآ  ربخ  دش و  ادیپ  نایـشرق  فوفـص  رد  يا  هدننک  درخ  ياه  تسکـش  هکنآ  زا  دعب 
تیبثت اه  نآ  تلود  دوهی ، تردق  دوجو  اب  هک  دیسر ، هجیتن  نیا  هب  دوخ  لیصا  يأر  ذفان و  رکف  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ربیخ ياه  هعلق  نانآ  يورین  و  دنمالسا ، نانمشد  نیرت  تخـس  زا  اه  نآ  .دبای  یمن  شرتسگ  نیمز  مامت  رد  مالـسا  هملک  دوش و  یمن 
.دوب و دندرک -  یم  ترپ  هدش  بوذ  برس  غاد و  بآ  هک  ییاه  کنات  هرز و  هزین ، ریـشمش ، زا  حالـس ، عاونا  تخاس  لحم  تسا - 

ربمایپ .دندرک  یم  کمک  مالسا  فلاخم  ياوق  هب  هحلسا ، نداد  اب  هک  دندوب  دوهی  نیا  دندوب و  زور  نآ  ياه  هحلسا  نیرتکانرطخ  زا 
هب نوچ  رکبوبا  درپس ، رکبوبا  هب  ار  رکشل  تسایر  دیشک و  رکشل  ربیخ  ياه  هعلق  لاغشا  يارب  شرکشل  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نبرمع هب  ار  رکـشل  يربهر  مود  زور  .تشگزاب  سویأم  هدروخ و  تسکـش  دـش و  وربور  اهکنات  يزادـناریت  اب  دـش  کیدزن  اه  هعلق 
شقیفر نوچ  مه  وا  درک ، راذگاو  باطخ 

.دبای تسد  نادب  تسناوت  یمن  یسک  دوب و  هتسب  هعلق  تشگزاب و  هدروخ ، تسکش  رکب  یبا 
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نییعت رکـشل  يارب  يربهر  ادرف  درک  نالعا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش ، زجاع  اه  هعلق  هب  شروی  زا  رکـشل  هکنآ  زا  دعب 
: دومرف دنک و  یم  حتف  وا  تسد  هب  ار  اه  هعلق  ادخ  هک  منک  یم 

(1)« َُهل   ُ هّللا َحَتفَی  یّتَح  ُعِجرَی  ال  َُهلوسَرَو ،   َ هّللا ُهُّبُِحیَو  َُهلوسَرَو ،   َ هّللا ُّبُِحی  ٍلُجَر  یلإ  ًادَغ  َهَیاّرلا  َّنَعَفدأل  »

ددرگ یمنرب  دنراد ، تسود  ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  مهد  یم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف 
.دنک اطع  ار  يزوریپ  حتف و  وا  يارب  ادخ  ات 

یلع ماما  وا  هک  دندرک  یمن  نامگ  و  دنک ، اطع  ار  يزوریپ  حتف و  وا  تسد  هب  ادخ  هک  دوب  هدـش  ماهلا  ربهر  رظتنم  هناربص  یب  رکـشل 
نوچ دوب ، التبم  مشچ  درد  هب  وا  نوچ  دشاب ، مالسلا  هیلع 

زا ار  هچراپ  ربمایپ  .دوب  هتسب  شمشچ  هب  ار  یلامتسد  هک  یلاح  رد  دناوخارف  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیبات  حبـص  رون 
«: ...َکیَلَع   ُ هّللا َحَتفَی  یّتَح  َهَیاّرلا  ِهِذَه  ذُخ  :» تفگ وا  هب  و  تفای ، دوبهب  شنامـشچ  ًاروف  دیلام ، وا  مشچ  هب  ناهد  بآ  درک و  رود  نآ 

...دنادرگ زوریپ  ار  وت  ادخ  ات  ریگب  ار  مچرپ  نیا 

: تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  ربمایپ  ناهد  بآ  زا  وا  يافش  ماما و  مشچ  درد  تباث " نب  ناسح  "

یغتبی نیعلا  دمرأ  یلع  ناکو 

ایوادم ًابیبط  سِسُحی  ملف  ًءاود 

ٍهلفتب ُهنِم    ِ هّللا ُلوسر  ُهافش 

ایقار كروبو  ًایقرم  َكروبف 

: لاقو

ًامراص مویلا  هیارلا  یطعأس 

ایلاُوم لوسرلل  ًاّبحم  ًاّیمک 
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هُّبُحی هلالاو  یهلإ  ُّبحی 

ایباوالا نوصحلا    ُ هّللا ُحتفی  هب 

اهِّلُک ِهَّیربلا  نود  اهب  یفصأف 

(1) ایخاؤُملا ریزولا  ُهاّمسو  ًاّیلع 

.درک یمن  ادیپ  دنک  اود  ار  وا  درد  هک  یبیبط  تشگ ، یم  اود  لابند  هب  دوب و  التبم  مشچ  درد  هب  یلع  و 

.هتفای افش  هدنهد و  افش  داب  كرابم  سپ  داد ، افش  ار  وا  ناهد  بآ  اب  ادخ  لوسر 

تسود هک  مهد  یم  یسک  تسد  هب  مچرپ  ادرف  تفگ : و 

.تسوا یلاوم  ادخ و  لوسر 

.دنک یم  حتف  ار  اه  هعلق  ادخ  وا  هلیسو  هب  دراد ، تسود  ار  وا  مه  ادخ  دراد و  تسود  ار  ادخ  و 

.دیمان ردارب  ریزو و  ار  وا  دیزگرب و  ار  یلع  ناکین  مامت  نایم  زا 

: تسا هدورس  رعش  هب  ار  هثداح  نیا  يرزا  ردقیلاع  رعاش  و 

ٌتاکتف ربیخ  موی  هلو 

اهآر نم  یلع  ًارظنم  تُربَک 

یطعُال ّینإ  یبنلا  لاق  موی 

اهامح یماحو  اهثیل  یتیار 

ٍقیرف ِّلک  ُقانعأ  تلاطتساف 

اهاطُعی ٍدجام  يأ  اورَِیل 

ملحلاو ملعلا  ُثراو  نیأ  اعدف 

؟ اهاسأب نم  مایالا  ُریجم 

هتعد ول  يذلا  هدجنلا  وذ  نیأ 
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اهاّبل هعورم  ایارثلا  یف 

ٍنیع دمرأ  یصولا  هاتأف 

اهافشف هقیر  نم  ُهاقسف 

ّتلوف َفوفصلا  ُبلطی  یضمو 

(2) اهاضمأ ّهنأب  ًاملع  هنع 

.دومن یم  گرزب  وا  يارب  دید  یم  ار  نآ  هک  ره  تسا ، ییاه  هتشک  ربیخ  زور  رد  وا  يارب  و 

.دنک یم  کمک  هک  مهد  یم  يدرمریش  هب  ار  مچرپ  نم  دومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور 
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.دوش یم  هداد  مچرپ  نآ  يراوگرزب  هچ  هب  دننیبب  ات  دش  هدیشک  اه  ندرگ  هورگ  ره  زا 

؟ تساجک اه  یتخبدب  زا  راگزور  شخب  ییاهر  ملح ، ملع و  ثراو  دومرف  سپ 

؟ دهد یم  خساپ  تسا  یتحاران  اجنآ  رد  هک  ینک  توعد  نامسآ  يارب  ار  وا  رگا  هک  یتعاجش  بحاص  نآ  تساجک 

.تفای افش  دناروخ و  وا  هب  شکرابم  ناهد  بآ  زا  هک  دندروآ  وا  دزن  هب  درد  مشچ  اب  ار  یصو  سپ 

.دوب هدرک  مامت  ار  راک  هک  یلاح  رد  تشگزاب  گنج  نآ  زا  سپ  درک ، یم  بلط  ار  اه  فص  تشذگ ، و 

: دیسرپ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفرگ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  ار  مچرپ  مالسلا  هیلع  ماما  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنوش ،؟ ام  دـننام  ات  مگنجب  اه  نآ  اب  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  انَلثِم :»؟ اونوکَی  یّتح  مُُهِلتاـقأ  هّللا ، َلوسَر  اـی  »
: دومرف وا  هب  ملسو 

 ُ هّللا يِدـهَی  نال  هّللاَوَف ! هّللا ِ،  ِّقَح  نِم  مِهیَلَع  ُبِجَی  اِمب  مُهِربخأو  مالـسالا ، َیلإ  مُهُعدا  َُّمث  مِِهتَحاِسب ، َلِزنَت  یّتَح  َِکلـسَر  یلع  ذـُفنأ  »
(1)« ِمَعَّنلا ُرمُح  ََکل  َنوکَی  نأ  نِم  ٌریَخ  ًادِحاو  ًالُجَر  َِکب 

قح زا  تسا  بجاو  اه  نآ  رب  هچنآ  نک و  توعد  مالسا  هب  ار  اه  نآ  سپس  يریگب ، رارق  اه  نآ  نادیم  رد  ات  هدب  ماجنا  ار  تتیرومأم 
.یشاب هتشاد  يوم  خرس  نارتش  هکنیا  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دوش  تیاده  وت  هلیسو  هب  رفن  کی  رگا  هّللاو  هدب ، ربخ  ادخ 

رد یتشحو  سرت و  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  درک  تکرح  ًاروف  گرزب  هدنامرف 

72 ص :
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رارق دوخ  رپـس  ار  نآ  دـنک و  ار  هعلق  نآ  رد  دیـسر  هعلق  هب  نوچ  داد ، یم  ناـکت  هعلق  يوـس  هب  يزوریپ  مچرپ  وا  دـشاب و  هتـشاد  لد 
زا ار  اه  نآ  ابو  دننام  فوخ  سرت و  دندرک و  تشحو  دوهی  .درک  ظفح  اه  نآ  ياه  يزادناریت  دوهی و  تابرض  زا  ار  دوخ  (1) و  داد

.تفرگارف هداد ، رارق  رپس  ار  نآ  هدنک و  ار  ناش  هعلق  رد  هک  ینامرهق  نیا 

بحرم اب  (ع ) ماما هزرابم 

رفغم هک و  یلاح  رد  دمآ  ماما  يوس  هب  اه -  نآ  ناعاجش  دوهی و  نانامرهق  زا  یکی  بحرم - " "

: دناوخ یم  زجر  دوب و  هداهن  رس  رب  غرم  مخت  نوچ  هدرک  خاروس  دوخ  هالک  ياج  هب  ار  یگنس  تشاد و  نت  رب  ینامی 

ٌبحرم ّینأ  ٌربیخ  تملع  دق 

ُبّرجم ٌلطب  حالسلا  یکاش 

ُبهتلت تلبقأ  ثویللا  اذإ 

.متسه هدومزآ  برجم و  یناولهپ  ناّرب و  مگنج  رازفا  هحلسا و  هک  مبحرم  نم  هک  دناد  یم  ربیخ 

.دوش رو  هلعش  اه  گنج  هک  یماگنه 

: داد یم  ار  وا  باوج  هدیشوپ ، یخرس  هّبج  هک  یلاح  رد  تفر  وا  لابقتسا  هب  نآ  یماح  مالسا و  نامرهق 

هردیح یّمأ  ِینتَّمَس  يذَّلا  انا 

هروسَق ُثیلو  ٍماجآ  ماغرِض 

هروسَقلا ِدیدَش  ِنیَعارَّذلا  ُلبَع 

هرظنملا ِهیرک  ٍتاباغ  ِثیَلَک 

هَرَفَکلا َباقِر  ِفیَّسلِاب  ُبِرضأ 

(2) هَرَدنَّسلا َلیَک  ِفیَّسلِاب  مُُهلیکأ 

73 ص :

ص368. ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص218 ؛ ج2 ، لادتعالا ، نازیم  ص 324 ؛ ج11 ، دادغب ، خیرات  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 445 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسه فالتخا  نآ  يانعم  رد  هردنس : - - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا تخس  شرهق  مشخ و  هک  متسه  يا  هشیب  ریش  هدیمان ، ردیح  ارم  مردام  هک  منم 

.كانتشحو يرظنم  اب  لگنج  ریش  دننام  تخس  یمشخ  اب  يوق و  یناوزاب  اب 

ار امش  ریشمش  نیا  اب  منز ، یم  ار  رافک  ندرگ 

.مجنس یم  هردنس  نوچمه 

تسوا تعاجش  مالسلا و  هیلع  ماما  تخس  تردق  زا  یکاح  رعـش  نیا  (1) و  دنرادن فالتخا  تسا  ماما  زا  رعـش  نیا  هکنیا  رد  نایوار 
وا رس  دش ، هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  داتفا و  نیمز  رب  تفاکش و  ار  وا  رس  دوخ و  هالک  گنس و  هک  درک  وا  رس  رب  یتبرض  هب  مادقا  ماما  و 
هب دش و  لیلذ  راوخ و  دوهی  دیدرگ ، حتف  ربیخ  ياه  هعلق  دش و  زوریپ  مالـسا  قیرط  نیا  هب  درک ، اهر  ناج  یب  ار  وا  هزانج  دـیرب و  ار 

.دننک یم  رکذ  خیرات  لوط  رد  ناوارف  نزح  هودنا و  اب  هشیمه  ار  نآ  هک  دش  هداد  یسرد  اه  نآ 

مشخ و دوـهی )  ) ناشنانمـشد رب  درک و  زیزع  نآ  هب  ار  ناناملـسم  ادـخ  هک  يزوریپ  حـتف و  نیا  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
’ ادـخ لوسر  دوب ، هشبح  زا  بلاـطیبا " نب  رفعج   " ندـمآ اـب  فداـصم  زور  نآ  دـیدرگ و  دنـسرخ  لاحـشوخ و  رایـسب  درک ، بضغ 

: دومرف

(2) »؟ رَبیَخ ِحتَِفب  مأ  ٍرَفعَج  ِمودُِقبأ  ُّرَسأ  انأ  امِهِّیأب  يردأ  ام  »

؟ ربیخ حتف  هب  ای  رفعج  ندمآ  هب  ایآ  مشاب  رت  لاحشوخ  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  مناد  یمن 

هظیرق ینب  گنج  -5

هراشا

ات دندش  یم  لسوتم  گنرین  هب  اه  نآ  دـض  رب  زور  هنابـش  دـندوب و  نیملـسم  هیلع  رب  گرزب  يرطخ  اهنآ  دـندوب ، دوهی  زا  هظیرق  ینب 
نآ هشیر  دگنجب و  اهنآ  اب  هک  داد  روتسد  وا  هب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  دش و  لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  هکنیا 

اه
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مچرپ داد و  رارق  ورـشیپ  ار  نینمؤملاریما  ماما  دـش و  جراخ  اه  نآ  اـب  گـنج  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   (1) .دنکرب ار 
هللا یلـص  ربمایپ  هرابرد  اه  نآ  زا  یتشز  راتفگ  دـیدرگ ، کیدزن  اه  نآ  هب  دـش و  راپـسهر  اهنآ  يوس  هب  نوچ  .درپس  وا  هب  ار  مالـسا 
نأ کیلعال  هّللا ، لوسراـی  : » تفگ وا  هب  دیـسر ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  اـت  تشگرب  ورنیا  زا  دینـش ، ملـسو  هلآ  هیلع و 

کَّنظأ َمل  : » دوـمرف ترـضح  يوـش ، کـیدزن  تسپ  دارفا  نیا  هب  وـت  تسین  تسرد  ادـخ ، لوـسر  يا  ثاـبخالا :» ِءـالؤَه  نِم  وندـَتال 
: دومرف ادخ  لوسر  یلب ، تفگ : يا ؟ هدینش  يا  هدنهدرازآ  تاملک  اه  نآ  زا  هک  منک  یم  نامگ  يذأ :»؟ یل  مُهنِم  َتعِمَس 

هرـصاحم بش  جنپ  تسیب و  ار  اهنآ  سپـس  .دـنیوگ  یمن  يزیچ  بلاطم  نآ  زا  دـننیبب  ارم  رگا  ًائیـش :» َِکلَذ  نِم  اولوقَی  َمل  ینوأر  َول  »
.تخادنا تشحو  بعر و  ناشلد  رد  ادخ  دندش و  هتسخ  اه  نآ  ات  درک 

هظیرق ینب  هب  بعک  تحیصن 

بعک ، " دگنجب اه  نآ  اب  ات  دنک  یمن  رظن  فرـص  اه  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  هظیرق  ونب 
: تفگ اه  نآ  هب  تحیصن  يور  زا  دسا " نب 

.دینک لوبق  دیتساوخ  ار  نآ  زا  کی  ره  منک  یم  داهنشیپ  هس  امش  هب  نم  هدمآ و  شیپ  دینیب  یم  ار  هچنآ  امش  يارب  دوهی ، هورگ  يا 

؟ تسیچ نآ  دنتفگ : همه 

: تفگ درک و  هضرع  ار  شتحیصن 

هداتـسرف ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  نشور  امـش  يارب  هّللاو  مییامن ، قیدصت  ار  وا  مینک و  يوریپ  درم  نیا  زا 
ناتباتک رد  هک  تسا  یسک  نآ  وا  تسادخ و 
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..دینک ظفح  ار  ناتنانز  ناتنادنزرف و  ناتلاوما ، ناتنوخ ، سپ  دیا ، هتفای 

: دنتفگ دندرک و  در  ار  نآ  دندادن و  ار  وا  خساپ  اه  نآ  انامه  درک ، هراشا  اه  نآ  تمالس  اه و  نآ  تاجن  هب 

..میریذپ یمن  نآ  ياج  هب  ار  يزیچ  میوش و  یمن  ادج  زگره  تاروت  مکح  زا  ام 

: تفگ درک و  هراشا  اه  نآ  هب  هرابود 

مینک جورخ  هدیشک  ياهریشمش  اب  شباحصا  دمحم و  رب  سپـس  میـشکب ، ار  نامنانز  ار و  نامیاه  هچب  سپ  دیرادن  لوبق  ار  نیا  رگا 
يزیچ میدش و  كاله  سپ  میدش  كاله  رگا  دنک ، مکح  دمحم  ام و  نیب  ادخ  ات  مینکن  اهر  نامرـس  تشپ  ار  ینیگنـس  زیچ  چیه  و 

.مینک یم  ادیپ  ار  نادنزرف  نانز و  مدوخ ، ناج  هب  میدش  زوریپ  رگا  میسرتب و  نآ  زا  هک  میرادن  یلسن  میا و  هتشاذگن  نامرس  تشپ 

: دنتفگ دندرک و  در  ار  داهنشیپ  نیا  و 

...تشاد دهاوخ  ام  يارب  يریخ  هچ  اه  نآ  زا  دعب  یگدنز  میشکب  ار  اه  هراچیب  نیا  رگا  و 

دیزاتب اه  نآ  رب  بش  نیا  رد  دننمیا ، ام  زا  شباحـصا  دمحم و  هک  اسب  هچ  تسا و  هبنـش  بش  تفگ : درک و  حرطم  ار  موس  داهنـشیپ 
.میربب اه  نآ  تلفغ  زا  شباحصا  دمحم و  زا  يا  هرهب  ام  دیاش 

.داد خر  ام  زا  لبق  دارفا  يارب  ار  هچنآ  دهد  خر  ام  يارب  مینک و  دساف  نامدوخ  رب  ار  هبنش  دنتفگ : دندرک و  در  ار  نآ  و 
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(1) .دندوزفا ناشلهج  رب  دنتفریذپن و  ار  وا  يأر 

اهنآ فرط  زا  (ص ) ادخ لوسر  مکح  لوبق 

یضار دوخ  هرابرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مکح  هب  دید و  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  اه  هار  همه  دش و  هتـسخ  هظیرق  ونب 
.دننک لمع  تسوا  يأر  هنوگره  هک  دندش 

دعس يرواد 

هب يراک  ادخ  هرابرد  دوب ، هباحص  ناگرزب  زا  وا  درک ، راذگاو  ذاعم " نب  دعـس   " هب ار  اه  نآ  راک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یلص ادخ  لوسر  .دندرب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  دوب ، هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  ار  وا  تشادن ، نارگید  شنزرس 

: دنتفگ وا  هب  دنتساخاپرب و  وا  مارتحا  هب  هباحص  ریاس  تساخرب و  وا  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

..ینک يرواد  تنانامیپ  مه  نیب  هک  تسا  هداد  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ورمع ، ابا  يا 

..دیدنبیاپ ادخ  نامیپ  دهع و  هب  مدرک  يرواد  نم  رگا  تفگ : دعس 

.یلب دنتفگ :

.درک يرواد  ناشنادنزرف  نانز و  تراسا  ناشلاوما و  میسقت  ناشنادرم و  نتشک  هب  دعس 

.دندوب نیمز  يور  رد  داسف  هنتف و  ردصم  هک  دوب  ینایدوهی  نآ  هرابرد  تلادع ، مکح  نیا  و 

: تفگ وا  هب  درک و  دیئات  ار  دعس  يرواد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

(2)« ...ٍهَعقرأ ِهَعبَس  ِقوَف  نِم    ِ هّللا ِمکُِحب  مهیف  َتمَکَح  دََقل  »
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.يدرک يرواد  نامسآ  تفه  يالاب  زا  ادخ  مکح  هب  اه  نآ  هرابرد 

.درک ورد  دوخ  ریشمش  اب  ار  رارشا  نآ  نارس  درک و  ءارجا  ار  اهنآ  مکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  و 

ریضن ینب  گنج   - 6

زا یهورگ  اب  ربمایپ ’ دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ینمشد  هنیک و  ضغب ، زا  رپ  ناشناج  دوهی و  لیابق  زا  ریـضن  ونب 
نآ يارب  هک  دوب  يا  هید  تفایرد  رطاخ  هب  نآ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نانآ  شیپاشیپ  رد  تفر و  ناـنآ  دزن  هب  هباـحص 

تولخ يرگید  اب  اه  نآ  زا  یکی  تسشن و  اه  نآ  هناخ  زا  يراوید  رانک  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب و  هداتفا  قافتا  اه 
دـش و باختنا  راک  نیا  يارب  شاحج " نب  ورمع   " دـننک و ترپ  ربماـیپ  رـس  رب  ـالاب  زا  یگنـس  اـه  نآ  زا  یکیدنتـشاذگ  رارق  درک و 

اجنآ دش و  دنلب  سپ  داد ، يو  هب  ار  نآ  ربخ  دش ، لزان  یحو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نامـسآ  زا  سپ  .تفرگ  ار  گنس 
: دیوگ یم  یکبس  دنتشگرب ، هنیدم  يوس  هب  دندرک و  كرت  ار  اجنآ  شباحصا  درک و  كرت  ًاروف  ار 

ونب ترمضأ  يذلاب  یحولا  كءاجو 

(1) هرخص ءاقلإب  اوّمه  دقو  هریضنلا 

.درک هاگآ  گنس  ندنکفاب  دنتشاد  لد  رد  ریضن  ونب  هچنآ  زا  ار  وا  دمآ و  یحو 

وا هارمه  هورگ  تشک و  ار  وا  تفر و  تشاد ، ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  دصق  هک  يدوهی  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
درک و دروخرب  هعلق  هب  دورو  زا  لبق  اه  نآ  هب  هاپس  زا  یهورگ  اب  تفرگ و  ار  نانآ  اب  دروخرب  هزاجا  ادخ  لوسر  زا  ماما  .دندرک  رارف 

ار اه  نآ 
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دوب و تباث " نب  ناسح   " اه نآ  هلمج  زا  دندروآرد  رعـش  هب  ار  هثداح  نیا  ارعـش  زا  يا  هدع  .دش  نانآ  هعلق  حـتف  ببـس  نآ  تشک و 
.دندوتس داد  ماجنا  ریضن  ینب  ياه  هعلق  حتفرد  ششوک  ناج و  لذب  زا  هچنآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

يرقلا يداو  گنج   - 7

هراشا

، دندوب يدوهی  هک  اجنآ  نینکاس  هب  دمآ و  يرقلا  يداو  يوس  هب  درک  حتف  ار  ربیخ  ياه  هعلق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
ار اه  نآ  زا  رفن  هدزای  دـندیگنج و  اه  نآ  اب  ناناملـسم  .دـندش  گنج  هداـمآ  دـنتفریذپن و  اـهنآ  اـما  دومن ، هضرع  ار  مالـسا  اـهنآ  هب 

حتف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  اه  نآ  راید  ادخ  دناسر و  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  يدادعت  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنتـشک 
نآ نانآ  اب  دنتشاذگ و  اه  نآ  يارب  ناتسلخن  نیمز و  دننام  دوب  ناشتـسد  رد  هچنآ  دنتفرگ و  تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  نیملـسم  درک و 

.دندومن راتفر  دندرک  لمع  نایربیخ  اب  هک  هنوگ 

نمی حتفو  ع)  ) ماما

گنج ای  مالسا  هب  ار  مدرم  هک  داتسرف  نمی  هب  دوخ  رکشل  زا  یهورگ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دهد ماجنا  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  ات  تشادن  هجوت  يزیچ  هب  تفر و  تعرس  هب  ماما  .دنک  توعد 

(ع) ماما ياعد 

: تسا نیا  اعد  نآ  نتم  .دناوخ  دوب  نمی  هجوتم  یتقو  ار  فیرش  ياعد  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  و 

َبَلَط الإ  اهَیلإ  ُأَجلأ  ٍهَلیح  الَو  اهیَلَع ، ُلِکَّتأ  ٍهَُّوق  الَو  َکـَیلإ ، ـالإ  ِیب  يوأَـی  َءاـجَر  ـالَو  َكِریَغب ، یّنِم  ٍهَِقث  ـِالب  َکـَیلإ  ُهَّجََوتأ  ّینإ  َمُهَّللا  »
یلإ َنوکُّسلاَو  َِکتَمحَِرل ، َضُّرَعَّتلاَو  َِکلضَف ،
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َكُؤالَب ِهیف  ٌدومحَمَف  ُکتَردـُق ، ِهیف  یَلَع  تَعَقوأ  امَّیأَف  ُهَرکأَو ، ُّبِحُأ  اّمِم  اذـه  یهجَو  یف  یل  َقَبَـس  اِمب  ُمَلعأ  َتنأَو  َکـِتَداع ، ِنَسحأ 
.َباتِکلا ُّمأ  َكَدنِعَو  ُِتبُثتَو  ُءاشَت  ام  وُحمَت  َتنأَو  َكُؤاضَق ، ِهیف  ٌحِضَّتُم 

َكِوفَع نِم  ًافُطلَو  َِکلـضَف ، نِم  ًهَعَـسَو  َِکتَمحَر  نِم  ًافَنَک  یَلَع  طُسبأو  ِءآوال ، ِّلُک  َرِـصاقَمَو  ٍءالَب ، ِّلُـک  َریداـقَم  یّنَع  فِرـصاَف  َمُهَّللا 
ِنَسحِأب یتَنازُح  ِفورُصَو  يَدلَوَو ، یلهأ  یف  ینَُفلَخت  نأ  َُکلأسأ  ام  َعَم  َِکلَذَو  َتلَّجَع ، ام  َریخأت  الَو  َترَّخأ  ام  َلیجعَت  َّبِحأ  یّتَح ال 

َِکلَذ یلَع  ینقُزراو  ٍهورکَم ، ِّلُک  ِهَیافِکَو  ٍهَیِصعَم ، ِّلُک  ِّطَحَو  ٍهَئِّیَس ، ِّلُک  ِرتَسَو  ٍهَروَع  ِّلُک  ِنیصَحت  یف  َنینِمؤُملا  َنِم  ًاِبئاغ  ِِهب  َتفَلَخ  ام 

َنینِمؤُملا َنِم  ینَتقَزَرَو  يدـَلَوَو ، ینَتلَّوَخ  اـمَو  ینلَعجاَو  َنینِمؤُملا  ِیلَو  اـی  َکـِئاضَِقب ، اـضِّرلاَو  َکـِتَدابِع ، َنسُحَو  َكَرکِذَو ، َكَرکُش 
يذَّلا ال َكِرتِسَو  ُضَقُنی ، يذَّلا ال  َِکنامأَو  ُماُری ، يذَّلا ال  َكِراوِجَو  ُرَفُختال ، یتَّلا  َِکتَّمِذَو  ُحابَتُسی ، يذَّلا ال  َكامِح  یف  ِتانِمؤُملاَو 

ِیلَعلا   ِ هّللِاب الإ  َهَُّوق  الَو  َلوَح  ـالَو  ًاـظوفحَم ، ًاـنِمآ  ناـک  َكِرتِسَو  َکـِنامأَو  َكِراوِجَو  َکـِتَّمِذَو  َكاـمِح  یف  َناـک  نَم  ُهَّنإَـف  ُکَـتُهی ،
.(1)« ِمیظَعلا

میلـست طقف  هکنیا  نارگید و  زا  لماک  ییادج  وا و  هب  ندرب  هانپ  لاعتم و  يادـخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  لماک  لکوت  زا  یکاح  اعد  نیا 
.تسا یهلا  تیشم  هدارا و 

نادمه مالسا 

هضرع اه  نآ  رب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  درک و  تاقالم  ار  نمی  ناگرزب  اسؤر و  دیسر و  نمی  هب  شرکشل  اب  ماما 
بجعت ماما  بدا  لضف و  لامک و  زا  اه  ینمی  .درک  نایب  ار  نآ  یلاع  هنومن  هدنزرا و  ياه  شزرا لوصا و  مالسا ، نساحم  دومن و 
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یتسود حلـص و  روآ  مایپ  ماما  هلیـسو  نیا  هب  تفریذپ و  ار  مالـسا  شا  هلیبق  مامت  اب  نادمه  دندومن و  تباجا  ار  وا  توعد  دـندرک و 
(1) .دومن حتف  گنج  نودب  ار  نمی  هک  دوب 

هکم حتف 

ار دوهی  نایشرق و  زا  نمشد  ياوق  تشون ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شلوسر  هدنب و  يارب  ار  راکـشآ  يزوریپ  لاعتم  يادخ 
هتـشارفارب دیحوت  مچرپ  دش و  امرفمکح  اج  همه  رد  مالـسا  هملک  تفای ، تسد  برعلا  هریزج  قطانم  رتشیب  رب  وا  تلود  درک و  راوخ 

.دش

داحلا و كرش و  هعلق  هک  هکم  حتف  هب  رگم  دبای  یمن  ققحت  راکـشآ  حتف  عطاق و  يزوریپ  هک  دید  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.تفر اجنآ  زا  هک  ینامز  دوب و  اجنآ  رد  هک  ینامز  .دیگنج  وا  اب  هک  تسا  ییاج 

وا .درک  تکرح  هکم  يوس  هب  نآ  زا  رتدایز  ای  حلسم  زابرـس  رازه  هد  زا  بکرم  نارگ  يرکـشل  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسناد و  یمن  ار  وا  فدـه  رکـشل  دارفا  زا  یـسک  رما ، ناـمتک  اـب  .دوب  یگنج  تـالآ  عون  همه  هب  زهجم 

مارحلا و دـلب  رد  شرهـش  لاغـشا  يارب  دوش و  هدامآ  گنج  يارب  هدـش و  هاـگآ  وا  فدـه  زا  شیرق  هک  تشاد  ساره  نیا  زا  ملـسو 
.دنشاب هتشادن  ار  هزرابم  تصرف  هک  دنک  هرصاحم  يروط  ار  اه  نآ  ات  درک  یفخم  ار  نآ  نیا ، ربانب  .دوش  يزیرنوخ  ادخ  نما  لحم 

شیرق هب  بطاح  همان 

لاغـشا يارب  ناشرهـش  يوس  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتفر  نآ ، رد  تشون و  شیرق  هب  يا  همان  هعتلب " یبا  نب  بطاح  "

شرافس ار  وا  داد و  ینز  هب  ار  همان  دش و  رکذتم  ار  نآ 
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نآ زا  یـسک  ات  درک  ناهنپ  دوخ  ياهوم  نیب  رد  ار  همان  .دـناسرب  شیرق  هب  ار  هماـن  هک  تشاذـگ  رارق  وا  اـب  درک و  دـیدش  ناـمتک  هب 
ماما شردارب  سپ  .داد  ربخ  ربمایپ  هب  ار  همان  عوضوم  دش و  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یحو  .دنکن  ادـیپ  عالطا 

ات داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  ًاروف  ریبز  اب  ماما  .دنریگب  نز  نآ  زا  ار  همان  ات  دادروتـسد  تساوخ و  ار  ریبز  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
: تفگ دش و  تحاران  دز و  دایرف  ماما  سپ  .درک  راکنا  ار  نآ  دندیسرپ ، وا  زا  همان  هرابرد  دندیسر ، نز  نآ  هب 

« َکَّنَفِشکَِنل وأ  َباتِکلا  َّنَجِرُخَتل  انبَّذَک ، الَو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  َبَذَک  ام    ِ هّللِاب ُِفلحأ  ّینإ  »

ام هب  ار  هتـشون  دـیاب  .میئوگ  یمن  غورد  اـم  هتفگن و  غورد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مروخ  یم  مسق  ادـخ  هب  نم 
.مینک یم  یسرزاب  ار  وت  هنرگو  یهدب 

یلص ربمایپ  يوس  هب  تعرس  هب  ریبز  اب  ماما  داد و  ماما  هب  درک و  جراخ  دوخ  ياهوم  نیب  زا  ار  همان  درک و  هبلغ  وا  رب  تشحو  سرت و 
: تفگ وا  هب  دمآ  وا  نوچ  درک ، راضحا  ار  بطاح  .دنداد  وا  هب  ار  همان  دنتفر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

؟ يدرک ار  راک  نیا  هک  دش  هچ  اذَه :»؟ یلَع  َکَلَمَح  ام  »

لوسر ادـخ و  هب  نمؤم  نم  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  درک و  زاربا  ار  دوـخ  رذـع  بطاـح 
، تسا هکم  رد  نم  دـنزرف  نز و  مرادـن و  يا  هلیبـق  لـها و  شیرق  نیب  رد  نم  نـکل  مدرکن و  لیدـبت  رییغت و  ار  دوـخ  ناـمیا  .متـسه 

.مشاب هدرک  یسولپاچ  نیا  رد  متساوخ 

: دش لزان  وا  قح  رد  همیرک  هیآ  تفریذپ و  ار  وا  رذع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 
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((2) () (1) «) ِهَّدَوَملِاب مِهَیلإ  َنوقُلت  َءاِیلوأ  مُکَّوُدَعَو  يِّوُدَع  اوذِخَّتَتال  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأای  »

.دینکف نانآ  اب  یتسود  حرط  هتفرگ و  دوخ  نارای  دنیامش  نمشد  هک  ار  نارفاک  دیابن  زگره  دیا  هدروآ  ادخ  هب  نامیا  هک  یناسک  يا 

هکم طیحم  رد 

دندوب و لفاغ  نآ  لها  هک  یلاح  رد  درک  ادـیپ  فارـشا  هکم  هب  ات  تشادـن  هجوت  يزیچ  هب  درک و  تکرح  تعرـس  هب  مالـسا  رکـشل 
هب داد و  رارق  بش  رد  يزیرنوخ  مدع  یتمالس و  ظفح  يارب  ار  شریسم  رتشیب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتسناد ؛ یمن  يزیچ 

نوچ داد ، مزیه  يروآ  عمج  روتسد  شرکشل 

هلعش دندرک ، نینچ  اهنآ  .دنک  نشور  یشتآ  سک  ره  داد  روتـسد  تفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  دش و  يروآ  عمج  مزیه  يدایز  رادقم 
: تفگ دوب  شرانک  رد  هک  ءاقرو " نب  لیدب   " هب درک ، رطخ  ساسحا  شناج  دیسرت و  نایفسوبا  دش ، هدید  هکم  رد  نآ  ياه 

! ما هدیدن  یشتآ  نینچ  زگره  لاح  هب  ات  نم 

: تفگ ًاروف  لیدب 

..تسا هعازخ  نیا 

: تفگ وا  هب  درک و  هرخسم  ار  وا  نایفسوبا 

ادیپ نانیمطا  دش و  یلوتسم  نایفسوبا  رب  سرت  فوخ و  ...دشاب  نآ  رکشل  شتآ و  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  رتراوخ و  هعازخ 
.تسا هدمآ  هکم  لاغشا  يارب  تسا و  مالسا  رکشل  هک  درک 
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نایفسوبا سابع و 

شدوخ اب  دش و  هریچ  شموق  يارب  تشحو  سرت و  شناج  رد  دش  هاگآ  هکم  لاغشا  يارب  مالسا  رکشل  ندمآ  زا  سابع  هک  یماگنه 
زا لبق  دوش  هکم  دراو  روز  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  هّللاو  شیرق ، لاح  هب  ياو  تفگ : یم  درک و  یم  تبحص 

ياج زا  شلها  هب  ربخ  دنک و  ادیپ  هکم  زا  ار  یسک  هک  دیشوک  دوش و  یم  كاله  راگزور  رخآ  ات  شیرق  دهدب  ناماار  اه  نآ  هکنیا 
شموق رب  سرت  رطاخ و  تاینهذ  نایرج  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  دـننک  ناما  تساوخرد  وا  زا  دـنورب و  وا  دزن  هب  ات  دـهدب  ادـخ  لوسر 

: دز ادص  وا  هب  داتفا  نایفسوبا  رب  شمشچ  دوب 

...هلظنحابا يا 

: دز ادص  ًاروف  تخانش ، ار  وا  نایفسوبا 

...لضفلاوبا

...یلب تفگ :

.تیادف هب  مردام  ردپ و  تفگ : نایفسوبا 

...شیرق هب  ياو  تسا  مدرم  نیب  رد  ادخ  لوسر  نیا  نایفسابا ، يا  وت  هب  ياو  تفگ : لضفلاوبا 

: تفگ دیسرت و  شموق  شناج و  رب  دش و  دمجنم  شنوخ  درک و  تشحو  نایفسوبا 

؟ تیادف هب  مردام  ردپ و  درک  ناوت  یم  راک  هچ 

رب ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  هّللاو  تفگ : دومن و  ییامنهار  دنک  ظفح  ار  وا  نوخ  هک  یهار  هب  ار  وا  ًاروف  سابع  و 
نیا رب  نم  رس  تشپ  دنز ، یم  ار  وت  ندرگ  دوش  زوریپ  وت 
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.مریگب ناما  وت  يارب  وا  زا  مربب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  هب  ار  وت  ات  وش  راوس  رتسا 

هّللا لوسر  رتسا  نوچ  تسیک ؟ نیا  دنتفگ : یم  تشذگ ، یم  ناناملسم  ياه  شتآ  زا  یشتآ  رب  نوچ  دش ، راوس  وا  رـس  تشپ  رب  سپ 
: دز ادص  سپ  تخانش ، درک و  هاگن  وا  هب  باطخ  رمع  تسا ، هّللا  لوسر  يومع  دنتفگ : یم  دندید  یم  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

..تسادخ نمشد  نایفسوبا  نیا 

: دز ادص  هرابود 

يدج شبلق  یگتفشآ  بارطـضا و  یلو  دوب  تکاس  نایفـسوبا  ..داد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  وت  يدهع  دقع و  نودب  هک  ار  يادخ  دمح 
ربمایپ رب  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدرکن  راذگورف  ار  يزیچ  تهارک  يدـب و  سوماق  رد  هک  ییاهنآ  دیـسرت ، یم  شموق  شدوخ و  رب  دوب و 

.دنتشاد دراو  شباحصا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يوس  هب  سابع  دـش ، لدـب  در و  نایفـسوبا  هرابرد  رمع  سابع و  نیب  یمـالک  ياـه  يریگرد 
دزن هب  حبص  دربب و  دوخ  اب  ار  وا  داد  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومن ، علطم  ار  وا  نایفـسوبا  تراسا  زا  درک و  تکرح 

.درب رس  هب  بارطضا  سرت و  اب  سابع  دزن  رد  ار  بش  نایفسوبا  دروایب ، وا 

(ص) ربمایپ دزن  نایفسوبا 

: تفگ وا  هب  سپ  دومن ، هجوت  نایفسوبا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، نایامن  حبص  رون  نوچ 

ییادخ ینادـب  هک  هدـشن  نآ  تقو  ایآ  نایفـسوبا ، يا  وت  هب  ياو  هّللا :»؟..ُ.  الإ  ََهلإ  ُهَّنأ ال  َمَلعَت  نأ  ََکل  نإَی  َملأ  نایفـسابأای ، َکَحیَو  »
؟ ...تسین اتکی  يادخ  زج 

روآدای ار  دوب  هدید  شموق  نایفسوبا و  زا  رازآ  باذع و  زا  هچنآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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هللا یلص  ربمایپ  زا  يراز  عرضت و  اب  نایفسوبا  .دراد  ار  نمشد  زا  ماقتنا  دصق  هک  دوشن  یقلت  روط  نیا  ات  تخادنا ، هدرپ  نآ  رب  دشن و 
: تفگ یم  ودرک  یم  وفع  بلط  ملسو  هلآ  هیلع و 

نم عضو  دوب  یم  ادـخ  نیا  زا  ریغ  ییادـخ  رگا  ادـخ  هب  یتـسود ! دـنواشیوخ  یمیرک و  راـبدرب و  ردـقچ  تیادـف ، هب  مرداـم  ردـپ و 
...دوبن هنوگنیا 

: تفگ يزوسلد  فطل و  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نم ینادـب  هک  تسا  هدـشن  نآ  تقو  ایآ  نایفـسوبا ، يا  وت  رب  ياو  هّللا :»؟ ُلوسر  ّینأ  مَلعَت  نأ  ََکل  نإَـی  َملأ  نایفـس ، اـبأای  َکَـحیَو  »
؟ متسه ادخ  لوسر 

یم دنک و  یفخم  تسوا  نورد  رد  هچنآ  تسناوتن  دوب  قافن  داحلا و  رفک و  زا  رپ  شناج  نوچ  دـنک  رارقا  نآ  هب  تسناوتن  نایفـسوبا 
: تفگ

! یتسود دنواشیوخ  میرک و  رابدرب و  وت  ردقچ  تیادف ، هب  مردام  ردپ و 

زج ییادخ  هک  هدب  یهاوگ  وش و  ناملسم  ینکن ، تباجا  ار  مالـسا  توعد  رگا  وت  رب  ياو  تفگ : درک و  دیدهت  ار  نایفـسوبا  سابع ،
...دننزب ار  تندرگ  هکنیا  زا  لبق  تسادخ  لوسر  دمحم  هکنیا  درادن و  دوجو  هناگی  يادخ 

.دوب قافن  رفک و  زا  رپ  شلد  هکیلاح  رد  درک  فارتعا  مالسا  هب  ریشمش  يزیت  سرت  زا  ثیبخ  نآ 

: نایفسوبا رب  (ص) ربمایپ فاطلا 

ار بازحا  دوب و  وا  مصخ  نمشد و  نیرت  تخسرس  هک  یسک  تفرگ ، ار  نایفسابا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هعـساو  تمحر 
هراب نیا  رد  درکن و  لثم  هب  هلباـقم  درک و  لوبق  ار  يرهاـظ  مالـسا  دوب ، وا  اـب  گـنج  يارب  رکـشل  هدـنامرف  دـناروش و  یم  وا  هیلع  رب 

.دوب حلص  رد  راثیا  مالسا و  تمحر  هنومن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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: تفگ دومن و  نایفسوبا  يارب  يزایتما  تساوخرد  وا  زا  درک و  يور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  سابع 

.هدب رارق  يزیچ  وا  يارب  دراد ، تسود  ار  رخف  هک  تسا  يدرم  نایفسابا  ادخ ، لوسر  يا 

: دومرف درک و  تباجا  ار  سابع  توعد  ادخ  لوسر 

« ...ٌنِمآ َوُهَف  َدِجسَملا  َلَخَد  نَمَو  ٌنِمآ ، َوُهَف  َُهباب  َقَلغأ  نَمَو  ٌنِمآ ، َوُهَف  َنایفُس  یبأ  َراد  َلَخَد  نَم  معن ، »

دراو هک  یـسک  تسا و  ناما  رد  وا  ددـنبب  ار  دوخ  هناـخ  برد  هک  یـسک  تسا و  نمیا  دوش  نایفـسوبا  هناـخ  لـخاد  هک  یـسک  یلب ،
...تسا ناما  رد  دوش  مارحلا  دجسم 

هدشن هدید  نآ  ریظن  خیرات  لوط  رد  هک  درک  رداص  یمومع  وفع  وا  موق  يارب  ربمایپ ’ هک  ارچ  درب  دوس  يراوگرزب  نیا  زا  نایفسوبا  و 
دراو اهنآ  رب  ار  تیذا  رازآ و  هودـنا و  تنحم و  عاونا  هک  دـندوب  یناسک  اه  نآ  تفرگرب و  ار  اه  نآ  همه  ادـخ  لوسر  فاطلا  تسا ،

.دندرک

هرد يانگنت  رد  نایفسوبا 

وا يولج  زا  مالسا  رکشل  ات  رادهگن  هوک  هغامد  دزن  هرد  هگنت  رد  ار  نایفسوبا  داد  روتسد  سابع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تشاد هگن  هگنت  رد  ار  وا  سابع  .دراد  رذحرب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هزرابم  زا  ار  شیرق  دنیبب و  ار  اه  نآ  دنک و  روبع 
سابع درک ، یم  لاوئس  نآزا  دنتشذگ  یم  وا  رب  یهورگ  یتقو  دندرک  یم  لمح  ار  يزوریپ  مچرپ  هک  مالسا  رکـشل  ياه  ناهورگ  و 

: تفگ سابع  هب  دنتشذگ ، وا  رب  حالس  هب  حلسم  یهورگ  .دناسانش  یم  وا  هب  ار  اه  نآ 
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؟ دننایک اهنیا  سابع ، يا 

..میلس تفگ :

: تفگ یم  سابع  هب  تشذگ و  وا  زا  رگید  یهورگ 

؟ دننایک اهنیا  سابع ، يا 

..هنیزم تفگ :

..راک هچ  هنیزم  هب  ارم  متفگ 

، دوب توـق  تیاـهن  رد  نآ  تشذـگ و  شوپزبـس  یهورگ  اـب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دیـسر ، ماـمتا  هب  اـه  هورگ  نوـچ  و 
هب دوب و  هدرک  بجعت  نایفـسوبا  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  وا  شباحـصا  ناگرزب  دـندوب و  هدیـشک  هّللا  لوسر  رـس  يالاب  ار  اهریـشمش 

: تفگ سابع 

؟ دننایک هورگ  نیا 

..تسا راصنا  نیرجاهم و  نیب  رد  هّللا  لوسر  نیا  تفگ :

: تفگ یم  سابع  هب  دوبن و  شدوخ  کلام  بجعت  رد  نایفسوبا 

..تسا هدش  گرزب  تردارب  رسپ  تنطلس  ..درادن  ار  نآ  ناوت  دنک و  هلباقم  رکشل  نیا  اب  دناوت  یمن  یسک 

: تفگ درک و  در  ار  نآ  سابع 

..تسا توبن  نیا  نایفسوبا ، يا 

: تفگ داد و  ناکت  هرخسم  روط  هب  ار  شرس  نایفسوبا 

(1) ..یلب
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ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دیمهف ، یم  ار  تنطلـس  کلم و  وا  عقاو  رد  دـمهفب و  ار  مالـسا  تسناوت  یمن  لهاج  نیا  و 
.تشگزاب هکم  يوس  هب  دندرک و  اهر  ار  وا  سپ  داد ، نایفسوبا  ییاهر  هب  روتسد 

نایفسوبا يادن 

: دز ادص  دنلب  درک و  تکرح  هکم  يوس  هب  تفرگ  یشیپ  رکشل  زا  تعرس  هب  نایفسوبا 

دراو سک  ره  درک ، دناوتن  هلباقم  وا  ربارب  رد  يدحا  هک  تسا  هدمآ  يرکـشل  اب  امـش  يوس  هب  هک  تسا  دمحم  نیا  شیرق ! هورگ  يا 
..تسا نمیا  دوش  نایفسوبا  هناخ 

: دنتفگ ادص  کی  شیرق  همه 

.تسین یفاک  ام  يارب  وت  هناخ 

: دز ادص  اه  نآ  هب  هرابود 

..تسا ناما  رد  دوش  ادخ  هناخ  دراو  هک  یسک  ددنبب و  دوخ  يور  ار  رد  هک  یسک 

.دنتفر دجسم  هب  دوخ و  ياه  هناخ  يوس  هب  تعرس  هب  درک و  شکورف  نایشرق  سرت 

دنه تفلاخم 

نایفسوبا هب  ندرک  نیهوت  نایشرق و  تاساسحا  کیرحت  هب  عورش  دوب  نزح  هودنا و  زا  رپ  شناج  هک  یلاح  رد  نایفسوبا  رسمه  دنه 
.موق ورشیپ  داب  تشز  ار و  ثیبخ  نیا  دیشکب  تفگ : دومن و 
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.دیناسرت یم  نیملسم  هلمح  زا  ار  اه  نآ  تشاد و  یم  رذحرب  شا  ینامرفان  ماجنارس  زا  ار  شیرق  نایفسوبا  و 

هکم هب  (ص ) ربمایپ دورو 

تعرس هکم  هب  دورو  يارب  ناناملسم  رکشل 

داد یم  ناکت  ار  مچرپ  هدابع " نب  دعس   " .دادن خر  شیرق  زا  یتمواقم  چیه  هک  دندوب  لاحشوخ  دنـسرخ و  يزوریپ  نیا  زا  تفرگ و 
..تسا ماقتنا  زور  دور و  یم  نیب  زا  همه  اه  تمرح  هک  تسا  يزور  زورما  تفگ : یم  اضف و  رد 

: تفگ تفر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  تعرس  هب  دینش  ار  نآ  باطخ  نب  رمع 

؟ دیوگ یم  هچ  دعس  يونش  یم  ایآ  ادخ ، لوسر  يا 

نآ سپ  دنیامن ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میلست  دنریگب و  دعس  زا  ار  مچرپ  داد  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ 
: تفگ درک و  دنلب  ار  شیادص  دش و  دراو  هنازوسلد  تفرگ و  ار 

...تسا ظوفحم  همه  اه  تمرح  زورما  تسا ، تمحر  زور  زورما 

باذـع و زا  دـنا  هدـش  بکترم  هچنآ  هب  ار  اه  نآ  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  هک  دـندرک  نیقی  دـندش و  لاحـشوخ  رایـسب  شیرق  مدرم  همه 
.درک دهاوخن  هذخاؤم  هجنکش 

هکم رد  (ص ) ربمایپ

ار هبعک  رد  هحلط " یبا  نب  نامثع  ، " تفر مارحلا  هّللا  تیب  يوس  هب  تعرس  هب  هکم  هب  دورو  زا  دعب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
وا زا  ار  دیلک  دناچیپ و  ار  وا  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، يراددوخ  وا  هب  دیلک  نداد  زا  تفر و  الاب  هبعک  ماب  هب  تسب و  وا  يور  هب 

تفرگ و
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ِِّرب موی  مویلا  نامثعای ، : » تفگ داد و  وا  هب  ار  دیلک  سپس   (1) .دناوخ نآ  رد  زامن  تعکر  ود  دوشگ و  مالسلا  هیلع  ربمایپ  يارب  ار  نآ 
.تسافو یکین و  زور  زورما  نامثع ، يا  : (2)« ءافو و 

اه تب  زا  هناخ  ندرک  كاپ 

دوب ییاه  تب  ندرب  نیب  زا  ندرک و  بارخ  وا  راک  نیلوا  دـش ، مارحلا  هّللا  تیب  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماـگنه 
تب تفرگ و  یم  تأشن  ناش ، يرکف  طاطحنا  لهج و  زا  هک  ییاهزیچ  نآ  دندرک و  یم  شتسرپ  هتفرگ و  ادخ  ار  اه  نآ  نایشرق  هک 

.دنتشاد صاخ  تب  برع  زا  يا  هلیبق  ره  دندوب و  تب  دندوب 360  نازیوآ  هبعک  رب  هک  ییاه 

هب شا  هزین  نامک و  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، لبُه "  " نآ دوب و  شیرق  يارب  یگرزب  تب  تیب ، گرزب  رد  تمـسق  رد 
نیب زا  لطاب  انامه  تفر ، نیب  زا  لـطاب  دـمآ و  قح  ًاـقوهز :» ناـک  لـطابلا  َّنإ  لـطابلا ، َقَهَزَو  قحلا  َءاـج  : » دومرف یم  دز و  نآ  مشچ 
نارگ شیرق  ناشکرس  زا  وا  ریغ  نایفسوبا و  رب  نیا  درک و  نآ  زا  هناخ  ندرک  كاپ  نآ و  ندرک  درخ  هب  روتسد  سپـس  .تسا  ینتفر 
ياج زا  ندش  دنلب  زا  ماما  دنکـشب ، ار  اه  تب  ات  تفر  الاب  مالـسلا  هیلع  ماما  فتک  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  .دمآ 

: تفگ وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنام ، ناوتان  دوخ 

« تنأ دَعصاف  ِهَُّوُبنلا ، ِلِقث  َلمَح  عیطتستال  کَّنإ  »

.ورب الاب  وت  ینک ، لمحت  ار  توبن  ینیگنس  یناوت  یمن  وت 

: تفگ ماما  تفر و  الاب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فتک  رب  ماما  سپ 
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« ِءامَّسلا ِقفأ  ُتِلَنل  ُتئِش  َول  »

.متسناوت یم  مسرب  نامسآ  قفا  هب  متساوخ  یم  رگا 

هب دنک و  یم  ار  اه  نآ  درک و  يور  اه  تب  هب  و 

ار نآ  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دوب  هدش  مکحم  خـیم  اب  هک  هعازخ  تب  زج  دـنامن  یقاب  درک و  یم  ترپ  نیمز 
: تفگ یم  درک و  یم  نامرد  ار  نآ  ماما  و  نک ، هراچ 

ات داد  ناکت  ار  اه  نآ  تسا ، ینتفر  نیب  زا  لطاب  تفر و  نیب  زا  لطاب  دـمآ و  قح  اقوهز :» ناک  لطابلا  َّنإ  لطابلا ، قهزو  ُّقحلا  ءاـج  »
هک هنوگنآ  درک  كاپ  اه  تب  دوجو  زا  ار  مارحلا  تیب  قیرط  نیا  هب  تسکش و  هک  درک  ترپ  دنک و  اج  زا  ار  نآ  دش و  طلسم  نآ  رب 
هب هدروآرد و  رعـش  هب  ار  نیا  عجفملا  هب  فورعم  باتکلا  دـمحا  نب  دـمحم  هتفرگ  ماهلا  رعاش  .درب  نیب  زا  هللا  لـیلخ  میهاربا  شدـج 

: وا هتفگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  لقن 

امسإ دیالا  يذ  هیبأ  نم  هلو 

اّیفخ یّنع  ناک  ام  ُهبِش  َلیع 

هبعکلا یلع  لیلخلا  نواع  ّهنإ 

اّینبملا اهنکر  داش  ذإ 

هللا بیبح  یصولا  یبنلا  نواع  دقلو 

اّیفصلا اهنم  نالسغی  ذإ 

انصالا م عطقی  یک  یبنلا  لمح  مار 

اّیبُحلا لوثملا  اهحطس  نِم 

داک یّتح  هَّوبُّنلا  ُلُقث  ُهانحف 

اِّیئنَم هتحت  ُدآنَی 

یلع یبنلا  بکنم  یقتراف 

اّیقترُملا اذ  َّلجأ  ام  ُهُونِص 
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هبعکلا رهاظ  نع  ناثوالا  طامأف 

اّیفن اهنع  ساجرالا  یفنی 

مجنلا َّسم  لواخ  یصولا  ّنأ  ولو 

(1) اّیصق هدجت  مل  ّفکلاب 
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.تسین ناهنپ  نم  دید  زا  نآ  هک  دوب  هدرب  ثرا  هب  یتهابش  لیعامسا  شردپ  زا  ترضح 

.دومن يزاسزاب  ار  نآ  هدش  انب  نکر  درک و  يرای  هبعک  نتخاس  رد  ار  لیلخ  میهاربا  لیعامسا ، هک  ماگنه  نآ 

.دندومن یم  كاپ  اه  يدیلپ  زا  ار  هبعک  ود  نآ  هک  یماگنه  درک  يرای  ار  ادخ  بیبح  یصو  روطنیمه  و 

.دشک نیئاپ  ار  هبعک  ماب  رب  هدش  هتشارفارب  ياه  بش  دور و  الاب  وا  فتک  هب  وا  ات  دنک  لمحت  ار  ربمایپ  هک  تساوخ  و 

.دیآ نارگ  نآ  رب  توبن  ینیگنس  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  درک  مخ  ار  وا  رمک  توبن  ینیگنس  سپ 

! تشاد یلالج  هوکش و  هچ  تفر  یم  الاب  ربمایپ  شود  زا  هک  ياتمه  یلع  تفر و  الاب  ربمایپ  شود  رب  یلع  سپ 

.تخاس رود  نآ  زا  ار  يدیلپ  همه  دروآ و  نیئاپ  هبعک  راوید  زا  ار  اه  تب  یلع  سپ 

.یتشادنپ یمن  رود  ار  وت  دنک  سمل  ار  ناگراتس  وا  نتفر  الاب  رد  تساوخ  یم  یلع  رگا  و 

شتـسرپ رد  هک  اه  نآ  دوب ، نایـشرق  يارب  درد  نیرت  تخـس  نیرتگرزب و  نآ ، زا  هبعک  ندرک  كاـپ  اـه و  تب  ندرب  نیب  زا  عقاو  رد 
.دندوب هتشذگ  دوخ  زا  ناتب 

یلاح رد  نیا  دوب و  هدمآ  مدرم  نایم  یهاگآ  شرتسگ  اه و  هشیدنا  يزاسدازآ  يارب  نید  نیا  هک  دوب  نآ  مالـسا  يزوریپ  نیرتگرزب 
مچرپ تسناوت  مالـسا  دـش و  هجاوم  تسکـش  اب  مالـسا  اب  ههجاوم  رد  نایـشرق  ياه  ینمـشد  اه و  شالت  اه و  تمواقم  همه  هک  دوب 

.دهد شرتسگ  اه  نآ  نیمزرس  رد  ار  دوخ  هیلاع  دنمشزرا و  لوصا  دزارفارب و  ار  شدوخ 
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(ص) ربمایپ باطخ 

اه نآ  اـب  هنوگچ  هک  دـننیبب  اـت  دـندوب  رظتنم  هناربـص  یب  هتفرگ و  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  رود  هکم ، لـها  ماـمت 
 - شفعضتسم ناوریپ  وا و  رب  هک  یمتـس  ملظ و  ماقتنا  هب  ایآ  دروآ ؛ دهاوخ  دورف  ریـشمش  باذع  اه  نآ  رب  ایآ  درک ؛ دهاوخ  دروخرب 
اه نآ  اب  یکین  هب  تشذگ و  دهاوخ  اه  نآ  زا  وا  هکنیا  ای  درک ؛ دهاوخ  هلباقم  دندوب ، هتشاد  اور  دنا - هدش  لمحتم  ار  اهالب  عاونا  هک 
رد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  سپ  دندوب ، شوگ  اپارـس  مدرم  هک  یلاح  رد  تفر  الاب  هباطخ  یـسرک  زا  ربمایپ  درک ؟ دهاوخ  لمع 

: تفگ سپس  تخادرپ ، نیکرشم  تسکش  شنید و  رب  يرای  هب  وا و  زا  دیجمت  ادخ و  دیحوت  هب  شباطخ 

« بارت نم  مدآو  مدآ  نم  سانلا  .ءابالاب  اهمیطعتو  هیلهاجلا  هوخن  مکنع  بهذأ  دق  هّللا  ّنإ  شیرق ، رشعم  ای  »

.تسا كاخ  زا  مدآ  دنتسه و  مدآ  زا  مدرم  درب ، نیب  زا  ار  ناردپ  هب  یگرزب  بلط  یلهاج و  ربکت  امش  زا  ادخ  شیرق ، هورگ  يا 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

(1)« مکاقتأ   ِ هّللادنع مکمرکأ  ّنإ  اوفراعتل  لیابقو  ًابوعش  مکانلعجو  یثنأو  ٍرکذ  نم  مکانقلخ  ّانإ  سانلا  اهُّیأای  »

دزن امش  نیرتهب  دیسانشب ، ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  هلیبق  هلیبق  هبعش و  هبعش  ار  امش  میدرک و  قلخ  درم  نز و  زا  ار  امش  ام  مدرم ، يا 
.تسامش نیرتراکزیهرپادخ 

»؟ مکب لعاف  ّینأ  َنوََرت  ام  شیرق ، رشعمای  »
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؟ میامنب يراتفر  هچ  امش  اب  نم  دینک  یم  نامگ  شیرق ، هورگ  يا 

: دنتفگ نابز  کی  اب  همه  سپ 

..راوگرزب ردارب  رسپ  راوگرزب و  يردارب  زا  وکین  راتفر 

امش دیورب   (1)« ...ءاـقَلُّطلا متنأـف  اوبهذا  : » دومرف درک و  رداـص  ار  اـه  نآ  وفع  روتـسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 
.دیدازآ

ناراکتیانج ناشکرـس و  نآ  اب  درک و  ادـیپ  مسجت  وفع  نیا  رد  ینعم  زا  ظافلا  نیا  رد  نآ  بناوج  مامت  اب  تمارک  فرـش و  تمحر ،
درکن هذـخاؤم  هانگ  مئارج و  نآ  هب  ار  اه  نآ  رازآ ، يدـب و  ماسقا  زا  دوب  هدیـشک  اه  نآ  زا  هچنآ  دادـن و  ماجنا  لثم  هب  هلباـقم  لـمع 

.دنامن یقاب  نیمز  يور  رب  اه  نآ  زا  يرثا  هک  يروطب  دندوب  لاوما  هرداصم  مادعا و  بجوتسم  اه  نآ  هنرگاو 

نینح هوزغ   - 8

هراشا

تخـس درک ، تفاـیرد  مالـسا  مکح  هب  ار  شیرق  لـیابق  میلـست  هکم و  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  حـتف  ربخ  یتـقو  نزاوه 
بلط مه  رگید  لـیابق  یـضعب  زا  درک و  عمج  ار  شا  هلیبـق  دـش  دـنلب  دوب  نزاوه  سیئر  هک  فوع " نب  کـلام   " سپ .دـش  تحاراـن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  درک و  دزـشوگ  اه  نآ  هب  ار  مالـسا  شرتسگ  رطخ  دوب ، فیقث  اه  نآ  شیپاشیپ  رد  هک  درک  کمک 
دنداد و ار  وا  راتفگ  خساپ  دندیورگ و  وا  توعد  هب  همه  سپ  درک ، دهاوخ  یشکرکشل  ناش  نیمزرس  لاغـشا  يارب  يدوز  هب  ملـسو 

سیئر فوع  نب  کلام  دندرک و  هدامآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  فلتخم  لیابق  زا  شناوریپ  نزاوه و 
ار ناتیاهریشمش  فالغ  دندید  ار  ناناملسم  یتقو  درک  شرافس  اه  نآ  هب  رکشل  همه 
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(1) .دحاو يدرف  نوچ  دیدنبب  مه  هب  ار  دوخ  دینکشب و 

یسررب يارب  دیسر  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نوچ 

ربمایپ اب  گنج  هب  ممـصم  اه  نآ  هک  دـیمهف  تفر و  وا  .داتـسرف  ناشرابخا  اـه و  نآ  ییاسانـش  يارب  ار  یملـسا " هّللادـبع  ، " عوضوم
هدزاود دادعت  هب  هک  شرکشل  اب  سپ  درک ، علطم  رابخا  نآ  زا  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگرب و  هکم  هب  سپ  دنتـسه ،

هب مالسا  زونه  هک  دندوب  تراغ  مئانغ و  رد  ناعامط  نیقفانم و  زا  وا  لاثما  نایفسوبا و  دننام  يدارفا  اه  نآ  نیب  رد  دندوب و  رفن  رازه 
.دوب هدرکن  رثا  ناشبلق 

ار نیرجاهم  مچرپ  دنداد و  يا  هتسد  ره  سیئر  تسد  هب  ار  اه  مچرپ  درک و  تکرح  هکم  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکـشل 
هرد هب  ات  تشادن  یهجوت  يزیچ  هب  درک و  یم  یط  ار  نابایب  درک و  تکرح  تعرس  هب  رکشل  داد و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب 

(2) .دیسر نینح 

ناناملسم رارف 

اهانگنت اـه و  هپت  اهگنـس و  تشپ  ردار  دوخ  لاغـشا و  ار  نینح  هرد  هلمح و  نیملـسم  رب  هک  دـندوب  هدیـشک  یکاـنرطخ  هشقن  نزاوه 
رب يداو  رانک  هشوگ و  فرط ، ره  زا  نزاوه  دنتشادن ، ناشرـس  تشپ  زا  عالطا  نوچ  تشذگ و  اه  نآ  رب  مالـسا  رکـشل  .دننک  ناهنپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  .دنتـشادن  یهجوت  زیچ  چیه  هب  هک  دندروخ  تسکـش  دندرک و  رارف  اه  نآ  هرابکی  هب  دندرک ، هلمح  نانامـسم 
: تفگ یم  درک و  یم  توعد  رارف  مدع  داهج و  رب  ربص  تابث ، هب  ار  ناناملسم  تفرگ و  رارق  تسار  فرط  رد  ملسو  هلآ 
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(1)« هّللادبع نب  دَّمحم  هّللا  ُلوسر  انأ  یلإ  سانلا ، اهُّیأ  »

.متسه هّللادبع  نب  دمحم  ادخ  لوسر  نم  مدرم ، يا 

(ع) ماما تعاجش 

درک و نداد  نالوج  هب  عورـش  نادیم  رد  وا  .داد  ناشن  دوخ  زا  یفـصو  لباق  ریغ  ریظن و  یب  تعاجـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  ناعفادم  نیرت  تخـس  زا  وا  دـنیوگ : یم  نایوار  .درک  دراو  اه  نآ  هب  یناوارف  تراسخ  دز و  نیمز  هب  ار  نانامرهق 

تروص هب  ار  نآ  داد و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تشادرب و  كاخ  يرادقم  مالـسلا  هیلع  ماما   (2) .دوب ملسو  هلآ  هیلع و 
سپ .دنتـسویپ  وا  هب  مالـسا  ناروالد  زا  رفن  دص  دش و  ریگرد  تخـس  نیکرـشم  اب  ماما   (3) .دیـشاپ اه  نآ  ریغ  نزاوه و  زا  نیکرـشم 

: تفگ دید ، ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  .دوب  تخس  زین  نآ  نیرت  ناسآ  هک  یتخس  گنج  دندیگنج ،

بِذَک یبنلا ال  انأ 

بلطملادبع ُنبا  انأ 

متسه بلطملادبع  دنزرف  نم  میوگ ، یمن  غورد  هک  متسه  يربمایپ  نم 

.دش ادج  اه  تسد  اهرس و  درک ، ادیپ  تدش  گنج  دش و  غاد  گنج  رونت 

ناوفص نایفسوبا و  شنزرس 

درک و رهاظ  نیملسم  تتامش  هب  ار  دوخ  رورـس  دوب و  نایفـسوبا  نیقفانم  سأر  رد  دندش و  لاحـشوخ  نیملـسم  تسکـش  هب  نیقفانم 
.تشاد دهاوخ  همادا  ایرد  رانک  ات  ناشرارفو  دوش  یمن  متخ  اجنیا  هب  ناشرارف  ناشتسکش و  تفگ :

نیملسم رکشل  تسکش  هب  ار  شدوخ  تتامش  هیما  نب  ناوفص  هک  هنوگنامه 
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: تفگ درک و  راهظا 

(1)  . ..دش لطاب  رحس  نالا 

نیکرشم تسکش 

لوسر لاعتم  يادـخ  دـش ، امرفمکح  همه  رد  عزج  سرت و  دـندروخ و  ناـکت  تخـس  دیـسر و  ناـش  هرجنح  هب  نیملـسم  بلق  نوچ 
.درک دروخرب  اه  نآ  اب  ناناملسم  رکشل  دندرک و  رارف  هیقب  دندش و  هتـشک  نمـشد  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  داد و  يرای  ار  دوخ  یمارگ 
یماح مالـسا و  نامرهق  تسد  هب  رتشیب  گـنج  نیا  يزوریپ  (2) و  دندش ریـسا  اه  نآ  زا  دایز  يا  هدـع  دـش ، داجیا  اه  نآ  رد  یتسس 

هب نآ  رد  مالسا  هک  دوب  اه  نآ  نیرتدیدش  اه و  گنج  نیرت  تخس  گنج  نیا  .دش  ماجنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  وا  رادفرط 
.تفرگ ارف  ار  كرش  لیابق  عیمج  نآ  تبیصم  دیسر و  عطاق  يزوریپ 

اه تمینغ 

هورگ درک ، چوک  هنارعج "  " نیمزرـس هب  گـنج  نادـیم  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر و  ناـیاپ  هب  گـنج  یتقو 
نآ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنادرگرب  اه  نآ  هب  دنتفرگ  اه  نآ  زا  هچنآ  دندرک  تساوخرد  وا  زا  دندمآ و  وا  دزن  هب  نزاوه 

دعـس ینب  زا  درحوبا " ریهز   " .دـندرک رایتخا  ار  ناشنادـنزرف  نانز و  سپ  درک ؛ ریخم  ناشلاوما  نیب  ناشنانز و  نادـنزرف و  نیب  ار  اـه 
ام رگا  دـندرک و  تیبرت  ار  وت  هک  ییاهنآ  دنتـسه و  وت  ياه  هلاخ  وت و  ياـه  همع  ارـسا  نیب  رد  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : دـش و  دـنلب 

یناسغ رمش  یبا  نب  ثراح 
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: تفگ سپس  یناگدش ، تیبرت  نیرتهب  وت  میتشاد و  ار  وا  زا  تفوطع  دیما  میدوب  هداد  ریش  ار  رذنم  نب  نامعن  ای 

ٍمرک یف  هّللا  لوسر  انیلع  ُننمأ 

ُرِخَّدنو هوجرن  ُءرملا  کنإف 

ردق اهقاع  دق  ٍهوسن  یلع  ُننمأ 

(1) ُرَیِغ اهرهد  یف  اُهلمش  ٌقّزمم 

ِبختنمو ٍدولومو  ٍلفط  َریخای 

ُرشبلا لصح  ام  اذإ  نیملاعلا  یف 

اهرشنتو ءامعن  اهکرادت  مل  نإ 

ُرَبتُخی نیح  ًاملح  سانلا  حجرأای 

اهعضرت َتنک  دق  هوسن  یلع  ُننمأ 

ُرردلا اهضحم  نم  هؤلمت  كوف  ذإ 

اهعضرت تنک  ًاریغص  ًالفط  َتنک  ذإ 

(2) ُرَذَت امو  یتأت  ام  ُکنیزی  ذإو 

.میراد اطع  دیما  وا  هب  ام  هک  یتسه  یصخش  نآ  وت  هک  ارچ  راذگب  تنم  ام  رب  يراوگرزب  ششخب و  رد  ادخ  هداتسرف  يا 

.هدش نوگرگد  اه  نآ  راگزور  هتخیسگ و  مه  زا  اه  نآ  عمج  هتخادنا و  تکالف  هب  ار  اه  نآ  تشونرس  هک  راذگب  تنم  ینانز  هب 

.تیرشب خیرات  لوط  رد  نایملاع  هدیزگرب  نیرتهب  يا  دنزرف و  نیرتهب  يا  دازون و  نیرتهب  يا 

!؟ دوش یم  هچ  دوشن  اهنز  لماش  وت  دوجو  ششخب  رگا  ناحتما ، نامز  رد  مدرم  نیرترابدرب  يا 

.دش یم  رپ  دیراورم  نوچ  صلاخ  ریش  ریز  تناهد  هک  یماگنه  راذگب  تنم  يدروخ  یم  ریش  اه  نآ  زا  هک  ینانز  رب  سپ 

ياهدمآ تفر و  رد  يدیشون و  یم  ریش  نانز  نآ  زا  يدوب و  لاسدرخ  هک  یماگنه  نآ 
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.دنداد یم  تنیز  ار  وت  تا  هناگ  هچب 

اب میلـس  ونب  راصنا و  نیرجاهم و  دیـشخب و  اه  نآ  هب  دوب ، بلطملادـبع  ینب  يارب  وا و  يارب  هچنآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ربمایپ سپـس  دندرکن ، تباجتـسا  هیقب  دندیـشخب و  ار  ناشدوخ  مهـس  دنداد و  تبثم  خساپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لیامت 

: دومرف سپس  دندوبر ، ار  وا  ءادر  یتح  دندرک ، ماحدزا  وا  رود  درک و  میسقت  ار  نادنفسوگ  رتش و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

« ًانابَج الو  ًالیَخب  ینودَِجتال  َُّمث  مکیلع ، اُهتمَّسََقل  ٌمَعَن  َهماِهت  ِرجش  ُددع  یل  ناک  ول  هّللاوف ! ساّنلا ، اهُّیأ  ییادِر  ّیَلَع  اوُّدُر  »

دیدید یم  دعب  مدرک ، یم  میسقت  امـش  نیب  متـشاد  یم  رتش  هماهت  ناتخرد  هزادنا  هب  رگا  هللاو  دینادرگرب ، نم  هب  ارم  يادر  مدرم ، يا 
.متسه وسرت  هن  لیخب و  هن  نم  هک 

.دـش گنت  اه  نآ  رب  هصرع  دـندرک و  ساسحا  دوخ  سفن  رد  يزیچ  سپ  دادـن ، راصنا  هب  يزیچ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: تفگ اه  نآ  هب  دندش ، رـضاح  وا  دزن  نوچ  دومرف و  رما  راصنا  ندرک  عمج  هب  ار  هدابع  نب  دعـس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هچ نیا  ...مکبولق :»؟ نیب  فَّلأف  ٌءادـعأو  یب ؟   ُ هّللا مکانغأف  َءارقفو  یب ؟   ُ هّللا ُمُکادَـهَف  ًالالُـض  مُِکتآ  ملأ  مکنَع !؟ ینغََلب  ُثیدـح  اـم  »

ریقف درک و  تیاده  نم  هلیسو  هب  ار  امش  ادخ  سپ  دیدوبن ، هارمگ  امش  دزن  هب  مدمآ  یتقو  ایآ  هدیـسر ؟ نم  هب  امـش  زا  هک  تسا  زیچ 
؟ ...درک رارقرب  امش  نیب  تفلا  دیدوب  نمشد  درک و  زاین  یب  ار  امش  نم  هلیسو  هب  ادخ  دیدوب ،

: دنتفگ مه  اب  همه 

..لضف تنم و  ادخ  لوسر  هب  ادخ  يارب  ادخ ، لوسر  يا  هّللاو ، یلب 

: تفگ ناسحا  فطل و  هب  داد ، رارق  باطخ  دروم  ار  اه  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

؟ ..دیهد یمن  ارم  خساپ  ارچ  ینوبیُجت :»...؟ الأ  »
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؟ میهدب ار  امش  باوج  هچ  هب  دنتفگ :

: تفگ درک و  هاگن  اه  نآ  هب  صالخا  یتسود و  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

، ُمتدَجَوأ َكانیَـساوَف ، ًِالئاعو  َكانیَوآَف ، ًادیرَطَو  كانرَـصَنَف ، ًالوذـخَمو  كانقَّدَـصَف ، ًابَّذـکم  انتیَتأ  ُمتقَدَـصَف : ُمتلُقل ، ُمتئِـش  ول  هّللاو ! »
ِهاَّشلِاب ُساّنلا  بهذَی  نأ  َنوَضَرت  الَفأ  مکِمالسإ ؟ یلإ  ُمتلَکوو  اوِملُسِیل  ًاموق  اِهب  تَفلأَف  اینُّدلا  َنِم  ٍهَعاُعل  یف  مکـسفنأ  راصنالا  رـشعمای 

ًابعِـش ُساـّنلا  َکلـس  ولو  راـصنالا ، نم  ًاءرما  ُتنکل  ُهرجِهلا  ـالول  هدـیب ! یـسفن  يذَّلاو  مکلاـحر ؟ یلإ    ِ هّللا لوـسِرب  اوـعِجَرتو  ِریعَبلاو 
...راصنالا َبعش  ُتکلسل 

«: راصنالا َءانبأ  َءانبأو  راصنالا ، َءانبأو  راصنالا ، ِمَحرا  مهللا 

ام دندرک و  بیذکت  ار  وت  نارگید  هک  يدـمآ  ام  يوس  هب  یتقو  زین  وت  هک  دـیتفگ : یم  تسار  دـیتفگ و  یم  دـیتساوخ  یم  رگا  هّللاو 
ام يدوب  ریقف  میداد ، هانپ  وت  هب  ام  يدوب  هراوآ  میدومن ، تا  يرای  ام  دندوب و  هتـشادرب  وت  يرای  زا  تسد  مدرم  میدومن و  تقیدـصت 
لد نآ  هلیسو  هب  متـساوخ  یم  هک  یلام  رـصتخم  رطاخ  هب  ایآ  راصنا ، هورگ  يا  .میدرک  تاساوم  وت  اب  میداد و  رارق  دوخ  دننام  ار  وت 

زا امش  منک  مرن  مالسا  هب  ار  یعمج 

دنربب و رتش  دنفسوگ و  مدرم  هک  دیتسین  یضار  ایآ  .متشاذگاو  ناتمالـسا  نامه  هب  ار  امـش  نم  هک  یتروص  رد  دیدش ؟ دنم  هلگ  نم 
و مدوب ، راصنا  نادرم  زا  یکی  دوبن  ترجه  رگا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  دـیربب ؟ ناتدوخ  اب  ار  ادـخ  لوسر  اـمش 

.مور یم  راصنا  هار  نامه  هب  نم  یهار ، هب  راصنا  دنورب و  یهار  هب  یگمه  مدرم  رگا 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس 

.نک تمحر  ار  راصنا  نادنزرف  نادنزرف  نک و  تمحر  ار  راصنا  نادنزرف  نک ، تمحر  ار  راصنا  ایادخ 

: دنتفگ دش و  رت  ناشکشا  زا  ناشنساحم  دندش و  هیرگ  رد  قرغ  راصنا 
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(1)  . ..میرادن يا  هلگ  رگید  دشاب و  ام  مهس  ادخ  لوسر  هک  میدش  یضار  ام 

.تسا هدید  دوخ  هب  نارود  مامت  رد  تیناسنا  خیرات  هک  تسا  يربهر  نیرتگرزب  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  لوسر  عقاو  رد 
رارقرب اـه  نآ  نیب  تفلا  تبحم و  يردارب و  دـقع  درک و  داـجیا  تفلا  دوخ  ناوریپ  بولق  نیب  داد و  رییغت  ار  ملاـع  خـیرات  يارجم  وا 

.هدش فرحنم  ياه  بلق ضیرم و  سوفن  ياوادم  يارب  یمهرم  وا  قالخا  درک و 

ماما هوزغ  نیا  رد  زرابم  نامرهق  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاوزغ  نیرتگرزب  هک  نینح ، هوزغ  زا  ام  ثیدـح  اـجنیا  رد 
.دش مامت  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تئارب هروس  و  (ع ) ماما

تئارب هروس  زا  ییاه  تمـسق  هکم  یلاها  نایم  رد  وا -  زا  یگدـنیامن  هب  داد -  روتـسد  رکبوبا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا ییاه  تمـسق  هک  دناوخب ، هدرک و  عضو  دـنک ، یم  فاوط  ار  مارحلا  تیب  هک  یـسک  يارب  ماکحا  زا  مالـسا  هک  ار  هچنآ  و  هبوت ) )

: تسا حرش  نیا  هب  نآ 

.درک یم  فاوط  هنهرب  درم  هک  دوب  نیا  اه  نآ  تداع  دنکن ، فاوط  هنهرب  یسک  ًالوا :

.دشاب هدروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  یسک  رگم  دوش  یمن  تشهب  دراو  مود :

ینامیپ هّللا  لوسر  نیب  وا و  نیب  هک  یسک  موس :

.تسا دییأت  دروم  تدم  نآ  هدش ، نییعت  یتدم  تسا و 
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(1) .تسا رازیب  نیکرشم  زا  شلوسر  ادخ و  مراهچ :

ماما هب  مهم  نیا  ندرک  راذـگاو  رب  ینتبم  دـش  لزان  ربمایپ  رب  یحو  درک ، تکرح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماـیپ  اـب  رکبوبا 
زا ار  تیرومأم  همان  درک و  ادـیپ  هار  نیب  ار  رکبوبا  درک و  تکرح  تعرـس  هب  ماما  رکب ، یبا  ندرک  رود  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

تسیرگ دید ، ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  .تشگرب  یتحاران  سرت و  اب  رکبوبا  (2) و  دناوخ هکم  یلاها  رب  تفرگ و  وا 
...؟ هداد خر  نم  هرابرد  يا  هثداح  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : و 

: دومرف وا  هب  درک و  فرطرب  ار  وا  سرت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يا هثداح   (3) «: ...یّنِم ُلجر  وأ  انأ  الإ  اهُغِّلَُبی  نأ ال  ُتِرمأ  نکلو  ریخ ، الإ  َکیف  َثدح  ام  »

...نم زا  يدرم  ای  منک  غالبا  نم  ار  نآ  هک  مدرک  ادیپ  تیرومأم  نکل  هدوبن و  ریخ  زج  وت  هرابرد 

يدزمان رکبوبا  يارب  رگا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  دانتسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تماما  هب  هعیش  هک  تسا  یلیالد  زا  مادقا  نیا 
يریگولج تساهنآ  نیرت  تیمها  مک  اه و  تیلوئـسم  نیرت  هداـس  زا  هک  يا  هداـس  تلاـسر  نیا  يادا  زا  نامـسآ  دوب ، تفـالخ  يارب 

.درک یمن 

كوبت گنج   - 9

هراشا

.كوبت هوزغ  رد  رگم  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  تاوزغ  اه و  گنج  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
هک دندومن  عیاش  دندرک و  اپ  هب  بوشآ  نیقفانم  .تشاذگ  برثی  رد  شدوخ  زا  یگدنیامن  هب  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

، وا زا  یتیاضران  ببس  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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سپ درک ، ربخاب  اه  نآ  راتفگ  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ربخ  نیا  .تشاذگ  هنیدم  رد  ار  وا 
: دومرف داد و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يرگید  راختفا  لادم  درک و  در  ار  اه  نآ  ياعدا 

، یـسوم نِم  نوراه  هلزنمب  یّنِم  َنوکت  نأ  یلعای  یـضَرت  امأ  ِکلهأو ، یلهأ  یف  ینُفلخاَف  عجراَف  ییارَو ، اِمل  َُکتفَّلَخ  امَّنإو  اوبَذَـک ، »
(1)« ...يدَعب ِیبَن  هَّنأ ال  الإ 

يا ایآ  شاب ، تا  هداوناخ  ما و  هداوناخ  يارب  نم  نیـشناج  درگرب  مداد ، رارق  نیـشناج  مدوخ  بایغ  رد  ار  وت  اـنامه  و  دـنتفگ ، غورد 
...تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  رگم  دشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچ  نم  هب  تبسن  وت  تلزنم  هک  یتسین  دونشوخ  یلع ،

زا دـعب  تیاصو  تفالخ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تشگرب  کنخ  یبلق  نشور و  مشچ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنتشگزاب يدیمون  یتسس و  هب  وا  نادساح  داد و  رارق  یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  ار  وا  دوب و  هدرک  راذگاو  وا  هب  ار  شدوخ 

دنک یم  فیصوت  ار  دوخ  داهج  (ع ) ماما

.میوش یم  رکذـتم  هدومرف ، شدوخ  داـهج  فصو  رد  هچنآ  مینک  رکذ  ار  مهرد  نیکرـشم  اـب  وا  هزراـبم  ماـما و  داـهج  هکنیا  زا  لـبق 
: دومرف

ًاّیِضُمو ًامیلـسَتو ، ًانامیإ  َِکلَذ  انُدیزَی  ام  انَمامعأو ؛ انَناوخإو  انَءانبأو  انَءابآ  ُُلتقَن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ِلوسر  َعَم  اّنُک  دََقلَو  »
، ِنیَلحَفلا َلُواصَت  ِنالَواصَتَی  انِّوُدَع  نِم  ُرَخالاو  اّنِم  ُلُجَّرلا  ناک  دََـقلَو  ِّوُدَـعلا ؛ ِداهِج  یف  ًاّدِـجَو  َِملالا ، ِضَـضَم  یلَع  ًاربَصَو  ِمَقَّللا ، یَلَع 

 ُ هّللا يأَر  اّمَلَف  اّنِم ، انِّوُدَِعل  ًهَّرَمو  انِّوُدَع ، نِم  اَنل  ًهَّرَمَف  ِنونَملا ، ُسأک  ُهَبِحاص  یقسَی  امُهُّیأ  امُهَسُفنأ ؛ ِناَسلاخَتَی 
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َماق ام  ُمتیَتأ  ام  یتأن  اّنُک  ول  يرمَُعلَو  ُهَناطوأ ، ًائِّوَبَتُمَو  ُهَنارِج ، ًایِقُلم  َمالسالا  َّرَقَتسا  یّتَح  َرصَّنلا ، انیَلَع  َلَزنأو  َتبَکلا ، انِّوُدَِعب  َلَزنأ  انَقدِص 
(1)« ٌدوُع ِنامیالل  َّرَضخا  الو  ٌدومَع ، ِنیّدِلل 

يزیچ نآ  میدیگنج ، یم  نامیاهومع  نامناردارب و  نامنادـنزرف و  نامناردـپ و  اب  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هارمه  ام 
.نمـشد اب  داهج  رد  تیدج  .میدرک  یم  ربص  درد  تبیـصم و  رب  درک و  یمن  دایز  ام  يارب  هداج  رد  ییانـشور  میلـست و  نامیا و  زج 

یم ار  شیوخ  ناج  تشک ، یم  ار  دوخ  قیفر  سک  ره  دـندش ، یم  ریگرد  رگیدـکی  اب  اـم  نمـشد  زا  يرگید  اـم و  زا  يدرم  یهاـگ 
لزان يزوریپ  ام  رب  تسکـش و  ام  نمـشد  هب  دـید ، ار  ام  یتسرد  ادـخ  نوچ  .ام  نمـشد  عفن  رب  راب  کی  دوب  ام  عفن  رب  راب  کی  .دوبر 

، میدرک یم  لمع  امـش  دننام  ام  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  تفرگ و  رارق  شدوخ  هاگیاج  رد  دـش و  رقتـسم  تباث و  مالـسا  ات  درک 
.دش یمن  زبس  نامیا  يارب  یبوچ  دیدرگ و  یمن  تسار  نید  دومع 

تلحر ياه  هناشن 

یگدنز نیا  ياه  يراکهزب  زا  ار ، مدرم  درک و  لمع  ناشخرد  ًالماک  شتلاسر ، يادا  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ 
هنیمز شرتسگ  هب  دوشگ و  ینوگرگد  یهاگآ و  زا  هدرتسگ  يزادـنا  مشچ  داد و  تاجن  ار  اه  ناج  دازآ و  ار  اـه  لـقع  .داد  تاـجن 

..تسا گرزب  اه  ناسنا  مامت  رب  وا  دیاوف  ردقچ  درک ، کمک  يداصتقا  یعامتجا و  یگدنز  ياه  هصرع  مامت  رد  دشر  شزیخ و 

ندوب باذک  نونجم و  رحاس و  هب  ار  وا  .درک  لمحت  شیرق  ياه  نوعرف  زا  ار  نوگانوگ  ياه  تبیـصم  جنر و  شتلاسر ، يادا  رد  وا 
نیرت تخس  هب  دوب  هدروآ  نامیا  وا  هب  سک  ره  .دندرک  راداو  وا  هب  نتخادنا  گنس  هب  ار  دوخ  ناکدوکو  مهتم 
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هب ناشراید  زا  ترجه  هب  راچان  نینمؤم  ناگنهاشیپ  دندیسر و  تداهـش  هب  هیمـس "  " و رـسای "  " اه نآ  باذع  زا  دش و  باذع  شور 
..دندش هشبح 

دننک هراپ  هراپ  ار  وا  رهطم  ندـب  ات  دـندرک  هرـصاحم  هنهرب  ياهریـشمش  اب  ار  وا  هناخ  بلاطوبا ، شروای -  یماـح و  گرم -  زا  دـعب 
تشاذگ شدوخ  باوختخر  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  شیومع -  رسپ  ردارب و  درک و -  رارف  اه  نآ  تسد  زا  هنابـش  یلو 

.داد رارق  دوخ  تختیاپ  زکرم و  ار  اجنآ  دومن و  ترجه  برثی  هب  درک و  ادیپ  تاجن  وا  کمک  ادخ و  فطل  هب  و 

دندرک زهجم  مالـسا  رون  ندرک  شوماخ  يارب  ار  دوخ  نایرکـشل  ظیغ ، زا  ولمم  ياه  لد رورغ و  اب  دندرک و  مایق  وا  دـض  رب  نایـشرق 
ار وا  داد و  يرای  ار  شربمایپ  درک و  در  ار  اه  نآ  دیک  لاعتم  يادخ  نکل  دوب و  اه  نآ  ریغ  دـحا و  ردـب و  ياه  گنج  نآ  هجیتن  هک 

نید نیا  هچنآ  هب  تریصب -  نامیا و  يور  زا  هن  راچان و  هب  هنالیلذ و  هناعضاخ و  همه  .دومن  وا  بیصن  ار  يراکشآ  حتف  درک و  زیزع 
اب ار  مالـسا  دوب -  رپ  نآ  قوسف  تیلهاج و  ياه  يراکهزب  هب  ناش  ناج هدروآ و  هدـنزرا  لوصا  هیلاع و  ياه  شزرا  زا  اـه  نآ  يارب 

.دنتفریذپ تهارک 

ایند نیا  زا  تلحر  ياه  هناشن  راثآ و  شراگدرورپ ، دیواج  تلاسر  يادا  زا  دعب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاح  ره  هب 
: اهنآ هلمج  زا  دناوخ و  یمارف  لاعتم  يادخ  يوس  هب  رفس  هب  ار  وا  بترم  دش و  راکشآ  یلعا  سودرف  هب 

رب راب  کی  نیا ، زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دش  هدناوخ  وا  رب  راب  ود  میرک  نآرق  لوا :
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نیب رد  ار  دوخ  گرم  ربخ  (1) و  درک كرد  ار  یمتح  لجا  روضح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ببس  نیدب  دش ، یم  هدناوخ  وا 
: تفگ درک و  هاگآ  سدقلا  هریضح  هب  شلاقتنا  هب  ار  ملاع  نانز  هدیس  شنت  هراپ  شرتخد و  درک و  عیاش  نیملسم 

یکیدزن رگم  ار  نآ  منیب  یمن  و  درک ، هضرع  نم  هب  راب  ود  لاس  نیا  رد  درک و  یم  هضرع  نم  هب  ار  نآرق  راب  کی  لاـس  ره  لـیئربج 
(2)  . ..ملجا

.دونشن شردپ  زا  ار  تاملک  نیا  دورب و  ایند  نیا  زا  تشاد  تسود  دش و  بوذ  شناج  تاملک  نیا  زا 

: دش لزان  هیآ  نیا  هب  یحو  مود :

(3)« َنومصَتَخت مُکِّبَر  َدنِع  ِهَمایِقلا  َموَی  مُکَّنإ  َُّمث  نوتِّیَم *  مُهَّنإَو  ٌتِّیَم  َکَّنإ  »

.دینک یم  یهاوخداد  ناتراگدرورپ  دزن  تمایق  زور  امش  سپس  دنریم ، یم  مه  اهنیا  يریم و  یم  وت 

: دیوگ یم  هک  دندینش  ناناملسم  دوب و  ادیپ  نآ  یتحاران  راثآ  شناج ، رد  دوب و  یگدنز  زا  ییادج  هب  يراطخا  وا  يارب  هیآ  نیا  و 

؟ دوب دهاوخ  یک  نآ  هک  متسناد  یم  شاک 

یم درک و  یم  توکـس  تئارق  ریبکت و  نیب  درک و  ادـیپ  نانیمطا  شلجا  ندوب  کـیدزن  هب  نآ  زا  دـش ، لزاـن  وا  رب  رـصن  هروس  موس :
: تفگ

« هیلا بوتأو  هللا  رفغتسا  هدمحبو ، هّللا  ناحبس  »

، دندیسرپ یم  بیرغ  تلاح  نیا  زا  هدش و  هدز  تفگش  راک  نیا  زا  ناناملسم  و 
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: داد یم  خساپ 

(1)  . ..دهد یم  ارم  گرم  ربخ  مناج 

هقعاص نوچ  شدوخ  نابز  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  ربخ  دندوب و  ریحتم  تاینهذ  راکفا و  زا  ینارحب  رد  ناناملـسم 
.تشذگ دهاوخ  اه  نآ  رب  هچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  یلاخ  يایند  رد  دنتسناد  یمن  .دوب  اه  نآ  ناج  رب 

عادولا هجح 

هّللا تیب  جح  هب  مزلم  ار  دوخ  درک  ادیپ  نیقی  سدقلا  راد  هب  شلاقتنا  ندوب  کیدزن  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
ناکم نیرتهب  .دید  اه  تما  هیقب  رب  يرورس  یگدنز و  تفرشیپ  بوشآ و  هنتف و  زا  شتما  ظفح  يارب  ملاس  يا  هشقن  میسرت  مارحلا و 

دوب و ترجه  مهد  لاس  رد  نآ  داد و  ماجنا  ار  عادولا  هجح  هب  روهـشم  رخآ  جـح  ضرغ  نیا  يارب  دوب و  مارحلا  تیب  راـک  نیا  يارب 
: تفگ تساه و  نآ اب  وا  دهع  نیرخآ  لاسما ، رد  اه  نآ  اب  وا  تاقالم  هک  درک  نالعا  جح  رد  نیرضاح  نیب 

...منکن تاقالم  زگره  اجنیا  رد  ار  امش  نم  لاسما  زا  دعب  دیاش  مناد  یمن  نم 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ : یم  تفرگ و  ارف  ار  اه  نآ  هودـنا  مغ و  زا  یجاوما  دـندیدرگ و  ریحتم  دـندش و  تحاران  همه  جاجح 
ود رد  ار  اه  نآ  تداعس  هک  تسرد  ياه  شور  تشذگ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دهد  یم  ار  دوخ  گرم  ربخ  ملسو  هلآ 

: تفگ دومن و  هئارا  دنک  نیمضت  ملاع 

« ...یتیب َلهأ  یتَرتِعَو    ِ هّللا َباتُک  نیَلَقَّثلا ، ُمُکیف  ُتکََرت  ّینإ  ساّنلا ! اهُّیأ  »
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.متیب لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  متشاذگ  امش  نیب  رد  نیگنس  زیچ  ود  نم  مدرم ، يا 

نیا تاجن  نامـض  نآ  دـینز ، گنچ  هدـش  لقن  اه  نآ  زا  هچنآ  نتفرگ  هرهاط و  ترتع  یتسود  نآ و  هب  لـمع  ادـخ و  باـتک  هب  رگا 
.تسا فارحنا  انگنت و  زا  نآ  تمالس  تما و 

ریز داد  روتسد  فلخ " نب  هعیبر   " هب داتسیا و  مزمز  هاچ  دزن  دناسر ، نایاپ  هب  ار  جح  مسارم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
: وگب هعیبر  يا  تفگ : سپ  دناسرب ، جاجح  هب  دیوگ  یم  هک  ار  هچنآ  داد  روتسد  دتسیاب و  وا  بکرم 

..دینیبن اجنیا  لاح  نیا  لثم  ارم  امش  دیاش  دیوگ ، یم  امش  هب  ادخ  لوسر  مدرم ، يا 

؟ تسا يرهش  هچ  نیا  دیناد  یم  ایآ 

؟ تسا یهام  هچ  نیا  دیناد  یم  ایآ 

: دندز ادص  همه 

..تسا مارح  زور  مارح و  هام  هام ، نیا  مارحلا و  دلب  اجنیا  یلب ،

: تفگ درک و  هدنزرا  ياه  هنومن  هیلاع و  لوصا  ندناوخ  هب  عورش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

»...؟ ُتغََّلب لَه  الأ  ...اذه  مُکِموَی  ِهَمرُحَکَو  اذه  مُکِرهَش  ِهَمرُحَکَو  اذه  مُکِدََلب  ِهَمرُحَک  مَُکلاومأَو  مُکَءامِد  مُکیَلَع  َمَّرَح    َ هّللا َّنإ  »

غالبا ایآ  ...ناتزور  نیا  تمرح  دننام  نات و  هام نیا  تمرح  ناترهـش و  نیا  تمرح  دننام  هدرک  مارح  ار  نات  لاوما نات و  نوخ امـش  رب 
...؟ مدرک

..یلب دنداد : باوج  همه 

تیاعر هب  مزلم  هک  درک  جاجح  رب  ماکحا  هضرع  هب  عورش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 
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: تفگ دندوب  نآ  يارجا  اه و  نآ 

...اهِّدَُؤیلَف ٌهنامأ  هدنع  ناک  نَمَف  نیدسفُم ، ضرالا  یف  اوَثعَت  الو  مهءایشأ ، ساّنلا  اوسَخُبت  الو  هللا ، اوقَّتاو  دهشا ، مهَّللا  »

لَه الأ  ...هّللا  يوقتب  الإ  یبرع  یلع  یمجعأل  الو  یمجعأ ، یلع  یبرعل  لضف  ال  ءاّوحو ، َمدـآل  ِعاّـصلا  َّفَط  ُءاوس  مالـسالا  یف  ُساـّنلا 
»؟ ُتغََّلب

هب ار  نآ  دیاب  تسا  یتناما  وا  دزن  سک  ره  دینکن ، عیاش  داسف  نیمز  رد  دیشورفن و  مک  مدرم  هب  دیسرتب و  ادخ  زا  شاب و  هاوگ  ایادخ 
...دنک در  شبحاص 

...؟ مدرک غالبا  ایآ  ...یهلا  ياوقت  هب  الا  برع  رب  مجع  هن  درادن و  مجع  رب  برع  يرخف  چیه  دنیاوح ، مدآ و  زا  يواسم و  همه  مدرم 

..یلب دنتفگ :

: تفگ دومن و  شا  هدنزرا  نید  ملاعم  ندناوخ  هب  عورش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

»؟ تغَّلب لَه  الأ  اذکه ، مکلو  اذکه ، سانلل : لوقأف  مکلامعأب ، ینوتاو  مکباسنأب  ینوتأت  ال  دهشا ، مهللا  »
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یم امـش  نیا و  میوگ  یم  مدرم  هب  دـنروآ و  یم  ناتلامعا  هب  دـنروآ و  یمن  نم  دزن  هب  ناتیاه  تبـسن  هب  ار  امـش  شاـب ، هاوگ  ایادـخ 
؟ مدرک غالبا  ایآ  هنوگنیا ، میوگ 

..یلب دنتفگ :

: دومرف دیسر ؛ دننادب ، ار  نآ  تسا  بجاو  هک  یماکحا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

الأ بلطملادبع ،" نب  ثراحلا  نب  هعیبر   " نب مدآ  مد  ُهُعَضأ  ٍمد  لَّوأو  یمدق ، َتحت  ُعوضوم  هیلهاجلا  یف  ناک  ٍمد  ُّلُک  دهـشا : مهللا  »
»؟ ُتغَّلب له 

مدآ  " نوخ مراذـگ  یم  اپ  ریز  ار  نآ  هک  ینوخ  لوا  تسا و  نم  ياپ  ریز  هدـش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ینوخ  ره  شاب ، هاوگ  ایادـخ 
؟ مدرک غالبا  ایآ  تسا ، بلطملادبع " نب  ثراح  نب  هعیبر  نب 

..یلب دنتفگ :

»؟ ُتغََّلب له  الأ  بلطملادبع ، نب  ِساّبعلا  ابِر  ُهُعَضأ  ًابر  لّوأو  یمدق ، تحت  ُعوضوم  هیلهاجلا  یف  ناک  ًابِر  ُّلکو  دهشا ، مهللا  »

نب ساـبع   " ياـبر متــشاذگ  اـپ  ریز  هـک  ییاـبر  لوا  تـسا و  نـم  ياـپ  ریز  دوـب  تیلهاـج  رد  هـک  ییاـبر  ره  شاـب و  هاوـگ  ایادــخ 
؟ مدرک غالبا  ایآ  تسا ، بلطملادبع "

..یلب دنتفگ :

َمَّرَح ام  َهَّدِـع  اونِطاُوِیل  ًاماع  ُهَنومِّرَُحیو  ًاماع  ُهَنّولُِحی  اورفک  نیذَّلا  هب  ُّلَُضی  رفُکلا  یف  ٌهدایز  یـسنلا ء  اـمَّنإ  ساـنلا ، اـهُّیأ  ..دهـشا  مهّللا  »
.هّللا

ِباتکب َّنُهَجورف  ُمتلَلحتـساو  هّللا ، هنامأب  َّنهومتذخأ  امَّنإو  ًائیَـش ، َّنُهَـسُفنأل  َنِکلمَی  ال  مکدنع ، ٍراوَع  َّنُهامَّنإَف  ًاریخ  ءاسِّنلاب  مکیـصوأ 
یف َّنَذأَی  ـالو  ًادـحأ ، مُکَـشاِرف  َنئِطُوی  ـال  نأ  َّنهیلع  مکلو  فورعملاـب ، َّنُُهقزِرو  َّنُُهتَوسِک  ٌّقح : مکیلع  َّنُهلو  ٌّقَح ، َّنهیلع  مکلو  هللا ،

»؟ ُتغََّلب لَه  الأ  ...مُِکنذإو  مکملعب  الإ  مکتویب 

رفک رد  هدایز  یسن ء  مدرم  يا  شاب ، دهاش  ایادخ 

ات دنهد  یم  رارق  مارح  ار  نآ  لاس  کی  دنناد و  یم  لالح  ار  نآ  لاس  کی  دنوش ، یم  هارمگ  نآ  هب  دنرفاک  هک  يا  هدع  کی  تسا ،
.دننک لامیاپ  تسا  هدرک  مارح  ادخ  ار  هچنآ 

مکح هب  دـنیادخ و  تناما  اه  نآ  دـنرادن ، يزیچ  ناشدوخ  يارب  دنتـسه ، امـش  دزن  ریـسا  اه  نآ  منک ، یم  شرافـس  نانز  هب  ار  اـمش 
رب امش  تسا و  هدش  لالح  امش  رب  اه  نآ  اب  یکیدزن  ادخ  باتک 
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نآ رب  امـش  قح  تسامـش و  رب  اه  نآ  قح  فرع  قبط  ناش  يزور  اه و  نآ  سابل  دنراد : یقح  امـش  رب  اه  نآ  دـیراد و  یقح  اه  نآ 
...دنهدن هار  نات  هناخ  هب  امش  هزاجا  یب  دیراد  تهارک  يو  زا  هک  ار  یسک  دنهدن و  هار  ناشرتسب  هب  امش  زا  ریغ  ار  یسک  هک  تساه 

؟ مدرک غالبا  ایآ 

..یلب دنتفگ :

»؟ ُتعََّلب له  الأ  ...نولکأت ، اّمِم  مهومِعطأف  مُُکنامیأ  تکلم  نمب  مکیصوأف  دهشا ، َّمهللا  »

غالبا ایآ  ...دـیناروخب ، اـه  نآ  هب  دـیروخ  یم  ناـتدوخ  هچنآ  سپ  منک ، یم  شرافـس  ناـتراگدرورپ  هب  ار  امـش  شاـب ، هاوگ  ایادـخ 
؟ مدرک

..یلب دنتفگ :

لَه الأ  ُهنِم ، ٍبیِطب  الإ  ِِهلام  نِم  یـش َء  الو  ُهُمَد ، َُهل  ُّلُِحی  الو  ُُهباتغَی ، الو  ُُهنوخَی ، الو  ُهُّشُغَی ، ملـسملا ال  وخأ  ملـسملا  َّنإ  ..دهـشا  مهّللا  »
»؟ ُتغََّلب

رب وا  نوخ  دنک و  یمن  ار  وا  تبیغ  دنک و  یمن  تنایخ  وا  هب  دنک و  یمن  رکم  وا  هب  تسا ، ناملسم  ردارب  ناملـسم  شاب ، هاوگ  ایادخ 
؟ مدرک غالبا  ایآ  شدوخ ، تیاضر  اب  رگم  شلام ، زا  نینچمه  تسین و  لالح  وا 

..یلب دنتفگ :

ایند و رد  ناسنا  تداعس  هب  هک  هچنآ  یعامتجا و  یقالخا و  یتیبرت و  ياه  شور سیسأت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مادم  و 
: دومرف دیسر و  تفگش  هلمج  نیا  هب  ات  درک  یم  نایب  تشاد  یگتسب  شترخآ 

یتَرتِعَو   ِ هّللا َباتِک  اوُّلُِـضت : َنل  هب  ُمتکَّسَمَت  نإ  ام  مُکیف  ُتفَّلَخ  ّینإ  ٍضَعب ، َباقِر  مُکُـضَعب  ُِکلمَی  َنیلِّلَـضُم  ًاراّفُک  يدَعب  اوعِجَرت  «ال 
»؟ ُتغََّلب لَه  الأ  یتیب ، َلهأ 

112 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 488 

http://www.ghaemiyeh.com


امش نیب  رد  نم  دیشاب ، هدش  رگید  یضعب  کلام  اه  یضعب  دیشاب ، هدش  هارمگ  دیدرگنرب ، رفک  هب  نم  زا  دعب 

؟ مدرک غالبا  نم  ایآ  متیب ، لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دیوشن ، هارمگ  زگره  دیئوج  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  متشاذگ  يزیچ 

..یلب دنتفگ :

«: ...ِبئاغلا مُکنِم  ُدِهاّشلا  ِغِّلَُبیلَف  نولوؤسم  مکَّنإ  ..دهشا  مهّللا  »

.(1) ..دناسرب بئاغ  هب  امش  زا  رضاح  سپ  دش ، دیهاوخ  هدیسرپ  امش  شاب ، دهاش  ایادخ  تفگ :

نیمز يور  ياه  تما  ملاع و  للم  رب  يرورـس  یگدیزگرب و  شتما  يارب  تسا ، یـسایس  یعامتجا و  ياه  شزرا  زا  رپ  هک  هبطخ  نیا 
ادخ و باتک  هب  ندز  گنچ  کسمت و  موزل  نآو  هدومن  متخ  دوخ  شرافس  نیرت  مهم  هب  ار  هبطخ  ربمایپ  .دیسر  نایاپ  هب  هتساوخ ، ار 

.دشاب یعامتجا  یسایس و  یگدنز  نادیم  رد  شتما  هماع  يارب  يربهر  نآ ، ات  هتفاین  هار  یلطاب  چیه  نآ  رد  هک  تسا  هرهاط  ترتع  هب 

مخ ریدغ  ناتساد 

زا شتما  تظافح  يارب  یتسرد  يزیر  همانرب  دروآ و  اج  هب  ار  مارحلا  هللا  تیب  جـح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنآ  زا  دـعب 
تلاسر لـماح  وا  و  دـش -  لزاـن  وا  رب  لـیئربج  دیـسر  مخ  ریدـغ  هب  شناوراـک  هک  یتقو  تشگزاـب و  برثی  يوس  هب  درک ، فارحنا 

ماما و ناونع  هب  ار  یلع  ات  دـنک  فقوت  اجنآ  رد  هک  دوب -  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  هدـنیآ  ندـمت  یمالـسا و  تما  تشونرـس  هراـبرد 
دیامنن و گنرد  يا  هظحل  هراب  نیا  رد  دنک و  راذگاو  وا  هدهع  هب  ار  یمومع  تیعجرم  دیامن و  یفرعم  شدوخ  زا  دعب  هفیلخ 
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: دوب هیآ  نیا  بجوم  هب  ینامسآ  روتسد  نآ 

(1)« ...ساّنلا َنِم  َکُمِصعَی    ُ هّللاو ُهََتلاسِر  َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نإَو  َکِّبَر  نِم  َکَیلإ  َلِزنأ  ام  غَِّلب  ُلوسَّرلا  اهُّیأ  ای  »

ماجنا ار  وا  تلاسر  یهدـن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزان  تراـگدرورپ  بناـج  زا  وت  رب  هچنآ  لوسر ، يا 
...دیامن یم  ظفح  مدرمزا  ار  وت  ادخ  يا ، هدادن 

یلص ربمایپ  رگا  سپ  تسا ، دیدش  راطخا  هناشن  هیآ  نیا  رد   (2) .تسا هدش  لزان  مخ  ریدغ  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نایوار 
وا ششوک  مامت  دناسر ، یمن  هدش ، لزان  تفالخ  بصنم  هب  ماما  ندش  راد  هدهع  رد  ادخ  فرط  زا  هک  ار  هچنآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

.تفر یم  نیب  زا  تسا  هدش  لمحتم  هار  نیا  رد  هک  یجنر  و 

روتـسد يارجا  يارب  يوق  يا  هدارا  تباث و  یمزع  اب  درک و  یقلت  مهم  يرما  ار  ادخ  روتـسد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دایز يردق  هب  امرگ  تدش  .داد  ار  جح  ناوراک  فقوت  ندمآ و  دورف  روتـسد  نازوس  يامرگ  رد  دومن و  لمحت  ار  ریـسم  جـنر  یهلا 

.دنک ظفح  ترارح  زا  ار  اه  نآ  هک  دندرک  یم  نهپ  دوخ  ياپ  ریز  ار  دوخ  يادر  اه  یضعب  هک  دوب 

نارتش ياه  هواجک  داد  روتسد  زامن  زا  تغارف  زا  دعب  دناوخ و  زامن  اه  نآ  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش و  عمج  جاجح 
دص نیرـضاح  دادعت  تفر و  الاب  نآ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دندرک  تسرد  يربنم  نارتشزاهج  زا  دندروآ و  نیئاپ  ار 

دندوب رتشیب  ای  رفن  رازه 
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تقشم جنر و  زا  هچنآ  نآ  رد  دناوخ و  ارغ  يا  هبطخ  .دندرک  هجوت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  مارآ  یبلق  اب  مدرم  و 
نآ زا  ار  اـه  نآ  وا  هکنیا  دومرف و  ناـیب  هدیـسر ، ناـنآ  هب  یلهاـج  یگدـنز  یهارمگ و  زا  هچنآ  دوـب و  هدـش  لـمحتم  مالـسا  هار  رد 

: دومرف درک و  هجوت  اه  نآ  هب  سپس  درمشرب ، نآ  میلاعت  مالسا و  ماکحا  زا  یبلاطم  سپس  .داد  تاجن  یتخبدب 

»؟ نیَلَقَّثلا یف  ینوُفلَخت  َفیَک  اورُظنأ  »

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نیلقث  اب  ناتراتفر  دیرگنب 

؟ هّللا لوسر  ای  تسیچ  نیلقث  داد : ادن  موق  زا  یصخش 

: تفگ درک و  نایب  ار  نیلقث  رما  اه  نآ  يارب 

ریبخلا َفیطللا  َّنإو  یترتِع ، رَغـصألا : ُرَخآلاو  اوُّلِـضَت ، الو  هب  اوکَّسمتَف  مُکیدـیأب  ٌفرطو  لجوزع ، هّللا  دـیب  هّللا  ُباتِک  ربکألا : ُلَـقَّثلأ  »
، ضوحلا یَلَع  ادِرَی  یّتح  اقِرَتفَی  َنل  امُهَّنأ  ینأَّبَن 

« ...اوِکلهَتَف امُهنَع  اورُصقَت  الو  اوِکلهَتَف ، امُهومَّدَقَت  الف  امهل ، ّیبر  کلذ  ُتلأَسَف 

دـینزب و گنچ  نآ  هب  .تسامـش  تسد  هب  شرگید  فرط  لجوزع و  يادـخ  تسد  هب  نآ  فرط  کی  .تسادـخ  باتک  گرزب  لقث 
ات دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  اه  نآ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل  نم و  ترتع  تسا ، رتکچوک  لـقث  يرگید  دـیوشن و  هارمگ 

دیوش یم  كاله  هک  دیریگن  یـشیپ  اه  نآ  زا  .مدرک  تساوخرد  اه  نآ  يارب  ادخ  زا  نم  ار  نیا  .دنوش  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد 
...دیوش یم  كاله  هک  دیتفین  بقع  اه  نآ  زا  و 

.درک عضو  قح  قیرط  زا  فارحنا  یهارمگ و  زا  شتما  تمالس  يارب  ار  یحیحص  شور  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگنیدب 
ناناملسم رب  ار  وا  تیالو  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  شملع  رهش  هزاورد  شترتع و  دیـس  شا و  یـصو  تسد  سپس 

بجاو
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درک و دنلب  ار  شیادص  دش و  ادیپ  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  يردـق  هب  تشارفارب  ار  وا  درک و  نییعت  اه  نآ  تیادـه  يارب  ار  وا  درک و 
: تفگ

»؟ مهسفنأ نِم  نینمؤُملِاب  سانلا  یلوأ  نَم  سانلا ، اهُّیأ  »

؟ تسا رت  یلوا  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  یسک  هچ  مدرم ، يا 

: دنداد باوج  مه  اب  همه 

...تسا رتاناد  شلوسر  ادخ و 

: دومرف سپ 

« هالوم ِیلَعَف  هالوم  ُتنک  نمف  مهسفنأ ، نم  مهب  یلوا  انأو  نینمؤملا ، یلوم  انأو  يالوَم ، هّللا  َّنإ  »

یلع متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  سپ  .متـسه  ناشدوخ  زا  اه  نآ  هب  یلوا  نم  متـسه و  نینمؤم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادخ 
.درک رارکت  راب  هس  ار  نآ  .تسوا  يالوم 

: تفگ سپس 

هعم َّقحلاِرِدأو  هلذـخ ، نم  لُذـخاو  هرـصن ، نم  رُـصناو  هضغبأ ، نم  ضِغبأو  هَّبحأ ، نم  َّبحأو  هاداع ، نم  داعو  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  »
« ...بئاغلا ُدِهاّشلا  ِغِّلَُبیلَف  الأ  راد ، ُثیح 

تسوا و تسود  هک  یـسک  اب  شاب  تسود  دراد و  نمـشد  ار  وا  هکنآ  رادـب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ 
اب ار  قح  دنک و  راوخ  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  هک  یسک  نک  يرای  .تسوا  نمشد  هک  یـسک  اب  شاب  نمـشد 

...دناسرب تسا  بئاغ  هک  نآ  هب  تسا  رضاح  هک  نآ  دیشاب  هاگآ  .تسه  هک  اج  ره  نادرگب  وا 

دعب هفیلخ  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  داد و  ماجنا  ار  شراگدرورپ  تلاسر  هک  تفای  نایاپ  هنوگنیا  شفیرـش  هباـطخ 
وا يارب  دومن و  بوصنم  شدوخ  زا 
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.تشاد نیملسم  عیمج  رب  هماع  تیالو  هک  يروط  نامه  درک  تباث  نیملسم  مومع  رب  ار  يربک  تیالو 

(: (ع ماما يارب  یمومع  تعیب 

داد روتسد  اه  نینمؤملا  ما  هب  ربمایپ  .دنتفگ  یم  تینهت  نیملسم  ریما  هب  ار  وا  هتفر و  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  تعیب  يارب  ناناملـسم 
: درک ناونع  ار  شروهشم  راتفگ  درک و  هحفاصم  تفگ و  تینهت  وا  هب  باطخ " رمع   " (1) و دننک تعیب  وا  اب 

(2) .یتسه هنمؤم  نمؤمره و  لک  يالوم  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  حبص و  بلاطوبا ، رسپ  يا  وت  رب  داب  اراوگ 

: تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  دیواج  هثداح  نیا  تباث  نب  ناسح 

مهُّیبن ریدغلا  موی  مُهیداُنی 

ایدانُم لوسرلاب  عِمسأو  ِّمخب 

مکُّیبنو مکالوم  نم  لاقف 

ایماعتلا كانه  اودُبی  ملو  اولاقف 

انُّیبن تنأو  انالوم  َکُهلإ 

ایداهو ًامامإ  يدعب  نم  کتیضر 

ُهُّیلو اذهف  ُهالوم  تنک  نمف 

ایلاوم ٍقدص  عابتأ  هل  اونوکف 

ُهّیلو لاو  مهّللا  اعد  كانه 

(3) ایداعم ًاّیلع  يداع  يذلل  نکو 

.دندینش یگمه  هک  دومرف  ییاسر  زاوآ  هچ  اب  داد و  ادن  ار  اه  نآ  مخ  ریدغ  زور  رد  ناشراوگرزب  ربمایپ 

.دنتفگ یشوپ  هدرپ  نودب  یگمه  تسیک ؟ امش  یلو  الوم و  دومرف :

.يا هدیدن  ینامرفان  ام  زا  دروم  نیا  رد  یتسه و  ام  یلو  وت  تسام و  يالوم  وت  يادخ 

117 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 493 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_117_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_117_3
http://www.ghaemiyeh.com


ج2،ص34. ریدغلا ، - - 1
ص281. ج4 ، لبنح ، نب  دمحأ  دنسم  - - 2

ص271. ج1 ، ریدغلا ، - - 3
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.مدرک باختنا  يربهر  تماما و  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وت  نم  هک  زیخرب  یلع  يا  تفگ : یلع  هب  تقو  نیا  رد 

.دیشاب وا  رادتسود  افو و  اب  نارای  سپ  تسوا ، یلو  درم  نیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ 

.شاب نمشد  تسا ، یلع  نمشد  هک  یسک  يارب  رادب و  تسود  ار  وا  یلو  ایادخ  تفگ : هدرک ، اعد  هک  دوب  اجنیا  رد  و 

: تسا هتفگ  يریمح  دیس  هتفرگ  ماهلا  رعاش  و 

ٍّمُخ ریدغب  ٌدمحم  ماقو 

اّیدن ًاتوص  ًانلعُم  يدانف 

ٍمجُعو ٍبرُع  نم  هافاو  نمل 

اّیثج هتحود  لوح  اوُّفحو 

اذهف هالوم  ُتنک  نَم  الأ 

اّیفح هب  ناکو  یلوم  هل 

.داد رد  ادن  دنلب  يادص  اب  تساخاپ و  هب  مخ  ریدغ  رد  دمحم  و 

.دندوب هدش  عمج  دندوب و  هتفرگ  ار  تخرد  نآ  رود  دندوب و  هدمآ  مجع  برع و  زا  هک  یناسک  يارب 

.اریذپ دوب و  دهاوخ  وا  يالوم  نیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

: دیوگ یم  يدسا  تیمک  مالسا  رعاش 

ٍّمخ ریدغ  حوَد  حودلا  مویو 

اعیطُأ ول  هیالولا  هل  نابأ 

اهوعیابت لاجرلا  َّنکلو 

اعیضُأ ًاّقح  اهلثم  َرأ  ملف 

دش یم  يوریپ  رگا  دش ، راکشآ  تیالو  وا  يارب  مخ  ریدغ  تخرد  تخرد ، زور  و 

.دوش عیاض  نآ  دننام  یقح  دشن  هدید  دندرک ، تعیب  وا  اب  هک  ینادرم  نکل  و 
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رعش هب  ار  ریدغ  هثداح  هک  ار  ارعش  زا  يا  هدع  مان  ریدغلا »  » رد ینیما " ققحم   " و
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.تسا هدرک  تبث  ار  زورما  هب  ات  توبن  رصع  زا  دنا ، هدروآرد 

نید لامکا  هیآ  لوزن 

: دش لزان  همیرک  هیآ  نیا  مالسا ، يایند  رد  دیواج  زور  نآ  رد 

(1){ ًانید َمالسالا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِعن  مکیلع  ُتمَمتأو  مُکَنید  مَُکل  ُتلَمکأ  َموَیلا  }

.دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  نید  زورما 

نینمؤم همه  رب  ینامز  یحور و  يربهر  هب  نیدحوملا و  دیـس  نیقتملا و  ماما  تیالو  هب  ناناملـسم  رب  يربک  تمعن  دـش و  لماک  نید 
.دش مامت 

جره هبار  يرما  داد و  ناشن  شتما  فوفص  هملک و  تدحو  شتما و  تظافح  يارب  ار  حیحص  هار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ربهر تشاذگن و  زاب  اه  نآ  يارب  ار  يذفنم  تسب و  ار  رد  .دننک  عمط  نآ  رد  تنطلس  کلم و  قاشع  ناراک و  عمط  ات  درپسن  جرم  و 

، لاح ره  هب  دـنیوگ .-  یم  هک  هنوگنآ  تشاذـگن -  لـمهم  ار  ساـسح  رما  نیا  درک و  نیعم  شنوئـش  ماـمت  رد  شتما  يارب  هجوم  و 
.تسا هدش  مالسا  رکنم  دوش ، نآ  رکنم  سک  ره  تسا ؛ نید  ناکرا  زا  ینکر  مالسا و  هلاسر  زا  ییزج  ریدغ  عوضوم 

يدبا هعجاف 

بوصنم مخریدغ  رد  شتما  رب  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  هکنآ  زا  دعب 
طلـسم وا  رب  يرامیب  داد و  یم  تسد  زا  ار  شتمالـس  زور  هب  زور  .تشگرب  برثی  يوس  هب  داد  رارق  شدوخ  زا  دعب  ماما  ار  وا  درک و 

دش و یم 
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وا شود  رب  يا  هفیطق  دوش و  یمن  عطق  يا  هظحل  تسا و  هارمه  وا  اب  هک  تسا  شتآ  زا  يا  هلعـش  ایوگ  دش ، هریچ  وا  رب  يدیدش  بت 
؛(1) دندرک یم  سح  ار  نآ  یمرگ  دندز  یم  تسد  نآ  هب  ناگدننک  تدایع  ای  شنارسمه  هاگره  هک  دوب 

ات درک  یم  حسم  ار  شفیرش  تروص  نآ  اب  درک و  یم  نآ  لخاد  ار  دوخ  تسد  هک  دندوب  هداهن  شرانک  رد  ار  کنخ  بآ  زا  یفرظ 
.دنک ادیپ  شهاک  نآ  ترارح 

هدش تیاور  درک و  میدقت  وا  هب  يدوهی  نانز  زا  یکی  هک  دوب  یمومـسم  ياذغ  رثا  رد  شتافو  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  عبانم  یـضعب  و 
: دومرف یم  هک 

هدـش عـطق  مس  نآ  زا  مندرگ  گر  هـک  متفاـیرد  ماـگنه  نـیا  سپ  مدرک ، یم  سح  مدروـخ  ربـیخ  رد  هـک  یماـعط  نآ  درد  هـشیمه 
(2) .تسا

زا یجاوما  ار  اه  نآ  هک  یلاح  رد  شمارآ  هیرگ و  نیب  اه  نآ  دنتفاتـش و  وا  تدایع  هب  همیـسارس  نیملـسم  دش  عیاش  وا  يرامیب  نوچ 
يزیچ هب  داد و  اه  نآ  هب  ار  شفیرش  گرم  ربخ  دمآ و  اه  نآ  لابقتسا  هب  دایز  یتحاران  اب  لوسر  دوب و  هدرک  هطاحا  یناشیرپ  درد و 

: تفگ دشاب  ناش  یگدنز  رد  اه  نآ  نزاوت  تماقتسا و  لماش  هک  درک  شرافس 

باتک امـش  نیب  رد  نم  هکنیا  رگم  مدرک  یهاوخرذـع  امـش  زا  ًالبق  مورب ، موش و  حور  ضبق  نم  يدوز  هب  تسا  کـیدزن  مدرم ، يا 
...مراذگ یم  ار  متیب  لها  مترتع  ادخ و 

تدایع هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دوب ، وا  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
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: تفگ شناگدننک 

.(1) دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  تسا ، یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  نیا 

: نآ درک و  عضو  دوب ، اه  نارحب  زا  وا  ظفح  شتما و  يزوریپ  نمضتم  هک  يزیر  همانرب  نیرتمهم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

.دنک یم  تیاده  تسرد  نآ  نوچ  تسا ، نآ  رد  هچنآ  هب  لمع  ادخ و  باتک  هب  ندز  گنچ  لوا :

یتخبـشوخ زا  دـناوتب  هچ  ره  وا  نوچ  تسا ، نینمؤملاریما  اه  نآ  دیـس  اه ، نآ  سأر  رد  هک  هرهاط  ترتع  نماد  هب  ندز  گـنچ  مود :
.دنک یمن  یهاتوک  ناشفادها  هب  نانآ  ندناسر 

شدوخ زا  صاصق  هدامآ 

ار وا  دریگب و  ار  وا  تسد  داد  روتسد  دناوخ و  ار  سابع " نب  لضف   " دید کیدزن  ار  هّللا  ءاقل  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ 
، دـندش عمج  مدرم  یتقو  .دـناوخارف  نآ  هب  ار  مدرم  لـضف ، سپ  دـناوخب ، هعماـج  زاـمن  هب  ار  مدرم  داد  روتـسد  زین  دـناشنب و  ربـنم  هب 

: تفگ دناوخ و  هبطخ  اه  نآ  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ماجنا دـناوت  یمن  میارب  يراک  وا  زا  ریغ  هک  مدـید  دـینیبن و  اـجنیا  رد  ارم  رگید  مورب و  امـش  نیب  زا  نم  هک  تسا  کـیدزن  مدرم ، يا 
زا رگا  .دریگب و  ماـقتنا  نم  زا  نم ، تشپ  نیا  مدز  هناـیزات  وا  تشپ  رب  نم  هک  ار  سک  ره  سپ  .مراد  اـپب  امـش  نیب  رد  ار  وا  اـت  دـهد 
زا ماقتنا  هنیک و  زا  دیوگن  یسک  دنک و  صاصق  نم ، يوربآ  نیا  مداد  مانشد  ار  یسک  رگا  درادرب و  نم ، لام  نیا  متفرگ  یلام  یسک 
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نیرت ینتـشاد  تسود  دوش و  یمن  هدرمـش  نم  قالخا  زا  تسین و  نم  نأش  رد  ماقتنا  هنیک و  هک  دـینادب  .مسرت  یم  هللا  لوسر  بناج 
یم هک  یتقو  اـت  دـنک ، صاـصق  اـی  دـنک  لـالح  ارم  اـی  دراد  یقح  نم  رب  رگا  دریگب ، ار  شقح  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  دزن  صخش 

...دشابن نم  ندرگ  هب  یسک  زا  یقح  چیه  منک  تاقالم  ار  ادخ  مهاوخ 

!! ییابیز لدع  هچ  ياو 

!! ییابیز يوبن  قلُخ  هچ  ياو 

.داهن انب  دوب ، هداهنن  انب  یعامتجا  حلصم  چیه  هک  ار  تلادع  ماسقا  عیمج  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رب يدهعت  ینید و  چیه  دور  یم  ایند  نیا  زا  یتقو  هک  هدش  صاصق  هدامآ  شرمع ، رخآ  تعاس  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: تفگ دش و  دنلب  يدرم  دشابن ، وا  ندرگ 

.مراد بلط  امش  زا  مهرد  هس  نم  ادخ ، لوسر  يا 

: تفگ ادخ  لوسر  ربارب  رد  سپ 

؟ يراکناتسب نم  زا  وت  هنوگچ  مهد ، یمن  مسق  منک و  یمن  بیذکت  ار  وت  نم  اما 

...مداد مهرد  هس  مه  نم  منک ، ءاطع  وا  هب  هک  يداد  روتسد  نم  هب  درک ، لاوئس  وت  زا  تشذگ ، وت  زا  یلئاس  داد : خساپ  درم  نآ 

شا هبطخ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  دهدب ، وا  هب  مهرد  هس  داد  روتـسد  لضف  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف داد و  همادا 

...دنک در  ار  نآ  هتشادرب  هنایفخم  ار  يزیچ  یسک  رگا 

.متشادرب یناهنپ  ادخ  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  مهرد  هس  نم  دزن  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم 
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؟ یتشادرب ار  نآ  ارچ 

...متشاد زاین  نآ  هب  داد : باوج 

: تفگ لضف  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف تشگرب و  شا  هبطخ  هب  ربمایپ  زاب  ریگب ، ار  نآ 

...منک اعد  ادخ  زا  وا  يارب  ات  دیوگب  سپ  دنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  يزیچ  یسک  رگا  مدرم ، يا 

: تفگ وا  هب  تساخاپ و  هب  يدرم 

.مموش وگغورد و  قفانم و  يدرم  نم  ادخ ، لوسر  يا 

: تفگ دز و  داد  دش و  تحاران  رمع 

.يراد هدیشوپ  ار  نآ  تدوخ  رگا  هدناشوپ  ار  وت  هدرپ  ادخ 

: تفگ وا  هب  درک و  هجوت  رمع  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.تسا ترخآ  رد  ییاوسر  زا  رت  ناسآ  ایند  رد  ییاوسر  باطخ ، رسپ  يا  وش  تکاس 

.(1) ربب وا  زا  ار  یموش  نک و  اطع  نامیا  قدص و  وا  هب  ایادخ  تفگ : درک و  اعد  درم  نآ  يارب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هماسا هیرس 

لها زا  تفالخ  ندنادرگرب  هب  میمـصت  هک ، ییاهنآ  .دـش  نشور  هباحـص  زا  یهورگ  نایرج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب 
ْهریضح هب  هک  یماگنه  تختیاپ -  ات  دوب  مور  گنج  هب  اه  نآ  نداتسرف  عوضوم  نیا  فقوت  يارب  هلیسو  نیرتهب  دندوب ، توبن  تیب 
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مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  هب  عازن  نودـب  تمکح ، ياهدـیلک  قیرط  نیا  هب  دوش و  یلاـخ  اـه  نآ  زا  دوش -  یم  لـقتنم  سدـقلا 
" رکبوبا  " نانآ نیب  رد  هک  دنوش  قحلم  هماسا  رکشل  هب  راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  دومرف  رما  ور  نیا  زا  .دوش  میلست 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندوب و  ماما  فلاخم  بزح  ناگرزب  اهنآ   (1) .دندوب دعس " نب  ریـشب   " و حارج " هدیبعوبا   " و رمع "  " و
شباحـصا ناـگرزب  خویـش و  هب  ار  نآ  دوب و  یناوج  ِزاـغآ  رد  يو  .درک  راذـگاو  دـیز " نب  هماـسا   " هب ار  رکـشل  یهدـنامرف  ملـسو 

هک تسا  تیلباق  تیلها و  هب  هکلب  تسین  رمع  يدایز  نس و  یگرزب  هب  یمومع  یهدنامرف  هک  تسا  یکاردا  نآ  رد  درکن و  راذـگاو 
.دشاب رادروخرب  نآ  زا  هدنامرف 

ناهاگحبص .مدرک  رکـشل  نیا  هدنامرف  ار  وت  نم  زاتب ، اه  نآ  رب  بسا  اب  دش ، هتـشک  تردپ  هک  ییاج  هب  ورب  دومرف : هماسا  هب  ربمایپ ’
رد يدـش  زوریپ  اه  نآ  رب  رگا  .یـسرب  تربخ  زا  رتدوز  هک  ورب  تعرـس  هب  ریگب و  تخـس  اه  نآ  رب  نک و  هلمح   (2)" ینبا  " لها رب 

نک و گنرد  یمک  اجنآ 

...دنشاب تدوخ  اب  نارادولج  تسرفب و  شیپ  ار  ناسوساج  ربب و  امنهار  تدوخ  اب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دراد و  مالسا  رد  یماظن  میلاعت  تلاصا  رب  تلالد  هک  تسا  یماظن  تفگـش  تاروتـسد  زا  رپ  تیـصو  نیا 
نتشاد اب  دش و  تحاران  تخـس  عوضوم  نیا  زا  .دندشن  قحلم  رکـشل  هب  هباحـص  ناگرزب  هدرک ، یچیپرـس  وا  رکـشل  هک  دید  ملـسو 

يرامیب
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: تفگ وا  هب  تسب و  هماسا  يارب  ار  مچرپ  شدوخ  تسد  اب  دومن و  قیوشت  تکرح  يارب  ار  مدرم  دش و  جراخ 

ار مچرپ  دش ، جراخ  هتسب  مچرپ  اب  هماسا  و  تسا ، هدش  رفاک  ادخ  هب  هک  یـسک  اب  گنجب  گنجب و  ادخ  هار  رد  گنجب و  ادخ  مان  هب 
یهدنامرف هب  ار  دوخ  نایصع  دندیزرو و  للعت  رکـشل  هب  ندش  قحلم  زا  هباحـص  داد و  لاقتنا  فرج "  " هب ار  رکـشل  درپس و  هدیرب  هب 

: تفگ یم  رمع  دندرک ، راکشآ  هماسا 

؟ يریما نم  رب  وت  درم و  ربمایپ 

هک یلاح  رد  دـش  جراـخ  درک و  بضغ  دوب و  هتفرگ  ار  وا  يدـیدش  بت  دیـسر ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تاـملک  نیا 
هب ار  دوخ  بضغ  مشخ و  سپ  .دوب  تحاران  وا  تفر و  الاب  ربنم  هب  دوب ، هدـیچیپ  دوخ  هب  يا  هفیطق  دوب و  هتـسب  شرـس  هب  يا  هچراـپ 

: دومرف درک و  نالعا  دندوب  هدشن  قحلم  هماسا  رکشل  هب  هک  ییاهنآ 

بیع مه  وا  ردپ  هرابرد  امـش  تسا ؟ هدیـسر  نم  هب  هماسا  یهدـنامرف  هرابرد  امـش  زا  یـضعب  زا  هک  تسا  يراتفگ  هچ  نیا  مدرم ! يا 
(1)  . ...تسا نآ  هتسیاش  وا  زا  دعب  مه  شرسپ  دوب و  یهدنامرف  هتسیاش  وا  ادخ  هب  دیتفرگ ؛ یم 

هک ار  یسک  درک  یم  تنعل  تشاد و  هماسا  رکشل  هب  نتـسویپ  رد  دیکأت  دوب و  ضیرم  تخـس  هک  یلاح  رد  دمآ  نیئاپ  ربنم  زا  سپس 
: دومرف یم  دنک و  فلخت  نآ  زا 

...دینک زیهجت  ار  هماسا  رکشل 

...دیوش دراو  هماسا  رکشل  هب 

...دیامن فلخت  هماسا  رکشل  زا  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 
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نآ درکن ، هماسا  رکشل  هب  نتسویپ  هب  راداو  ار  اه  نآ  تشادن و  اه  نآ  ناج  رد  يریثأت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیمارف 
ار اه  نآ  هناهب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  دـندرک و  ناونع  ادـخ  لوسر  يارب  ار  یهاو  چوپ و  ياـه  هناـهب  دـندرک و  یتسـس  اـه 

.دوب ادیپ  وا  هرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  تفریذپن و 

هبنشجنپ زور  تبیصم 

شملع رهش  هزاورد  شا و  یصو  زا  ار  تفالخ  ات  دننآرب  هباحـص  زا  یخرب  هک  دیدرگ  راکـشآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب 
ار ریدغ  زور  تعیب  دنک و  میظنت  هراب  نیارد  صاخ  يا  هتشون  هک  تفرگ  میمصت  ور  نیا  زا  دننادرگب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

: دومرف سپ  ددنبب ، ناگماکدوخ  رب  ار  اههار  همه  دشخب و  میکحت 

...دیوشن هارمگ  نیا  زا  دعب  زگره  هک  مسیونب  یبلطم  امش  يارب  ات  دیروایب  نم  يارب  یتاود  ملق و 

، تسا تما  يربـهر  شدوـخ و  زا  دـعب  هفیلخ  ناوـنعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بصن  ربماـیپ  دـصق  دـندرب  یپ  هـک  یتـقو  هباحـص  زا  یخرب 
: دنتفگو هدیزرو  تفلاخم 

..تسا یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک 

زا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک  فرـصنم  نانآ  دـصق  هک  دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  ناـنآ  راـتفگ  نیا  رد  لـمأت  یکدـنا 
ظفح هب  ای  رافک  اب  داهج  ای  اهزرم  زا  تیامح  هب  شرافس  ربمایپ  دصق  هک  دندوب  دقتعم  رگا  دندوب و  مالسلا  هیلع  ماما  قح  رد  نتـشون 

.دنداتسیا یمن  وا  ربارب  رد  تأرج  نیا  هب  دنتفرگ و  یمن  لاکشا  داریا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تسا ، ینید  وج 

ار هچنآ  ات  دندیشوک  یهورگ  دش ، دایز  تافالتخا  بیترت  نیا  هب 
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یم نتشون  يارب  هچنآ  نیب  وا و  نیب  تعنامم  تفلاخم و  رب  رارصا  رگید  هورگ  دننک و  ارجا  هدومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تـشز ار  نانآ  لمع  نیا  هدرپ  تشپ  نانز  زا  یـضعب  دوب و  ناشعفانم  حلاصم و  نداد  تسد  زا  سرت  نآ ، لیلد  دندیزرو و  تساوخ ،

هنوـگنیا دـنزرو و  تأرج  ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رمع  رخآ  تاـعاس  رد  دـنا  هداد  هزاـجا  دوـخ  هـب  هنوـگچ  هـک  هدرمش 
: دنتفگ اه  نآ  هب  دننکراتفر ،

؟ دیوگ یم  هچ  ادخ  لوسر  هک  دیونش  یمن  ایآ 

؟ دیهد ماجنا  دیوگ  یم  هک  ار  هچنآ  دیهاوخ  یمن  ایآ 

: تفگ درک و  شاخرپ  نانز  هب  فقوت ، راتساوخ  دوب و  نیفلاخم  سیئر  هک  رمع  سپ 

..دیوش یم  راوس  وا  ندرگ  هب  تسا  ملاس  یتقو  دینک ، یم  هیرگ  دوش  یم  ضیرم  یتقو  دیفسوی ، نیشنمه  نانز  دننام  امش 

: دز داد  درک و  هراشا  وا  هب  مشچ  هشوگ  اب  ربمایپ 

.دنرتهب وت  زا  اه  نآ  راذگاو ، ار  اه  نآ 

اب داد و  رارق  فدـه  ار  ربمایپ  نیرـضاح  زا  یکی  هک  دـنوش  زوریپ  نتـشون ، رادـفرط  ههبج  دوب  کـیدزن  تفرگرد و  عازن  اـه  نآ  نیب 
: تفگ درک و  باترپ  ار  نآ  ریت  نوچ  یمالک 

!(1) دیوگ یم  نایذه  ربمایپ 

! ربمایپ رب  یگرزب  تأرج  هچ 

! تسا تخس  هچ  توبن  زکرم  رب  زواجت  نیا 
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: هدینشن نأشلا  میظع  ربمایپ  هرابرد  ار  ادخ  مالک  هدنیوگ ، نیا  ایآ 

(1) «{ يوُقلا ُدیدَش  ُهَمَّلَع  یحوی *  یحَو  الإ  َوُه  نإ  يوَهلا *  ِنَع  ُقِطنَی  امَو  يوَغ *  امَو  مُُکبِحاص  َّلَض  ام  }

ادـخ یحو  ریغ  چـیه  وا  نخـس  دـیوگ ، یمن  نخـس  سفن  ياوه  هب  زگره  هک  تسا  هدوبن  یهارمگ  تلالـض و  رد  امـش  بحاص  هک 
.تسا هتخومآ  اناوت  هتشرف  لیئربج  ار  وا  تسین ،

: هدوب عالطا  یب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ماقم  ولع  زا  هیآ  نیا  رب  ایآ 

(2){ ٍنیکَم ِشرَعلا  يِذ  َدنِع  ٍهَُّوق  يذ  ٍمیرَک *  ٍلوسَر  ُلوََقل  ُهَّنإ  }

هدومرف لزان  دـیجم  باتک  رد  شراوگرزب  لوسر  هرابرد  تایآ  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  تسا ، هدینـش  ار  نآ  هدـنیوگ  نیا  ادـخ  هب  یلب ،
تما دنمشناد  سابع - " نبا   " تسا و هدرک  راد  هحیرج  ار  یناملسم  ره  بلق  هک  هدناسر  اج  نیا هب  ار  وا  یـسایس ، عمط  نکل  تسا و 
ؤلؤل نوچ  شتروص  هب  شکـشا  اـت  تسیرگ  یم  درک و  یم  بوذ  ار  وا  هودـنا  دـش ، یم  رکذـتم  ار  كانتـشحو  هثداـح  نیا  یتـقو  - 

: تفگ یم  تشگ و  یم  ریزارس 

امـش يارب  اـت  دـیهدب  نم  هب  یتاود  ملق و  دوـمرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يا ؟ هبنـشجنپ  زور  هچ  و  هبنـشجنپ ، زور 
(3)! دیوگ یم  نایذه  ادخ  لوسر  دنتفگ : دیوشن ، هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  هک  مسیونب  يزیچره 

نوچ دنک ، هیرگ  عون  نیرتدب  هب  دشاب و  تحاران  سابع  نبا  هک  تسا  قح 

128 ص :
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تفرـشیپ زا  تساوخ  یم  ادـخ ’ لوـسر  ار  هچنآ  اـه و  نآ  نیب  هک  یگرزب  رـش  درک و  ریگلفاـغ  ار  نیملـسم  هدـننک ، ناریو  یتبیـصم 
.تفرگ ار  اه  نآ  نیمز ، هرک  مامت  رب  اه  نآ  يرورس  یگدنز و 

وا تفالخ  رب  حیرـصت  مالـسلا و  هیلع  یلع  قح  هرابرد  يزیچ  رگا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نیا  نامگ  نیرتگرزب  و 
نیا ربانب  دوب  لوسر  تسادق  توبن و  زکرم  رد  یحیرـص  بیع  نآ  رد  دندرک و  یم  یهاگآ  مدع  نایذه و  هب  مهتم  ار  وا  تشون ، یم 

نتشون زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا 

.دومن ضارعا 

س)  ) ارهز ترضح  يراوگوس 

ناروک رد  دوب و  هدرک  حورجم  ار  شکزان  بلق  هودنا  نزح و  دوش ، یم  ادـج  وا  زا  شردـپ  يدوز  هب  دـیمهف  یتقو  ارهز ÷ ترـضح 
وا تروص  هب  دشاب ، هدرک  تقرافم  نآ  زا  تایح  هک  یمسج  نوچ  دوب ، مگ  ردرس  ردپ و  مزالم  درب و  یم  رسب  یقیمع  نزح  هودنا و 

: دیوگ یم  هک  دینش  دوب ؛ هدش  هریخ 

! یهودنا هچ  هآ 

: تفگ ًاروف  دش و  هودنا  نزح و  زا  رپ  شکاپ  بلق  و 

چیه تردـپ  يارب  دـعب  هب  زورما  زا  دومرف : وا  یلـست  يارب  دومن و  يزوسلد  وا  لاـح  هب  شردـپ  ردـپ ، يا  تسوت  يارب  نم  هودـنا  هآ 
(1) .تسین یهودنا 

، دوش جراخ  وا  نت  زا  ناج  هک  تسا  کیدزن  هدش و  ناریح  تام و  هک  دید  ار  وا  ردـپ  دوب ، رت  تخـس  گرم  زا  وا  يارب  تاملک  نیا 
سپس دش ، کشا  زا  رپ  شنامشچ  هک  تفگ  وا  هب  یبلطم  دش  کیدزن  یتقو  دیایب ، کیدزن  هک  داد  روتسد  سپ 
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: تفگ دش و  ناریح  دوب  وا  رانک  رد  هشیاع  .دومن  يدونشخ  مسبت و  هب  عورش  درک و  لاحشوخ  رورسم و  ار  وا  هک  تفگ  یبلطم 

! مدیدن دشاب ، کیدزن  هودنا  هب  ردق  نآ  هک  یلاحشوخ  زورما  ات 

هب درک  تلحر  ربماـیپ  نوچ  .دـهدب  ربـخ  وا  هب  تساوخن  دـنادرگرب و  وا  زا  ور  سپ  درک ؛ لاؤس  دوـب ، هتفگ  وا  هب  شردـپ  هچنآ  زا  و 
: دومرف نانز  زا  یضعب 

زج ار  نآ  درک و  هضرع  نم  هب  ار  نآ  راـب  ود  لاـسما  درک و  یم  هضرع  نم  هب  ار  نآرق  راـب  کـی  یلاـس  لـیئربج  هک  داد  ربخ  نم  هب 
.مناد یمن  ملجا  ندش  کیدزن 

: دومرف هک  دوب  نیا  وا  یلاحشوخ  رورس و  ببس  اما  تسا و  هدوب  وا  هیرگ  وا و  نزح  ببس  نآ  و 

تما نیا  ناـنز  هدیـس  هک  یتـسین  یـضار  اـیآ  يوش ، یم  قحلم  نم  هب  هک  یتـسه  نم  تیب  لـها  زا  سک  لوا  وـت  هک  داد  ربـخ  نم  هب 
؟(1) یشاب

: تفگ دهاکب و  وا  جنر  درد و  زا  هک  درک  عورش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، هیرگ  رد  ءارهز ÷ ترضح 

.تسا ینیشناج  کی  يا  هدرم  ره  يارب  نوچ  نوعجار ، هیلا  اناو  انا هللا  وگب : مدرم  هب  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  نکن  هیرگ  مرتخد ، يا 

: تفگ دوب  هیرگ  اب  مأوت  هک  ییادص  اب  دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  تخوس و  نآ  وترپ  زا  شناج 

؟ ادخ لوسر  يا  وت  زا  و 
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(1) .مه نم  زا  یلب و  دومرف :

: تفگ تسیرگن و  وا  هب  نانز  هدیس  دش ، یلوتسم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  درد 

: تسا هتفگ  هدنیوگ  هک  يا  هنوگنآ  وت ، مسق  ادخ  هب 

ِهِهجَِوب ُمامَغلا  یقسَتُسی  َضیبأو 

ِلِمارِالل ٌهَمصِع  یماتَیلا  ُلاُمث 

.تسا هویب  نانز  ظفاح  نامیتی و  هانپ  .دننک  یم  ناراب  بلط  وا  يور  زا  اهربا  هک  ییوردیفس  و 

: تفگ وا  هب  شردپ 

: دناوخ ار  لاعتم  يادخ  لوق  تسا و  بلاطوبا  تیومع  لوق  نیا 

ًائیَـش ُهللا  َّرُـضَی  نَلَف  ِهیَبِقَع  یلَع  ِبلَقنَی  نَمَو  مُِکباقعأ  یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  نإَفأ  ِلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  اـمَو  }
(2){ َنیرِکاَّشلا هللا  يِزجَیَسَو 

، دنتشذگرد ناهج  نیا  رد  دندوب و  یناربمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  فرط  زا  يربمایپ  رگم  تسین  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
ادخ هب  ددرگزاب  دوخ  هدیقع  زا  هک  ره  سپ  دیدرگ ؟ یمرب  دوخ  تیلهاج  نید  هب  امش  زاب  تشذگرد  تداهش  ای  گرم  هب  زین  وا  رگا 

(3) .درک دهاوخ  اطع  نارازگرکش  هب  کین  لامعا  يازج  دنوادخ  هتبلا  .دیناسر  دهاوخن  يررض 

دوخ طبس  ود  هب  (ص ) ربمایپ شرافس 

مالسلا هیلع  ماما  هب  ار  اه  نآ  تیاعر  شرافس  دوش ، لقتنم  سدقلا  هریضح  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  زا  لبق  زور  هس 
: دومرف درک و 

هفیلخ ادخ  یهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  نکر  ود  زا  یکی  يدوز  هب  منک ، یم  شرافس  ما  هناحیر  ود  هب  ار  وت  نم ، هناحیر  ود  ردپ  يا 
...تسوت رب  نم 
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: دومرف ماما  دش ، حور  ضبق  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  و 

نیا دومرف : تشذـگرد ، همطاـف ÷ نوچ  دومرف و  نآ  هراـبرد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  تسا  ینکر  ود  زا  یکی  نیا 
(1) .دومرف نم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  تسا  مود  نکر 

یلعا سودرف  يوس  هب 

دورو هزاجا  وا  زا  دش و  دراو  وا  رب  گرم  هتـشرف  دوش ، قحلم  ایـصوا  ءایبنا و  رقم  یلعا  سودرف  هب  تانئاک  دیـس  هک  دیـسر  نآ  تقو 
ربمایپ تساوخ ، دورو  هزاجا  تشگرب و  یمک  تدم  زا  سپ  تسا و  لوغشم  دوخ  اب  ربمایپ  هک  داد  ربخ  وا  هب  ارهز  ترضح  تساوخ ،

: دومرف شرتخد  هب  دمآ و  شوه  هب 

؟ یسانش یم  ار  وا  ایآ 

.هّللا لوسر  ای  هن  تفگ :

شلد دش و  هتـشگرس  تام و  لوسر  هبوبحم  .تساه  تیعمج  هدننک  ادج  اه و  هناخ  هدننک  بارخ  تساهربق و  هدننک  دابآ  وا  دومرف :
: تفگ یم  دش و  هدنک  اج  زا 

یحو عطق  يارب  اترسحاو  ناگدیزگرب ، دیـس  ییادج  ناراکزیهرپ و  نیرتهب  گرم  زا  ياو  ءایبنالا ، متاخ  گرم  رب  ياو  ردپ ، يا  ياو 
.مدش مورحم  تمالک  ندینش  زا  زورما  زا  رگید  نامسآ ، زا 

داد و یم  یلست  ار  ارهز  تخوس و  یم  شناج  تفرگ و  درد  ادخ  لوسر  بلق 
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: تفگ یم 

(1)  . ..يوش یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  یسک  لوا  وت  نوچ  نکن ، هیرگ 

: تفگ وا  هب  تفرگ  رارق  وا  يور  شیپ  رد  نوچ  داد ، دورو  هزاجا  گرم  هتشرف ي  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هضبق ار  تناج  یهد  روتـسد  رگا  یهد ، روتـسد  نم  هب  هچنآ  رب  مشاب  وت  وریپ  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  ادخ ، لوسر  يا 
.منک یم  اهر  منک ، اهر  ار  نآ  یهد  روتسد  رگاو  منک 

: تفگ وا  هب  دش و  تفگش  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ ینک یم  ار  راک  نیا  توملا ، کلم  يا 

...منک لمع  ییامرف  هچنآ  ره  مدش  رومأم  نآ  هب  تفگ :

تعاطا وا  زا  هک  دـهدب  روتـسد  لیئازع  ترـضح  هب  ادـخ  هک  دنتـشادن  ار  ءایبنا  متاخ  زایتما  نیا  یهلا ، نالوسر  ءایبنا و  زا  کی  چـیه 
.دنک بلط  لوخد  نذا  دنک و 

: تفگ وا  هب  دش و  لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  و 

رتهب و وا  يارب  ترخآ  نوچ  دومن ، رایتخا  ار  شراگدرورپ  راوج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسوت  قاتـشم  ادخ  دـمحا ، يا 
تساوخ و ار  مالسلا  هیلع  ماما  شملع  رهش  هزاورد  شا و  یـصو  داد و  ار  شـسدقم  حور  ضبق  هزاجا  وا  هب  تسا و  رت  یندنام  یقاب 

: تفگ وا  هب 

هب ارم  سپ  نک ، حـسم  ار  تتروص  نآ  هب  ار و  نآ  ریگب  دـش ، جراخ  نم  ناج  دیـسر و  ادـخ  ناـمرف  نوچ  راذـگب ، تنماد  رب  ارم  رس 
دوخ ارم  راک  نادرگب و  هلبق  يوس 
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کمک لجوزع  يادـخ  زا  ینک و  ربق  دراو  ارم  ات  وشن  ادـج  نم  زا  يراذـگ و  یم  زامن  نم  هب  هک  شاـب  یـسک  لوا  ریگب و  هدـهع  هب 
.هاوخب

نآ یتخس  گرم و  راثآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفرگ ؛ وا  هناچ  ریز  ار  شتسار  تسد  تفرگ و  نماد  هب  ار  ربمایپ  رس  ماما 
دیزرل و نیمز   (1) .دومن حـسم  ار  دوخ  تروص  ماما  نآ ، اب  سپ  دومن ، تقرافم  نت  زا  شمیظع  حور  ناـج و  اـت  درک  یم  لـمحت  ار 

يا ...دیئارگ  یکیرات  هب  دوب ، هدرک  نشور  نامیا  ملع و  هب  ار  ایند  نامـسآ  هک  يا  هدنـشخرد  هلعـش  نیا  دش و  شوماخ  تلادـع  رون 
.دوبن هایـس  ياـهزور  رد  نآ  دـننام  هک  يزور  اـیند ، یگـشیمه  هودـنا  زور  زا  اـه  نآ  رب  ياو  يا  لوسر ، لآ  لوسر و  هنیدـم  رب  ياو 

ار دوخ  ياه  تروص  دندرک و  تکرح  هللا  لوسر  هناخ  يوس  هب  تعرس  هب  نانز  دیرپ و  ناشرس  زا  لقع  دندروآ ، موجه  ناناملسم 

یم ار  دوخ  ياه  هنیـس  دنتـشادرب و  دوخ  رـس  زا  يرـسور  اه  نینمؤملا  ما  اـما  دـندرک و  یم  هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  دندیـشارخ و  یم 
(2) .دنتفرگ قلح  درد  دندز ، هجض  هک  سب  زا  راصنا  نانز  دندیشارخ و 

سدـقم مسج  يور  رب  ار  دوخ  هک  دوب  ارهز ÷ همطاـف  وا  هناـحیر  لوسر و  نت  هراـپ  اـه  نآ  نیرت  هودـنا  اـب  تیب و  لـها  نیرت  نوزحم 
: تفگ یم  دوش و  فلت  شناج  دوب  کیدزن  تسیرگ و  هجو  نیرتدیدش  هب  تخادنا و 

.ردپ يا  ياو  هاتبااو :!

.تمحر یبن  يا  ياو  هاتمحر :! یبناو 

قحلم وا  حور  هب  ارم  حور  ایادخ  دیرب ، ام  زا  لیئربج  نالا  دیآ ، یمن  یحو  نالا 
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(1) .نکم مورحم  تمایق  زور  رد  وا  تعافش  وا و  رجا  زا  ارم  منیبب و  ار  وا  يور  ات  نک  ینابیتشپ  نم  زا  نک ،

: تفگ یم  هک  یلاح  رد  دومن  یم  دمآ  تفر و  میظع  هزانج  نآ  فارطا  رد  و 

.يداد ار  تگرم  ربخ  لیئربج  هب  ردپ  يا 

.یتفرگ ياج  سودرف  تشهب  رد  هک  ردپ  يا  ياو 

(2) .يداد دوب  هدناوخ  ار  وت  هک  راگدرورپ  خساپ  هک  ردپ  يا  ياو 

.دندش ناریح  گرزب  تبیصم  نیا  زا  دیزرل و  ناناملسم  يارب  نیمز  و 

گرزب هزانج  زیهجت 

یم تخیر و  یم  کـشا  تفرگ ، هدـهع  هب  ار  شیوـمع  رـسپ  شردارب و  مسج  زیهجت  ربماـیپ ’ رما  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما 
: تفگ

عطق نامـسآ  زا  ربـخ  توبن و  وت ، زا  ریغ  گرم  هب  هک  يزیچ  دـیدرگ  عـطق  وـت  گرم  هب  ادـخ ، لوـسر  يا  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و 
هب رگا  درک ، رادازع  ناـسکی  وـت  تبیـصم  رد  ار  هـمه  تـشاداو و  ییابیکـش  هـب  ار  ناگدـید  تبیـصم  رگید  وـت ، تبیـصم  .دـیدرگن 

هاکناج درد  نیا  دوش و  مامت  میاه  کـشا  هک  متخیر  یم  کـشا  ردـقنآ  يدومرف  یمن  یهن  یباـت  یب  زا  يدرک و  یمنرما  ییاـبیکش 
.دش یم  هنادواج  مهودنا  دنام و  یم  نم  رد  هشیمه 

یهورگ دز ، یم  دایرف  هناخ  راوید  رد و  ایوگ  دندرک  یم  يرای  ارم  ناگتشرف  مدوب و  نم  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  لسغ  يدصتم  دومرف : و 
یهورگ دندمآ و  یم  دورف  ناگتشرف  زا 
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...دوب رپ  دندناوخ ، یم  زامن  ترضح  نآ  رب  هک  نانآ  هتسهآ  يادص  زا  نم  شوگ  دندرک ، یم  زاورپ  نامسآ  هب  رگید 

(1) .دنداد یم  ماما  هب  بآ  هدرپ  تشپ  زا  هماسا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  و 

: تفگ یم  ماما  دیسر و  یم  ماشم  هب  رهطم  مسج  زا  شوخ  يوب  نداد ، لسغ  يانثا  رد  و 

زا دنداد  لسغ  ار  ادخ  لوسر  نآ  اب  هک  یبآ  اما   (2)، يدوب هزیکاپ  كاپ و  تا  هدرم  هدنز و  ادخ ، لوسر  يا  تیادف  هب  مردام  ردـپ و 
دوب یهاچ 

.تشاذگ تخت  يور  رب  ار  وا  دیچیپ و  نفک  رد  ار  وا  ماما  لسغ  زا  ندش  غراف  زا  دعب  (3) و  دیماشآ یم  نآ  زا  سرغ و  مان  هب 

رهطم مسج  رب  زامن 

(4) و هورگ هورگ  هکئالم  سپـس  لیفارـسا ، لیئربج ، سپـس  دوب ، شرع  يالاب  زا  لجوزع  يادـخ  دـناوخ  زاـمن  وا  رب  هک  یـسک  لوا 
: تفگ اه  نآ  هب  ماما  دندمآ ، ناباتش  ناشربمایپ  مسج  رب  زامن  يارب  ناناملسم 

یم زامن  وا  رب  فص  کی  رد  دندش و  یم  دراو  هورگ  هورگ  اه  نآ  .تسامش  ماما  هدرم ، هدنز و  وا  دنک ، یمن  تماما  امـش  رب  یـسک 
: تفگ یم  دوب و  هداتسیا  مسج  رانک  نینمؤملاریما  دوبن و  اه  نآ  يارب  یماما  دندناوخ ،
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شتما يارب  درک و  غالبا  دـش ، لزان  وا  هب  هچنآ  وا  هک  میهد  یم  یهاوگ  ام  ایادـخ  ...هتاکربو  هّللا  همحرو  یبنلا  اـهیا  کـیلع  مالـسلا 
ادخ و ات  درک  داهج  ادخ  هار  رد  درک و  تحیصن 

وا زا  دعب  مینک و  يوریپ  تسا ، هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  رب  ات  هدـب  رارق  یناسک  وزج  ار  ام  ایادـخ  .درک  مامت  ار  نآ  هملک  زیزع و  شنید 
.امرف عمج  ار  وا  ام و  نیب  میشاب و  مدق  تباث 

دُرم و یجنم  عقاو  رد  دوب ، عادو  رظن  دنتـشذگ ، یم  رهطم  مسج  رب  یتقو  ناناملـسم  همه  سپ   (1)، نیمآ دـنتفگ : یم  نارازگ  زامن  و 
.دوب اه  نآ  تداعس  تفرشیپ و  هیاپ  رب  نآ  ساسا  هک  داهن  انب  یتسود  اه  نآ  يارب  هک  یسک  نآ  دُرم  دُرم و  ملعم 

سدقم مسج  نفد 

نآ رد  ار  شردارب  مسج  درک و  ربق  ندنک  هب  مادقا  مالـسلا  هیلع  ماما  دندش ، غراف  ربمایپ ’ سدقم  مسج  رب  زامن  زا  مدرم  هکنآ  زا  دعب 
هب یهلا  هبه  نیرترب  نینچمه  دوـمن و  نفد  ار  دوـب  هدرک  قـلخ  نیمز  يور  رد  ادـخ  هـک  یتیـصخش  نـیرت  گرزب  عـقاو  رد  داد ، رارق 

: تفگ درک و  باریس  شمشچ  کشا  اب  ار  وا  ربق  كاخ  داتسیا ، ربق  رانکرد  ماما  ...شناگدنب 

دنزیچان و وت  زا  سپ  وت و  زا  شیپ  اه  تبیـصم  اما  گرزب  وت  تبیـصم  وت ، يارب  رگم  تسا  تشز  عزج  وت و  يارب  رگم  تسابیز  ربص 
یگدنز يارجم  دوب و  هدرک  نشور  ار  دوجو  ملاع  نامـسآ  هک  يرون  نآ  دش و  هدیچیپ  تلادـع  مچرپ  یگـشیمه  نزح  زور  نیا  رد 

هک يرون  دـش ، بئاغ  .داد  رییغت  تلادـع  هب  يافوکـش  نما  یگدـنز  هب  دوبن  رون  زا  يا  هنزور  نآ  رد  هک  ضحم  یکیرات  زا  ار  ناسنا 
نیمولظم هآ  نآ  رد 
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.درک ادیپ  شرتسگ  ناگدنب  هب  تاریخ  نآ  رد  دش و  یشالتم  نیمورحم  ياه  هلان  و 

(ع) تیب لها  سرت 

ماقتنا و ات  دـندوب  تصرف  رظتنم  دوب ، هدرک  باریـس  ناشنوخ  زا  ار  نیمز  دوب و  هتفرگ  ماقتنا  اه  نآ  زا  شریـشمش  اب  ماما  هک  ییاـهنآ 
هیلع قداص  ماما  دوب ، هدـش  یلوتـسم  اـه  نآ  رب  مـالآ  راـکفا و  دوب ، بش  نیرت  ینـالوط  تیب  لـها  يارب  بش  .دـنریگب  ار  دوخ  هنیک 

: وا لوق  هب  .تشاد  همادا  اه  نآ  تشحو  سرت و  دیامرف : یم  مالسلا 

هیاس اه  نآ  رب  هک  تسا  ینامـسآ  هن  ایوگ  دروآ ، حبـص  هب  ار  بش  شتیب  لها  درک ، تلحر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 
...دوب هتفرگ  ماقتنا  رود  کیدزن و  زا  وا  نوچ  دریگ ، ربرد  ار  اه  نآ  هک  ینیمز  هن  دزادنا و 

ماقتنا اه  نآ  زا  یـشیرق ، نوچ  دـش ، دراو  هرهاـط  ترتع  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  تبیـصم  تنحم و 
هاجنپ زونه  .دندش  لیاح  تساوخ ، یم  اه  نآ  يارب  لوسر  ادخ و  هچنآ  اه و  نآ  نیب  دـندرک و  رود  ناشزکارم  زا  ار  اه  نآ  هتفرگ و 
راظنا رد  هدرک ، ریسا  ار  وا  نارتخد  دندرک و  هزین  رس  رب  ار  وا  نادنزرف  ياهرس  اراکـشآ  هک  دوب  هتـشذگن  ادخ  لوسر  تلحر  زا  لاس 

.دندنادرگ رهش  هب  رهش  کیدزن ، رود و  مدرم 

(: (ص ادخ لوسر  يارب  (ع ) ماما يراوگوس 

: تفگو درک  يراج  نابز  رب  نزح  يور  زا  یتاملک  داتسیا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  ماما 

وت تبیـصم  وت ، يارب  رگم  تسابیز  ربص  وت و  رب  رگم  تسا  دنـسپان  تشز و  یبات  یب  هللاو  ادـخ ، لوسر  يا  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و 
شیپ ياه  تبیصم  اما  گرزب 
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: دومرف سپس  دنزیچان ، وت  زا  سپ  وت و  زا 

ٍهلزان دنع  یعمد  ضاف  ام 

اببس اُکِبل  کتلعج  الإ 

هب کتحماس  کترکذ  اذإف 

ابَکَسناو ضافف  ِنوفُجلا  ُلَقُم 

هب َتللح  يرث  ُّلِجأ  ّینإ 

(1) ابئتکُم ُهاوسب  يرأ  نأ  نِم 

.تسوت رطاخ  هب  نم  کشا  شزیر 

.دزیر یم  کشا  دنک و  یم  یهارمه  مشچ  کمدرم  مروآ  یم  دای  هب  ار  وت  یتقو 

.دشاب نیگمغ  نآ  ریغ  هب  هک  مناد  یم  نآ  زا  يا  هدیمرآ  نآ  رد  هک  ار  یکاخ  نآ  نم 

رکب یبا  تموکح  هفیقس و  سالجا 

شتآ دمآ و  دیدپ  اه  هنیک  دوبن ، هفیقس  هثداح  دننامه  دندش  ناحتما  تخس  نآ  هب  ناناملـسم  هک  يرگناریو  هعجاف  مالـسا  يایند  رد 
.دش هدوشگ  ناگرزب  يور  هب  تکاله  عمط و  ياهرد  دش و  نشور  نیملسم  نیب  هنتف 

نآ ءاضعا  دصق  هک  دنک  یم  ادیپ  طابترا  هفیقس  سالجا  هب  ًاتاذ  ًالوا و  دیسر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مظعم  نارورس  هب  هچنآ  مامت 
هب یتسود  رد  ار  اه  نآ  ادخ  هچنآ  دوب و  اه  نآ  رب  هنیک  تهارک و  زا  یشان  هک  دوب  اه  نآ  اب  هنانمـشد  يراتفر  اه و  نآ  ماقم  شهاک 

: دندوب هدرک  شومارف  دوب ، هدرک  مزلم  اهنآ 

(2)« یبرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  الإ  ًارجأ  ِهیلع  مُکلأسأال  ُلق  »

.یبرقلا يوذ  یتسود  رگم  منک  یمن  تساوخرد  امش  زا  يدزم  وگب 
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.دندرکن ارجا  دوب ، هدرک  شرافـس  ناشماقم  تشادگرزب  اه و  نآ  یتسود  موزل  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  و 
هب قلعتم  هچنآ  مامت  زا  ناشتموکح و  زکرم  زا  ار  یبرقلا ) يوذ   ) اه نآ  دـندرکن و  تاعارم  اـه  نآ  هراـبرد  ار  ربماـیپ  ینارگن  اـه  نآ 

، دوب هتـشگ  راوتـسا  شملع  رهـش  هزاورد  شردارب و  يوزاب  روز  اب  دوب و  هدرک  داجیا  ادخ  لوسر  ناشدـج  هک  دوب ، یمالـسا  تلود 
فارسا اه  نآ  يدوبان  هرهاط و  ترتع  هب  ملظ  رد  تشگرب و  هیما  ینب  هب  رثأت  فسأت و  اب  یمالـسا  تفالخ  تموکح و  دندرک و  رود 

: دیوگ یم  هک  دنک  تمحر  ار  ءاطغلا " فشاک   " ادخ هفیقس و  تاعبت  زا  رگم  دوبن  هودنا ، يایند  رد  البرک  دیواج  هثداح  دندرک و 

مهتفیقس ول ال  البرک  ام  هّللات 

هجتنأ لصالا  كاذ  عرفلا  اذه  لثمو 

.تسا هشیر  نآ  لصا  زا  هخاش  نیا  دننام  دوبن و  امش  هفیقس  رگا  دوبن  البرک  هللاو 

زا ِجراوخ  ِرارشا  طلـست  هبعک و  ندنازوس  هنیدم ، مدرم  ماع  لتق  دننام : دندید ، همدص  نآ  زا  ناناملـسم  هک  یگرزب  ثداوح  عقاو  رد 
نینئاخ زا  اه  نآ  دـننام  و  دایز " نب  هللادـیبع   " و هیبا " نب  داـیز   " و هبعـش " نب  ْهریغم   " و هاـطرا " نب  رـسب   " دـننام ناناملـسم ، رب  نید 

هک هچنآ  اه و  نآ  مامت  دـندرک ، یتحاران  تبیـصم و  رد  قرغ  ار  اه  نآ  دـندرک و  فارـسا  ناناملـسم  هب  ملظ  رد  هک  ییاـهنآ  مرجم ،
هب طبترم 

.دش رادیدپ  هفیقس  زا  تسا ، ثداوح 

زا ار  يزیچ  ای  میئوگب و  ار  یبلطم  قح ، زا  ریغ  هک  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  میتسین ، یبهذم  تابـصعت  ریثأت  تحت  هفیقـس  زا  ثحب  رد  ام 
داعبا میا و  هدرک  سابتقا  نانیمطا  دروم  نیخروم  زا  هک  یملع  قیقحت  ساسا  رب  ار  ثحب  نیا  انامه  میـسیونب و  يدیلقت  فطاوع  يور 

رد مییوگ و  یم  صالخا  تناما و  هب  میا  هدومن  لیلحت  هیزجت  ار  نآ 
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تفالخ ندنادرگ  يارب  ًافرص  هدوب و  یعیبط  ریغ  نآ  هک  دنک  یم  نیقی  دیامنب ، هفیقس  هثداح  رد  یلمأت  دشاب و  دقتعم  سک  ره  هکنیا 
.تسا هدوب  ربمایپ ’ تیب  لها  زا 

هلمج نآ  زا  دندش و  التبم  نآ  هب  تخس  ناناملسم  هک  فوخم  يا  هثداح  میشاب ، هتـشاد  ثحب  نیا  رد  گنرد  میراچان  ام  لاح  ره  هب 
: تسا ریز  دراوم 

دش هفیقس  لیکشت  ثعاب  هچنآ 

جرزخ سوا و  هورگ  ود  اجنآ  دندش ، عمج  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  درک  تلحر  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  رد  راصنا 
تـسایر وریپ  دوشن و  جراـخ  اـه  نآ  هزوح  زا  تفـالخ  هک  دـندوب  ددـص  رد  دـندومن و  یـسررب  ار  تفـالخ  روما  دـندرک و  تکرش 

.دنشابن اه  نآ  ذوفن  تحت  شیرق و  نیرجاهم 

هدـشن نفد  زونه  ادـخ  لوسر  كرابم  مسج  هک  یلاح  رد  دـندرک ، هلجع  هسلج  لیکـشت  رد  تشاداو و  وگتفگ  نیا  هب  ار  اـهنآ  هچنآ 
: زا تسترابع  دوب ،

رب طلـست  ددـص  رد  شیرق  هک  دوبن  ناـهنپ  اـه  نآ  يارب  نیرجاـهم  میمـصت  دوب و  هدـش  نشور  حـضاو  تروص  هب  راـصنا  يارب  لوا :
رـسپ هب  رما  نیا  هک  درک  نامگ  دمحم  هک  دـنتفگ  دنـشاب و  یم  نآ  ندـنادرگ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  تموکح 

: نآ ققحت  يارب  دوش و  یم  مامت  مالسلا  هیلع  یلع  شیومع 

هک درک  نامگ  دمحم  هک  دنتفگ  دـندومن و  نالعا  مخ  ریدـغ  زور  رد  ماما  اب  تعیب  هب  ار  دوخ  لماک  عانتما  شیرق ، زا  نیرجاهم   - 1
.دوب عیاش  برثی  مدرم  نیب  رد  نانآ  راتفگ  دوش و  مامت  هک  تسا  دیعب  دوش و  یم  مامت  شیومعرسپ  هب  رما  نیا 

هب رما  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هکنیا  سرت  زا  هماسا  رکـشل  هب  نتـسویپ  زا  نیرجاهم  ناگرزب  يراددوخ   - 2
جراخ اه  نآ  تسد  زا  روما  مامز  دوش و  راذگاو  ماما 
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.دوبن یفخم  راصنا  رب  نیا  دوش و 

تشاد ار  نآ  نتـشون  دصق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  يزیچ  نآ  شراگن  زا  يریگولج  نیرجاهم ، یـضعب  مادقا   - 3
دندرک و نتفگ  نایذه  هب  مهتم  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يدح  رد  دوب  نارود  مامت  رد  شتما  یتخبشوخ  نمـضتم  هک 

نتشون زا  هک  شیادف  هب  مردام  ردپ و  سپ  تسا ، مالسا  مظعم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تیصخش  يارب  بیع  هنافـسأتم  نآ 
.درک يراددوخ  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تفالخ  رب  حیرص  حیرصت  وا  فده  هک  همان 

دوب و هتفرگ  ماقتنا  اه  نآ  زا  وا  نوچ  دندوب ، ماما  نمشد  شیرق ، زا  نیرجاهم  هک  دنتشادن  یکش  نآ  رد  دنتـشاد و  نیقی  راصنا  مود :
: تفگ ماما  هب  درک و  نالعا  نافع " نب  نامثع   " ار نیا  دوب و  هدرک  ورد  ار  ناشناگرزب  نارس 

نوـچ ناـشیاهتروص  هک  ار  اـه  نآ  زا  درم  رفن  داـتفه  ردـب  زور  امـش  دـنرادن و  تسود  ار  امـش  شیرق  رگا  داد  ماـجنا  دوـش  یم  هچ 
(1)  . ...دیدرب نیب  زا  ناشدوخ  زا  لبق  ار  اه  نآ  فرش  دیتشک و  دوب ، الط  ياه  هراوشوگ 

ياوق هلیسو  هب  ردب و  زور  رد  ماما  تسد  هب  هک  ار  ناشناراکراوس  ناشناناوج و  رب  نایشیرق  يزوسلد  نامثع  هنوگچ  هک  دینیب  یم  ایآ 
اه نآ  زا  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دید  یم  شیرق  تسا و  هدیـشک  ریوصت  هب  دـنتفر ، نیب  زا  یمالـسا  رکـشل  رد  حلـسم 

: دیوگ یم  ماما  هب  ندز  بیسآ  کیرحت و  يارب  شیرق  يارعش  زا  ینانک "  " ..دندرک یم  یهاوخنوخ  هب  هبلاطم  اه  نآ  هتفرگ و  ماقتنا 
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مُکازخأ ٍهیاغ  ِعمجم  ِّلک  یف 

ِحَّرُقلا یکاذملا  یلع  ٌّربأ  ٌعذج 

اورکذت املأ  مکُّرَد    ِ هّلل

یحتسیو ُمیرکلا  ُّرحلا  رکذی  دق 

مکانفأ يذلا  همطاف  ُنبا  اذه 

حبذی مل  هضعب  هلتقب  ًاحبذ 

ٍهماعد ُّلک  نیأو  لوهکلا  نیأ 

؟(1) ِحُطبالا ُنیز  نیأو  تالضعملا  یف 

.دومن حورجم  ار  اه  مشچ  هک  یتماق  راوتسا  نآ  تخاس  اوسر  تیاغ  هب  ار  امش  یعمجم  ره  رد 

.دنک یم  مرش  دروآ و  یم  دای  هب  گرزب  هدازآ  هک  یتروص  رد  دیروآ  یمن  دایب  ایآ  دهد ، ریخ  ار  امش  دنوادخ 

.تسا هدشن  هدیرب  وا  رس  شیاه  هدیرب  رس  یضعب  ربارب  رد  تخاس و  دوبان  دیرب و  رس  ار  امش  هک  تسا  همطاف  دنزرف  نیا 

؟ دش اجک  هکم  نیمزرس  تنیز  دندوب و  اه  یتخس  رد  هک  نارادمان  نآ  ناگرزب و  نآ  دنیاجک 

: دنتفگ مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  دنک ، یم  لاؤس  شردپ  زا  سوواط  نبا 

؟ دراد یمن  تسود  ار  یلع  شیرق  ارچ 

: داد خساپ  ترضح  نآ 

(2) .تخاس راچد  راع  گنن و  هب  ار  ناشرخآ  داتسرف و  شتآ  هب  ار  ناشلوا  وا  اریز 

چیه رب  راکشآ و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نایشرق  ینمشد 

مالـسلا و هیلع  ماما  اب  اه  نآ  یتسود  رطاخ  هب  هک  دندیـسرت  یم  تموکح  هب  نیرجاهم  طلـست  ءالیتسا و  زا  راصنا  دوبن و  ناهنپ  سک 
.دننک دراو  اه  نآ  هب  يا  هدنبوک  تابرض  وا  هب  ناشتبحم 
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روط هب  دـندرک و  عیاش  نایـشرق  ياه  هناخ  رد  ار  يرادازع  نزح و  اه  نآ  دوب و  یمالـسا  ياهورین  تارقف  نوتـس  راـصنا  هکنیا  موس :
سرت زا  تعرـس  هب  اذـل  دـندرک ، یمن  یهاتوک  اـه  نیا  زا  نتفرگ  ماـقتنا  رد  اـه  نآ  دنتـشاد و  رارق  نایـشرق  هنیک  دروم  تخـس  نیقی 

: دیوگ یم  دوب  راصنا  نیرکفتم  زا  هک  رذنم " نب  بابح   " .دنداد هسلج  لیکشت  نیرجاهم 

(1) .میا هتشک  ار  ناشناردارب  ناشناردپ و  ناشنادنزرف و  ام ، هک  دنوش  مکاح  یناسک  امش  زا  دعب  هک  میسرت  یم  ام  نکل 

رد سپ  تشگرب ، ناـیوما  زا  مکح " لآ   " هب هک  دیـشکن  یلوط  اـفلخ  تموکح  درک و  ادـیپ  ققحت  درک  یم  ینیب  شیپ  باـبح  هچنآ 
دیـشوک دیـسر ، دیزی  هب  تفالخ  رما  نوچ  درک و  کمک  اه  نآ  هب  رهقو  ملظ  رد  هیواعم  .دندیـشوک  ناشباذـع  اه و  نآ  ندرک  راوخ 

رد ار  نآ  ریظن  خـیرات  هک  يا  هعقاو  درک ؛ مـالعا  حاـبم  هرح  هعقاو  رد  ار  ناشـسومان  لاوـما و  نوـخ و  دریگب و  ماـقتنا  اـه  نآ  زا  هـک 
.تسا هدیدن  تشحو  تواسق و 

هب دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  درک ، دنهاوخ  لمحت  وا  زا  دعب  راصنا  هک  ار  هچنآ  بیغ  قیرط  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مراهچ :
ورنیا زا  ...دیوش  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دینک  ربص  سپ  تفرگ ، دیهاوخ  رارق  ماقتنا  دروم  نم  زا  دعب  يدوز  هب  تفگ : اه  نآ 

.دننامب ناما  رد  نانآ  هیلع  مادقا  ماقتنا و  زا  ات  دندرک  هسلج  لیکشت  هب  مادقا  دندیسرت و  تخس 
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: دیدرگ هدعاس  ینب  هفیقس  رد  هسلج  لیکشت  ثعاب  هک  دندوب  یلماوع  یضعب  هک  دور  یم  نامگ  هک  هچنآ  اما  و 

دعس باطخ 

، درک هبطخ  داریا  دـش و  دـنلب  هسلج  عورـش  يارب  جرزخ  هلیبق  سیئر  هدابع " نب  دعـس  ، " دـندش عمج  هفیقـس  رد  راصنا  هک  یماگنه 
نتم نیا  درک و  یم  رارکت  ار  نآ  شناکیدزن  زا  یکی  تفگ ، یم  هک  ار  یبلاطم  دنک ، تبحص  دنلب  تسناوت  یمن  دوب و  ضیرم  نوچ 

: تسوا مالک 

نیب رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  برع  زا  يدحا  يارب  امش  تلیـضف  دیراد و  هقباس  نید  رد  امـش  راصنا ، هورگ  يا 
هدـع زج  تشاد  یم  رذـحرب  ار  اه  نآ  یتسرپ  تب  تب و  زا  دـناوخ و  یمارف  ادـخ  هب  ار  ناگدـنب  درک و  گنرد  لاـس  هدزیـس  شموق 

ات دننک ، عفد  وا  زا  يررض  ای  دننادرگ  زیزع  ار  وا  نید  دنتسناوت  یم  هن  دننک و  عافد  وا  زا  دندوبن  رداق  هک  دندرواین  نامیا  وا  هب  یمک 
یمارگ شلوسر  هب  وا و  هب  نامیا  تمعن  هب  ار  امـش  درک و  امـش  صوصخم  ار  تمارک  نیا  داد و  امـش  هب  ار  تلیـضف  نیا  ادـخ  هکنیا 

ات دیتفرگ  تخس  شنمـشد  اب  دیدرک و  داهج  شنانمـشد  اب  دیدرک و  زیزع  ار  شنید  وا و  دیدش و  شباحـصا  وا و  نابیتشپ  تشاد و 
ریـشمش اب  ات  درک  لیلذ  ار  دندش  رادربنامرف  رترید  هک  يدارفا  دـندروآ و  يور  روز  هب  ای  تبغر و  لیم و  يور  زا  ادـخ  نید  هب  برع 

هب ار  رما  نیا  ..دش  نشور  اه  مشچامش  هب  دوب و  یضار  امـش  زا  هک  یلاح  رد  درک  تافو  وا  دروآ و  نامیا  ادخ  لوسر  هب  برع  امش ،
(1)  . ...تسامش دزن  امش و  يارب  نآ  نارگید و  هن  دیهد  صاصتخا  ناتدوخ 

يرترب وزاب و  تردـق  زا  فیرعت  وا  هکنیا  تسا و  مالـسا  هب  ناشتیامح  تعاجـش و  راصنا و  نامیا  هب  دـیجمت  زا  رپ  دعـس  باطخ  نیا 
هب اه  نآ  يرای  اه و  نآ  داهج 
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ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  اه  نآ  سپ  دـندرک ، تیاـمح  ار  وا  وا ، تنحم  تبرغ و  ناـمز  رد  هک  دـندوب  اـه  نآ  هکنیا  وا و 
.تسا تمینغ  هب  رتراوازس  یلوا و  وا  تسا  شوک  تخس  هک  سک  ره  سپ  .دنتسه  وا  ماقم  تموکح و  زکرم  هب  رت  هتسیاش  یلوا و 

ات دندیگنج  وا  اب  دـندرک و  هزرابم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  ییاهنآ  نایـشرق ، ندرک  موکحم  باطخ  نیا  ياهدـنب  زا 
نیا زا  ..دننک و  تیامح  وا  زا  دنتسناوت  یمن  هک  درواین  نامیا  وا  هب  یمک -  هدع  زج  یـسک -  دش و  برثی  هب  ترجه  هب  راچان  هکنیا 

.دنرادن نآ  زا  یبیصنو  هتشادن  تفالخ  قح  نایشرق  تهج 

وا هذخاؤم  دعس و  رب  داقتنا 

هن نآ  هب  هک  دوب -  تانئاک  دیـس  گرم  نآ  درک و  شومارف  دوب  هدومن  ریگلفاغ  ار  نیملـسم  هک  یگرزب  تبیـصم  شباـطخ  رد  دـعس 
هک ار  هرهاط  ترتع  شنانخـس ، رد  هک  نانچمه  .تفگن  تیلـست  گرزب  تبیـصم  نیا  هب  ار  راصنا  و  درکن -  يا  هراشا  دایز  هن  مک و 

ماما نیملـسم و  دیـس  روآدای  درک و  شومارف  دـندوب ، میرک  نآرق  زارتمه  شتما و  نیب  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هعیدو 
و تسا -  یـسوم  زا  نوراه  تلزنم  هب  وا  هب  تبـسن  ربمایپ و  ملع  هزاورد  وا  هک  یـسک  دـشن -  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  نیقتم 

.دناوخ یمارف  شموق  دوخ و  يارب  ار  مدرم  درک و  شومارف  ار  مخ  ریدغ  زور  رد  دوخ  تعیب  درک و  لهاجت  هرابکی  دعس 

رد ار  نآ  درک و  یگشیمه  تما  يارب  ار  اه  یتخس  هنتف و  تسا و  هیجوت  لباق  ریغ  هفیقس  سالجا  لیکشت  درک ، یگرزب  ياطخ  دعس 
تشگرب و ناشنادـنزرف  هب  تفالخ  درک و  لمحت  ار  اه  جـنر  اه و  یتخـس  عاونا  هرهاط  ترتع  زور  نآ  زا  درک و  راتفرگ  میظع  يرش 

ناشتالیامت تاوهش و  هب  ندیسر  يارب  یتمینغ  ار  نآ 
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.دندرواین باسح  هب  یسابع  يوما و  تموکح  لوط  رد  یشقن  چیه  تما  يارب  دنتسناد و 

هب ترجه  هب  روبجم  هکنیا  ات  دوب  بیقعت  تحت  رکبوبا  هاتوک  تموکح  لوط  رد  تفرگ و  ار  شدوخ  لمع  يازج  دعـس  لاـح ، ره  هب 
هک دنتفگ  دنتخادنا و  هاچ  رد  دنتشک و  هزین  اب  ار  وا  دندرک و  نیمک  یبش  .تفر  وا  لابند  هب  شقیفر  اب  دیلو  نب  دلاخ  دش ، ماش  يوس 

: تسا نیا  رعش  نآ  دندرک و  یم  راختفا  وا  نتشک  هب  نآ  اب  هک  دنتخاس  هراب  نیا  رد  يرعش  دنتشک و  ار  وا  ناینج 

هدابع نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  نحن 

هداؤف یطخن ء  ملف  نیمهسب  هانیمرو 

.میدرکن اطخ  میتفرگ و  هناشن  ار  وا  بلق  هک  میدز  زیت  ود  اب  ار  وا  میتشک و  ار  هدابع  نب  دعس  جرزخ  دیس  ام 

هب ندیسر  يارب  تقو ، تموکح  هکنیا  بیجع 

.دننک یم  رواب  ار  نآ  یسایس ، فادها  زا  یهاگآ  نودب  حول  هداس  يا  هدع  هدرک و  هدافتسا  نج  زا  دوخ  یسایس  فادها 

راصنا هیحور  فعض 

یتسس ساسحا  دعس  ناشسیئر  هباطخ  زا  دعب  .دندیئارگ  يراوخ  یتسـس و  فعـض و  هب  دنتـشادن و  یتباث  مزع  تخـس و  هدارا  راصنا 
هلیبق وا و  هیلوا  باحـصا  نیرجاهم و  ام  دنتفگ  دندرک و  راکنا  شیرق ، نیرجاهم  رگا  دنتفگ  یم  رگید  یـضعب  هب  اه  یـضعب  دندرک ،

...؟ مینک هلداجم  اه  نآ  اب  رما  نیا  زا  دعب  یساسا  هچ  رب  میتسه ، وا  يایلوا  وا و 

: دنتفگ اه  نآ  زا  یهورگ 
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..میوش یمن  یضار  نآ  نودب  زگره  يریما و  امش  زا  يریما و  ام  زا  مییوگ : یم  ام 

رد ار  یتسس  نیا  یتقو  دعس  دوش و  یم  راکشآ  شیرق  نیرجاهم  زا  ناشسرت  میمصت و  نتفر  نیب  زا  اه و  نآ  فعـض  وگتفگ ، نیا  زا 
: تفگ اه  نآ  هب  دید ، اه  نآ 

(1) .تسا تسکش  نیلوا  نیا 

هنیمز هک  ینامز  رد  دندرک  کیرش  رما  رد  ار  اه  نآ  دندمآ و  هاتوک  نایشرق  ربارب  رد  اه  نآ  دوب و  شنیرخآ  یتسس و  نیلوا  نیا  یلب 
اپرب نامتک  هیاپ  رب  رتشیب  اه  نآ  تسشن  دوب و  اه  نآ  قیمع  كرد  مدع  یسایس و  غولب  مدع  رب  تلالد  نیا  دوب و  یـشرق  ره  زا  یلاخ 
رانک ار  اه  نآ  هزرابم  نیا  رد  یلو  دنمهفب ، شیرق  نارجاهم  هکنآ  زا  لبق  دنسرب  تموکح  هب  دنریگب و  یشیپ  ثداوح  زا  ات  دوب  هدش 
رترب یتسدربز  اب  ار  تموکح  دندش و  طلسم  عاضوا  رب  دندرک و  ریگلفاغ  ار  اه  نآ  نیرجاهم ، دنتفرگ و  اه  نآ  زا  ار  تصرف  دندز و 

: مینک یم  نایب  ار  نآ  للع  هک  دنتفرگ  تسد  رد 

راصنا فالتخا 

هنیک اه  نآ  نیب  رد  هک  دوب  جرزخ "  " و سوا "  " نیب یلبق  فالتخا  دوب ، رثؤم  روما  رب  اه  نآ  طلست  مدع  راصنا و  تسکـش  رد  هچنآ 
" ثاغب  " زور اه  نآ  نایم  گنج  نیرخآ  دوب و  هدرک  عیاش  ار  گنج  هنتف و  اه  نآ  نیب  تشاد و  هارمه  هب  رود  نامز  زا  ار  ینمـشد  و 

اجنآ هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  .داد  خر  دنک ، ترجه  هنیدم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  زا  لبق 
لکـش هب  تفرن و  نیب  زا  ناشناج  رد  یناهنپ  ياه  هنیک  نکل  دـنک و  رارقرب  اـه  نآ  نیب  ار  یتسود  تبحم و  اـت  دیـشوک  درک  ترجه 

هفیقس زور  يروبع 
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: تفگ شموق  هب  درک و  تفلاخم  وا  اب  سوا  هلیبق  سیئر  دیُسا " نب  ریضخ   " دننک تعیب  دعس  اب  هک  دنتفرگ  میمصت  نوچ  .دش  رهاظ 

، دوب دهاوخن  يا  هرهب  زگره  امش  يارب  دوش و  یمن  لئاز  اه  نآ  زا  تلیضف  نیا  تقو  چیه  دسرب ، تفالخ  هب  راب  کی  يارب  دعس  رگا 
(1) .دینک تعیب  رکبوبا  اب  دیوش و  دنلب 

اه نآ  رب  يرترب  سوا و  رب  یتلیضف  نآ  دسرب  تفالخ  هب  رابکی  رگا  دعس  نوچ  دوب ، جرزخ  زا  سوا  یگـشیمه  هنیک  زا  یکاح  نیا  و 
.دیسر یمن  مامتا  هب  رما  نیا  دوبنوا  رگا  دومن و  مادقا  رکبوبا  اب  تعیب  هب  سپ  دوب ، دهاوخ 

رمع راتفگ  هصالخ 

دوبن برثی  رد  رکبوبا  شقیفر  نوچ  درک ، يریطخ  راک  هب  مادقا  دوش  نیملسم  هفیلخ  باختنا  هب  رجنم  هک  یلمع  ره  فقوت  يارب  رمع 
نالوج هنیدم  ياه  نابایخ  رد  دمآ و  رمع  دوش و  رـضاح  رت  عیرـس  هچ  ره  هک  داتـسرف  وا  لابند  هب  ار  یـسک  سپ  دوب ، حنـس "  " رد و 

: تفگ یم  دنلب  يادص  اب  داد و  یم  ناکت  هدیشک و  ار  شریشمش  داد ، یم 

يوس هب  وا  نکل  تسا و  هدرمن  ادـخ  هب  تسا ! هدرم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  دـننک  یم  نامگ  نیقفانم  زا  ینامدرم 
ییاهنآ ياپ  تسد و  ددرگ ، یم  رب  هّللا  لوسر  هّللاو  تفر ، شیادـخ  يوس  هب  نارمع  نب  یـسوم  هک  هنوگنآ  تسا  هتفر  شراگدرورپ 

..دنک یم  عطق  ار  دننک  یم  اپب  بوشآ  وا  گرم  هب  هک 

اب ار  وا  هکنیا  رگم  تسا  هدرم  ادخ  لوسر  دیوگب  هک  تشذگ  یمن  يدحا  هب  و 
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دز یم  شریشمش 

(1) .درک یم  دیدهت  و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ندوب  هدنز  هب  ار  رمع  نامگ  دنتـسناد  یمن  دوب ، هدرک  نارگن  ار  اه  نآ  کش  زا  یجوم  دندوب و  ناریح  مدرم 
ای تساه  باوخ  نیرت  تفگـش  زا  تساهوزرآ و  نیرتزیزع  اـه  نآ  يارب  نآ  هک  دـننک  قیدـصت  تسا ، هدرمن  وا  هکنیا  ملـسو و  هلآ 

.دننک قیدصت  دراد ، رارق  شلها  نیب  تکرح  یب  هک  دننیب  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مسج  زا  هک  ار  هچنآ 

زا ربخ  هک  ار  یـسک  درک  یم  دـیدهت  یتح  داد و  یم  ناشن  دوخ  زا  شورخ  شوج و  داد و  یم  نالوج  اـه  ناـبایخ  هچوک و  رد  رمع 
رانک وا  تروص  زا  ادر  تفر و  ربمایپ  هناخ  هب  وا  اب  دمآ و  رکبوبا  هک  دیشکن  یلوط  داد و  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  گرم 

تبیـصم هک  درک  باطخ  مدرم  هدوت  هب  درک و  بیذکت  ار  رمع  راتفگ  دش و  جراخ  مدرم  يوس  هب  سپ  دومن ، وا  تافو  هب  نیقی  دز و 
: تفگ دوب و  هدرک  تکاس  ار  نآ  هودنا ، و 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  دریم و  یمن  تسا و  هدنز  ادخ  دیتسرپ  یم  ار  ادخ  سک  ره  درم و  دمحم  دیتسرپ  یم  ار  دمحم  سک  ره 

ًائیَـش   َ هّللا َّرُـضَی  نَلَف  ِهیَبِقَع  یلَع  ِبلَقنَی  نَمَو  مُِکباقعأ  یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  نإَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  اـمَو  »
(2)« َنیرِکاَّشلا   ُ هّللا يِزجَیَسَو 

یمرب بقع  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  اـیآ  دـندوب ، زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  تسادـخ و  هداتـسرف  طـقف  دـمحم 
.داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  يدوز  هب  دنوادخ  دنز و  یمن  يررض  ادخ  هب  زگره  ددرگ  زاب  بقع  هب  سک  ره  دیدرگ و 

توهبم مدینش  نم  یتقو  هّللاو  تفگ : یم  درک و  قیدصت  ار  وا  تعرس  هب  رمع 
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هدرم ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  مدـیمهف  یتـقو  تشادـن  تکرح  ناوـت  میاـپ  رگید  هـک  مداـتفا  نـیمز  هـب  یتـقو  مدـش ،
.(1) ..تسا

تقد یسررب و 

: هلمج زا  دنک ، یم  باجیا  حرطم و  ار  یتالاؤس  هک  دوب  هارمه  ییاه  یشوپ  مشچ  اب  هکلب  دوبن  زیچان  هداس و  يدادیور  نیا 

: دشاب وا  زا  ریغ  ای  یبن  هچ  دشک  یمرس  ار  گرم  ماج  راچانب  یناسنا  ره  هک  دنک  یم  نالعا  حوضو  تحارص و  هب  میرک  نآرق   - 1

(2)« َنوعَجُرت انَیلإ  َُّمث  ِتوَملا  ُهَِقئاذ  ٍسُفن  ُّلُک  »

.دیدرگ یمرب  ام  يوس  هب  سپس  دشچ  یم  ار  گرم  معط  یسفن  ره 

: دومرف لاعتم  يادخ  و 

« ...مُِکباقعأ یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  نإَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  امَو  »

...دیدرگ یمرب  بقع  هب  امش  دش  هتشک  ای  درم  وا  رگا  سپ  دنتشذگرد ، دندوب و  ینالوسر  وا  زا  لبق  هک  لوسر  رگم  تسین  دمحم 

هباحـص وا  هک  یلاح  رد  هدینـشن  ار  نآ  هدوب و  ناهنپ  صفح  یبا  زا  نیا  ایآ  دـشخرد ، یم  بش  طسو  رد  زور  دـننام  همیرک  هیآ  نیا 
.تسا هدینش  یم  وا  هدناوخ ، یم  ار  ادخ  باتک  زا  هچنآ  هدوب و  طابترا  رد  وا  اب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

رد رکبوباو  رمع  هک  يرکـشل  هدـنامرف  هماسا  هب  وا  .تسا  هدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  گرم  رمع   - 2
يریما و نم  رب  وت  درم ، ادخ  لوسر  تفگ : دندوب ، نآ 
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رد ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدوب  ربماـیپ  گرم  هب  نئمطم  وا  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  حوـضو  هب  نیا 
.داد یم  ناناملسم  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  نآ ، زا  دعب  نآ و  زا  لبق  شا و  يرامیب  ياهزور 

هارمگ هاگ  چیه  شتما  هک  دسیونب -  تشاد  دـصق  هچنآ  نیب  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیب  هک  تسا  یـسک  نآ  رمع   - 3
دیوگ و یم  نایذـه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : تسا و  یفاک  ام  يارب  ادـخ  باتک  تفگ : وا  هب  دـش و  لیاح  دوشن - 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  داد  یم  لامتحا  رگا  تشاد و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرم  هب  داقتعا  هک  تفگ  ار  نیا  یتقو  ًانیقی 

.تفگ یمن  ار  نخس  نیا  دریم  یمن  يرامیب  نآ  زا  ملسو  هلآ 

وا اب  یسک  دندومن و  قیدصت  ار  وا  درک ، نالعا  ار  ربمایپ  تافو  ربخ  رکبوبا  هک  ینامز  یـشروش ، هورگ  شمارآ  رمع و  توکـس   - 4
.تساهنآ نیب  یلبق  نامیپ )  ) قافتا رب  لیلد  دومنن ، هشقانم 

دنا هتفگ  هک  ییاهنآ  ياـپ  تسد و  ددرگ و  یمرب  نیمز  هب  يدوز  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هکنیا  هب  رمع  مکح   - 5
جراخ نید  زا  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دارفا  مادعا  اپ و  تسد و  عطق  نوچ  تسین  هشقانم  زا  یلاخ  دنک ، یم  عطق  ار  تسا  هدرم  وا 

.دوش یمن  نآ  عطق  بجوم  هللا  لوسر  گرم  هب  داقتعا  دننک و  داجیا  داسف  نیمز  رد  ای  دنشاب  هدش 

، دریم یمن  تسا و  هدـنز  وا  دتـسرپ  یم  ار  ادـخ  هک  ره  درم و  وا  تسا  هدـیتسرپ  یم  ار  دـمحم  سک  ره  هکنیا  رب  رکب  یبا  مکح   - 6
تسا و هدیسرن  دنک ، باختنا  راگدرورپ  ار  وا  دتسرپب و  ار  دمحم  هک  نیملـسم  زا  کی  چیه  زا  يربخ  نوچ  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ 

ار وا  تسوا و  لوسر  ادخ و  هدنب  وا  هک  دندقتعم  ناناملسم  عیمج 
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.تسا هدیزگرب  شتلاسر  يارب  تسا و  هدرک  باختنا  شا  یحو  يارب  ادخ 

رکذ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یناگدـنز  باتک  رد  ار  نآ  اـم  دیـسر و  یم  رظنب  هثداـح  نیا  نوماریپ  هک  یتاـظحالم  یـضعب  دوب  نیا 
.میدرک

راصنا ندش  ریگلفاغ 

، دـندومن یم  راکفا  لدابت  وگتفگ و  ثحب و  هدیـشیدنا ، نایـشرق  هرابرد  تفالخ و  رما  هرابرد  ناـش  هفیقـس  رد  راـصنا  هک  یلاـح  رد 
زا دنتسه و  راصنا  نامیپ  مه  يدع " نب  نعم   " و یسوا " هدعاس  نب  میوع   " هک دنتسناد  یمن  اه  نآ  دش و  جراخ  سلجم  زا  یصخش 

يوس هب  تعرس  هب  دندوب ، دعـس  هب  تبـسن  ناسک  نیرت  نمـشد  زا  هک  هنوگنامه  وا  هورگ  زا  هللا و  لوسر  نامز  رد  رکب  یبا  ناتـسود 
هدیبعوبا دندرک و  تکرح  هفیقـس  يوس  هب  تعرـس  هب  دندیـسرت و  رمع  رکبوبا و  دـنداد و  رارق  رما  نایرج  رد  ار  وا  دـنتفر و  رکبوبا 
دندیـسرت راصنا  دندرک ، ریگلفاغ  ناش  هسلج  رد  ار  راصنا  دندوب و  اه  نآ  اب  نیرجاهم  زا  یهورگ  هفیذـح و  یبا  یلوم  ملاس  حارج و 

هب وا  ملع  رطاـخ  هب  نیا  دوش و  جراـخ  اـه  نآ  تسد  زا  رما  هک  دیـسرت  دـش و  ضوع  دعـس  گـنر  داـتفا و  دوب  ناشتـسد  رد  هچنآ  و 
.تفر داب  رب  اه  نآ  ياه  هشقن  مامت  دش و  تسس  دعس  دوب ، ناشتدحو  یگدنکارپ  راصنا و  فعض 

رکب یبا  باطخ 

هب نآ  دز و  بیهن  وا  هب  رکبوبا  دنک ، زاب  اه  نآ  اب  ار  نخـس  باب  تساوخ  رمع  دندرب ، شروی  راصنا  هسلج  هب  نیرجاهم  هکنآ  زا  دعب 
يدربراک تساـه  ینمـشد  اـه و  هنیک  هب  هتخیمآ  هک  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  ارچ  دوب ، رمع  تنوشخ  يریگ و  تخـس  هب  وا  ملع  لـیلد 

راک هب  میالم  مرن و  تاملک  تیقفوم ، بسک  يارب  یتسیاب  درادن و 
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: تفگ اه  نآ  هب  تراشب  اب  مأوت  مسبت  اب  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  راصنا  تساخاپب و  رکبوبا  سپ  .درب 

هب ناسک  نیرت  کیدزن  نیرت و  نابرهم  دارفا و  نیرت  میرک  بسح  ظاحل  زا  میدـش و  ناملـسم  هک  میتسه  یناسک  نیلوا  نیرجاهم  ام 
.میتسه هّللا  لوسر 

ریخ يازج  امش  هب  ادخ  دیدومن ، يرای  ار  ام  دیدرک و  کمک  ام  هب  امش  نید ، رد  ام  ياکرـش  دیتسه و  مالـسا  رد  ام  ناردارب  امـش  و 
هب زج  برع  ءارزو ، امش  میتسه و  ءارما  ام  دهدب ،

درم رفن  ود  نیا  زا  یکی  هب  سپ  دـینکن ، هزرابم  هداد ، يرترب  اه  نآ  هب  ادـخ  هک  ناترجاهم  ناردارب  اب  .دورگ  یمن  شیرق  زا  هلیبق  نیا 
(1) .دیوش یضار  حارج -  هدیبعابا  باطخ و  نب  رمع  ینعی  - 

یسررب قیقحت و 

: نآ هلمج  زا  دبلط  یم  ار  يدایز  تالاؤس  رکب  یبا  هبطخ 

هدـش راچد  نآ  هب  ناناملـسم  هک  زوس  نامناخ تبیـصم  نیرتگرزب  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  هب  قلطم  روط  هب  وا   - 1
یم تیلـست  ملاـع  گرزب  یجنم  تاـفو  هب  ار  نیرـضاح  هک  دوب  نیا  نیققحم -  لوـق  هب  رت -  هتـسیاش  سپ  .درکن  يا  هراـشا  دـندوب ،

رد ار  وا  اـت  دـناوخ  یمارف  شرهطم  مسج  رود  ندـش  عمج  هب  ار  اـه  نآ  درک و  یبوـخ  ناـش  ياـین برع و  نید  هب  هک  یـسک  تفگ ،
تیاضر و اب  دنتساوخ  هک  ار  سک  ره  ناناملسم  ات  دندرگرب  یمومع  سنارفنک  هب  دعب  دننک و  نفد  شدوخ  هاگیاج 

ناوـنعب ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنیا  ضرف  رب  دـننک ؛ نییعت  هفیلخ  ناوـنعب  ناـشدوخ  يدازآ 
يدهعتیالو
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.درکن نییعت 

دننک رظن  فرص  تفالخ  زا  هک  تساوخ  راصنا  زا  رکبوبا  تسا و  تنطلـس  تراما و  تساوخرد  زا  رپ  شرخآ  لوا و  هبطخ ، نیا   - 2
نآ تسد  هب  رما  نوچ  فسأت  لامک  اب  یلو  دشاب ، اه  نآ  زا  ترازو  هک  دـنهد  هزاجا  اه  نآ  هب  نیرجاهم  ضوع  رد  دـنیآ و  هاتوک  و 

.دندومن رود  یتموکح  روما  مامت  زا  ار  اه  نآ  دندادن و  اه  نآ  هب  ار  یتلود  بصانم  زا  یبصنم  چیه  دیسر ، مامتا  هب  اه 

دندوب حون  یتشک  دـننامه  نآرق و  هنیرق  هک  یناسک  ملـسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  مان  زا  یلاخ  رکب  یبا  باطخ   - 3
ربمایپ زا  يدایز  رابخا  تایاور و  هک  هنوگنآ  ددرگ ، یم  قرغ  دیامن ، فلخت  سکره  دوش و  یم  راکتـسرد  دوش ، راوس  سک  ره  هک 

.دوب راب  کی  يارب  یتح  تسا -  هراب  نیا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد ار  هرهاـط  ترتـع  يأرو  ددرگ  زیهجت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـت  دزادـنیب  ریخأـت  هب  ار  رما  نیا  رکبوبا  هک  دوب  راوازس 
، رمع لوق  هب  هکنیا  هب  دنیامنن  راد  هکل  ار  شتعیب  دوشن و  داجیا  نیملـسم  نیب  فالتخا  دشاب و  هتـشاد  یعرـش  هبنج  ات  دریگب  تفالخ 

ترتع زا  لامها  هرابرد  دراد  یحرش  نیدلا " فرش  ماما   " داد و تاجن  نآ  رـش  زا  ار  ناناملـسم  ادخ  هک  دوب  یـشزغل  یناهگان و  نآ 
: وا لوق  هب  رکب ، یبا  هرابرد  اه  نآ  يأر  ذخأ  مدع  هرهاط و 

اه نآ  مدقت  هک  مینک  ضرف  هدوبن و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  يدحا  هرابرد  تفالخ  هب  یـصن  چیه  مینک  ضرف  رگا 
يرترب لضف و  هنوگ  چیه  اه  نآ  يارب  دـنهیجوت و  لباق  ریغ  صالخا  ای  نامیا  ای  لمع  ملع و  ای  داهج  ای  قالخا  ای  بسن  بسح و  رد 

یفرع ای  یلقع  ای  یعرش  عنام  ایآ  دندوب ، هباحص  ریاس  دننام  هدوبن و  يا  هنیمز  چیه  رد 
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ول دنتخادنا و  یم  ریخأتب  رهطم  ندب  نفد  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تازیهجت  ندـش  غراف  ات  ار  تعیب  نیا  رگا  تشاد 
؟ ددرگرقتسم تفالخ  رما  ات  دندرک  یم  راذگاو  رگشل  هدنامرف  هب  ًاتقوم  ار  تینما  ظفح  هکنیا 

اه نآ  نیب  رد  هدنام  یقاب  نانآ و  دزن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هعیدو  هک  ناگدز  تبیـصم  يارب  ریخأت ، رادقم  نیا  ایآ 
: تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  هکارچ  دوبن ؟ رتهب  دندوب ،

(1)« ٌمیحَر ٌفوؤَر  َنینِمؤُملِاب  مُکیَلَع  ٌصیرَح  مُِّتنَع  ام  ِهیَلَع  ٌزیزَع  مُکِسُفنأ  نِم  ٌلوسَر  مُکَءاج  دََقل  »

نانمؤم هب  تبسن  دراد و  امش  تیاده  هب  رارصا  تسا و  تخس  وا  رب  امش  ياه  جنر  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی  هب 
.تسا نابرهم  فوئر و 

تسا نابرهم  فوؤر و  امش  هب  وا  دراد و  امش  تیاده  یتخبشوخ و  رب  رارصا  تسا و  تخس  وا  رب  امـش  جنر  هک  یلوسر  نیا  قح  ایآ 
حورجم نامرد  لـباق  ریغ  روط  هب  ار  ناـشبلق  دـیدرک و  هک  هنوگنآ  دـینکن  ریگلفاـغ  ار  اـه  نآ  تحاراـن و  ار  وا  ترتع  هک  تسین  نآ 

(2) .دوب هدشن  نفد  زونه  ادخ  لوسر  دیدرک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنواشیوخ  اه  نآ  هکنیا  درک  دانتسا  تفالخ  يارب  نیرجاهم  تیناقح  رد  نآ  هب  رکبوبا  هک  یلیلد   - 4
لها رد  كالم  نیا  هک  تسا  نیا  تسین  یکـش  نآ  رد  هچنآ  دندش و  بلاغ  راصنا  رب  لیلد  نیا  هب  دنتـسه و  وا  ناکیدزن  زا  ملـسو و 

: دومرف درک و  لالدتسا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دنربمایپ و  هب  سک  نیرت  کیدزن  اه  نآ  تسا و  رتشیب  تیب 
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.دیدرب نیب  زا  ار  هویم  دیدرک و  جاجتحا  تخرد  هب 

: دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  رکبوبا  هک  هدش  لقن  وا  زا  و 

مهَرومأ َتکَلَم  يروشلاب  َتنک  نإف 

ُبَّیُغ نوریشملاو  اذهب  فیکف 

مُهَمیصَخ ُتجَجَح  یبرقلاب  َتنک  نإو 

ُبرقأو یبنلاب  یلوأ  َكُریَغَف 

! دندوب بئاغ  شناگدنوش  تروشم  هک  تسا  ییاروش  هنوگچ  نیا  یتفرگ  تسد  هب  ار  اه  نآ  روما  اروش  هب  وت  رگا  سپ 

! دنرت کیدزن  رت و  یلوا  ربمایپ  هب  وت  زا  نارگید  هک  يدرک  لالدتسا  اه  نآ  رب  ربمایپ  هب  یکیدزن  هب  رگا  *و 

: تفگ وا  هب  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  و 

؟  ...تسا نم  هب  وا  زا  رتراوازس  یسک  هچ  وا ، ملع  ثراو  وا و  يومع  رسپ  وا و  یلو  متسه و  وا  ردارب  نم  هّللاو 

: دیوگ یم  تیمک  دنراد ، تیانع  نآ  هب  تهج  نیا  زا  هعیش  نیملکتم  و 

انُدوقت ٌشیرق  تسمأ  مُکّقحب 

ُبکرن نیفیدرلاو  اهنم  ِّذَقلابو 

انَّمأو انابأ  اهانثرو  اولاقو 

ُبأ الو  ّمأ  كاذ  مهتثرو  امو 

ًابجاو سانلا  یلع  ًالضف  مهل  نوری 

(1) ُبجوأ نیّیمشاهلا  ّقحو  اهافس 

.میدش اه  نآ  وریپ  ام  نآ  بصغ  اب  دیتفای و  يرورس  ام  رب  امش  قح  زا  هدافتسا  ءوس  اب  شیرق 

.دنتشادن یثرا  ناشناردپ  هک  یلاح  رد  میدرب  ثرا  هب  نامناردپ  زا  ار  يربهر  تفالخ و  هک  دنتفگ  اه  نآ 

رترب و نایمشاه  قح  هک  یتروص  رد  دنلئاق  يرترب  نارگید  دوخ و  يارب  ینادان  يور  زا 
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.تسا رت  بجاو 

نیرت تخـس  تالکـشم و  هب  هجو  نیرتدب  هب  ار  تما  زور  نآ  زا  دندرک و  ضارعا  دـمع  ریغ  ای  ًادـمع  تیب  لها  زا  مدرم  لاح  ره  هب 
.دندرک راچد  تمایق  زور  ات  باذع 

هک دوب  وا  داـیز  تراـهم  زا  نیا  درک و  تما  يربهر  ناونعب  حارج  هدـیبعوبا  رمع و  يدزماـن  هب  يا  هراـشا  شا ، هبطخ  رد  رکبوبا   - 5
اب رمع  تفرگ و  تسد  هب  ار  اـه  نآ  تاـساسحا  فطاوع و  درک و  راـصنا  دـصق  وا  .درک  یم  ادـج  یـسایس  ياـه  عمط  زا  ار  شدوخ 

: داد ار  وا  باوج  یتسدربز 

وت يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماقم  نآ  زا  ار  وت  دناوت  یمن  یـسک  يا ، هدنز  وت  هک  یمادام  تسین  یلمع  نیا 
 ! ...دنک رانکرب  تسا  هدرک  نیعم 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینامز  هچ  هک  میناد  یمن  ام  تسا : هتفگ  هتـشون و  یحرـش  رمع  راـتفگ  هب  نیققحم  زا  یکی 
رد ار  وا  تشاد  ار  تفالخ  يدزمان  رگا  دوب و  هماسا  رکشل  رد  نیرجاهم  هیقب  اب  وا  دروآ و  نآ  رب  یلیلد  ای  درک  نییعت  یماقم  وا  يارب 

.داتسرف یمن  گنج  نادیم  هب  ار  وا  تشاد و  یم  هاگن  برثی 

.دش هدهاشم  رکبوبا  راتفگ  رد  هک  یتاظحالم  یخرب  دوب  نیا 

تموکح هب  رکبوبا  ندیسر 

تموکح رد  نیرجاهم  دادبتسا  زا  راصنا  ینارگن  و  داهن -  تنم  ترازو  هب  ار  اه  نآ  هک  درک -  ادیپ  رادفرط  راصنا  ندوتـس  اب  رکبوبا 
درک در  روز  اب  ار  نآ  رمع  هک  امش ، زا  یکی  ام و  زا  ریما  کی  تفگ : درک و  در  ار  رکب  یبا  تعیب  راصنا  زا  یکی  طقف  .درب  نیب  زا  ار 

: تفگ و 
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دشاب و امـش  ریغ  زا  ناشربمایپ  دیـشاب و  اه  نآ  ریما  امـش  هک  دوش  یمن  یـضار  برع  هّللاو  دـجنگ ، یمن  فالغ  کی  رد  ریـشمش  ود 
دنریگب هدهع  هب  ار  اه  نآ  روما  هدوب و  اه  نآ  نیب  رد  توبن  هک  دنشاب  اه  نآ  روما  راد  هدهع  یناسک  هک  دنیب  یمن  یعنام  برع  نکل 

هک یلاح  رد  دنک  هعزانم  ینیـشناج  تفالخ و  رد  ام  اب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  میراد ، یعطاق  نشور و  لیلد  شیوخ  ياعدا  يارب  ام  و 
دهاوخب هکنآ  ای  دشاب ، هتـشاد  فارحنا  هب  لیم  هک  دروایب  یلیلد  دـیوگ و  لطاب  نخـس  هکنآ  زج  میتسه  وا  ناکیدزن  ناتـسود و  زا  ام 

..دزادنا تکاله  هطرو  رد  ار  دوخ 

تموکح رگا  دنشیرق و  هلیبق  زا  اه  نآ  نوچ  دنتـسه  لوسر  هب  یلوا  شیرق  زا  نیرجاهم  هکنیا  زج  تسین  يا  هزات  زیچ  مالک ، نیا  رد 
هب تسا  توبن  صاخ  نادناخ  زا  وا  نوچ  تسا ، یلوا  اه  نآ  هب  یلع  سپ  دننک ، ادیپ  طلـست  نآ  رب  دـنریگ و  تسد  هب  لیلد  نیا  هب  ار 

.مالسا هار  رد  وا  ششوک  داهج و  هفاضا 

: دیوگ یم  ینالیگ  دمحم  داتسا 

درک یم  باجیا  تلادع  لیلد  نیا  هب  درک و  لالدتسا  ادخ  لوسر  زا  نیرجاهم  یکیدزن  هب  تسا و  لوسر  لآ  زا  هکنیا  هب  اه  نآ  رب  وا 
لوسر هب  سک  نیرتکیدزن  سابع  دنریگب ، دنـس  ار  لوسر  ثاریم  دروآ  تسد هک  یماگنه  .دشاب  بلاطیبا  نب  یلع  نآ  زا  تفالخ  هک 

طقف بصنم  نیا  قح  اجنیا  زا  سپ  درک ، رظن  فرـص  یلع  يارب  شدوخ  قح  زا  وا  نکل  دوب و  تفـالخ  هب  درف  نیرت  هتـسیاش  ادـخ و 
(1) .دشاب یم  یلع  يارب 

: تفگ درک و  در  ار  وا  مالک  بابحات  داد  همادا  شمالک  هب  رمع  لاح ، ره  هب 
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هدـیدان رما  نیا  زا  ار  امـش  هرهب  هک  دیونـشن  ار  شنارای  صخـش و  نیا  راتفگ  دـیریگب ، تسد  هب  دوخ  ار  دوخ  راک  راـصنا ، هورگ  يا 
دـینک و بحاصت  ار  تکلمم  روما  دوخ  دـینک و  جراخ  رهـش  نیا  زا  ار  اه  نآ  دیدیـسرپ ، هک  ار  هچنآ  دـندرک  در  رگا  سپ  .دـنریگب 

يور نید  نیا  هب  مدرم  امـش  ریـشمش  اـب  نوچ  دـیتسه ، اـه  نآ  زا  رت  هتـسیاش  رما  نیا  هب  هّللاو  امـش  دـیریگب و  اـه  نآ  زا  ار  تموکح 
، دنا هتـشاذگ  راخ  ار  شفارطا  هک  متـسه  یلخن  دنناراخ و  یم  نآ  هب  ار  دوخ  هک  مبوچ  نآ  نم  دندوب ، نید  یب  هک  یناسک  دندروآ ،

هکنیا رگم  دـنک  یمن  راکنا  ارم  راتفگ  يدـحا  هّللاو  مروآ ، یمرد  لوا  لکـش  هب  ار  راک  دـیهاوخب  رگا  هّللاو  متعاجـش ، هشیب  ریـش  نم 
...منک یم  درخ  ریشمش  اب  ار  شا  ینیب 

، دوبن رتدایز  ناتـشگنا  دادعت  زا  ناشدادعت  هک  برثی  زا  نیرجاهم  جارخا  گنج و  هب  توعد  دیدهت و  تنوشخ و  زا  رپ  باطخ  نیا  و 
شتعاجش هب  ملکتم  ِراختفا  زا  رپ  هک  يروطنامه 

: تفگ درک و  در  ظیغ  مشخ و  اب  ار  نآ  رمع  تسا و  سفن  تزع  و 

..تشک دهاوخ  ار  وت  ادخ  سپ 

: تفگ درک و  در  ار  وا  راتفگ  بابح 

..تشک دهاوخ  ار  وت  هکلب 

تعیب هک  یسک  لوا  درک و  شبزح  ياضعا  زا  نتفرگ  تعیب  هب  عورـش  درک ، مارآ  ار  عاضوا  دیـسرت و  ثداوح  ینوگرگد  زا  رکبوبا 
" هفیذح یبا  یلوم  ملاس   " و حارج " هدیبع  وبا  "، " يدع نب  نعم  "، " هدعاس نب  میوع  "، " ریضخ نب  دیسا  "، " ریـشب "، " رمع : " درک

عافد وا  تعیب  زا  دیلو  نب  دلاخ  رمع و  اه  نآ  همه  زا  رت  تخسرس  دندوب و 
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يارب ار  اه  نآ  دیـسر و  یم  مدرم  هب  داد و  یم  نالوج  رمع  دـندومن و  یم  رکبوبا  اـب  تعیب  هب  راداو  قیوشت و  ار  مدرم  دـندرک و  یم 
: دنیوگ یم  راصنا  هک  دینش  دز و  یم  ار  وا  شا  هنایزات  اب  درک  یم  راکنا  یسک  رگا  درک ، یم  یفرعم  رکبوبا  اب  تعیب 

..دیتشک ار  دعس 

: دیوگ یم  تنوشخ  اب  هک  دینش 

..تسا هنتف  بحاص  وا  دشکب ، ار  وا  ادخ  ار ، وا  دیشکب 

شتامحز تفر و  داب  رب  شلامآ  اهوزرآ و  تشاد ، درد  وا  دـندرب و  شلزنم  هب  ار  وا  دوب ، ضیرم  وا  دنـشکب و  ار  دعـس  دوب  کـیدزن 
.دش دوبان 

نوچ دنداد  شیارآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دجسم  يارب  ار  وا  شنارادفرط  دیـسر ، نایاپ  هب  تعرـس  اب  رکبوبا  اب  تعیب 
شارف رد  هدرک  نفک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  (1) و  دندرک دـنلب  لیلهت  ریبکت و  اب  ار  وا  شرهوش و  هناخ  هب  سورع  شیارآ 
تعیب زا  نوچ  دوب و  وا  زیهجت  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دوبن و  بئاغ  زونه  شرهطم  مسج  موق ، مشچ  زا  دوب و  گرم 

: دش هدنیوگ  لوق  هب  لثمتم  دش ، علطم  رکبوبا 

اوهتشا ام  نولوقی  ماوقأ  حبصأو 

(2) لئاوغ دبز  لاغ  امل  نوغطیو 

ناگرزب يأر  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  يأر  زا  نآ  رد  دیـسر و  مامتا  هب  تیفیک  نیا  هب  رکب  یبا  تعیب  لاح ، ره  هب 
ار مالسا  ياه  نوتـس  زا  اه  نآ  ریغ  و  یـسراف " ناملـس   " و يرافغ " رذ  یبا  "، " رـسای نب  رامع   " حلاص دنزرف  حلاص ، دننام : هباحص 

.دنتفرگ هدیدان 
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راصنا تسکش 

نانآ سأی  تسکـش و  تباث " ناسح   " تفرگارف و ار  اه  نآ  تلذ  يراوخ و  تفر و  نیب  زا  اه  نآ  ياوق  درک و  بورغ  راصنا  هراـتس 
: تسا هدورس  نینچ  ار 

فََخن ملو  یبنلا  انیوآو  انرَصَن 

لجو یلع  ءالبلاو  یلایللا  َفورُص 

انّفُکأ لام  فاصنأ  مهل  انلذب 

لضفلا نم  روزجلا  راسبأ  همسقک 

مهیلع اّنم  لضفلا  ُءازج  ناکف 

(1) لدعلاب كاذ  امو  ًاقمح  مهتلاج 

.میدیسارهن فوخم  ياهالب  زور و  شدرگ  زا  میداد و  هانپ  وا  هب  میدرک و  يرای  ار  ربمایپ 

.میدیشخب اه  نآ  هب  نامتمارک  ششخب و  زا  امرخ  هروغ  ياه  هشوخ  دننام  ار  ناملام  زا  یمین 

.تسین هنالداع  نیا  تساهنآ ، تقامح  لهج و  اه  نآ  رب  ام  ششخب  شاداپ  ایآ  و 

بکترم هرهاط  ترتع  قح  رد  هک  دوب  یلامعا  نآ  يازج  نیا  دندش و  لمحتم  كولم  افلخ و  دهع  رد  يدایز  تبیـصم  جـنر و  راصنا 
.دندرک زاب  اه  نآ  يور  هب  ار  زواجت  ملظ و  باب  هک  دندوب  اه  نآ  دندش ،

نایشرق یلاحشوخ 

ار شرورـس  یلاحـشوخ و  تیاهن  دـندرک و  یقلت  هدـنبوک  يزوریپ  کـی  ار  نآ  دـش و  لاحـشوخ  رکب  یبا  تموکح  هب  شیرق  هلیبق 
: دنک یم  راهظا  یشرق  هربعوبا 

ُقیقح ِءانَّثِلل  وه  نمل  ًارکش 

ُقیّدصلا عیوبو  ُجاجللا  بهذ 

ُُهلعن ٍدعسب  ّتلز  ام  دعب  نم 
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ُقّویُعلا هنود  ًءاجر  اجرو 

مکل ام  ٍشیرق  یف  هفالخلا  َّنإ 

(2) ُقورعم ٍدّمحم  ِّبرو  اهیف 
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.دش تعیب  رکبوبا  اب  دندروخ و  تسکش  هناتخسرس  هک  ار  وا  رکش  تسا و  ساپس  هتسیاش  هک  ار  نآ  ساپس 

.دوب هتسب  دیما  قویع  هراتس  هب  تفالخ  يارب  هک  یلاح  رد  دیزغل  دعس  هک  دوب  نآ  زا  دعب  نیا  و 

.تسا یلزا  لیصا و  دمحم  يادخ  درادن و  یطبر  امش  هب  تسا و  شیرق  هب  رصحنم  تفالخ 

ار دوخ  رورس  یلاحشوخ و  صاعورمع  هک  هنوگنآ  تسا  تفالخ  زا  راصنا  ندش  مورحم  هب  تبسن  نایشرق  رورس  زا  یکاح  رعش  نیا 
: تفگ دینش  ار  تعیب  عوضوم  دمآ و  رفس  زا  نوچ  دوبن ، برثی  رد  دوب و  رفس  رد  نامز  نآ  وا  درک و  راهظا  رکبوبا  تعیب  هب 

اهتئج اذإ  سوأل  لق 

جرزخلل تئج  ام  اذإ  لقو 

ٍبرثی یف  کلملا  متیّنمت 

(1) ِجَضنَت َمل  ُردقلا  َِتلِزنُاف 

.یتفرن جرزخ  دزن  هب  هک  یماگنه  نینچمه  یتفر و  نایسوا  دزن  هب  هک  یماگنه  وگب  سوا  هب 

.دیتشادن ار  نآ  راظتنا  هک  دش  ردقم  يا  هنوگ هب  تشونرس  سپ  دیدرک ، تفالخ  يوزرآ  برثی  رد 

.دندش صالخ  يوبن  نادناخ  تموکح  راصنا و  تموکح  زا  تفرگارف و  ار  نایشرق  همه  رکبوبا  تعیب  هب  گرزب  ِرورس  یشوخ و 

: نایفسوبا عضوم 

درک و یم  قیوشت  رکب  یبا  اب  گنج  هب  ار  وا  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يوس  هب  رکبوبا  تموکح  هب  ضارتعا  ناونع  هب  نایفـسوبا 
: تفگ داد و  ندرک  يرای  هدعو 

163 ص :

.8 دیدحلا 6 : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - - 1
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.منک یم  کمک  ار  وت  نم ، ینک  مایق  تقح  قاقحا  نتفرگ و  يارب  رگا 

؟ راک هچ  امش  روما  هب  ار  رکبوبا  فانم ، دبع  یبا  لآ  يا  دناشن ، یمنورف  ار  نآ  نوخ  زج  هک  منیب  یم  ار  يرابغ  نم 

؟ دنیاجک نافعضتسم 

..؟ دنیاجک سابع  یلع و  نالیلذ 

: تفگ ماما  هب  سپس  راک ؟ هچ  شیرق  زا  هلیبق  نیرتمک  هب  رما  نیا 

: دناوخ ار  رعش  نیا  منک و  یم  بسا  درم و  زا  رپ  ار  هنیدم  مامت  یهاوخب  رگا  هّللاو  منک ، تعیب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  تتسد 

هب داُری  ٍفسخ  یلع  َمیقی  نلو 

ُدَتولاو یحلا  ُریَغ  ِنالذألا  الإ 

ِهتّمرب ٌطوبرم  فسخلا  یلع  اذه 

ُدحأ هل  یکبی  الف  ّجشی  اذو 

.دنشاب نآ  تفخ  هلیبق و  گنن  هیام  هک  نوبز  دارفا  زج  دنک  یمن  تماقا  تسپ  نیمزرس  رد  یسک  زگره  و 

.دنک یمن  هیوم  وا  رب  یسک  هک  تسا  يا  هتسکشرس  هدش و  هتشون  وا  یناشیپ  رب  هک  تسا  یگنن  نیا 

: تفگ نایفسوبا  و 

هعنمو ّزع  دعب  شیرق  تحضأو 

ِبضاوقلا برضب  میِتل ال  ًاعوضخ 

هب تَرِفَظ  يذلل  یسفن  فهل  ایف 

(1) بئاغرلاب ًازئاف  اهنم  لازامو 

رس میت  هلیبق  ربارب  رد  ریشمش  تبرض  نودب  شیوخ  يزارفارس  يدنلبرس و  زا  دعب  شیرق 

164 ص :

ص356. ج6 ، یناغالا ، - - 1
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.دروآ دورف  میظعت 

.دبای یم  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  تسا و  زوریپ  وا  هشیمه  دش و  زوریپ  هک  یسک  نآ  رب  نم ، رب  ياو  يا 

مالـسا و لوا  نمـشد  وا  نوچ  دوب ، هنامـصخ  هکلب  دوـبن  صـالخا  یتـسود و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  نایفـسوبا  عـضوم 
: تفگ وا  هب  شاخرپ  اب  دادن و  ار  وا  باوج  سپ  دوبن ، یفخم  ماما  رب  نیا  هدوب و  ناناملسم 

(1) .تسین وت  تحیصن  هب  يزاین  ترارش ، يور  زا  يدرک  یچیپرس  مالسا  زا  اسب  هچ  هّللاو  وت  تسین و  هنتف  زج  نیا ، زا  وت  دصق  هّللاو 

یم ار  تایبا  نیا  دـناوخ و  یمارف  رکب  یبا  تموکح  هیلع  رب  شروش  نالعا  هب  ار  ماما  دوب و  نیملـسم  نیب  رد  هنتف  لابند  هب  نایفـسوبا 
: دناوخ

مُکیف سانلا  اومُعُطت  مشاه ال  ینب 

يِدَع وأ  هَّرَم  نب  َمیت  امّیس  الو 

ُمُکَیلإو ُمُکیف  الإ  ُرمألا  امف 

یلع ٍنَسَح  وبأ  الإ  اهل  سیلو 

ٍمزاح َّفک  اهب  دُدشاف  ٍنسح  ابأ 

(2) یلع یجتُری  يذلا  ِرمألاب  ّکنإف 

.ار يدع  میت و  هلیبق  ود  ًاصوصخم  دینکن  راداو  شیوخ  رد  معط  هب  ار  مدرم  مشاه  ینب 

.تسین یلع  نسحلاوبا  يارب  زج  تسامش و  نآ  زا  تفالخ 

.دنک یم  ادیپ  ققحت  دور  یم  نآ  يوزرآ  هک  تفالخ  هک  ارچ  دنبب  نآ  يارب  ار  تمه  رمک  نسحلاوبا  يا  سپ 

هدوبن وا  هب  صالخا  ماما و  قح  هب  نامیا  زا  یشان  نایفسوبا ، ضارتعا  ًانیقی 

165 ص :

ص220. ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - - 1
ص362. ج2 ، يراخبلا ، حیحص  - - 2
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فوفص نیب  رد  هقرفت  نآ و  اب  ینمشد  مالـسا و  هب  هبرـض  نآ  دصق  نیغورد و  وا  فطاوع  دوب و  رود  هب  بلاطم  نیا  زاوا  نوچ  تسا 
.درکن وا  راتفگ  هب  یهجوت  هاگ  چیه ماما  لیلد  نیمه  هب  دوب و  نیملسم 

هک تشذگ  نیملـسم  زا  یتعامج  رب  نایفـسوبا  هدرک  تیاور  يراخب  دوب ، مکحم  گنتاگنت و  یطابترا  رکبوبا  اب  نایفـسوبا  طابترا  و 
: تفگ اه  نآ  زا  یکی  دندوب ، لالب  بیهص و  ناملس و  رکبوبا و  نآ  رد 

؟ ینزب ادخ  نمشد  ندرگ  هب  يراد  یمنرب  ار  ادخ  ریشمش  ایآ 

: تفگ درک و  شنزرس  ار  اه  نآ  رکبوبا 

؟ ییوگ یم  ناشدیس  شیرق و  خیش  هرابرد  ار  نیا  ایآ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نایفسوبا  هرابرد  موق  راتفگ  تفر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  تعرس  هب  رکبوبا 
اه نآ  رگا  يدرک ، كانمشخ  ار  اه  نآ  دیاش  رکبوبا ، يا  دومرف : درک و  در  ار  وا  راتفگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد ، ربخ 

(1)  . ...يا هدرک  نیگمشخ  ار  ادخ  هنیآ  ره  یشاب  هدرک  كانمشخ  ار 

رد رمع  ار  یقاـطا  دوب ، رمع  نایفـسوبا و  نیب  تیاـهن  رد  یمکحم  هطبار  هکنیا  هچ  دراد  اـه  نآ  نیب  مکحم  طاـبترا  رب  تلـالد  نیا  و 
نایفسوبا و هب  رگم  داد  یمن  ار  نآ  هب  دورو  هزاجا  يدحا  هب  دوب و  هدومن  شورفم  شرف  نیرتهب  هب  ار  نآ  دوب و  هدرک  ادج  شا  هناخ 

(2)! تسا شیرق  خیش  وا  تفگ : دندرک ، لاؤس  عوضوم  نیا  زا 

ار وا  تخادرپ و  وا  فطاوع  بسک  نایفسوبا و  ییوجلد  هب  رکبوبا  لاح  ره  هب 

166 ص :

ص362. ج2 ، يراخبلا ، حیحص  - - 1
ص341. ج3 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  - - 2
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ناکم نیا  یلاو  ار  مالسا  ناگرزب  زا  کی  چیه  دومن و  ماش  یلاو  ار  هیواعم  شدنزرف  هک  هنوگنامه   (1) درک نارجن  زاجح و  رب  لماع 
.دیشخرد رکبوبا  تموکح  نامز  رد  هیما  ینب  هراتس  دنیوگ  یم  خیرات  نارگ  لیلحت  درکن و  ساسح 

رکب یبا  تعیب  زا  ماما  عضوم 

دوب تیاضر  مدع  تهارک و  رب  ینتبم  رکب  یبا  اب  تعیب  ربارب  رد  ماما  عضوم  هک  دنراد  عامجا  عوضوم  نیا  رب  نایوار  ناخروم و  همه 
يدنم هرهب  هفاضا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  درف  نیرتکیدزن  وا  دوب و  نارگید  رب  مدقم  تفالخ و  هب  رت  هتـسیاش  وا  نوچ 

زا دننزب و  رانک  ار  وا  مدرم  هک  درک  یمن  نامگ  وا  دندوب و  هرهب  یب  نآ  زا  نارگید  هک  یگرزب  ياه  تبهوم  هردان و  ياه  ییاناوت  زا 
: تفگ وا  هب  سابع  هک  یماگنه  دنیامن ، جراخ  روُد 

يومعرسپ اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يومع  دنیوگ  یم  مدرم  منک ، تعیب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  تتـسد  ردارب ، رـسپ  يا 
..دننک یمن  فالتخا  نآ  رب  رفن  ود  درک ، تعیب  هّللا  لوسر 

(2)  . ...دنک یم  بلط  ام  زا  ریغ  ار  رما  نیا  یسک  هچ  دومرف : درک و  در  ار  نآ  ماما 

رب یحرش  برع  تایبدا  سیئر  نیسح  هط  رتکد 

: تسا هتفگ  هتشون و  لوق  نیا 

هللا یلص  ربمایپ  هدرورپ  تسد  وا  نوچ  تسا  رت  هتسیاش  تنطلس  تثارو  هب  وا  زا  شردارب  رـسپ  هک  دید  تسیرگن و  رما  نیا  رد  سابع 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  گنج  نیدایم  مامت  رد  وکین  زاتمم و  شیامزآ  بحاص  مالـسا و  رد  هقباس  بحاص  ملـسو و  هلآ  هیلع و 

ار وا  ملسو  هلآ  و 

167 ص :

ص253. ج1 ، یلع ، نب  نیسحلا  مامالا  ْهایح  . 11 صص 10 -  ج6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - - 1
ص 4. ج1 ، ْهسایسلاو ، ْهمامالا  - - 2
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جاودزا هب  ار  ترتخد  یناوخ و  یم  دوخ  ردارب  ار  وا  تفگ : وا  هب  دناوخ  یم  ار  وا  هک  يزور  رد  نمیا " ما   " ات دناوخ  یم  دوخ  ردارب 
رگم یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم ، هب  تبسن  وت  تفگ : وا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  و  يروآ ؟ یم  رد  وا 
نیا هب  تسوا ، يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  یـسک  ره  تفگ : ناناملـسم  هب  رگید  يزور  تسین و  نم  زا  دـعب  يربمایپ  هکنیا 

(1)  . ...منک تعیب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  تتسد  تفگ : وا  هب  دروآ و  يور  شردارب  رسپ  یلع  هب  ربمایپ  تافو  زا  دعب  سابع  رطاخ 

.تشاد زاربا  شتاملک  اه و  هبطخ  زا  يرایسبرد  ار  دوخ  مشخ  درک و  نالعا  رکبوبا  اب  تعیب  زا  ار  دوخ  عانتما  ماما  لاح  ره  هب 

تعیب زا  ماما  عانتما 

رد هک  دنداتـسرف  ار  دوخ  نیرومأم  زا  يا  هدع  دـنک ، رکبوبا  اب  تعیب  هب  راداو  ار  ماما  راشف  روز و  اب  هک  دـش  نآ  رب  همکاح  هاگتـسد 
ار یحو  هناـخ  تساوـخ  یم  تـشاد و  تـسد  رد  شتآ  زا  يا  هلعــش  درک و  یم  دـیدهت  دـنلورغ و  وا  دوـب و  رمع  اـه  نآ  شیپاـشیپ 

: دز دایرف  وا  هب  دش و  جراخ  هرهاط ÷ هقیدص  وا  نت  هراپ  لوسر و  هبیبح  سپ  دنزاوسب ،

؟ باطخ رسپ  يا  يا  هدمآ  اجنیا  هب  هچ  يارب 

(2) .تسا هدروآ  تردپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  يوق  ما  هدمآ  نم  هک  يزیچ  نآ  يارب  داد : باوج  تنوشخ  اب 

168 ص :

ص19. هونبو ، یلع  - - 1
ص 156. ج1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص12 . ج1 ، ْهسایسلاو ، ْهمامالا  ص10 . ج2 ، يرذالبلل ، فارشالا  باسنأ  - - 2
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: دز دایرف  ماما  هب  وا  بزح  دندروآ ، رکبوبا  دزن  هب  ار  وا  دندرک و  جراخ  روز  اب  ار  ماما 

.نک تعیب  رکبوبا  اب 

: تفگ اه  نآ  توربج  زا  سرت  نودب  عطاق  یلیلد  اب 

دیتفرگ و راصنا  زا  امش  ار  رما  نیا  .دیرت  هتسیاش  نم  اب  تعیب  هب  امش  منک و  یمن  تعیب  امش  اب  نم  امش ، زا  رما  نیا  هب  مرتراوازـس  نم 
امش ایآ  دیتفرگ ، بصغ  يور  زا  تیب  لها  ام  زا  ار  نآ  دیدرک و  لالدتـسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  یکیدزن  هب  اه  نآ  اب 
نیا تسایر  اه  نآ  سپ  تسامش ؟ زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نوچ  دیرتراوازـس ، رما  نیا  هب  راصنا -  زا  دیدرکن -  نامگ 

ام دیدز ، راصنا  هب  امش  هک  منز  یم  ار  یفرح  نامه  امش  اب  نم  دندومن و  راذگاو  امـش  هب  ار  نآ  تراما  دندرک و  اطع  امـش  هب  ار  رما 
فاصنا اب  دیتسه  نمؤم  رگا  ام  هرابرد  سپ  میرتراوازس ، امش  هب  ندرم ، رد  یگدنز و  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 

(1) .دیناد یم  امش  دینک و  یم  متس  ام  هب  هتسناد  الاو  دینک  لمع 

لوسر هب  اه  نآ  یکیدزن  تبارق و  نآ  دـندش و  زوریپ  راصنا  رب  شیرق  نیرجاـهم  نآ  اـب  هک  تسا  یلالدتـسا  زا  یکاـح  باـطخ  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  رـسپوا  دوب و  هدامآ  لکـش  نیرت  لماک  هب  وا  هرابرد  دوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

: تفگ ًاروف  رمع  .ینک  ادیپ  یناوت  یمن  اج  چیه  ار  نشور  قطنم  نیا  دوب و  وا  رتخد  رهوش  وا و  هریبن  ود  ردپ  ملسو و 

.نک تعیب 

؟ منکن رگا  و  دومرف : ماما 
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.مینز یم  ار  تندرگ  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ییادخ  نآ  هب  هّللاو  تفگ : رمع 

: دومرف دش  یم  عطق  هاگ  هک  نیزح  يادص  اب  دربب ، هانپ  نآ  هب  هک  یهاگهانپ  هن  درادن و  يروای  رای و  دید  درک ، هاگن  ماما  و 

.دیشک یم  ار  شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  ماگنه  نیا  رد  سپ 

: تفگ زیگنا  ناجیه  ییادص  اب  رمع 

! هن ادخ  لوسر  ردارب  یلو  يرآ  ادخ  هدنب 

هک دش  رکبوبا  هجوتم  تسوا و  ملع  رهش  هزاورد  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  ماما  هک  دوب  هدرک  شومارف  رمع  و 
: تفگ دنک و  کیرحت  هدیدپ  نیا  رب  ار  وا 

..؟ ینک یمن  رداص  يروتسد  هراب  نیا  رد  ایآ 

: تفگ دیسرت و  هنتف  زا  رکبوبا  و 

..تسوا رانکرد  همطاف  ات  منک  یمن  راداو  يزیچ  رب  ار  وا 

وت ومع ، رـسپ  يا  تفگ : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  ماـما  دوب -  رکبوـبا  تخـسرس  نارادـفرط  زا  وا  دـش و -  دـنلب  حارج  هدـیبعوبا 
وت زا  شلمحت  رتدنمورین و  رما  نیا  رد  وت  زا  رکبوبا  يرادن و  روما  هب  ار  اه  نآ  تخانش  هبرجت و  وت  دناوت ، موق  ناریپ  اه  نیا یناوج و 
وت رما  نیا  هب  دـسر و  یم  وت  هب  رما  نیا  يدوب  هدـنز  رگا  نک ، راذـگاو  رکبوبا  هب  ار  رما  نیا  تسا ، رت  هداـمآ  راـک  نیا  يارب  رتشیب و 

...يرتراوازس وت  يداماد ، بسن و  هقباس و  ملع و  نید و  لضف و  رد  نآ  هب  يا و  هتسیاش 

: تفگ درک و  یم  هظعوم  ار  اه  نآ  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نارجاهم  تخیگنارب و  ار  ماما  ناهنپ  ياهدرد  اه ، گنرین نیا  و 
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تیب لها  دیربن و  ناتلزنم  هت  ناتیاه و  هناخ  هب  شلزنم  هت  هناخ و  زا  ار ، برع  رد  دمحم  ِناطلـس  نیرجاهم ، هورگ  يا  ار  ادخ  ار ، ادخ 
تیب لها  ام  نوچ  میتسه ، وا  هب  سک  نیرت  هتـسیاش  ام  نیرجاهم ، هورگ  يا  هّللاو  ..دینزن  رانک  وا  قح  مدرم و  نیبرد  شماقم  زا  ار  وا 
لوسر تنس  هب  ملاع  ادخ ، نید  رد  هیقف  ادخ ، باتک  يراق  رگم  ام  نیب  رد  تسین  .میتسه  امش  زا  رما  نیا  هب  رتراوازـس  ام  میتسه و  وا 

زا يوریپ  تسام ، نیب  رد  نآ  هّللاو  يواسم ، روط  هب  اه  نآ  نیب  هدننک  میـسقت  اهنآ ، زا  دب  روما  هدـننک  عفد  تیعر ، رما  هب  اناوت  ادـخ ،
(1) .دیوش رود  قح  زا  دیوش و  هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  دینکن  سفن  ياوه 

لوسر تنس  هب  ملع  ادخ و  نید  هب  یهاگآ  هقف و  زا  يربهر  تافص  زا  تیب  لها  يدنم  هرهب  زا  تسا  رپ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  و 
یم ربتعم  دوش  یم  راد  هدهع  ار  تموکح  روما  هک  یسک  هرابرد  ار  نآ  مالسا  هک  یتافـص  زا  نآ  ریغ  تیعر و  روما  راد  هدهع  هّللا و 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  رد  رگم  دوش  یمن  تفای  نیا  دناد و 

عطاق تالالدتسا 

هراشا

لالدتـسا عطاق ، یناهرب  اب  دـندز و  زابرـس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالـسا  ناگرزب  زا  دـندوب  لصتم  اه  نآ  هب  هک  یناسک  توبن و  نادـناخ 
ار نآ  زا  ییاه  هنومن  نونکا  تسوا ، زا  ینیشناج  هب  رت  هتسیاش  وا و  ماقم  هب  رتراوازس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  لآ  هک  دندروآ 

: مینک یم  رکذ 

(: (ع نینمؤملاریما ماما  ضارتعا   - 1

هیلع هللا  یلص  یبن  لآ  هکنیا  درک و  مالعا  رکب  یبا  اب  تعیب  زا  ار  دوخ  تفلاخم  يوق  ياه  لالدتسا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
هدرک رکذ  همانـشناد  نیا  زا  یـصاخ  ءزج  رد  ار  وا  ریغ  رب  رکب و  یبا  رب  وا  تاضارتعا  ام  دنتـسه و  وا  ماقم  هب  رتراوازـس  ملـسو  هلآ  و 

.میا
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س)  ) ارهز ترضح   - 2

هراشا

موق هک  ار  هچنآ  درک و  ضارتعا  تفالخ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیناقح  رب  عطاق  لیالد  اب  وا  ریغ  رکب و  یبا  رب  ملاع  نانز  هدیس 
لکش نیرت  تخس  تالکشم و  اب  نآ  ببس  هب  تما  درک و  موکحم  نآ ، زا  ماما  ندرک  رود  زا  دندوب  هدش  بکترم 

: تفگ وا ÷  دش و  راچد  اه  تبیصم 

يرگنـشور و تلاسر و  راوتـسا  دـنلب و  ياههوک  زا  دـنداد ؟ تکرح  یهاگیاج  مادـک  زا  ار  تفالخ  هک  دـنناد  یم  ایآ  نانآ ، رب  ياو 
هب هک  دوش  یم  ثعاـب  زیچ  هچ  یتسار  .تسا  راکـشآ  نارـسخ  راـک  نیا  یتـسار  نید ! اـیند و  روما  هب  هاـگآ  نیمـالا و  حور  هاـگیاج 
هب يو  ییانتعا  یب  وا و  ریـشمش  تیعطاق  لیلد  هب  نانآ  يدونـشخان  دنگوس  ادخ  هب  دننک ؟ تموصخ  ینمـشد و  نینچ  نیا  نسحلاوبا 

.تسادخ هار  رد  وا  بضغ  مشخ و  زومآ و  تربع  تخس و  ياه  هبرض  راوتسا و  ياه  مدق  گرم و 

تـشاد یماو  تسار  هار  هب  ار  نانآ  دندز ، یمن  زابرـس  نشور  تجح  لوبق  زا  دنداد و  یم  رارق  تفالخ  هاگیاج  رد  ار  وا  رگا  ادخ  هب 
هتسخ هار  نیا  رد  نداهن  ماگ  زا  دیسر و  یمن  نانآ  رب  هار  زا  یبیسآ  نیرتکچوک  هک  دنار  یم  هار  نیا  رد  مرن  مارآ و  ار  نانآ  نانچ  و 

باریس رپ ، ياه  فرظ  اب  نیریش  اراوگ و  بآ  هک  درک  یم  دراو  تقیقح  زا  يراس  همشچ  رب  ار  نانآ  یلع  يرآ  .دندش  یمن  لولم  و 
.داد یم  زردنا  ار  نانآ  مادم  دننک و  دولآ  لگ  ار  بآ  داد  یمن  هزاجا  دندش و  یم 

دهاوخ ناشن  وت  هب  ار  یتفگـش  زیچ  ناهج  درذـگ  یم  یگدـنز  هک  زور  ره  نک ، شوگ  بوخ  میوگ  یم  هچنآ  هب  اـیب  شاـب و  هاـگآ 
.داد

هدنشک مس  هزات و  نوخ  ياه  فرظ  سپس  دید ، دیهاوخ  ار  نآ  هجیتن  يدوز  هب  هک  تسا  یثداوح  نتسبآ  نامز  مناج ، هب  دنگوس  اما 
، دـنداهن ار  نآ  ساسا  ناینیـشیپ  هچنآ  یپ  رد  نایوگغورد  هرهچ  نایارگ و  لـطاب  نارـسخ  هک  تسا  ماـگنه  نآ  دیـشون ، دـیهاوخ  ار 

مه امش  دوش و  یم  رهاظ 
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هنارگزواجت و هلمح  هدنرب و  ریـشمش  هب  ار  امـش  دیداد ، هنتف  نیا  هب  لد  شمارآ  اب  دـیدش و  یـضار  راک  نیا  هب  ناتدوخ  يایند  يارب 
هتسد هتسد  ار  امـش  هداد و  امـش  هب  تایلام  زا  یکدنا  مهـس  هک  مهد  یم  تراشب  ناملاظ  یبلطراصحنا  ریگارف و  بوشآ  هنارگمتس و 

.درک دنهاوخ  ورد 

تیاده هب  ار  امـش  ایآ  تسا ، هدش  کیرات  اه  قفا  يرپس و  تصرف  رگید  یلو  ترـسح ، ینامیـشپ و  تسامـش  رب  ماگنه  نآ  رد  سپ 
؟ دیراد تهارک  نآ  شریذپ  زا  امش  هک  یلاح  رد  میراداو 

دیهاوخ لیلذ  يراک  هنوراو  نیارثا  رد  دنتخادنا و  ولج  ار  اه  هدنام  بقع  دنداهن و  ناماگـشیپ  ياج  هب  ار  ناماگـسپ  ادخ  هب  دـنگوس 
دوخ يزیگناداسف  هجوتم  دوخ  یلو  دـندسفم  تقیقح  رد  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنهد ، یم  ماجنا  یبوخ  راک  دـننک  یم  نامگ  دـش ،

، نانآ رب  ياو  دنتسین ،

(1)« َنومُکَحت َفیَک  مَُکل  امَف  يدُهی  نأ  الإ  يِّدِهَیال  نَم  مأ  َعَبَُّتی  نأ  ِّقَحلا  یلإ  يدهَی  نَمَفأ  »

؟ دننک شتیاده  هکنیا  زج  دوش  یمن  تیاده  هک  یـسک  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  تیادـه  قح  هب  هک  یـسک  نآ  ایآ 
(2) .؟ دینک یم  ار  تسردان  تواضق  نیا  هک  هدش  هچ  ار  امش  سپ 

جاجتحا تایوتحم 

اب اه  نآ  درک و  موکحم  ار  رکب  یبا  تعیب  نیرجاهم ، راصنا و  نانز  رب  شباـطخ  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نت  هراـپ 
: تسا ریز  دراوم  لماش  يو  غیلب  هرشتنم  باطخ  دندرک و  لمع  تنوشخ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترتع 

: تسا نیا  نآ  ودندرک  ضارعا  ماما  اب  تعیب  زا  مدرم  ببس ، نآ  هب  هک  یلیالد  هب  دنک  یم  هراشا  وا  هکنیا  - 1

يریشمش نآ  درک و  ورد  ار  شیرق  نیکرشم  نارس  هک  ماما  ریشمش  یتخس  . 1-1
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.دروآ دوجو  هب  ماما  زا  یتحاران  هنیک و  دقُح و  مدرم  ناج  رد  دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هزجعم  هک 

زا ادـخ  هار  رد  دیـشخبن و  یـسک  هب  ار  يزیچ  دادـن و  هوشر  یـسک  هب  شا  یگدـنز  لوط  رد  وا  نوچ  ماما ، راـشف  یتخـسرس و  . 2-1
.درک مشخ  ظیغ و  زا  رپ  وا  زا  ار  ادخ  نانمشد  لد  هک  يرما  تشادن ، یکاب  ناگدننک  تمالم  تمالم 

ار کیدزن  رود و  ادخ ، ياضر  يارب  دوب و  هدیـشخب  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ  یگدنز  وا  نوچ  ادخ ، هار  رد  ندـش  نیگمـشخ  . 1 - 3
هیلع ماـما  اـب  تعیب  زا  مدرم  ضارعا  هب  رجنم  هک  دوب  یبابـسا  نیا  درک ، یم  شومارف  ار  دوخ  ادـخ  زا  يوریپ  رد  درک و  یم  تحاراـن 

.دوب مالسلا 

: هلمج زا  تفای ، یم  تسد  يدایز  ياه  يزوریپ  هب  دومن  یم  هجوت  وا  ییامنهار  هب  درک و  یم  يوریپ  ماما  زا  رگا  تما  - 2

هدرک لزان  لاعتم  يادـخ  هچنآ  قبط  رب  اه  نآ  نیب  رد  درک و  یم  لمع  ضحم  قح  صلاخ و  تلادـع  اب  اـه  نآ  نیب  رد  هکنیا  . 2 - 1
.درک یم  مکح  دوب ،

.دناسر یم  مالس  نما و  لحاس  هب  دومن و  یم  دراو  اراوگ  يا  همشچرس  هب  ار  اه  نآ  هکنیا  . 2-2

.درک یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  اه  نآ  داد و  یم  زردنا  ار  اه  نآ  راکشآ  ناهنپ و  رد  وا  هکنیا  . 3-2

هب ار  يزیچ  اه  نآ  لاوما  زا  درب و  یمن  يدوس  اه  نآ  ياـیند  زا  تفرگ  یم  تسد  هب  ار  تموکح  ماـمز  مالـسلا  هیلع  ماـما  رگا  . 4-2
درک و ءاـفتکا  صرق  ود  هب  اـه  نآ  ماـعط  زا  اـمرخ و  ود  هب  اـه  نآ  ياـیند  زا  دیـسر  وا  هب  تفـالخ  یتقو  داد و  یمن  صاـصتخا  دوخ 

یتشخ
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: تفگ یم  دوب و  هناریقف  یگدنز  وا  یگدنز  تشاذگن و  یتشخ  يور 

نآ اب  یگدنز  ياه  یتخـس  راگزور و  ياه  يدـنیاشوخان  رد  تسا و  نینمؤملاریما  نیا  دـنیوگب  نم  هب  هک ، مشاب  عناق  نیا  هب  نم  ایآ 
! مشابن کیرش  اه 

مامت دش و  یم  رشتنم  وا  تاکرب  ادخ و  تاریخ  دش  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  راد  هدهع  ماما  رگا  . 2 - 5
ياه لسن  دندرک و  مورحم  ار  ناشدوخ  نیملسم  نکل  دندروخ و  یم  اپ  نیئاپ  رـس و  يالاب  زا  مدرم  تفرگ و  یمارف  ار  نیمز  فارطا 
هیلا اناو  هللاانا  دنتخادنا و  ولج  ار  اه  هدنام  بقع  دندرک و  لیدبت  ناماگشیپ  رب  ار  ناماگـسپ  دندرک و  مورحم  ار  ناشدوخ  دعب  زا  یتآ 

.نوعجار

زا مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  رود  تهج  هب  هک  ار  ییاه  نارحب  اه و  تبیـصم ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراپ  هکنیا  - 3
: زا تسا  ترابع  نآ  درک و  ینیب  شیپ  بیغ  ياروام  زا  دش ، دهاوخ  دراو  موق  هب  تموکح 

.نیملسم نیب  فاکش  هنتف و  راشتنا  . 1-3

.نانآ رب  همکاح  تاماقم  ملظ  هجنکش و  . 3 - 2

.نانآ رب  ناراکمتس  يروتاتکید  دادبتسا و  . 3 - 3

، دش مکاح  نیملسم  رب  هیواعم  یتقو  .درک  ادیپ  ققحت  یمالسا  یگدنز  هنحص  رد  اه  نیا  مامت 

و هیبا " نب  دایز  "، " هبعش نب  ْهریغم  "، " بدنج نب  ْهرمس   " لاثما زیرنوخ  نادالج  درک و  فارـسا  اه  نآ  يزیرنوخ  متـس و  ملظ و  رد 
مدرم نیب  رد  ار  تشحو  سرت و  دنتـشادن -  ییاورپ  چـیه  ادـخ  زا  هک  ییاه  نآ  ناراک ، تیانج زا  اه -  نآ  لاثما  و  ْهاطرا " نب  رـسب  "

زا ار  مدرم  ياه  لد  دروآ و  نوریب  ار  اه  مشچ  دایز ، دهع  رد  ًاصوصخ  دنتفرگ ، یم  تمهت  نظ و  هب  ار  مدرم  دندرک و  رشتنم 
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.دنک رود  شتمحر  زا  ار  وا  ادخ  دز ، یم  راد  هب  ار  مدرم  امرخ  تخرد  هخاش  رب  درک و  جراخ  هنیس 

لباـق ریغ  تاـیانج  بکترم  وا  .درک  تراـما  راد  هدـهع  دوب ، اـهالب  ثداوح و  بحاـص  هک  ار  دـیزی  شدـنزرف  دوخ ، زا  دـعب  هیواـعم 
هّللا لوسر  هرهاط  ترتع  نادناخ  ندرک  دوبان  هب  نآ  درک و  راتفرگ  یبیجع  بیاصم  هنتف و  رد  ار  ناناملسم  ترتع و  هک  دش  یفیصوت 

ار اجنآ  مدرم  داد و  ماجنا  تیانج  مرج و  زا  هرونم  هنیدم  رد  هچنآ  هفاضا  هب  ءالبرک  نیمزرس  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.درک بارخ  دنازوس و  ار  هبعک  روطنامه  تفرگ  یم  تعیب  دیزی  هدنب  ناونع  هب  اه  نآ  زا  درک و  حابم  شنایرکشل  يارب 

هلیق ینب  زا  س )  ) ارهز ترضح  نتساوخ  يرای 

، دندوب مالسا  رکـشل  رد  راصنا  زا  ییوجگنج  هدنبوک و  تردق  اه  نآ  تساوخ ، کمک  هلیق  ینب  زا  وا  هناحیر  ادخ و  لوسر  نت  هراپ 
: تفگ اه  نآ  هب 

هک یعمج  سلجم و  رد  دنزاس و  مورحم  ردپ  ثرا  زا  ارم  امـش  روضح  رد  ایآ  راصنا ،) گرزب  هدج  ردام و  ، ) هلیق نادـنزرف  يا  ناه 
گرب و زاس و  دیراد و  يدایز  دارفا  امش  دیتسه ؟ هاگآ  دور  یم  نم  هب  هک  یملظ  زا  دیونش و  یم  دینیب و  یم  مناوخ ، یم  ار  امش  نم 
ریخ و هب  دیتسه و  یگنج  نادرم  امش  دینک ؟ یمن  یسردایرف  نم  دایرف  هب  دیهد و  یمن  خساپ  نم  يادن  هب  دیراد ، ارم  زا  عافد  يورین 

.دیدش باختنا  برع  اب  گنج  هب  هک  دیدوب  ناحلاص  ناگدیزگرب و  امش  دیا ، هدش  هتخانش  فورعم و  حالص ،

هب هتسویپ  .دیداتسیا  ناعاجش  يور  رد  ور  هدش و  خاش  هب  خاش  اه  تما  اب  دیدش و  تمحز  لمحتم  هار  نیا  رد 

راگزور تکرب  ریخ و  داتفا و  هار  هب  مالسا  بایـسآ  امـش  ياه  يراکادف  رثا  رد  هکنیا  ات  دیدوب  ربنامرف  امـش  میداد و  یم  نامرف  امش 
زا غورد  تسشن ، ورف  كرشم  هرعن  دش ، يراج 
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نایب و زا  دعب  هنوگنیا  ارچ  سپ  داتفا ؛ بیترت  هب  نید  ماظن  تسشن و  ورف  یگدیـشاپ  مه  زا  يادص  دش ، شوماخ  رفک  داتفا ، شـشوج 
؟(1) دیتشگرب كرش  هب  نامیا  زا  سپ  دیدرک و  ینیشن  بقع  زاغآ ، زا  سپ  دینک و  یم  يراک  ناهنپ  یگتشگرس و  نالعا ،

بالقنا شتآ  درک و  دروخرب  مارتحا  اب  رکبوبا  هکنیا  رگم  دش  رو  هلعش  مدرم  ناج  رد  بالقنا  شتآ  تخیگنارب و  ار  مدرم  تیمح  و 
.دومن تسس  ار  نآ  تکرح  درک و  شوماخ  ار 

(ع) نسح ماما   - 3

رب رکبوبا  هک  دید  یتقو  درک ، یمن  زواجت  لاس  تفه  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رمع  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  رکبوبا  هک  ینامز 
: تفگ زوسناج  یمالک  اب  دروآ و  يور  وا  هب  تسا ، ربنم  يالاب 

...ورب الاب  تردپربنم  هب  ایب و  نیئاپ  نم  ردپ  ربنم  زا 

: داد ار  وا  خساپ  مرن  يراتفگ  اب  دش ، ناریح  هدز و  تفگش  مالک  نیا  زا  رکبوبا 

(2) .تسا هتشادن  ربنم  نم  ردپ  تسوت ، ردپ  ربنم  نیا  یتفگ ، تسرد  هّللاو 

ادخ لوسر  شدج  دید  یم  هک  دوب  يو  تواکذ  غوبن و  شوه ، زا  یـشان  دوب  یکدوک  ناوا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  جاجتحا 
.دید یمن  ایصوا  دیس  شردپ  زا  رت  هتسیاش  ار  یسک  وا  دنک و  یم  دوعص  ربنم  نآ  رب  مالسلا  هیلع 

یسراف ناملس   - 4

.تشاد مالسا  لوصا  ماکحا و  هب  هطاحا  دوب و  مالسا  زا  هباحص  نیرت  هاگآ  وا 
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نکل یسراف و  ناملس  دیئوگن  تسا ، تیب  لها  ام  زا  ناملس  دومرف : درک و  قحلم  شا  هلیبق  هب  ار  وا  تشاد ، تیانع  وا  هب  ادخ ’ لوسر 
زاار تفالخ  هک  دید  گرزب  یباحص  نوچ  تسا و  مارح  تیب  لها  رب  هک  هنوگنآ  تسا  مارح  وا  رب  هقدص  يدمحم و  ناملس  دیئوگب 

: تفگ درک و  ضارتعا  رکب  یبا  رب  دندرک ، ادج  هرهاط  ترتع 

ییوج یم  لسوت  یسک  هچ  هب  یسانشن و  ار  نآ  هک  دوش  لزان  وت  رب  يزیچ  رگا  ار ؟ تراما  یهد  یم  تبسن  یسک  هچ  هب  رکبوبا ، يا 
رت و ملاـع  وـت  زا  هک  یناد  یم  یـسک  نآ  رب  مدـقم  ار  دوـخ  هک  تسیچ  وـت  رذـع  یناد و  یمن  هک  ار  يزیچ  دـننک  لاؤـس  وـت  زا  رگا 

شا یگدنز  رد  ربمایپ  هک  یسک  دشاب و  یم  شا  یبن  تنـس  لجوزع و  يادخ  باتک  لیوأت  هب  ملاع  تسادخ و  لوسر  هب  رت  کیدزن 
ار وا  هدـعو  دـیدرک و  شومارف  ار  وا  تیـصو  دـیتخادنا و  رود  ار  وا  لوق  درک و  شرافـس  وا  هب  شتافو  ماگنه  هتـشاد و  مدـقم  ار  وا 

زاـب دوب ، هداد  رارق  هماـسا  مچرپ  ریز  ار  امـش  نآ ، هلیـسو  هب  ادـخ  لوسر  هک  ار  يا  هرگ  دیتسکـش و  ار  وا  دـهع  دـیدرک و  تفلاـخم 
(1) .دیدرک

نآ هک  تـما  رد  سک  نـیرت  ملاـع  هـب  رما  میلـست  دـحاو و  فـص  هـملک و  عـمج  هـب  توـعد  قـح و  هـب  توـعد  جاـجتحا  نـیا  رد  و 
.دیامن یم  هیصوت  تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رسای نب  رامع   - 5

یلص ربمایپ  دزن  دش و  باذع  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یناسک  زا  هدوب و  میهس  مالسا  خاک  يانب  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رـسای  نب  رامع 
نایـشیرق هب  درک و  موکحم  ار  نآ  تشگرب  رکبوبا  هب  تفالخ  نوچ  دوب ، وا  صلاخ  باحـصا  زا  زیزع و  رایـسب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

: تفگ
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وا ثرا  هب  رتراوازس  رت و  هتسیاش  نآ  هب  ناتربمایپ  تیب  لها  هک  دینادب  هن  رگا  دیناد و  یم  رگا  نیملسم ، هورگ  يا  شیرق و  هورگ  يا 
قح هک  دیهاوخب  ناتقیفر  زا  دنتسه ، شتما  هب  رت  حصان  شنید و  هب  رت  ظفاح  نینمؤم و  رب  دنرت  نانیمطا  دروم  نید و  روما  هب  رتاناد  و 

دوش و رهاظ  امش  نیب  فاکـش  دنک و  ادیپ  شیارگ  فعـض  هب  ناتراک  دوش و  لزلزتم  نات  هتـشر  هکنیا  زا  لبق  دنادرگرب  شلها  هب  ار 
هک دیناد  یم  امش  دننک و  ادیپ  عمط  امش  رد  نانمشد  دوش و  دایز  امـش  نیب  رد  فالتخا  دوش و  گرزب  امـش  نیب  رد  هنتف  شیامزآ و 

ادخ و دهع  هب  امش  یلو  امـش ، نیب  رد  وا  تسا و  ناتربمایپ  هب  امـش  زا  رت  کیدزن  یلع  دنرت و  هتـسیاش  امـش  زا  رما  نیا  هب  مشاه  ینب 
ياهرد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دیتخانـش : يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دراد  يدایز  زایتماوا  دشاب و  یم  شلوسر 

هب ار  وا  هک  تشاد  يدایز  ياهراگتساوخ  هک  همطاف  شرتخد  هب  راثیا  ار و  وا  هناخ  رد  رگم  تسب  دجـسم  يور  هب  ار  امـش  ياه  هناخ 
تسا و رهش  نآ  هزاورد  یلع  متمکح و  ملع و  رهش  نم  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  وا  لوق  نارگید و  هزاجا  نودب  داد  یلع 

امـش رب  ناتنید  روما  زا  هچنآ  رد  همه  امـش  دوش و  دراو  دیاب  نآ  هزاورد  زا  دـنک  هدافتـسا  نم  تمکح  ملع و  زا  دـهاوخب  هک  یـسک 
هک هدش  دـنم  هرهب  دراد  مالـسا  رد  هک  یقباوس  زا  هچنآ  يارب  .تسا  زاین  یب  امـش  زا  کی  ره  زا  وا  دـیدنمزاین و  وا  هب  دـننک  لاکـشا 
رب ار  ایند  یگدنز  دیدرک و  مورحم  شقح  زا  ار  یلع  دیدنادرگرب و  يور  وا  زا  هک  دش  هچ  تسین ، يزایتما  نینچ  امـش  نیرترب  يارب 

يور وا  زا  دـیهدب و  وا  هـب  هداد  رارق  وا  يارب  يادـخ  ار  هـچنآ  تـسا ، يدـب  نیزگیاـج  ناراکمتــس  يارب  دــیداد ؟ حــیجرت  ترخآ 
(1) .دیدرگ راکنایز  هک  دیوشن  دترم  دینادرگنرب و 

میلـست هب  ار  مدرم  هک  هنوگناـمه  یناـسفن ، ياـهاوه  اـه و  هنتف  زا  ندرک  رود  تما و  حـلاصم  هب  توـعد  زا  تسا  رپ  راـمع  جاـجتحا 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  يربهر 
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هنیمز ماـمت  رد  دراد  زاـین  نآ  هب  تما  هچنآ  هب  ملاـع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ملع  رهـش  هزاورد  وا  هک  دـنک  یم  توعد 
.تساه

رذوبا  - 6

تلادع شرتسگ  هب  ار  نآ  راد  فده  ماکحا  نید و  میلاعت  شرکف  هک  یـسک  نآ  تسا ، مالـسا  رد  قح  تلادـع و  يادـص  رذوبا  اما 
لام ار  ادـخ  لام  هک  ییاهنآ  دراد ، رارق  يوما  تموکح  رب  نیـضرتعم  نویبـالقنا و  ردـص  رد  وا  تسا و  هدـیمهف  نیمز  رد  یعاـمتجا 

باطخ درک و  مالعا  تفالخ  زا  ماما  ندرک  رود  يارب  موق  نآ  رب  ار  دوخ  راجزنا  وا  دنتسناد ، یم  دوخ  هدنب  ار  ادخ  ناگدنب  تلود و 
: تفگ راصنا  نایشرق و  هب 

رما دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنناد  یم  ناتناگرزب  دـیناد و  یم  امـش  راصنا  نیرجاهم و  هورگ  يا  دـعب ، اما 
رود هبار  ناـتربمایپ  لوـق  سپ  نیـسح ، مدـنزرف  زا  نم  تیب  لـها  رد  سپـس  نیـسح ، نـسح و  زا  سپـس  تـسا ، یلع  زا  نـم ، زا  دـعب 
نیب زا  نآ  ناینب  هک  ار  ترخآ  یقاب  تمعن  دیدش و  ایند  وریپ  دـیدرک و  شومارف  دوب ، هدرک  شرافـس  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  دـیتخادنا و 
ییاه تما  روطنیمه  دیدرک و  كرت  دنریم ، یمن  نآ  نانکاس  دـندرگ و  یمن  نوزحم  نآ  لها  دوش و  یمن  دوبان  شتمعن  دور و  یمن 
هجیتن اه  نآ  زا  يا  هدع  سپ  لعن ، هب  لعن  وم و  هب  وم  دـنداد ، رییغت  دـندرک و  لیدـبت  ار  نآ  نید  دـندش ، رفاک  ناشربمایپ  زا  دـعب  هک 

(1)  . ...دنک یمن  ملظ  شناگدنب  هب  ادخ  دندید و  ار  ناشراک 

زکرم توـبن و  نادـناخ  زا  تفـالخ  ندرک  ادـج  رطاـخ  هب  هدـنیآ  رد  يدوز  هب  تما  هک  تسا  یکاـح  گرزب ، یبـالقنا  نیا  باـطخ 
دش عورش  يزیرنوخ  درک ، ادیپ  ققحت  یمالسا  یگدنز  رد  نیا  دش و  دهاوخ  لمحتم  ار  ییاه  تبیصم یمالسا  توعد 
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يارب ار  نیملـسم  لاوما  دندرک و  رـشتنم  نیمز  رد  ار  داسف  دندش ، طلـسم  نآ  رب  یتقو  دندرب و  شروی  تموکح  هب  هیما  ینب  رارـشا  و 
اور ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  هب  ار  باذـع  هجنکـش و  نیرت  تخـس  دـندرک و  فرـصم  ناش  تاوهـش اـه و  هتـساوخ 

.دنتشاد

دادقم  - 7

وا درک و  ضارتعا  تدشب  رکبوبا  هب  وا  .دوب  باحصا  نادمتعم  زا  مالسلا و  هیلع  ماما  صلاخ  باحـصا  زا  مالـسا و  ناگرزب  زا  دادقم 
: تفگ داد و  رارق  باطخ  دروم  ار 

زا رت  هتسیاش  هک  یسک  نآ  نک ؛ میلـست  شباحـص  هب  ار  رما  نیا  نک و  هبوت  تراگدرورپ  يوس  هب  درگرب و  دوخ  ملظ  زا  رکبوبا ، يا 
هب مزلم  ار  وت  هدرک و  ضرف  وت  ندرگ  رب  ار  وا  تعیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناد  یم  وت  تسا و  رما  نیا  هب  وـت 
یم کمک  وت  هب  هک  نآ  هب  وت و  هب  رما  نیا  بوجو  نالطب  رب  تسا  لیلد  نیا ، تسوت و  يالوم  وا  هدرک و  دـیز  نب  هماسا  زا  تعاـطا 

هب وا  هرابرد  ادـخ  هک  یـسک  صاع  نب  ورمع  فالتخا ، يزوت و  هنیک  ندـعم  قافن و  ملع  هدـش  هفاضا  امـش  هب  هکنیا  هفاضا  هب  دـنک ،
.تسا هدیرب  هلابند  رتبا و  وت  نمشد  هک  یتسرد  هب  : (1)« رَتبألا َوُه  َکَِئناش  َّنإ  : » درک لزان  شربمایپ 

: تفگ نآ  زا  دعب  و 

ندرم زا  دعب  یگدنز و  رد  تسا  رت  تسرد  وت  يارب  نیا  درذگب و  نآ  تقو  هکنیا  زا  لبق  نک  يریگ  هرانک  هب  مادقا  سرتب و  ادخ  زا 
يوس هب  تتـشونرس  دور و  یم  نیب  زا  تیایند  يدوز  هب  دزاسن ، رورغم  ار  وت  نآ  ریغ  شیرق و  راذـگماو و  تیاـیند  يارب  ار  نآ  وت و 

زا دـعب  رما  نیا  بحاص  وا  بلاطیبا ، نب  یلع  هک  يراد  نیقی  یناد و  یم  وت  دـهد و  یم  شاداـپ  تلمع  هب  ار  وت  تسا ، تراـگدرورپ 
ار تا  هدرپ  نآ  نوچ  تسا ، هداد  رارق  وا  يارب  ادخ  هک  ار  يزیچ  راذگاو  وا  هب  سپ  تسا ، هّللا  لوسر 
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ادـخ هب  اهراک  همه  ینک و  لوبق  ارم  تحیـصن  رگا  مدرک  تحیـصن  ار  وت  نم  هّللاو  دـنادرگ ، یم  کبـس  ار  وت  راب  دـنک و  یم  ظـفح 
(1) .ددرگ یمرب 

ثداوح و اـه و  نارحب  نآ  هب  ناناملـسم  دنتـشاذگ  یماو  وا  هب  ار  تفـالخ  رما  دـنداد و  یم  تبثم  خـساپ  وا  تحیـصن  هب  موـق  رگا  و 
.دندش یمن  التبم  تابیصم 

بهل یبا  نب  هبتع   - 8

تفالخ زا  ماما  ندرک  رود  هب  نیضرتعم  زا 

: تایبا نیا  هب  وا  كرد  زا  هدش  ریبعت  دوب و  بهل " یبا  نب  ْهبتع  "

ٌفرصنم َرمألا  ّنأ  ُبسحأ  ُتنک  ام 

ِنسح یبأ  نع  مهنم  ّمث  ٍمشاه  نع 

ًهقباسو ًانامیإ  سانلا  ِلّوأ  نع 

ِنَنُّسلاو ِنآرقلاب  سانلا  ملعاو 

نَمو یبنلاب  ًادهع  ساّنلا  ِرخآو 

ِنفکلاو ِلسُغلا  یف  ٌنوع  ُلیربج 

ِهب نورمتیال  ُمِهیف  ام  ِهیف  نَم 

(2) ِنَسَحلا نم  هیف  ام  ِموقلا  یف  سیلو 

.دوش نادرگیور  نسحلاوبا  مشاه و  نادناخ  زا  تفالخ  هک  مدرب  یمن  نامگ 

.تسا تنس  باتک و  هب  نانآ  نیرت  هاگآ  نانآ و  نیرت  هقباساب  نامدرم و  نایم  زا  هدنروآ  نامیا  نیلوا  هکنآ  زا  و 

.درک يرای  ربمایپ  نفک  لسغ و  رد  ار  وا  لیئربج  هک  یسک  نآ  دوب و  ادخ  لوسر  اب  نامیپ  رد  مدرم  زا  رفن  نیرخآ  هک  یسک  نامه 

.تسین رتهب  وا  زا  ناشنایم  رد  درادن و  یکش  شتیناقح  رد  یسک  هک  تسا  نامدرم  نایم  رد  يدرف 
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شلوسر ادـخ و  هب  هک  تسا  يرفن  لوا  هک  یـسک  تسا ، ماما  ندیـسر  تفالخ  هب  مدـع  زا  وا  نزح  فسأت و  زا  یکاح  راعـشا  نیا  و 
درک و عادو  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  يدرف  نیرخآ  تسا و  تنـس  باتک و  هب  اه  نآ  نیرتانادو  هدروآ  ناـمیا 

؟ دندرک رود  تفالخ  زا  ار  گرزب  هغبان  نیا  هنوگچ  .دش  یمن  ادیپ  وا  زا  ریغ  يدحا  دزن  دوب  وا  رد  هک  يا  هیلاع  تافص  هکنیا 

يراصنا بویا  وبا   - 9

وا هکنیا  وا و  تیناقح  هب  دوب و  ماما  هارمه  اه  گنج همه  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  نیرت  ناشخرد  زا  يراصنا  بویا  وبا 
: تفگ وا  هب  تساخرب و  رکبوبا  هب  ضارتعا  يارب  ورنیا  زا  تشاد ، نامیا   (1) تسا شریغ  زا  تفالخ  هب  رتراوازس 

امـش دینک ، در  اه  نآ  يارب  هداد ، رارق  اه  نآ  يارب  ادخ  هک  ار  اه  نآ  قح  دیـسرتب و  ادخ  زا  ناتربمایپ  تیب  لها  هرابرد  ادخ  ناگدنب 
امش ناماما  نم ، تیب  لها  هک : دندینش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نامربمایپ  زا  ماقم  زا  دعب  ماقم  رد  ام  ناردارب  هچنآ  دننام  دیدینش 

ریما نیا  و  تفگ : یم  یلع و  هب  درک  یم  هراشا  دننم و  زا  دعب 

دینک هبوت  سپ  دنک ، يرای  ار  وا  هک  یسک  تسا  زوریپ  دنک و  راوخ  ار  وا  هک  یسک  تسا  هدش  راوخ  تسا ، رافک  لتاق  ناراکوکین و 
(2) .دینادرگنرب يور  وا  زا  تسا و  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ادخ  دیا ، هدرک  وا  هب  هک  یملظ  زا  ادخ  يوس  هب 

.دوب رک  بلاطم  نیا  ندینش  زا  ناش  شوگ موق ، یلو  هدش  ناشفوفص  تدحو  نیملسم و  يراگزاس  قح و  هب  توعد  باطخ  نیا  رد 
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يراصنا بعک  نب  یبا   - 10

روضح تاوزغ  مامت  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  دوب ، مود  هبقع  باحـصا  زا  ناـیراق و  دیـس  يراـصنا " بعک  نب  یبا  "

: تفگ وا  هب  درک و  ضارتعا  رکبوبا  تفالخ  هب  يو   (1) .دیمان یم  نیملسملا  دیس  ار  وا  رمع  تشاد و 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  شابن  یسک  لوا  وت  تسا ، هداد  رارق  وت  ریغ  يارب  ادخ  هک  ار  یقح  نکن  راکنا  رکبوبا ، يا 
نامن و تدوخ  یهارمگرد  نک و  در  شلها  هب  ار  قح  نادرگرب ، وا  هب  ار  وا  رما  ینک و  ینامرفان  شا  یفـص  شا و  یـصو  هراـبرد  ار 
ار تلمع  هجیتن  هک  هدـن  صاصتخا  دوخ  هب  هدادـن  رارق  وت  يارب  ادـخ  هک  ار  رما  نیا  نک و  کبـس  ار  تراب  نک ، هبوت  وش و  نامیـشپ 

یم لاؤس  وت  زا  يداد  ماجنا  هک  یتیانج  نآ  زا  سپ  تسا ، تراگدرورپ  يوس  هب  وت  تشگزاب  وش و  ادـج  مک  هدـع  نآ  زا  ینیب ، یم 
(2) .دنک یمن  ملظ  ناگدنب  هب  تراگدرورپ  دنک و 

.تسا تفالخ  هب  شریغ  زا  رتراوازس  وا  هکنیا  هدوتس و  ار  مالسلا  هیلع  ماما  یهدنامرف  باطخ  نیا  رد 

نالجع نب  نامعن   - 11

: داد رارق  باطخ  دروم  تایبا  نیا  اب  ار  موق  تسا و  رکب  یبا  رب  نیضرتعم  زا  ناشرعاش و  راصنا و  نابز  نالجع  نب  نامعن 

مُُکبصنو ٍدعس  ُبصن  ٌمارح  متلقو 

؟ رکبابأ ٌلالح  ٍنامثع  َنب  َقیتع 

ٍمئاق ُریخ  اهل  ٍرکبوبأ  ٌلهأو 

ِرمألاب َقلخأ  ناک  ًاّیلع  ّنأو 
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لهأل ّهنأو  یلع  یف  ًاناوه  ّنأو 

(1) يردی الو  يردی  ثیح  نم  اهل 

؟ دوب لالح  رکبوبا  نامثع  نب  قیتع  باصتنا  ایآ  تسا و  مارح  راصنا  يوس  زا  يدعب ، باصتنا  دیتفگ  و 

.دوب رت  هتسیاش  تفالخ  يارب  وا  زا  یلع  اما  دوب ، تفالخ  يارب  هنیزگ  نیرتهب  هتسیاش و  رکبوبا  یلب ،

.دهد یم  صیخشت  مه  زا  ار  دب  بوخ و  تسا و  تفالخ  هتسیاش  وا  هک  تسا  نیا  یلع  هانگ 

نوچ دنتفرگ ، وا  زا  دوبن و  نایـشرق  زا  وا  نوچ  دندرک ، مارح  دعـس  يدـصت  يارب  ار  تفالخ  نیرجاهم  هک  تسا  نیا  رعـش  نیا  ینعم 
هب درف  نیرت  کیدزن  وا  نوچ  دندادن ؟ عاجرا  ماما  هب  ار  نآ  ارچ  سپ  .دنتسه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  اه  نآ 

! تسا ادخ  لوسر 

فینح نب  نامثع   - 12

ادـخ لوسر  هک  میدینـش  تفگ : وا  هب  تسویپ و  رکبوبا  رب  نیـضرتعم  هورگ  هب  هک  دوب  ربماـیپ ’ بوخ  باحـصا  زا  فینح  نب  ناـمثع 
: تفگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یلـص ادخ  لوسر  يا  تفگ : دش و  دنلب  يدرم  .دننم  زا  دعب  نایلاو  اه  نآ  دیریگن ، یـشیپ  اه  نآ  رب  دـننیمز ، ناگراتـس  نم  تیب  لها 
(2) .وا كاپ  نادنزرف  یلع و  دومرف : سپ  وت ؟ تیب  لها  مادک  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا 

زا دراو  حیرصت  زا  یکاح  جاجتحا  نیا 

.تسا تما  يافلخ  نییعت  رد  نشور  حیرص و  نآ  دراد و  شتیب  لها  هرابرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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فینح نب  لهس   - 13

یهلا و يانث  دـمح و  زا  دـعب  درک و  دـیئات  اراکـشآ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شراتفگ  رد  دوب و  هباحـص  ناگرزب  زا  فینح  نب  لهـس  اما 
: تفگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص 

دجـسم ینعی  ناـکم  نیا  رد  ار  وا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  مدوب  هاوگ  نم  نم ، رب  دیـشاب  هاوـگ  شیرق ، هورگ  يا 
: تفگ یم  تفرگ و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هک  مدید  عماج 

ارم ياه  هدعو  وا  نم و  نید  یـضاق  مگرم و  زا  دعب  یگدـنز و  رد  تسا  نم  یـصو  تسامـش و  ماما  نم  زا  دـعب  یلع  نیا  مدرم ، يا 
ار وا  دنک و  يوریپ  وا  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دیامن ، یم  هحفاصم  نم  اب  ضوح  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  دنک و  یم  یلمع 

(1) .دنک راوخ  ار  وا  دیامن و  فلخت  وا  زا  هک  یسک  نآ  رب  ياو  دیامن ، يرای 

تلزنم و ولعرد  نینمؤملاریما  تماما  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  موق  يور  شیپ  رد  یهاوگ  هب  هراشا  لهس 
.تسا هدرک  حیرصت  شلوسر  دزن  لاعتم و  يادخ  دزن  وا  ماقم 

تباث نب  ْهمیزخ   - 14

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  اه  نآ  نیرت  یمارگ  اه و  نآ  نیرت  نئمطم  هباحـص و  نیرت  ناشخرد  زا  وا  تباث ، نب  ْهمیزخ  اما 
، دوب وا  زا  هدش  هتخانش  ِتقادص  يارب  نآ  دوب و  رفن  ود  تداهش  لداعم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  وا  تداهش  دوب و  ملسو 

: تفگ درک و  راهظا  ماما  يارب  ار  دوخ  لماک  دییأت  زین  وا 
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در نم  اب  ارم ، ریغ  درک و  یم  لوبق  ییاهنت  هب  ارم  یهاوگ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  امـش  ایآ  مدرم ، يا 
: دیوگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مدینش  نم  سپ  تفگ : یلب ، دنتفگ : درک ؟ یمن 

هک ار  هچنآ  نم  درک و  ادتقا  اه  نآ  هب  دـیاب  هک  یناسک  دنتـسه ، ناماما  اه  نآ  دـنزادنا و  یم  ییادـج  لطاب  قح و  نیب  نم  تیب  لها 
(1) .تسین راکشآ  غالبا  زج  لوسر  رب  متفگ و  متسناد  یم 

اه نآو  تسا  هدینـش  وا  ترتـع  هراـبرد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  یکاـح  همیزخ  جاـجتحا 
.تسا قدص  قح و  یهاوگ  نیا  درک و  ادتقا  اه  نآ  هب  دیاب  هک  دنتسه  یناماما 

ناهیت نب  مثیهلاوبا   - 15

رتراوازـس تفالخ  هب  وا  هک  دهد  یم  یهاوگ  هتخانـش و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  تسا  یناسک  زا  ناهیت " نب  مثیهلاوبا  "

: تسا نارگید  زا 

تسد دنتفگ : راصنا  درک ، دنلب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  یلع  تسد  وا  هک ، ام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مهد  یم  یهاوگ  نم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  رب  تسا  یلوم  دـننادب  مدرم  ات  درک  دـنلب  ار  وا  تسد  دـنتفگ : اه  یـضعب  درک و  دـنلب  تفالخ  يارب  ار  وا 

، دـنک لاؤس  هراب  نیا  رد  ادـخ  لوسر  زا  میداتـسرف  ار  یکی  ام  دـش ، داـیز  وا  هراـبرد  رظن  راـهظا  تسوا و  يـالوم  ملـسو  هلآ  هیلع و 
مدوب و رـضاح  هک  ار  هچنآ  نم  متـسه ، متما  هب  سک  نیرت  حـصان  نم  تسا و  نم  زا  دـعب  نینمؤم  یلو  یلع  وـگب  اـه  نآ  هب  دوـمرف :

(2) .تسا ییادج  زور  ام  هدعو  دیامن ، نارفک  دهاوخ  یم  هک  ره  دنک و  لوبق  دهاوخ  یم  هک  ره  مداد ؛ یهاوگ  مدید ،

هقلطم تیالو  تفالخ و  هب  ماما  تیناقح  هرابرد  هباحص  ناراکزیهرپ  مالسا و  ناگرزب  زا  هک  عطاق  تاجاجتحا  زا  ام  ثیدح  اجنیا  رد 
نیملسم روما  رد  همات 
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.دیسر نایاپ  هب  دوب ، هدیسر 

رد نآ  هب  ناناملسم  هک  تسا  یگرزب  هنتف  ردصم  نآ  دش و  اه  نآ  هقرفت  نیملسم و  نیب  فاکش  هب  رجنم  هفیقـس  ثداوح  لاح  ره  هب 
.دنراد ار  هدیقع  نیا  نیسح  هط  رتکد  دننام  اه  یضعب هک  هنوگنآ  دشن ، داجیا  یلع  نامثع و  مایا  رد  هنتف  دندش و  راچد  خیرات  دادتما 

هک يزیچ  هدیسر ، يو  تیصخش  دیجمت  ماما و  لضف  رد  رابخا  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  هچنآ  هب  هعیش 
هللا یلـص  وا  هک  دراد  نیا  رب  نشور  تلالد  هک  يرما  درگن ، یم قیقد  قیمع و  روطب  تسا ، هدیـسرن  هباحـص  ناگرزب و  ریاـس  هراـبرد 

داهج غوبن ، يدادادخ ، بهاوم  نآ  يارب  دوبن ، دوجوم  وا  قح  رد  حیرص  صن  رگا  هدومن و  يو  تفالخ  هب  حیرصت  ملسو  هلآ  هیلع و 
.دوب هدش  نییعت  بصنم  نیا  هب  وا  مهزاب  میدرک ، هراشا  نآ  هب  باتک  نیا  لوصف  رد  ام  هک  مالسا  هار  رد  وا  ياه  تداشر  وا و 

: راب فسأت  تامادقا 

زا دوب ، زاـتمم  یتخـس  تنوشخ و  رد  هک  تفرگ  شیپ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  ار  يراـب  فسأـت  تامادـقا  رکب  یبا  تموکح 
: هلمج

(: (ع ماما هناخ  هب  شروی 

رکبوبا زا  رت  هتـسیاش  تفالخ  هب  وا  هک  درک  ثحب  وا  اب  درک و  نالعا  رکبوبا  تعیب  هب  ار  دوخ  لماک  ضارتعا  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ 
وا هب  هباحـص  ناـگرزب  تسا -  مالـسا  رد  لوا  دـهاجم  وا و  رتـخد  رـسمه  وا و  طبـس  ود  ردـپ  ادـخ و  لوسر  ردارب  وا  نوـچ  تسا - 

ماما هناخ  هب  هک  درک  یم  باـجیا  شتـسایس  .دـش  تحاراـن  تخـس  عوضوم  نیا  زا  رکبوبا  دـندرک ، عاـمتجا  وا  هناـخ  رد  دنتـسویپ و 
روز هب  تساجنآ  رد  هک  ره  دربب و  شروی 
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راذگاو رمع  هب  ار  يرابجا  تعیب  يارب  دجـسم  يوس  هب  دنتـسه  اجنآ  رد  هک  ییاهنآ  جارخا  وا و  هناخ  هب  شروی  روتـسد  سپ  دریگب ،
دوب وا  اب  رومأم  يدادعت  درک و  تکرح  تعرس  هب  رمع  .درک 

دنلب بضغ  لاح  اب  ار  ناشیادص  دـندرک و  یم  لمح  مزیه  دوخ  اب  مه  وا  رکـشل  دـندرک و  یم  لمح  ار  شتآ  زا  يا  هلعـش  دوخ  اب  و 
رهطم كاپ و  ار  اه  نآ  هدرب و  ار  يدـیلپ  سجر و  نآ  لها  زا  ادـخ  هک  يا  هناخ  دـننازوسب ، ار  لـیزنت  یحو و  هناـخ  هک  دـندرک  یم 

: تفگ یم  هدرک و  دنلب  ار  شیادص  دوب ، كانبضغ  كانمشخ و  درب و  موجه  ماما  هناخ  هب  رمع  تسا ، هدومن 

.منازوس یم  تسا ، نآ  رد  هک  یسک  نآ  اب  ار  هناخ  الا  دیوش و  جراخ  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  نآ  هب 

: دنتفگ دنتشاد و  رذحرب  ادخ  تبوقع  زا  ار  وا  دندرک و  شنزرس  ار  وا  یهورگ 

.تسا هناخ  نیا  رد  همطاف 

یم دونشخ  همطاف  يدونشخ  هب  ادخ  يو : هراب  رد  ار  وا  لوق  دندش و  روآدای  وا  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  صالخا 
: تفگ دنلب  يادص  اب  درکن و  یهجوت  چیه  باطخ  رسپ   (1) .دنک یم  بضغ  وا  بضغ  هب  دوش و 

...هچ رگاو  هچ ، رگا  و 

جراخ وا  نت  هراپ  ربمایپ و  هناـحیر   (2)، دـنز یم  شتآ  ار  هناخ  وا  هب  هجوت  نودـب  دـشاب ، نآ  رد  همطاف  هچ  رگا  تسا : نیا  نآ  ینعم 
: تفگ یم  دش و 
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.تسا رتاوتم  ثیدح  - - 1
شتآ هوحن  هدومن و  يراددوخ  هثداح  نیا  تایئزج  نایب  زا  راصتخا  تیاعر  رطاـخ  هب  هدنـسیون  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  - - 2
یعیش بتک  رد  مه  هلاسم  نیا  اما  هدرکن ، لقن  ار  ناشیا  دنزرف  طقس  رمع و  طسوت  ارهز  ترضح  متش  برض و  ترضح و  هناخ  ندز 

ساـنلا نم  هسفنل  هعیبـلا  ذـخا  اـم  دـعب  رکباـبا  ناو  " .مینک یم هراـشا  نآ  زا  ییاـه  هنومن هب  هک  هدـش  رکذ  ننـست  لـها  بتک  رد  مه  و 
راد یلع  بطحلا  رمع  عمج  و  مالـسلا ) امهیلع  ) همطاـف یلع و  راد  یلا  هعاـمج  ًاذـفنق و  و  رمع ، لـسرا  هوقلا  فیـسلا و  باـحرالاب و 
دواد دماح  رتکد  زا  يا  همّدقم  اب  هک  ص160 و 161  هیطع ،  نب  لتاقم  هفالخلا ، همامالا و  رادلا .  باب  قرحا  و  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

ریشمش و دیدهت و  اب  مدرم  زا  رکبوبا  هک  یماگنه  غالبلا .  هسّسؤم  توریب ، پاچ  هدیسر ، پاچ  هب  هرهاق  سمشلا  نیع  هاگشناد  داتسا 
ِرد درک و  عمج  مزیه  رمع  و  داتـسرف ،  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف یلع و  هناـخ  يوس  هب  ار  یتعاـمج  ذـفنق و  رمع ،  تفرگ ،  تعیب  روز 

هدمآ توریب  هفرعملا ، راد  پاچ  ، 1/57 یناتسرهش : لحن  للم و  هرامش 2444 ; ، 6/17 تایفولاب : یفاولا  رد  و  دز . ...  شتآ  ار  هناـخ 
(. حصصم «) .اهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یتح  هعیبلا  موی  همطاف  نطب  برض  رمع  ّنا  » 
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ام يور  شیپ  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هزانج  دیدرک و  ادیپ  روضح  سلجم  نیرتدـب  رد  هک  یموق  هب  مرادـن  يراک 
..دیدینادرگنرب ام  هب  ار  قح  دیتفرگن و  تروشم  ام  زا  دیدرک و  هراپ  ناتدوخ  نیب  ار  ناترما  دیتشاذگ و 

تعیب يارب  روز  اب  ماما  ندرب  راتـساوخ  تفر و  رکبوبا  يوس  هب  تعرـس  هب  رمع  .دـش  لئاز  ناش  تنوشخ تفر و  نیب  زا  موق  توربج 
: تفگ دش و 

؟ يریگ یمن  تعیب  يارب  ار  فلختم  نیا  ایآ 

هلمح ماما  هناخ  هب  یهورگ  اب  داتسرف و  وا  اب  دوب ، یتخس  تنوشخ و  هب  فورعم  رورش و  یصخش  هک  ار  ذفنق  درک و  تقفاوم  رکبوبا 
هناخ زا  ار  وا  دندرک و 
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یم ادص  هثاغتـسا  هب  ار  شردپ  وا  داتفا ؛ هار  هب  لوسر  يارهز  وا  لابند  هب  دندرک و  جراخ  دندوب ، هدـیچیپ  شندرگ  هب  یلاح  رد  دوخ 
: تفگ یم  دز و 

..میدیشک هچ  هفاحق  یبا  رسپ  باطخ و  رسپ  زا  ام  وت  زا  دعب  ادخ ! لوسر  يا  ..ردپ  يا 

باطخ و نبا  رگم  دـندوب ، هیرگ  رد  قرغ  اه  نآ  زا  یـضعب  هتـشگرس و  جـیگ و  همه  دـندرک و  ماحدزا  ماما  هناـخ  رد  رب  مدرم  هدوت 
ماما دش و  یمن  مرن  وا  لاح  هب  ناش  فطاوع اه و  نآ  لد  درک و  یم  هثاغتسا  شردپ  هب  وا  دندرک و  یمن  كرد  ار  عضو  هک  وا  هورگ 

: دنتفگ وا  هب  دندرب و  رکبوبا  يوس  هب  تعرس  هب  ار  وا  دندرک و  جراخ  ار 

.نک تعیب  ..نک  تعیب 

: تفگ درک و  در  وا  رب  ار  نآ  ماما 

؟ منکن تعیب  رگا 

: دنتفگ ًاروف  دوب ، هدرک  هارمگ  ار  اه  نآ  يوه  دوب و  هدرک  روک  ار  اه  نآ  ایند  یتسود  هک  یلاح  رد  موق 

..مینز یم  ار  تندرگ  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  ییادخ  نآ  هب 

: تفگ مارآ  نیزح و  يادص  اب  دربب و  هانپ  نآ  هب  هک  درادن  یمکحم  نکر  هک  دید  تسیرگن و  موق  هب  درک و  توکس  يا  هظحل  ماما 

..دیا هتشک  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  ماگنه  نیا  رد 

: تفگ ییوخدنت  اب  باطخ  رسپ 

.هن ادخ  لوسر  ردارب  اما  یلب و  ادخ  هدنب  اما 

وا ملع  رهش  هزاورد  دوخ و  ردارب  ار  ماما  ربمایپ ، هک  دوب  هدرک  شومارف  رمع  و 
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یبا هجوتم  درک و  راکنا  باطخ  رسپ  ار  نآ  مامت  یسوم ، هب  تبسن  تسا  نوراه  هلزنم  هب  ادخ  لوسر  هب  تبسن  وا  هکنیا  درک و  نییعت 
: تفگ دومن و  یم  قیوشت  وا  ندرک  هیبنت  يارب  ار  وا  دش و  رکب 

؟ یهد یمن  روتسد  وا  هرابرد  ایآ 

: تفگ باطخ  رسپ  هب  دیسرت و  مومع  يأر  ندش  نشور  ثداوح و  ینوگرگد  زا  رکبوبا 

.منک یمن  روبجم  يراک  هب  ار  وا  تسوا  رانک  رد  همطاف  ات 

تما زا  هک  یتنحم  درد و  زا  تفر و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردارب  دقرم  يوس  هب  تعرـس  هب  دندرک ، دازآ  ار  ماما 
: تفگ یم  خلت و  يا  هیرگ  درک  یم  هیرگ  تیاکش و  دوب ، هدیسر  وا  هب 

...دنشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرک و  فعضتسم  ارم  موق  مردام ، دنزرف  يا 

يور دوب  هدرک  شرافس  نآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  زا  دنتفرگ و  هدیدان  ار  وا  ماقم  دندرک و  فعـضتسم  ار  وا  موق 
.دش نشور  وا  هب  تبسن  موق  هنیک  دقح و  تشگرب و  هناخ  يوس  هب  نزح  هودنا و  اب  ماما  دندنادرگ و 

كدف ندرک  یتموکح 

تخادنا كدف  یلاها  ياه  لد  رد  تشحوو  بعر  ادخ  دندرک ، حتف  ار  ربیخ  ياه  هعلق  مالسا  رکشل  نوچ  دنا  هدرک  تیاور  نیخروم 
هکنیا هب  دـندرک  هحلاصم  وا  اب  سپ  دـنداهن ، ندرگ  وا  مکح  رب  دـنتفر و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دزن  هب  تعرـس  هب  و 

راک هب  يزابرـس  بسا و  اجنآ  فرـصت  يارب  ناناملـسم  نوچ  دیدرگ ؛ وا  صاخ  کلم  نآ  دـنرادرب و  ار  ناشنیمزرـس  دـمآرد  فصن 
يادخ نوچ  دندزن و  یباکر  دنتفرگن و 
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نآ رب  وا  درک و  همطاف  هب  كدـف  يراذـگاو  هب  مادـقا  هدـب ، ار  شقح  یبرقلا  يوذ  هب  ُهَّقَح :» یبرُقلا  اذ  ِتآو  : » هیآ شربمایپ  رب  لاعتم 
.ار شنیمز  كالم  فرصت  درک  فرصت  ار  نآ  دش و  طلسم 

رطاخ هب  نآ  دریگب و  نانز  هدیس  زا  ار  نآ  دنک و  هرداصم  ار  كدف  هک  درک  یم  ءاضتقا  وا  تسایس  دیسر ، تموکح  هب  رکبوبا  نوچ 
ندـش جـلف  فلاخم و  ههبج  فیعـضت  ثعاـب  يداـصتقا  فیعـضت  دوشن و  تیوقت  وا  اـب  هزراـبم  يارب  یلع  ماـما  تکوش  هک  دوب  نیا 

انهم نب  یلع   " ار يأر  نیا  دـننک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـیدج  میدـق و  ياه  تلود  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  دوش و  یم  نآ  تیلاـعف 
: دیوگ یم  هتفریذپ و  يولع "

(1) .دوب تفالخ  هزرابم  رد  یلع  تادیاع  يداصتقا و  عضو  تیوقت  مدع  كدف ، زا  همطاف  عنم  هب  رمع  رکبوبا و  دصق 

كدفزا (ع ) ارهز ترضح  هبلاطم 

درک هبلاطم  وا  زا  یتقو  درک ، جراخ  نآ  زا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  لماع  دش و  یلوتـسم  كدف  رب  روز  هب  رکبوبا  هکنآ  زا  سپ 
دنیوگ یم  هعیـش  ياملع  زا  یهقف  ياه  ثحب  ناراکردـنا  تسد  .درک  لیلد  هماـقا  وا  زا  در و  ار  وا  باوج  دـنادرگرب  وا  هب  ار  نآ  هک 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  تسین و  هیهقف  دعاوق  اب  قفاوم  رکبوبا  مالک 

زج وا  رب  دوب و  شتـسد  رد  كدـف  ارهز ، و  تسوا ) تسد  رد  کلم  هک  یـسک  ینعی   ) دوش یمن  هبلاـطم  هنیب  کـلم ، بحاـص  زا   - 1
.دوش یم  جراخ  یهقف  تاررقم  زا  رکب  یبا  يوعد  قیرط  نیا  هب  تسوا و  رب  هنیب  تسین و  مسق 
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هرابرد ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ریبعت  دح  رب  تسا  ملاع  نانز  نیرتهب  تما و  نیا  نانز  هدیس  ارهز ÷  همطاف  هدیس   - 2
نیرت قداص  وا  دراد و  غورد  فارحنا و  زا  اـه  نآ  تمـصع  رد  حیرـصت  نآ  هدـش و  لزاـن  ریهطت  هیآ  شدـنزرف  ود  شرهوش و  وا و 

.تسین یفاک  وا  قیدصت  يارب  نیا  ایآ   (1) .تسا هشیاع  لوق  بسح  رب  هجهل  ظاحل  زا  مدرم 

ماما زا  بکرم  وا  هنیب  اما  درک ، هماقا  هنیب  شدوخ ، ياعدا  يارب  فرصت  رب  هوالع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر   - 3
وا هب  ار  كدف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهـش  وا  دزن  نمیا  ما  هلـضاف  هدیـس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  تسین و  لاکشا  زا  یلاخ  نآ  درک و  در  تسین  مامت  هنیب  هکنیا  هناهب  هب  ار  اه  نآ  تداهش  دندیشخب ،

سپ دوش ، یم  تباث  مسق  دـهاش و  هب  دـشاب  لام  نآ  زا  دوصقم  ای  دـشاب  لام  يارب  رگا  يوعد  هک  دـنک  یم  مکح  هیهقف  دـعاوق   - 1
یم وا  هب  ار  لام  دروخ  مسق  رگا  سپ  دـهدب ، مسق  مود  دـهاش  ياج  هب  ار  وا  هک  تسا  مکاح  رب  درک  هماقا  دـهاش  کـی  رگا  یعدـم 

.درک مالعا  یغلم  ار  يوعد  درک و  در  ار  تداهش  درکن و  هجوت  نآ  هب  رکبوبا  دنهد و 

نآرق و اب  وا  هک  هدرک  حیرـصت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  درک  در  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  وا   - 2
(2)  . ..دنوش یمن  ادج  رگیدکی  زا  تسوا و  اب  نآرق 

ار وا  هصغ  هودنا و  دش و  جراخ  درک ، در  ار  وا  ياوعد  رکب  یبا  هکنآ  زا  دعب  لوسر  يارهز  دز و  تمهت  نمیا  ما  تداهـش  هب  وا   - 3
فرش ماما  .تفرگارف 

194 ص :

ص160. ج3 ، مکاحلا ، كردتسم  ص41 . ج2 ، ءایلوالا ، هیلح  - - 1

ص75. ْهقرحملا ، قعاوصلا  ص124 . ج3 ، مکاحلا ، كردتسم  - - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 576 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_194_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_194_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  نیدلا 

رت و هدیدنسپ  ترخآ  رد  درک  یم  ار  راک  نآ  رگا  دیـسرت ، یم  ارهز  ندرک  سویأم  زا  تسناوت  یم  هک  یهار  ره  زا  رکبوبا  شاک  يا 
.دوبرت حلاص رت و  عماج  تما  يارب  صوصخب  درک و  یم  يراددوخ  تمالم  هاگیاج  زا  دوب و  ینامیشپ  ناظم  زا  رود 

تـسکش دـیماان و  وا  دراذـگن  دـنکن و  مورحم  ار  وا  راـگدای  اـهنت  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هعیدو  نیا  تسناوـت  یم 
میلـست وا  هب  همکاحم  نودب  ار  كدـف  درک و  یم  تیاعر  وا  هرابرد  ار  شردـپ  تیعقوم  رگا  دـش  یم  هچ  ددرگزاب ، وا  دزن  زا  هدروخ 
كدـف شزرا  هدـسفم  نیا  عفر  تحلـصم و  هار  رد  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوت  یم  دراد  هک  يا  هماع  تیالو  اب  ماما  دومن ؟ یم 

(1) .دوبن يزیچ 

هاـتوک كدـف  رب  ار  وا  هعیدو  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نت  هراـپ  تسد  هک  تشاد  تیحالـص  تسناوت و  یم  رکبوـبا 
رکف ناگرزب  زا  یکی  هک  دوب  هنوگ  نآ رما  نکل  دنکن و  هلباقم  وا  اب  تنوشخ  اب  دشاب و  هتـشاد  یفورعم  وکین و  دروخرب  وا  اب  دـنکن و 
نبا یتقو  دنک  یم  تیاکح  دیدحلا " یبا  نبا   " همالع داتـسا  هیبرغ و  هسردـم  دـیتاسا  زا  یکی  و  قوراف " نب  یلع   " دادـغب رد  یملع 

: دنک یم  لاؤس  وا  زا  دیدحلا  یبا 

؟ دوب قداص  شدوخ  ینید  ياوعد  رد  همطاف  ایآ 

..یلب تفگ :

ار ییوکین  فیطل و  مالک  سپـس  دومن ، یمـسبت  داتـسا  سپ  دوب ، وگتـسار  وا  هک  یلاح  رد  دادن ؟ وا  هب  ار  كدـف  رکبوبا  ارچ  تفگ :
: تفگ درک  یم  حازم  مک  هکنیا ، اب  تفگ 
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زا هک  تساوخ  یم  وا  زا  درک و  یم  تفالخ  ياعدا  شجوز  يارب  دمآ و  یم  ادرف  داد ، یم  وا  هب  ار  كدف  اوعد  ضحم  هب  زورما  رگا 
هب زاین  دـنک  یم  اعدا  هک  ار  هچنآ  تسناد و  یم  وگتـسار  قداص و  ار  وا  نوچ  تشادـن ، يرذـع  چـیه  دـنک و  يریگ  هرانک  شماـقم 

(1)  . ..درادن دوهش  هنیب و  هماقا  لیلد و 

هنوگنیا دـننک و  بلـس  وا  زا  ار  ثرا  لامیاپ و  ار  نآ  ات  دـندش  عمج  موق  اه  ینمـشد  اـه و  هنیک  زا  نآ  ریغ  يارب  تهج و  نیا  هب  یلب 
ناریح تالکشمو  یتحاران  زا  ینارحب  رد  دندرک و  اهر  نزح  هودنا و  مغ و  ياه  هراپ  اب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع 

.دندنام

سمخ نتشادرب 

هدش حیرـصت  نآرق  رد  بجاو و  قح  هک  دوب  سمخ  فذـح  درک ، ذاختا  هرهاط  ترتع  دـض  رب  رکبوبا  هک  يراب  فسأت  تامادـقا  زا 
: تسا

امَو   ِ هّللِاب ُمتنَمآ  ُمتنُک  نإ  ِلیبَّسلا  ِنباَو  َنیکاسَملاَو  یماتَیلاَو  یبرُقلا  يِذـِلَو  ِلوسَّرِللَو  ُهَسُمُخ    ِ هّلل َّنأَف  یَـش ٍء  نِم  ُمتِمنَغ  اـمَّنأ  اومَلعاَو  »
(2)« ُریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع    ُ هّللاو ِناعمَجلا  یقَتلا  َموَی  ِناقرُفلا  َموَی  انِدبَع  یلَع  انلَزنأ 

رد ناگدناماو  نانیکسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  يارب  ربمایپ و  يارب  ادخ و  يارب  ار  نآ  سمخ  دیروآ  تسدب  یتمینغ  هنوگره  دینادب 
زیچ ره  رب  دنوادخ  میدرک و  لزان  هورگ  ود  يریگرد  زور  لطاب ، زا  قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدنبرب  هچنآ  ادـخ و  هب  رگا  تسا ، هار 

.تساناوت

داد و یم  صاـصتخا  شدوـخ  هـب  ار  سمخ  زا  یمهـس  ملـسو ،  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـکنیا  رب  دـنراد  عاـمجا  هـمه  ناـیوار 
هب ات  دوب  وا  هریس  نیا  نآ و  زا  يرگید  مهس  هب  ار  نادنواشیوخ 
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.تسویپ یهلا  راوج 

سمخ زا  ار  مشاه  ینب  درک و  طقاس  ار  یبرقلا  يوذ  مهسو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مهـس  دیـسر  تفالخ  هب  رکبوبا  نوچ 
رکب یبا  هب  یماغیپ  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف  وا  نت  هراـپ  لوسر و  يارهز  (1) و  داد رارق  ناناملـسم  هیقب  دـننام  ار  اه  نآ  درک و  عنم 

هللا یلص  یبن  لآ  رقف ، حبش  (2) و  دهدب وا  هب  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  درک  راکنا  دتسرفب ، وا  يارب  ار  ربیخ  سمخ  هدنام  یقاب  هک  داتسرف 
.دندرک مورحم  دوب ، هدرک  بجاو  اه  نآ  يارب  ادخ  هک  هچنآ  زا  ار  نانآ  تفرگارف و  ار  ملسو  هلآ  هیلع و 

(ص) ربمایپ ثرا  هرداصم 

هب ار  نآ  یگدـنز ، ثاثا  نیرت  شزرا  مک  زا  دوب ، هتـشاذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  ماـمت  رب  رکبوبا 
زا وا  هک  دوب  یتیاور  راک  نیا  زا  وا  لیلد  درک و  دودسم  ار  تیب  لها  رب  يداصتقا  ذوفن  هار  مامت  قیرط  نیا  هب  داد و  لاقتنا  لاملا  تیب 

هقدص میراذگ  یم  ام  هچنآ  میراذگ ، یمن  ثرا  ام  هک  درک  یم  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

(3) .تسا

: لیلد نیا  هب  تسا ، ساسا  یب  يرذع  هعیش  املع و  زا  نیققحم  هتفگ  هب  انب  نیا  و 

هنوگچ درک و  یمن  تکرش  همصاخم  هلداجم و  نادیم  رد  رکبوبا  اب  دوب و  علطم  نآ  زا  ملاع  نانز  هدیس  دوب  حیحص  ثیدح  رگا   - 1
.تسین عورشم  هک  ار  يزیچ  تسا -  مالسا  يایند  رد  نز  نیرت  نئمطم  ربمایپ و  تخُد  هک  یسک  دنک -  هبلاطم 

فیلکت هب  هک  دنک  یم  ناهنپ  شدنزرف  زا  ار  یمکح  هنوگچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   - 2
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ص583. ج2 ، سمخلا ، ْهیآ  ریسفت  یف  فاشکلا -  ریسفت  - - 1
.72 ،ج2 ، ملسم حیحص  . 36 ج3 ، يراخبلا ، حیحص  - - 2
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ندرک ناهنپ  .تشاد  هطاحا  یعرـش  ماکحا  عیمج  هب  هداد و  شرورپ  نامیا  اوقت و  حور  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد  تسا  طوبرم  وا  یعرش 
.تسا یعرش  ریغ  روما  هب  تما  يارب  وا و  يارب  یبیع  دنزرف ،)  ) وا زا  نآ 

وا دـنک ، یفخم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  زا  ار  ثیدـح  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  نکمم  ریغ  نیا   - 3
روطب تسوا و  تما  نیرت  یضاق  وا و  تمکح  هناخ  ِرد  وا و  ملع  رهش  هزاورد  وا و  ّرس  ظفاح 

هللا یلـص  ربمایپ  تخانـش و  یم  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تشاذـگ  یمن  شدوخ  زا  یثرا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  عطق 
.درک یمن  نامتک  وا  زا  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و 

وا هب  سک  نیرتکیدزن  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  نایمـشاه  هب  هنوگچ  دوب ، یم  حیحـص  رگا  ثیدح  نیا   - 4
؟ دشن غالبا  دندوب ،

ناش ثاریم ات  دندرک  هطساو  ار  نافع  نب  نامثع  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دوبن  یفخم  اه  نینمؤملا  ما  زا  دوب  یم  حیحـص  رگا  ثیدح   - 5
.دریگب ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا 

زا ام  هچنآ  دوش : یم  نیا  نآ  ینعم  ًهَقَدَـص ،» ُهانکََرت  ام  ُثِّرَُون  ال   » دـنناد یم  هلوصوم  اـم »  » ار ثیدـح  رد  اـم »  » ءاـملع زا  یـضعب   - 6
ربمایپ هثرو  تلع  هب  دوش  یم  لالدتـسا  زا  رود  ثیدح  نیا  ربانب  تسا و  رقف  لام ، نآ  انامه  تسین و  ثرا  بسانم  میتشاذگ  تاقدص 

.تسا هتشاذگن  اه  نآ  يارب  یلاوما  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ع)  ) ارهز ترضح  دیواج  هبطخ 

گنت درک ، ذاختا  وا  دـض  رب  رکبوبا  هک  یتخـس  تامادـقا  زا  شتما  رد  وا  هعیدو  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يارهز  رب  ایند 
هدنبور تفرگ ، جوا  وا  بضغ  دنک ، هدامآ  شتموکح  ینوگنرـس  يارب  ار  ناناملـسم  دنک و  مامت  وا  رب  ار  تجح  ات  دش  ممـصم  .دش 

ار وا  رود  هک  همدخ  موق و  نانز  زا  یهورگ  اب  درک و  ربرد  ار  دوخ  سابل  دیشوپ و  ار  دوخ 
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وا راصنا  رجاهم و  نانز  .دش  مظعا  دجسم  رد  رکبوبا  رب  دراو  تفر ، یم  هار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننامه  دندوب و  هتفرگ 
راضح همه  هک  دروآرب  لد  زا  يا  هلان  هآ ، هیرگ و  درد و  اب  سپ  دـندرک ، هداـمآ  وا  يارب  هدرپ  تشپ  رد  ار  یلحم  دـنتفرگ و  ربرد  ار 

وا گرزب  تیـصخش  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوـب  ببـس  نادـب  نیا  دـنازرل و  ار  سلجم  تشاداو و  هیرگ  هب  ار 
تـسدب ار  دوخ  شمارآ  سلجم  نوچ  دندرک ، یهاتوک  شرهوش  قح  وا و  قح  رد  اه  نآ  تشادـن و  وا  زا  ریغ  ار  یـسک  هک  دـندید 

وا زا  رت  بیطخ  هک  تخادرپ  نخس  هب  نانچ  درک و  زاغآ  وا  رب  انث  دمح و  اب  ار  دوخ  دیواج  باطخ  دش ، امرفمکح  توکـس  دروآ و 
یم ءادا  ار  داض  هک  یسک  نیرت  حیصف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخدوا  هک  سب  نیمه  دشن و  هدینش  يو  زا  دعب  لبق و 

..دوب يو  تحاصف  تغالب و  ثراو  وا  درک و 

ششخرد زا  لبق  ار  اه  تما  تلاح  درک ، تبحص  نآ  ماکحا  للع  اه و  نآ  یعیرشت  هفسلف  مالسا و  فراعم  زا  شدیواج ؛ باطخ  رد 
رارق شتآ  هاـگترپ  هبل  رد  هک  درک  ناـیب  برعلا -  هریزج  ًاـصوصخ  يرکف -  یب  لوقع و  یتسـس  طاـطحنا و  لـهج و  زا  مالـسا  روـن 

ناحبـس و يادـخ  ات  دنتـشاد  رارق  يراوخ  رقف و  تلذ و  زا  تلاح  نیا  رب  تسا و  هدوب  اراد  ار  يدـب  رایـسب  يداـصتقا  عضو  هتـشاد و 
مدقم فص  رد  ار  اه  نآ  .تخادرپ  اه  نآ  تفرشیپ  گنهرف و  ندمت و  هب  داد و  تاجن  ار  اه  نآ  شراوگرزب ، لوسر  هلیسو  هب  لاعتم 

.دوب دایز  دومرف ، ملاع  نانز  هدیس  هک  هنوگنآ  مدرم  مامت  رب  برع و  رب  وا  ياه  هرهب  ردقچ  .داد  رارق  ملاع  هاگآ  للم 

مالـسا و يرای  رد  وا  ناـشخردداهج  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  شیومع  رـسپ  لـئاضف  هب  ملاـع  ناـنز  هدیـس  هک  روطناـمه  و 
تخادرپ و نآ  تظافح  رد  وا  يراکادف 
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اب لامیاپ و  ار  نآ  شوگ  دوخ  ياپ  اب  دوب و  نآ  زاتـشیپ  ماما  درک ، رو  هلعـش  ار  یگنج  شتآ  هاگره  هریغ  شیرق و  زا  نادان  تیلهاج 
اه نآ  يارب  دـندوب و  نمیا  يدـنزگ  هنوگره  زا  هافر و  رد  شیرق  نیرجاهم  هک  ینامز  رد  .درک  شوماـخ  ار  نآ  هلعـش  دوخ  ریـشمش 
یم رارف  گنج  زا  هدرک و  دـهع  ضقن  گنج  عقوم  رد  تسین و  رکذ  لباق  نآ  زا  عافد  مالـسا و  يرای  رد  يرکذ  لباق  عوضوم  چـیه 

.دندرک

نمـض دندرک و  هراشا  ملاع  نانز  هدیـس  هک  هنوگنآ  دنتـشاد ، ار  نانآ  تسکـش  عقوت  دسرب و  یتبیـصم  تیب  لها  هب  هک  دـندوب  رظتنم 
التبم نآ  هب  ایند  یتسود  یناسفن و  تالیامت  هب  ییوگ  خـساپ  رد  تباجتـسا  فارحنا و  یگنت ، زا  ناناملـسم ، هچنآ  زا  شدوخ  فسأت 

یفارحنا اطخ و  هجیتن  هک  روآدرد  ياه  تبیـصم راوگان و  ثداوح  اب  يدوز  هب  ناناملـسم  هک  داد  ربخ  وا ÷  .دنوش  یم  هجاوم  دندش ،
هار تیادـه و  غارچ  اه  نآ  هک  هرهاـط  ترتع  هب  کـسمت  زا  ، دوب هدومرف  رما  شلوسر  لاـعتم و  يادـخ  هچنآ  زا  دـندش ، بکترم  هک 

.دنتاجن

شردـپ ثرا  زا  شراب  فسأت  تیمورحم  هب  درک  لالدتـسا  داوم  نیا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هبیبح  هکنآ  زا  دـعب 
: دومرف درک و  هراشا 

؟ دیتسه تیلهاج  مکح  یپ  رد  ایآ  تسین ، یثرا  ام  يارب  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  امش  هک  نونکا 

؟ دنرواب نیقی و  لها  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  ادخ  زا  شمکح  یسک  هچ 

.متسه وا  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امش  يارب  نابات  باتفآ  دننام  يرآ  متسه ؟ امش  ربمایپ  رتخد  نم  هک  دیناد  یم  ایآ 

؟ موش بولغم  دوخ  ردپ  ثاریم  رد  نم  هک  تساور  ایآ  ناناملسم ، يا 
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؟ مربن ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ، دنزرف  يا 

: دیوگ یم  هک  دیتخادنارس  تشپ  ار  نآ  هتفگ و  كرت  ار  ادخ  باتک  دمع  يور  زا  ایآ  تسا ، یگرزب  ناتهب  بجع 

(1)« َدواد ُنامیَلُس  َثِرَوَو  »

.درب یم  ثرا  دواد  زا  نامیلس 

: تفگ هک  هدومرف  لقن  ایرکز  نب  ییحی  تشذگرس  زا  هک  یتیاکح  رد  و 

(2)« َبوقعَی ِلآ  نِم  ُثِرَیَو  یُنثِرَی  ًاِّیلَو *  َکنَُدل  نِم  یل  بَهَف  »

.دربب ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  يدنزرف  دوخ  بناج  زا  ایادخ 

: دومرف و 

(3)  «ِ هللا ِباتِک  یف  ٍضعَِبب  یلوأ  مُهُضَعب  ِماحرألا  اُولوأَو  »

، دنتسه یلوا  رگیدکی  زا  ثرا  رد  نادنواشیوخ  ادخ  باتک  رد 

: دومرف و 

(4)« ِنیَیَثنألا ِّظَح  ُلثِم  ِرَکَّذِلل  مُکِدالوأ  یف    ُ هللا ُمُکیصوی  »

.تسا نارتخد  ربارب  ود  نارسپ  مهس  هک  دنک  یم  هیصوت  نادنزرف  هرابرد  امش  هب  دنوادخ 

: دومرف و 

(5)« َنیقَّتُملا یَلَع  ًاّقَح  ِفورعَملِاب  َنیبَرقألاَو  ِنیَِدلاوِلل  ُهَّیِصَولا  ًاریَخ  َكََرت  نإ  »
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.دنک تیصو  هتسیاش  روطب  کیدزن  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  تشاذگ ، یقاب  دوخ  زا  سپ  ار  یلام  یصخش  رگا 

ار يا  هیآ  امش  رب  دنوادخ  ایآ  تسین ؟ مردپ  زا  یثرا  يا و  هرهب  ارم  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  امـش  تسا و  قح  ناراکزیهرپ  همه  رب  نیا 
؟ تسا هتخاس  جراخ  ار  مردپ  نآ  رد  هدرک و  لزان 

نید کی  لها  مردپ  نم و  ایآ  دنرب ؟ یمن  ثرا  بهذم  ود  ناوریپ  میتسه و  هناگادـج  بهذـم  ود  وریپ  مردـپ  نم و  دـیئوگ : یم  ایآ 
؟ میتسین

؟ دیرتاناد میومعرسپ  ردپ و  زا  شماع  نآرق و  صاخ  هب  امش  ایآ 

: دراد ریز  حرش  هب  شردپ  ثاریم  قاقحتسا  رب  اهنآ  نیرت  تفگش  لیالد و  نیرت  مکحم  زا  یکاح  وا ، دیواج  هبطخ  زا  شخب  نیا 

نآ درک و  دانتسا  ایرکز "  " و دواد "  " زا رفن  ود  هب  دنراذگ و  یم  دوخ  زا  ثرا  مدرم  هیقب  دننام  ءایبنا  هکنیا ، رب  درک  لالدتسا  وا   - 1
.تسا نالوسر  دیس  شردپ  اه  نآ  هلمج  زا  ءایبنا و  نتشاذگ  ثرا  هب  دنراد  تحارص  ود 

الب صیصخت  باب  زا  نآ  جورخ  دوش و  یم شردپ  لماش  عبطلاب  نآ  تیـصو و  هیآ  مومع  ثرا و  تایآ  مومع  هب  درک  لالدتـسا   - 2
.دنا هدرک  حیرصت  نآ  هب  لوصا  ملع  ءاملع  هک  هنوگنآ  تسا ، عنتمم  نآ  هک  هدوب  صصخم 

هب دنـشاب ، هتـشاد  فـالتخا  نید  رد  ثوروم  ثراو و  هکنیا  تسا  تیـصو  هیآ  موـمع  ثرا و  هیآ  صیـصخت  بجوـم  هک  يزیچ   - 3
دشاب و ناملسم  ثروم  هکنیا 
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متاخ مالـسا و  سـسؤم  شردپ  نانز  هدیـس  سپ  تسا ، یفتنم  ًاعطق  تهج  نیا  تسین و  اه  نآ  نیب  یثرا  اجنیا  رد  دشاب ، رفاک  ثراو 
نیا زا  دـعب  دوش و  یم  مورحم  وا  ثرا  زا  هنوگچ  سپ  تسا ، ملاع  نانز  هدیـس  وا و  هناحیر  شنت و  هراـپ  وا و  رتخد  وا  تسا و  ءاـیبنا 

: تفگ وا  هب  درک و  رکب  یبا  هجوتم  ار  باطخ  نقتم ، لیالد 

وت اب  رـشحم  زور  رد  نادـب  اما  تسا ، يرادرب  هرهب  هدامآ  هدـش ، راهم  هدامآ و  بکرم  نوچمه  هک  تفـالخ )  ) اـی ارم  ثرا  ریگب  سپ 
تسادخ نآ  رواد  هک  تمایق  ماگنه  هب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتسرپرـس  هب  هتـسیاش و  یهاگداد  رد  دش  مهاوخ  وربور 

تسا و یهاگرارق  يزیچ  ره  يارب  .درادـن  يدوس  ینامیـشپ  تقو  نآ  دوب و  دـنهاوخ  نایز  رد  نایارگ  لطاب  هک  تسا  زور  نآ  رد  و 
.دش دهاوخ  نادیواج  یباذع  هدننک و  راوخ  باذع  راچد  یسک  هچ  هک  دیناد  یم  يدوزب 

! تبیصم نیرتکاندرد  زا  اتفگش 

! تسا رت  هدنرب  ریشمش  برض  زا  هک  یشنزرس  زا  اتفگش 

: تفگ درک  یم  کیرحت  رکبوبا  تموکح  هیلع  رب  ار  اه  نآ  تاساسحا  هک  یلاح  رد  درک  نیملسم  هب  يور  لوسر  هبیبح  سپس 

رد یگدولآ  باوخ  نیا  ارچ و  نم  قح  رد  يرگن  تسـس  ینیب و  هاتوک  نیا  مالـسا ، نانابهگن  تلم و  ناوزاب  يا  نادرم و  گرزب  يا 
شنادـنزرف رد  ار  درم  مارتحا  تفگ : یمن  مردـپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ایآ  ارچ ؟ دور ، یم  نم  هب  هک  یمتـس  باب 

رد یفاک  يورین  دیراد و  ارم  دصقم  ماجنا  ییاناوت  امش  هکنیا  اب  دیتفر ؟ ههاریب  باتشاب  هچ  دیدروآ و  راب  هثداح  دوز  هچ  دیرادهگن ؟
.دیراد ار  فده  هب  یبایتسد  تهج 

توبن نادناخ  دش و  مامت  زیچ  همه  تفرگ و  ربرد  گرم  ار  دمحم  دیئوگ  یم  ایآ 
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اب دش ، ریگ  همه  نآ  یگدیچیپ  دـیدرگ ، راکـشآ  شفاکـش  تفرگ ، ار  اج  همه  نآ  رثا  دوب ، یگرزب  هثداح  وا  گرم  يرآ  دـش ؟ مگ 
رد اه  میرح  دندرک ، ینتورف  اه  هوک دیـسر ، رخآ  هب  اهوزرآ  دـندش ، هتفرگ  شتبیـصم  رد  ناگراتـس  تشگ ، هریت  نیمز  يور  شتبیغ 
هک تسا  میظع  سب  یتبیـصم  یگرزب و  هعجاـف  ادـخ  هب  ربماـیپ  نادـقف  .تخیر  مهرد  شگرم  ماـگنه  هب  اـه  تمرح  تسکـش و  مه 

، ماش حبـص و  رد  هک  تسامـش  ياه  هناخ  رد  لجوزع  يادخ  باتک  نیا  .تسا  هدماین  نآ  لثم  یتخبدـب  یتخـس و  تبیـصم  نوچمه 
یمتح و هثداح  هتـشذگ  ناربمایپرب  مه  ربمایپ  زا  لبق  دـیوگ  یم  هک  دـیناوخ  یم  عوبطم  نحل  اـب  يداـع و  تروص  هب  هتـسهآ  دـنلب و 

، تسین هدش  يراج  گرم )  ) یعطق

ًائیَـش   َ هّللا َّرُـضَی  نتَلَف  ِهیَبَقَع  یلَع  ُِبلَقنَی  نَمَو  مُِکباقعأ  یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  نإَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٌلوسَر  الإ  ٌدَّمَُحم  امو  »
« َنیرِکاّشلا   ُ هّللا يِزجَیَسَو 

دوخ هنیـشیپ  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  سپ  .تسین  دنتفر ، دـندمآ و  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسا و  ربمایپ  هکنیا  زج  دـمحم 
شاداپ ار  نارازگـساپس  دنوادخ  دناسر و  یمن  ادخ  هب  ینایز  ددرگرب  یـسک  رگا  دیـشاب  نئمطم  امـش  تشگ ؟ دیهاوخرب  تیلهاج ) )

.داد دهاوخ 

یم رکذتم  ار  نآ  لوصا  زا  تیامح  مالسا و  يرای  رد  ناش  ناشخرد هتشذگ  درک و  یم  هدامآ  بالقنا  يارب  ار  راصنا  لوسر ، يارهز 
وا هب  ار  وا  قوقح  دـننادرگرب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  تفـالخ  دـننک و  ماـیق  مئاـق  تموکح  هیلع  رب  تساوخ  یم  اـه  نآ  زا  دـش و 

: تفگ دننادرگزاب و 

، مناوخ یم  ار  امـش  نم  هک  یعمتجم  یـسلجم و  رد  دنزاس ؟ یم  مورحم  ردپ  ثرا  زا  ارم  امـش  روضح  رد  ایآ  هلیق ، نادنزرف  يا  ناه 
هک یملظ  زا  دیونش و  یم  دینیب و  یم 

هاگآ دور ، یم  نم  هب 
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یسردایرف نم  دایرف  هب  دیهد و  یمن  خساپ  نم  يادن  هب  دیراد ، ارم  زا  عافد  يورین  گرب و  زاس و  دیراد و  يدایز  دارفا  امـش  .دیتسه 
هب هک  دیدوب  ناحلاص  ناگدیزگرب و  امـش  دیا ، هدش  هتخانـش  فورعم و  حالـص  ریخ و  هب  دـیتسه و  یگنج  نادرم  امـش  دـینک ، یمن 

دیداتسیا ناعاجـش  يور  رد  ور  هدش و  خاش  هب  خاش  اه  تما  اب  دیدش و  تمحز  لمحتم  هار  نیا  رد  دیدش و  باختنا  برع  اب  گنج 
ریخ و داتفا و  هار  هب  مالـسا  بایـسآ  امـش  ياه  يراکادـف  رثا  رد  هکنیا  ات  دـیدوب  ربنامرف  امـش  میداد و  یم  نامرف  امـش  هب  هتـسویپ  و 

ورف یگدیشاپ  مه  زا  يادص  دش ، شوماخ  رفک  شتآ  داتفا ، ششوج  زا  غورد  تسشن ، ورف  كرـش  هرعن  دش ، يراج  راگزور  تکرب 
، زاغآ زا  سپ  دینک و  یم  يراک  ناهنپ  یگتـشگرس و  نالعا ، نایب و  زا  دـعب  هنوگ  نیا ارچ  سپ  .داتفا  بیترت  هب  نید  ماظن  تسـشن و 

؟ دیتشگرب كرش  هب  نامیا ، زا  سپ  دینک و  یم  ینیشن  بقع 

اه نآ  هب  ور  باتع  مشخ و  اب  دید ، قح  يادن  هب  ار  اه  نآ  تباجتـسا  مدـع  اه و  نآ  يراوخ  راصنا و  یتسـس  ملاع  نانز  هدیـس  نوچ 
: تفگ داد و  رارق  باتع  دروم  ار  اه  نآ  درک و 

مدرک هاگآ  تسا ، هتفرگارف  ار  امـش  نطاب  رهاظ و  هک  یگریت  نالذخ و  یهارمگ و  نآ  زا  ار  امـش  تفرعم  تقد و  لامک  اب  نم  يرآ 
نونکا دمآ ، منابز  رب  هناریگشیپ  متسناوتن و  سبح  دش و  قاط  متقاط  دیهج و  نوریب  هب  یمـشخ  روش و  دش و  ناج  زیربل  هتـساوخان  و 

هب دیزاس و  دوخ  عیطم  مار و  ار  وا  دیریگب ، ار  كدـف  تفالخ و  هیاد  نیا  دـیدرک و  بصغ  قحان  هب  هک  يرتش  نیا  دـیربب  دـیریگب و 
هب رارقرب و  یقاب و  نآ  گنن  راـع و  نآ  لـمح  دراد ، مخز  وا  تشپ  حورجم و  هباد  نیا  ياـپ  هک  دـینادب  اـما  دـیوش ، راوس  یگدوسآ 

راگدنوادخ بضغ  شتآ  هب  لصتم  هتسویپ و  راکشآ و  یگـشیمه  گنن  هب  شندوب  موسوم  رادغاد و  لاعتم  دنوادخ  ناشن  تمالع و 
هچنادب تسا ، نارگن  دنوادخ  انامه  .تسا  راکبان  رافک  نارجاف و  بلق  هدنفاکش  هک  یشتآ  يوس  هب  ار  دوخ  بکار  تسا  هدنناشک  و 

ناتیارب هک  میامش  ربمایپ  تخد  نم  .دنریگ  یم  ياج  دنور و  یم  اجک  هب  ناملاظ  دناد  یم  دینک و  یم 
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امـش لاح  دیـشک ، میهاوخ  ماقتنازین  ام  دیهد ، ماجنا  دیناوت  یم  هچنآ  سپ  داد ، یم  میب  دیدش  باذع  هب  ار  امـش  دوب و  ریذـن  ریـشب و 
(1) .میتسه زور  نآ  رظتنم  زین  ام  دیشاب ، زور  نآ  رظتنم 

نآ زا  رترثؤم  رت و  غیلب  يا  هبطخ  دیـسر ، نایاپ  هب  تساراد  ار  مکاح  ماظن  هیلع  رب  یبالقنا  ياه  شزرا  ماـمت  هک  یبـالقنا ، هبطخ  نیا 
نیرضاح رد  ار  ارهز ÷ ترـضح  هبطخ  ریثأت  رکبوبا ، لاح ، ره  هب  .دندوب  نادرگور  تسار  هار  زا  توافت و  یب  موق  هکنیا  رگم  مدیدن 

مارتحا و راهظا  نآ  دهد و  تاجن  ار  ماظن  هک  درک  دروخرب  وا  اب  یساملپید  تسایس  اب  دیـسرت و  ماظن  هیلع  رب  شروش  زا  درک و  سح 
 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  هب  هودنا  نزح و  راهظا  نینچمه  وا و  هب  هشیاع  زا  شیب  صالخا 

ره دنا ، هدرک  فیلکت  وا  هب  ار  رما  نیا  هک  دنتـسه  اه  نآ  هتفریذـپ و  مدرم  رارـصا  هب  ار  تموکح  بصنم  هک  تشاد  راهظا  رکبوبا " "

کی رمع  هتفگ  هب  هک  ار  وا  تعیب  تیفیک  ام  لاح  تسناد و  نانآ  هجوتم  ار  تیلوئـسم  تسا و  هدرک  اه  نآ  رظن  اب  تسا  هدرک  يراک 
.مینک یم  نایب  هدوب  یناهگان  رما 

: رکبوبا ینامیشپ 

شا و هناخ  هب  شروی  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نت  هراپ  اب  هک  یبسانمان  دروخرب  نآ  يارب  دش  نامیشپ  تخـس  رکبوبا 
هتـسب نم  اب  گنج  يارب  اه  نآ  هکنیا  ولو  مدرک  یمن  زاـب  ار  همطاـف  هناـخ  رد  متـشاد  تسود  تفگ : درک و  شثرا  زا  ندرک  مورحم 

(2) .دندوب

، دوب هداد  ماجنا  شتما ) دزن  وا  هعیدو  هک   ) ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يارهز  هیلع  رب  هک  یتخـس  تامادقا  رب  ار  وا  شنادجو 
.درک یم  شنزرس 
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(: ع  ) ارهز ترضح  تیاضر  يارب  رمث  یب  ياه  ششوک 

بـسک يارب  نآ  دندیــشوک و  اـه  نآ  زا  تشذـگ  وا و  تیاـضر  بـسک  ادـخ و  لوـسر  هبیبـح  يدونــشخ  يارب  شقیفر ، رکبوـبا و 
دورو هزاجا  دنتفر و  وا  لزنم  هب  نیا  ربانب  .دنهد  رارق  نیملسم  ياضرا  هلیسو  ات  دوب  اه  نآ  تموکح  تیعورشم 

وا زا  دنتفر و  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  .دادن  ار  ناشباوج  دنتـساوخ ، دورو  هزاجا  هرابود  .درک  يراددوخ  هزاجا  نداد  زا  دنتـساوخ ،
، درک اه  نآ  يارب  دورو  هزاجا  تساوخرد  وا  زا  تفر و  ارهز ÷ ترـضح  دزن  هب  ماما  دریگب ، اه  نآ  يارب  روضح  هزاجا  هک  دنتـساوخ 

يور دنتـسشن ، وا  يور  يولج  دندمآ و  شیپ  دادن ، ار  اه  نآ  باوج  دندرک ، مالـس  دندش و  دراو  .داد  هزاجا  اه  نآ  هب  داد و  باوج 
لوسر هبیبح  يا  تفگ : وا  هب  رکبوبا  .داد  اه  نآ  هب  هزاجا  دونـشب ، ار  اه  نآ  راـتفگ  هک  دـندرک  رارـصا  دـنادرگ و  اـه  نآ  زا  ار  دوخ 

مراد و رت  تسود  مرتـخد  هشیاـع  زا  ار  وـت  نم  نم و  هب  یکیدزن  زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  دزن  ادـخ  لوـسر  هـب  یکیدزن  هـّللاو  ادـخ ،
..مدنام یمن  یقاب  وا  زا  دعب  مدرم و  یم  تردپ  ياج  هب  نم  هک  متشاد  تسود 

رگم دوبن  مدش ، هّللا  لوسر  زا  وت  ثاریم  وت و  قح  عنام  هکنیا  مسانـش و  یم  ار  وت  فرـش  ار و  وت  لضف  مسانـش و  یم  ار  وت  نم  هکنیا 
: دیوگ یم  هّللا  لوسر  مدینش  هکنیا 

...تسا هقدص  میتشاذگ  ام  هچنآ  میراذگ ، یمن  یقاب  یثرا  ام 

درک و هجوت  وا  يوس  هب  تسین و  نآ  هرابود  ندرک  در  هب  يزاین  درک و  در  دوخ  دیواج  هبطخ  رد  ار  تیاور  نیا  ادخ  لوسر  نت  هراپ 
: تفگ اه  نآ  هب  دوب ، کیرش  وا  اب  مه  رمع 

همطاف تیاضر  تفگ : یم  ادخ  لوسر  دیدینش  ایآ  میهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش 
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سک ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود  ارم  رتخد  همطاف  سک  ره  تسا ، نم  مشخ  زا  همطاف  مشخ  تسا و  نم  تیاضر  زا 
...؟ تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دنک  نیگمشخ  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هدرک  دونشخ  ارم  دنک  دونشخ  ار  همطاف 

.میدینش دنتفگ : دندرک و  قیدصت 

: تفگ كانهودنا  یبلق  نزح و  اب  تفرگ و  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  ود  تروص و  سپ 

تاقالم ار  ادخ  لوسر  رگا  دیدومنن و  دونـشخ  ارم  دـیدرک و  كانمـشخ  ارم  امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وا  ياه  هکئالم  ادـخ و  نم 
...میامن یم  وا  هبار  امش  تیاکش  منک 

: تفگ وا  هب  همطاف ÷ ترضح  درک ، هیرگ  هب  عورش  رکبوبا 

ریز نیمز  دوب ، رت  تخـس  ریـشمش  برـض  زا  اه  نآ  يارب  تاملک  نیا  ، (1) مناوخ یم  وت  هیلع  رب  ار  ادـخ  يزامن  ره  زا  دـعب  ادـخ  هب 
رب هک  دنتـسناد  دنروآ و  تسد  هب  ار  لوسر  ءارهز  تیاضر  دنتـسناوتن  دنتـشگرب و  هناخ  هب  هنادیماان  تشگ و  یم  ایـسآ  نوچ  ناشیاپ 

(2) .تسا كانبضغ  كانمشخ و  اه  نآ  يود  ره 

بـضغ هب  ادخ  هک  تسناد  یم  داد و  تسد  زا  ار  لوسر ÷ يارهز  تیاضر  نوچ  دـشاب ، نوزحم  دـنک و  هیرگ  هک  تشاد  قح  رکبوبا 
(3) .دوب هدرک  ثیدح  شردپ  هک  هنوگنآ  دنک  یم  بضغ  وا 
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ع)  ) ماما هاگیاج  زا  يوترپ 

هراشا

یفنم عضوم  رکبوبا  تموکح  اب  ماما  عضوم 

ریسفت یعرش و  ماکحا  نیودت  اب  ماما  دوب ، یلکش  ره  هب  همکاح  هاگتسد  رد  ندرکن  تکرـش  و  مدرم ، زا  لماک  يریگ  هشوگ  اب  مأوت 
.دنتفاترب خر  وا  زا  مه  مدرم  دنادرگ و  يور  مدرم  زا  میرک  نآرق 

لح دندرک و  یم  ادیپ  یهقف  لئاسم  رد  یلکـشم  هک  یتقو  رگم  دندرک ؛ یمن  هعجارم  وا  هب  اه  نآ  درک و  یمن  هعجارم  اه  نآ  هب  ماما 
.داد یم  ار  اه  نآ  خساپ  وا  دندش و  یم  لسوتم  وا  هب  دنتسناد  یمن  ار  نآ 

تفرگن شیپ  رد  ار  گنج  باب  وا  اب  درک و  ذاختا  رکب  یبا  تموکح  رد  یفرط  یب  عضوم  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  دنسرپ : یم  يرایـسب 
هب ار  وا  هک  یبابسا  زا  یـضعب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  درک ؟ رایتخا  يریگ  هشوگ  دنادرگور و  نآ  زا  دریگب و  روز  هب  ار  شقح  هک 

: دنک یم  هراشا  هتشاداو  دوخ  قح  زا  یشوپ  مشچ 

یماظن يورین  دوبن   - 1

تابسانم زا  يرایـسب  رد  وا  تشادن و  دریگب ، تسد  رد  ار  تموکح  مامز  دوش و  بلاغ  ثداوحرب  دناوتب  هک  یماظن  يورین  چیه  ماما 
: هلمج زا  تسا  هدرک  حیرصت  نآ  هب 

: دیوگ یم  هیقشقش  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  وا  فلا :

دوجو هب  هک  یکیرات  از و  ناقفخ  طـیحم  نیا  رد  اـی  مزیخاـپ ، هب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  اـهنت  تسد  اـب  اـیآ  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد 
هگن نیگهودـنا  راگدرورپ  تاقالم  تمایق و  ات  ار  نامیااب  نادرم  ریپ و  ار  ناـناوج  هدوسرف و  ار  ناریپ  هک  مزاـس  هشیپ  ربص  دـندروآ ،

رت هنادنمدرخ  ار  يرابدرب  ربص و  تسرد ، یبایزرا  زا  سپ  دراد ، یم 

209 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


هک متـسیرگن  یم  دوخ  ناگدید  اب  دوب و  هدنام  نم  يولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  مدـید ،
(1)  . ..دنرب یم  تراغ  هب  ارم  ثاریم 

ییورین وا  دزن  نیا ، ربانب  .تسا  رکب  یبا  تموکح  نامز  رد  روای  دوبن  زا  ییاه ، یتخـس  یتحاران و  زا  یکاح  وا ، باطخ  زا  عطقم  نیا 
ناوختسا مشچ و  رد  راخ  شربص ، هک  دنک  ربص  دیاب  شقح  عاجرا  يارب  درب ، هانپ  نآ  هب  هک  یهاگهانپ  دنک و  کمک  وا  هب  هک  دوبن 

.دوب ولگ  رد 

رب هدید  هتفر ، ورف  مشچ  رد  راخ  سپ  دتفیب ، رطخ  هب  ناشناج  مدوبن  لیام  مرادن و  متیب  لها  زج  يروای  مدـید  مدرک ، هاگن  سپ  ب - 
لظنح هایگ  زا  رت  خلت  هک  يرما  رد  مشخ  ندروخ  ورف  رد  مدیـشون و  ار  خلت  ماج  هدرک ، ریگ  نآ  رد  ناوختـسا  يولگ  اب  مداهن و  مه 

(2) .دوب

رادـفرط یـسک  شردارب  نادـنزرف  شنادـنزرف و  دـننام  شنادـناخ  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هک ، تسا  نآ  زا  یکاـح  عطقم  نیا 
یکانتـشحو رطخ  اب  تما  هکنیا  هفاضا  هب  دندش  یم  هتـشک  یمـشاه  نادناخ  همه  دـش  یم  زاب  رکب  یبا  اب  گنج  باب  رگا  تشادـن و 

.دش یم  وربور 

يارهز اـب  دـنک ، ماـمتاه  نآ  رب  ار  تجح  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـندرک و  تعیب  رمع  راـشف  تحت  رکبوبا ، اـب  مدرم  رتـشیب  ج - 
، درک یم  تقو  تموکح  هیلع  رب  هزرابم  کمک و  تساوخرد  اه  نآ  زا  تفر و  یم  راـصنا  نیرجاـهم و  هناـخ  رد  هب  اـه  بش  لوسر 

: دنتفگ یم  هّللا  لوسر  رتخد  هب  اهنآ 

210 ص :

ص31. ج1 ، ْهغالبلا ، جهن  - - 1

ص67. ج1 ، هغالبلا ، جهن  - - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 592 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_210_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_210_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ یم  درک و  یم  در  ار  اه  نآ  نخس  هللا  لوسر  هبیبح  میدرک ، تعیب  رکبوبا )  ) درم نیا  اب  ام  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 

...؟ دیربب وا  ریغ  هناخ  هب  شا  هناخ  زا  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ثاریم  دیهاوخ  یم  ایآ 

: دنتفگ یم  دندروآ و  یم  رذع 

ار اه  نآ  باوج  مالـسلا  هیلع  ماما  میدنادرگ ، یمنرب  يور  وا  زا  ام  دوب ، هدـمآ  رکب  یبا  زا  لبق  وت  رهوش  رگا  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا 
: تفگ داد و 

...؟ مدرک یم  هزرابم  وا  تنطلس  يارب  مدرم  اب  مدش  یم  جراخ  دعب  مدرک ، یمن  نفدو  متشاذگ  یم  هناخ  رد  ار  ادخ  لوسر  دیاب  ایآ 

: تفگ درک و  یم  دیکأت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نانز  هدیس 

(1) .دشک یم  باسح  امش  زا  ادخ  دیداد ، ماجنا  امش  هچنآ  داد و  یم  ماجنا  دیاب  داد ، ماجنا  نسحلاوبا  هچنآ 

هجو چـیه  هب  ار  وا  هیلع  رب  یماـظن  ماـیق  ناوت  وا  هکنیا  دوب و  تیاـضر  مدـع  رب  ینبم  رکبوبا ، تموـکح  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  عـضوم 
.تشادن

نیملسم تدحو  ظفح   - 2

هب میمـصت  موق  هک  ینامز  ار  نیا  دوب و  نیملـسم  تدـحو  رب  وا  رارـصا  درک ، یم  توعد  موق  اـب  تملاـسم  هب  ار  ماـما  هک  یثداوح  زا 
: تفگ تشاد و  راهظا  دنتفرگ ، نامثع  اب  تعیب 

ملاس نیملسم  روما  هک  یمادام  منک  یم  میلست  ار  نآ  هّللاو ! متسه و  نارگید  زا  تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  نم  هک  دیناد  یم  امش 
نم هلیسو  نیا  هب  دشابن ، نم  رب  زج  یملظ  نآ  رد  دنامب و 

211 ص :

ص12. ج1 ، ْهسایسلاو ، ْهمامالا  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 593 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دننک یم  تباقر  نآ  قرب  قرز و  يارب  مدرم  هچنآ  زا  منک  یم  يریگ  هرانک  منک و  یم  بلط  ار  نآ  لضف  رجا و 

هملک تدحو  نیملسم و  تدحو  ظفح  رطاخ  هب 

.درک رظن  فرص  شقح ، ندش  عیاض  رب  هودنا  یتحاران و  زا  تشاد  نورد  رد  هچنآ  زا  درک و  حلص  نانآ  اب  ماما  اه ، نآ  نایم 

ع)  ) ارهز ترضح  هودنا  مغ و 

 - ردـپ نادـقف  ببـس  هب  شنت  هراپ  ادـخ و  لوسر  رتخد  دـیدش  یتحاراـن  تفرگ ، ربرد  ار  ماـما  هک  یجنر  نیرت  تخـس  نیرتگرزب و 
تفرگ و یم  ار  وا  ربق  كاخ  زا  يرادـقم  دوب ، هتـشادزاب  ملکت  زا  ار  وا  رو و  هلعـش  ار  شقیفر  بلق  وا  قارف  دوب .-  شناج  زا  رتزیزع 

: تفگ یم  درک و  یم  یتحار  ساسحا  دیسوب و  یم  دییوب ، یم  تشاذگ ، یم  شمشچ  رب 

ٍدمحأ هبُرت  َّمَش  نَم  یلع  اذام 

ایلاوَغ ِنامَّزلا  يدَم  َّمَشَی  نأ ال 

اهَّنأ ول  ُبئاصم  یلَع  تَّبُص 

اِیلاَیل َنرِص  ِماّیألا  یلع  تَّبُص 

يرَّثلا ِقابطأ  تَحت  ِبَّیَغُمِلل  ُلق 

ایئادنو یتخرَص  ُعمست  َتنک  نإ 

ٍدّمحم ِّلِِظب  یمح  تاذ  ُتنک  دق 

اِیلامِج ناکو  ٍمیَض  نِم  َشخأ  ال 

یقَّتاَو ِلیلَّذِلل  ُعَضخأ  َمویلاف 

اِیئادِِرب یِملاظ  ُعَفدأو  یمیَض 

اِهلَیل یف  ُهَّیِرُمق  تََکب  اذإف 

ایِحابَص ُتیََکب  ٍنصُغ  یلَع  ًانَجَش 

یِسنوم َكَدَعب  َنزُحلا  َّنَلَعجألف 
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(2) ایِحاشِو َکیف  َعمَّدلا  َّنَلَعجألو 
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.دیوبن ار  اهرطع  راگزور  همه  رد  هک  تسین  یکاب  دیوبب  ار  دمحا  تبرت  هکنآ  ره 

.دنتشگ یم  لیدبت  اه  بش  هب  دمآ  یم  دورف  اهزور  رب  رگا  هک  هدش  دراو  ییاه  تبیصم  نم  رب 

.يونش یم  ارم  يادص  دایرف و  رگا  وگب  هدش  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هکنآ  هب 

.دوب نم  رویز  وا  مداد و  یمن  هار  دوخ  هب  یمیب  یتخس  زا  هک  متشاد  یهانپ  دمحم  هیاس  رد  نم 

.منک یم  رود  ار  مرگمتس  ما  هماج  اب  میوگب و  نخس  مناوت  یمن  دوخ  جنر  زا  مشک و  یم  متس  نالیلذ  ربارب  رد  زورما  و 

.میرگ یم  حبص  ماگنه  هب  نم  دیرگب  يا  هخاش  رب  هودنا  هب  ماگنه  بش  يرمق ، رتوبک  هاگره  سپ 

.مزاس یم  دوخ  لیامش  ار  کشا  وت  قارف  زا  مهد و  یم  رارق  دوخ  سنوم  ار  هودنا  وت  زا  سپ 

دوب شناج  زا  رتزیزع  هک  شردپ  نادقف  رب  وا  هودنا  لوسر و  يارهز  میاد  نزح  تایبا ، نیا 

تفرگ یم  ار  نآ  رون  دش ، یم  دراو  نشور  ياهزور  رب  رگا  هک  دروآ  يور  نم  رب  تخس  یتبیصم  دیوگ  یم  هدیشک و  ریوصت  هب  ار 
.درک یم  لیدبت  هریت  بش  هب  ار  نآ  و 

رب مدرم  عامجا  هدش و  ناشیا  هب  وا  زا  دعب  هک  تسا  یمتس  ملظ و  شراوگرزب و  ردپ  نامز  رد  وا  مارتحا  تزع و  زا  یکاح  تایبا  نیا 
.دومن یم  هدافتسا  دوخ  يادر  زا  ملظ  عفر  يارب  هک  وا ، لئاضف  زا  یشوپ  مشچ  وا و  قح  ندرک  لامیاپ  يارب  شا  هناخ رد 

.دننز یم  لثم  نآ  هب  خیرات  لوط  رد  هک  دیدرگ  هناگ  جنپ  ناگدننک  هیرگ  زا  یکی  ات  داد  همادا  يراز  هیرگ و  هب  هّللا  لوسر  هعیدو  و 
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زا وا  دـیوگ و  تیلـست  شردـپ  كاندرد  تبیـصم  هب  ار  وا  ات  تساوخ  هزاجا  وا  زا  کـلام  نب  سنا  هکنیا  شردـپ  رب  وا  داـیز  قوش  و 
: تفگ وا  هب  داد ، رارق  شربق  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  یناسک 

..؟ یتسه کلام  نب  سنا  وت 

.هّللا لوسر  رتخد  يا  یلب ، تفگ :

: تفگ وا  هب  هیرگ  زوس و  اب 

شمشچ زا  کشا  نیرت  نازوس  درک و  عطق  ار  شمالک  سنا  (1) و  دیزیرب ادخ  لوسر  يور  رب  كاخ  هک  دش  یضار  ناتسفن  هنوگچ 
.تفرگ رارق  هودنا  مغ و  رد  تخیر و  ورف 

لـسغ نآ  رد  ار  شردپ  هک  ار  ینهاریپ  درک  رارـصا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  لوسر  يارهز  دایز  هودـنا 
ار شردپ  يوب  نوچ  درک ، ندیسوب  ندیئوب و  هب  عورـش  تفرگ و  ترـسح  هودنا و  اب  دروآ  ار  نآ  نوچ  .دهدب  ناشن  وا  هب  دوب ، هداد 

.درک یم  سح  دوب ، هدش  دیدپان  وا  رظن  زا  هک 

ماـما هب  دـش ، یم  ماـمت  نارگ  مدرم  هب  نیا  تخادرپ و  یم  هیرگ  هب  مادـم  بش  یکیراـت  نـشور و  زور  رد  ادـخ  لوـسر  نـت  هراـپ  و 
تحارتسا دـنباوخبدنناوت و  یمن  اه  نآ  نوچ  دـهد ، رارق  ندرک  هیرگ  يارب  ار  یـصاخ  تقو  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  تیاـکش 

نسح و شنادنزرف  وا  اب  تفر و  یم  هنیدم  نوریب  هب  اهزور  داد و  ار  اه  نآ  هتـساوخ  باوج  دناسر و  وا  ضرع  هب  ار  نآ  ماما  دننک و 
نیسح و
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هناخ هب  شنادـنزرف  اب  بورغ  کیدزن  درک ، یم  هیرگ  شردـپ  يارب  زور  لوط  رد  تسـشن و  یم  یتخرد  ریز  دوب و  بنیز ÷ شرتخد 
، درک یم  هیرگ  باتفآ  ریز  رد  سپ  دندرک ، عطق  زین  ار  تخرد  نآ  اما  دوب ، هتفرگارف  هودنا  نزح و  ار  نآ  هک  يا  هناخ  تشگ ، یمرب 

يا هناخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

هتفگ هراب  نیا  رد  وا  هک  دنهد  یم  تبـسن  دـمحم  لآ  يدـهم  هب  داد و  رارق  هیرگ  يارب  يرقم  دـیمان ، نازحالا " تیب   " ار نآ  تخاس 
: تسا

اهالُعَو ال  ُتذَخَّتا -  ینارت  مأ 

ِرورُس َتَیب  ِنازحألا  ِتیب  َدعب 

.مشاب هدیزگ  يداش  هناخ  نازحالا  تیب  زا  دعب  هک  شتمظع  هب  دنگوس  هن  ینیب ، یم  ارم  ایآ 

راصنا رجاهم و  نانز  درک و  هدرمژپ  لگ  نوچ  ار  وا  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  ضرم  ات  تشاذگ  رثا  هللا  لوسر  هعیدو  رب  هدنـشُک  هودنا 
: دنتفگ وا  هب  دنتفر و  وا  تدایع  هب 

..؟ يا هنوگچ  تا  یضیرم  اب  هللا ، لوسر  رتخد  يا 

: تفگ ترسح  هودنا و  نزح و  اب  مأوت  ییادص  اب  تخادنا و  اه  نآ  بناج  هب  یهاگن  سپ 

، منک یم  تاقالم  امـش  زا  هصغ  مغ و  اب  ار  شلوسر  ادخ و  مدنـسرخ ، امـش  ییادج  زا  مرفنتم و  رازیب و  امـش  يایند  زا  هک  دـینیب  یم 
(1)  . ..دیدرگن هتخانش  نم  تمرح  دشن و  هتفریذپ  وا  شرافس  دندومنن و  نم  تفارش  تاعارم  دشن ، ظفح  نم  قح 

ربمایپ تیـصو  تاعارم  دندرکن و  ظفح  ار  وا  قح  هک  تسوا  قح  هب  موق  ریـصقت  زا  يو  نزح  هودـنا و  همادا  زا  یکاح  تاملک  نیا  و 
.دندومنن وا  هرابرد  ار 

215 ص :

ص95. ج2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 598 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_215_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دنتفگ وا  هب  دندومن و  ار  وا  تافو  ماگنه  روضح  تساوخرد  دیسر ، موق  نانز  هب  وا  يدونشخان 

.زاس دنم  هرهب  تلسغ  مسارم ) رد   ) روضح زا  ار  ام  هّللا ، لوسر  رتخد  يا 

: تفگ یتحاران  اب  تفریذپن و 

(1)  . ..مرادن امش  روضح  هب  يزاین  دیتفگ ؟ مردام  هرابرد  هک  ار  هچنآ  دیئوگب  نم  هرابرد  دیهاوخ  یم  ایآ 

گرم رتسب  رد  ع )  ) ارهز ترضح 

بلق دش و  رتدب  زور  هب  زور  وا  ضرم  تفرگارف و  شقح  بصغ  شردپ و  نادـقف  رب  جـنر  درد و  زا  یتخـس  جاوما  ار  لوسر  يارهز 
یب هک  ار  شردپ  وا و  نیب  تاقالم  نامز  داد و  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  تعرـس  هب  یناوج  هحوبحب  رد  ار  وا  درک و  هطاحا  ار  شکزان 

.تخاس مهارف  دوب ، شراظتنا  رد  هناربص 

وا تیصو 

: اهنآ هلمج  زا  درک  تیصو  دنچ  يروما  هب  دش  رضاح  وا  دزن  نوچ  درک ، عادو  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ارهز ÷ ترضح 

.دنک نفد  کیرات  بش  رد  ار  وا  رهطم  مسج  هکنیا   - 1

نآ نوچ  دنوشن ، رـضاح  وا  هزانج  عییـشترد  دندرک  راکنا  ار  شقح  دنا و  هدرک  ملظ  وا  هب  هک  ییاهنآ  زا  کی  چـیه  هکنیا  رگید   - 2
.دنتسه وا  ردپ  نمشد  وا و  نمشد  اه 
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.دشاب خیرات  لوط  رد  وا  یتیاضران  يارب  يزمر  ات  دیامن  یفخم  ار  وا  ربق  ياج   - 3

دنداد یم  رارق  هتخت  يور  رب  ار  ناشتاوما  مدرم  نوچ  دنهد ، رارق  نآ  لخاد  رد  ار  وا  سدـقم  هزانج  هک  دـنزاسب  یتوبات  وا  يارب   - 4
.تشاد تهارک  نآ  زا  دنک و  هاگن  وا  ندب  رب  يدحا  تساوخ  یمن  وا  دوب و  ادیپ  مسج  هک 

.داد خساپ  دوب ، هودنا  مغ و  زا  رپ  هک  شتاساسحا  هب  دش و  ادج  وا  زا  دوب  هیرگ  قرغ  هک  یلاح  رد  دش و  نآ  يارجا  هب  دهعتم  ماما 

هدـنز وا  زا  دـعب  تساوخ  یمن  هک   ) شردـپ هب  يدوز  هب  هک  تسناد  یم  نوچ  دـش  رهاظ  وا  رد  رورـس  مئالع  شتاـیح ، رخآ  زور  رد 
ترایز هب  هک  داد  روتسد  درک و  تسرد  دشاب ، یفاک  زور  نآ  يارب  هک  یماعط  داد و  وشتسش  ار  شنادنزرف  دوش و  یم  قحلم  دشاب )

بوذ هصغ  هودنا و  زا  شبلق  هک  یلاح  رد  دش  يراج  شا  هرهچ  رب  کشا  نیرت  كانزوس  درک و  عادواه  نآ  اب  دنورب و  ناشدج  ربق 
.دوب هدش 

.دندوب بارطضا  رد  تخس  دندش و  جراخ  هناریحتم  هصغ  مغ و  اب  نینسح  و 

: تفگ وا  هب  دوب ، وا  تمدخ  یضیرم و  راد  هدهع  وا  درک و  هجوت  سیمع " تنب  ءامسا   " هب ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هعیدو 
.ردام يا 

؟ ادخ لوسر  هبیبح  يا  یلب ، تفگ :

.زیرب بآ  نم  يارب  تفگ :

: تفگ وا  هب  سپس  دومن ، لسغ  وا  درک و  ایهم  ار  بآ  درک و  مادقا  ءامسا 

.روایب ارم  دیدج  سابل 

: دز ادص  ار  وا  هرابود  دروآ و  ار  وا  سابل 
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...هدب رارق  هناخ  طسو  رد  ارم  باوختخر 

طایح طسو  رد  ار  باوختخر  ءامسا  .دوش  یم  قحلم  شردپ  هب  ربمایپ  هعیدو  هک  درک  سح  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  دیـسرت و  ءامـسا 
: تفگ یفیعض  يادص  هب  درک و  هجوت  ءامسا  يوس  هب  دنادرگ ، هلبق  فرط  هب  ار  وا  دناباوخ و  ولهپ  هب  ار  وا  داد و  رارق  هناخ 

(1)  . ..درادنرب نم  يور  زا  هدرپ  یسک  مدش ، كاپ  نم  موش و  یم  حور  ضبق  نونکا  نم  ردام ، يا 

.دوب ایوگ  ادخ  رکذ  هب  شنابز  دش و  جراخ  شنت  زا  ناج  ات  درک  یم  توالت  ار  میرک  نآرق  تایآ  نانز  هدیس 

حور نیا  .درک  زاورپ  دوب ، هدش  دراو  وا  رب  جنر  تبیصم و  زا  هچنآ  زا  دوب  یکاش  هک  یلاح  رد  لاعتم  يادخ  يوس  هب  شگرزب  حور 
.تفرگ رارق  ادخ  ءایبنا  لابقتسا  دروم  دندرک و  هرصاحم  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هکئالم  دش و  راپسهر  ناوضر  نانج و  يوس  هب  گرزب 

.تفاین نامیا  تسادق و  رد  ادخ  لوسر  نت  هراپ  دننام  یگدنز ، لحارم  مامت  رد  ایند  نامسآ 

قرغ هک  یلاح  رد  داد  عالطا  اه  نآ  هب  ار  وا  تافو  ءامسا  سپ  دندرک ، لاؤس  ردام  زا  دنتـشگرب و  هناخ  هب  قوش  روش و  اب  نینـسح  و 
.دوب هیرگ  نویش و  رد 

ردام مسج  يوس  هب  تعرس  هب  دوب ، يا  هقعاص  نوچ  اه  نآ  يارب  ربخ  نیا 
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: تفگ تخادنا و  ردام  يور  هب  ار  دوخ  نسح  دنتفاتش ،

.دوش جراخ  مندب  زا  حور  هکنآ  زا  لبق  نک  ملکت  نم  اب  ردام ، يا 

: تفگ یم  دوخ  ناج  اب  تخادنا و  ردام  يور  رب  ار  دوخ  نیسح  و 

.دشاپب مه  زا  مبلق  هکنیا  زا  لبق  نک  ملکت  نم  اب  متسه ، وت  نیسح  نم  ردام ، يا 

هب سپ  دـننک ، ربخاب  ناشردام  گرم  زا  ار  ناشردـپ  هک  تساوخ  اه  نآ  زا  داد و  یم  یلـست  دیـسوب و  یم  تفرگ ، ار  اـه  نآ  ءامـسا 
: دندیسرپ دندرک و  لابقتسا  اه  نآ  زا  ناناملسم  دندرک و  تکرح  هیرگ  لاح  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دجسم  يوس 

..؟ دینک یم  هیرگ  ناتدج  یلاخ  ياج  يارب  دیاش  دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 

: دنداد خساپ  هیرگ  هودنا و  اب 

..تفر ایند  زا  همطاف  نامردام 

: تفگ یم  دینش ، ار  روآدرد  ربخ  یتقو  ماما 

..؟ دمحم رتخد  يا  مهد  یلست  ار  دوخ  یسک  هچ  هب 

..؟ مهد یلست  ار  دوخ  یسک  هچ  هب  وت  زا  دعب  مداد ، یم  یلست  ار  دوخ  وت  اب 

شرهطم مسج  يور  هب  ار  دوخ  دیـسر  وا  هب  نوچ  دوب و  يراـج  شنامـشچ  زا  کـشا  هک  یلاـح  رد  تفر  هناـخ  يوس  هب  تعرـس  هب 
: تفگ یم  تفرگارف و  ار  وا  مغ  ّمه و  تخادنا و 

ٌهقُرف نیلیلخ  نم  ٍعامتجا  ّلکل 

ُلیلق ِقارِفلا  نود  يذَّلا  ُّلکو 

ٍدمحأ دعب  ًامطاف  يداقتفا  ّنإو 

ُلیلخ َمودی  نأ ال  یلع  ٌلیلد 

.تسا كدنا  دشاب  ییادج  زا  رتمک  هچنآ  ره  دشاب و  یندش  ادج  یتسود  ود  ره  ندش  عمج  يارب 
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.دنام یمن  رادیاپ  یتسود  چیه  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  مداد  تسد  زا  ربمایپ  زا  دعب  ار  همطاف  نم  هکنیا  و 

یب ربمایپ  هعیدو  هزانج  عییـشت  ضیف  زا  ات  دندروآ  يور  ماما  هناخ  هب  يوس  ره  زا  مدرم  دـش و  دـنلب  هنیدـم  زا  نویـش  هیرگ و  يادـص 
ار وا  قح  تاعارم  هک  یناسک  دنشابن ، بیصن 

.دندرکن

، درک رادربخ  ار  مدرم  ناملـس  .داتفا  ریخأت  هب  هزانج  عییـشت  دیوگب  دنادرگرب و  ار  مدرم  دومرف  يدـمحم  ناملـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
: تفگ وا  هب  دش و  وا  عنام  ءامسا  دنیبب ، ار  هزانج  ات  درک  تکرح  ماما  هناخ  يوس  هب  هشیاع  .دنتشگرب 

وا اب  درک و  مادقا  وا  لسغ  يارب  ماما  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  نوچ   (1)  . ..دوش دراو  وا  رب  مراذـگن  ار  یـسک  هک  تسا  هدرپس  نم  هب 
وا اب  هک  داد  هزاجا  لافطا  هب  درک  نفک  ار  وا  نوچ  .دوب  هدرک  رادـغاد  ار  اـه  نآ  بلق  هصغ  مغ و  دـندوب ، ءامـسا  بنیز و  نینـسح و 

شا هبخن باحـصا  دوخ و  سدقم ، مسج  اب  ناکدوک  عادو  زا  سپ  دنکفا و  وا  يور  هب  يراز  هیرگ و  اب  ار  دوخ  کی  ره  دـننک ، عادو 
وا اب  سپـس  درکن ، رادربخ  اه  نآ  زج  هب  شربق  لحم  زا  ار  يدحا  دنداد و  تکرح  دوخ  يدـبا  هاگمارآ  يارب  ار  وا  دـندناوخ و  زامن 

: تفگ یم  تسیرگ و  یم  شربق  رانک  رد  دومن و  ناهنپ  ار  وا  ربق  شتیصو  قبط  درک و  عادو 

يا تسا  هدیسر  امش  هب  ناباتـش  هدمآ و  دورف  تراوج  رد  نونکا  مه  هک  ترتخد  .نم  فرط  زا  یمالـس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 
مک همطاف  نداد  تسد  زا  اب  نم  يرابدرب  ربص و  ادخ ، ربمایپ 
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نکمم ییابیکش  مدیشک  ار  وت  تبیـصم  ینیگنـس  هدید و  ار  وت  ییادج  یتخـس  هک  نم  يارب  اما  مرادن ، يراد  نتـشیوخ  ناوت  هدش و 
، درک زاورپ  مندرگ  هنیـس و  نایم  وت  یمارگ  ناج  تلحر ، ماـگنه  مداـهن و  ربق  ناـیم  رد  ار  وت  دوخ  تسد  اـب  هک  مدوب  نم  نیا  تسا ،

نیا زا  دیـسر ، شبحاص  هب  دش و  هدـنادرگ  رب  يدوب  هدرپس  نم  هب  هک  یتناما  سپ  میدرگ ، یمزاب  ادـخ  هب  میئادـخ و  زا  ام  همه  سپ 
يدوز هب  دـنیزگرب ، نم  يارب  ار  وت  یگدـنز  هناـخ  ادـخ  هک  زور  نآ  اـت  تسا  يراد  هدـنز  بش  میاهبـش  هنادواـج و  نم  هودـنا  سپ 

ام كانهودنا  لاوحا  سرپب و  همطاف  زا  دندرک ، عامتجا  وا  رب  يراکمتـس  رد  هنوگچ  وت  تما  هک  تخاس  دهاوخ  هاگآ  ار  وت  ترتخد 
هدننک عادو  مالس  امـش ، يود  ره  هب  نم  مالـس  تسا ، هتـشگن  شومارف  وت  دای  هدشن و  يرپس  يراک  زور  زونه  هک  ریگ ، ربخ  وا  زا  ار 

رانک رد  رگا  تسین و  یگتـسخ  زور  زا  مدرگ  یمزاب  وت  تمدـخ  زا  رگا  دـنک ، یمن  مالـس  یلد  هتـسخ  ای  يدونـشخ  يور  زا  هک  يا 
(1) .دشاب یمن  هداد  هدعو  ار  نارباص  ادخ  هچنآ  هب  ینامگدب  زا  منیشن  یم  تربق 

تشذگ هک  هنوگنآ  .تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هعیدو  نادقف  زا  وا  دیدش  درد  قیمع و  نزح  زا  یکاح  تاملک  نیا 
رارصا دوب و  هدیسر  شنت  هراپ  هب  موق  زا  هک  یجنر  تبیصم و  زا  هچنآ  رب  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  تیاکـش  رد 

.دیامن ربخاب  دوب ، هدش  وا  زا  دعب  هاتوک  تدم  نیا  رد  هک  یملظ  زا  ار  وا  هک  شرتخد  زا  لاؤس  رد  وا 

رد هک  تسیرگن  یم  شلافطا  هب  وا  .دوب  هدرک  هطاحا  ار  وا  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  نارحب  هک ، یلاح  رد  تشگرب  شا  هناخ  هب  ماـما 
هار رد  داهج  هک  وا  زا  مدرم  ینادرگ  يور  هب  ..دوبر و  ار  وا  لجا  یناوج  راهب  رد  هک  یـسک  دـندوب ، هیرگ  رد  قرغ  ناـشردام  يازع 
مغ ّمه و  تسیرگن و  یم  دنتفرگ ، هدیدان  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  يو  تبارق  هدرک و  شومارف  ار  وا  مالـسا  ادخ و 

.دش یم  هفاضا  يو 
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وا تکراشم  یسایس و  روما  مامت  زا  وا  ندرک  رود  هب  میمصت  دندنادرگ و  يور  وا  زا  مدرم  دنادرگ و  يور  مدرم  زا  ماما  لاح ، ره  هب 
.دندش یتلود  روما  مامت  رد 

دنا هدرک  تیاور  نیخروم  .دادن  یتلود  بصنم  دنتشاد ، لیامت  ماما  هب  هک  ار  یناسک  زا  يدحا  رکبوبا ، تموکح  هک  تسا  رکذ  لباق 
يارب يا  هناهب  درک و  رانکرب  دوب ، هدش  باختنا  ماش  حـتف  يارب  هک  يرکـشل  تسایر  زا  ار  صاعلا " نب  دیعـس  نب  دـلاخ   " رکبوبا هک 
یتمس چیه  هک  روطنامه   (1) .درک يروآدای  وا  هب  رمع  ار  بلطم  نیا  هفیقـس ؛ زور  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هب  وا  لـیم  رگم  دوبن  وا  لزع 

زا ییاـج  رب  نایمـشاه  زا  یکی  دریمب و  دـسرت  یم  هک  تفگ  یم  ار  نآ  تلع  ساـبع  نبا  هب  رمع  دادـن و  نایمـشاه  زا  کـی  چـیه  هب 
(2) .دهد خر  تفالخ  هرابرد  درادن  تسود  وا  هک  يزیچ  نآ  دشاب ، ریما  یمالسا  تکلمم 

: هلمج زا  دندوب ، يوما  نادناخ  زا  رکبوبا  ماکح  رتشیب 

ماش تموکح  وا  تافو  زا  دعب  درک و  تعیاشم  برثی  رهـش  نوریب  زا  يا  هلـصاف  ات  ار  وا  (3) و  دوب ماش  مکاح  نایفسوبا  نب  دیزی   - 1
.دیسر هیواعم  شردارب  هب 

(4) .درک هکم  مکاح  یلاو و  ار  وا  .صاعلا  یبا  نب  دیسا  نب  باتع   - 2

(5) .درک فئاط  مکاح  یلاو و  ار  وا  .صاعلا  یبا  نب  نامثع   - 3

(6) .داد رارق  نارجن  همه  زاجح و  دح  نیرخآ  نیبام  رب  لماع  ار  نایفسوبا   - 4
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، رکبوبا تسایس  ِنیرظان  .دندرک  لاغشا  یمالـسا  تلود  رد  ار  ساسح  ياه  تسپ  دیـشخرد و  نایوما  هراتـس  میمـصت  نیا  يارجا  رد 
: دیوگ یم  یلئالع  دندرک ، راکشآ  تسایس  نیا  زا  ار  ناشدوخ  بجعت 

رد هدروآ و  رد  ناشدوخ  گـنر  هب  ار  تلود  تهج  نیا  هب  .دـندش  زوریپ  ناـیوما  اـهنت  هکلب  دـندشن  زوریپ  رکبوبا  يزوریپ  هب  میتوَنب 
هدرک ناـیب  مصاـختلا » عازنلا و   » دوخ هلاـسر  رد  يزیرقم  هک  هنوگنآ  دـندوب  رود  هب  تموـکح  زا  اـه  نآ  دـندوب و  رثؤـم  وا  تساـیس 

(1) .تسا

دـنک و راذـگاو  جرزخ  سوا و  زا  نید  رد  ناراـکزیهرپ  ناـکین و  يوبن ، نادـناخ  ناـگرزب  هب  ار  نیملـسم  روما  رکبوبا ، دوب  هتـسیاش 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نآ دشاب  انتعا  یب  اه  نآ  هب  دنک و  رانکرب  تلود  بصانم  زا  یبصنم  ره  زا  ار  نایوما 

یم اه  نآ  هب  يراددوخ  تراقح و  رظن  اب  دـنتخادرپ و  هلباـقم  هب  اـه  نآ  اـب  نیملـسم  هک  يروط  ناـمه  درک و  یم  هلماـعم  اـه  نآ  اـب 
.دوب يروص  دوبن و  یعقاو  ناشمالسا  دندوب و  مالسا  نانمشد  اه  نآ  نوچ  دنتسیرگن 

: رمع هب  وا  تیصو  رکب و  یبا  تافو 

رکب و یبا  تاـفو  میناـسرب ، ناـیاپ  هب  ار  تسا  گرزب  ياـه  دادـیور  زا  هطبار  نیا  رد  هچنآ  هفیقـس و  تسـشن  زا  ثحب  هکنیا  زا  لـبق 
.مینک یم  نایب  ار  وا  زا  دعب  هفیلخ  تسرپرس و  ناونع  هب  باطخ  نب  رمع  هب  وا  تیصو 

، تموکح زا  لاس  ود  تشذگ  زا  سپ  دیماجنین و  لوط  هب  رکبوبا  تنطلس 
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باطخ نب  رمع  شراـیتسد  راـکمه و  هب  ار  تفـالخ  روما  هک  تفرگ  میمـصت  شرمع  رخآ  تاـعاس  رد  دـش و  یلوتـسم  وا  رب  ضرم 
.درک بوصنم  تمس  نیا  هب  ار  وا  هک  دوب  وا  نوچ  دنک ، راذگاو 

: تفگ وا  هب  هک  هحلط  هلمج  زا  دندرک ، تفلاخم  يدایز  هدع  وا  زا  دعب  هفیلخ  ناونع  هب  رمع  يدزمان  رد  دنیوگ  یم  نیخروم 

ار دـنرفنتم  وا  زا  اـه  لد  دوش و  یم  مدرم  هقرفت  ثعاـب  هک  یمحر  یب  نشخ و  صخـش  اـم  رب  هک  تفگ  یهاوخ  هچ  ار  ادـخ  باوج 
.. ؟(1) يدرک هفیلخ 

: تفگ درک و  رارکت  ار  دوخ  ياه  فرح هحلط  دادن ، ار  وا  خساپ  دش و  تکاس  رکبوبا 

هدرم وت  هک  یلاح  رد  ام  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  مینک  لمحت  ار  وا  ییوخدنت  میناوت  یمن  وت  تایح  رد  هک  ام  هّللا ، لوسر  هفیلخ  يا 
.. ؟(2) دشاب هفیلخ  وا  یشاب و 

.دشن لئاق  یشزرا  وا  يارب  درکن و  هحلط  راکنا  هب  یهجوت  رکبوبا 

: دنتفگ دندرک و  ضارتعا  زین  نیرجاهم  رتشیب 

دهاوخ هنوگچ  سپ  یتسه ، ام  نیب  رد  وت  يراد و  نانیمطا  ام  هب  یسانش و  یم  ار  وا  وت  يداد و  رارق  هفیلخ  ام  رب  ار  رمع  هک  مینیب  یم 
..؟ تفگ یهاوخ  هچ  دسرپب ، وت  زا  ینک و  تاقالم  ار  ادخ  وت  یتقو  ام  عضو  دوب 

: تفگ اه  نآ  باوج  رد  رکبوبا 

اه نآ  يارب  ار  مدوخ  دزن  رد  سک  نیرتهب  میوگ : یم  دنک  لاؤس  نم  زا  ادخ  رگا 
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(1) .مدرک هفیلخ 

اه نآ  رب  ار  يدحا  دهدب و  ار  ناناملـسم  تیرثکا  فطاوع  ءارآ و  خـساپ  هک  دوب  نیا  رکب  یبا  هب  رت  هتـسیاش  دـنا  هتفگ  يدایز  هدـع 
زا راشرـس  فطاوع  خساپ ، رد  وا  یلو  دقع ، لح و  لها  اب  تروشم  ای  یباختنا  تایلمع  يارجا  اه و  نآ  تیاضر  زا  دعب  رگم  درامگن 

.دوب بلاط  ار  باطخ  رسپ  یتسود  بح و 

: تفگ وا  هب  دنک ، نایب  هراب  نیا  رد  ار  نیملسم  يأر  هک  درک  تساوخرد  شصاوخ  زا  یکی  زا  رکبوبا 

؟ دنیوگ یم  هچ  رمع  تفالخ  هرابرد  مدرم 

..دندونشخ رگید  هدع  دنتحاران و  يا  هدع  تفگ :

؟ دندونشخ هک  ییاهنآ  ای  دنرتدایز  دنتحاران  هک  ییاهنآ  ایآ  تفگ :

(2)  . ..دنتحاران هک  ییاهنآ  هکلب  تفگ :

باختنا رد  نیملـسم  دراذگ  یمن  دنک و  یم  لیمحت  اه  نآ  رب  ار  وا  هنوگچ  دندونـشخان ، يو  زا  دعب  وا  تفالخ  رب  مدرم  رتشیب  یتقو 
.دنشاب دازآ  دنهاوخب ، تموکح  تسایر  يارب  هک  یسک  ره 

: تفگ ددرگرب ، شیأر  زا  شدوخ  باختنا  رد  هکنیا  سرت  زا  شگرم و  ضرم  رد  دش  رکبوبا  مزالم  رمع ، دوب  هچ  ره  لاح  ره  هب 

(3)  . ..ار ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفیلخ  لوق  دینک  تعاطا  دیونشب و  موق ، يا 

شدوخ زا  دعب  رمع  باختنا  رد  ار  وا  تیصو  ات  درک  راضحا  ار  نامثع  رکبوبا ،
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: تسا نآ  نتم  نیا  تشون و  یم  وا  دناوخ و  یم  رکبوبا  دسیونب و  مدرم  يارب 

لوا دـنک و  یم  چوک  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  اـیند  رد  شرمع  رخآ  رد  دـنک  یم  دـهعت  هفاـحق  یبا  نب  رکبوـبا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا 
هب امش  اب  رگا  سپ  مداد ، رارق  باطخ  نب  رمع  ار  امـش  رب  مدوخ  نیـشناج  نم  دوش ، یم  دراو  نآ  هب  هک  یلاح  رد  ترخآ  هب  شدهع 
هب مرادـن و  بیغ  ملع  مدوـب و  هدرک  هدارا  ار  ریخ  نم  درک  لیدـبت  داد و  رییغت  رگا  هدوـب و  وا  هب  نم  ناـمگ  نیا  درک  راـتفر  تلادـع 

(1)  . ..درک دنهاوخ  تشگزاب  یهاگرفیک  هچ  هب  هک  دننک  یم  متس  هک  ییاهنآ  دیمهف  دنهاوخ  يدوز 

هک هنوگنآ  رمع ، يارب  وا  هتـشون  صن  رد  دیدرگن  لیاح  يو  نتـشون  وا و  نیب  یـسک  دیوگ و  یم  نایذـه  رکبوبا  هک  تفگن  يدـحا 
.دیوگ یم  نایذه  وا  دنتفگ : دندیدرگ و  لیاح  مالسلا  هیلع  ماما  قح  هرابرد  شا  هتشون  ربمایپ و  نیب 

، دـناوخب مدرم  يارب  ار  همان  ات  دـیود  دجـسم  فرط  هب  تعرـس  اب  وا  داد و  رمع  هب  ار  نآ  درک و  ءاـضما  ار  هماـن  رکبوبا  لاـح ، ره  هب 
؟ تسیچ همان  رد  تفگ : وا  هب  درک و  دروخرب  وا  اب  يدرم 

..مراد لوبق  ار  نآ  نم  دشاب  هچ  ره  هکنیا  رگم  تسیچ ، همان  رد  مناد  یمن  تفگ : وا  هب 

: تفگ دش و  ربخاب  لاح  عقاو  زا  تسیرگن و  يو  يوس  هب  درم  نآ 

(2) .تسا هدرک  ریما  ار  وت  وا  نونکا  يدرک و  ریما  ار  وا  وت  لاس  نآ  تسیچ ، نآ  رد  مناد  یم  ادخ  هب  نم  نکل 
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یناسآ هب  رما  دـناوخ و  مدرم  يارب  سپ  درک ، یم  قیوشت  نآ  ندینـش  هب  ار  مدرم  داد و  یم  ناکت  ار  هتـشون  هک  یلاـح  رد  تفر  رمع 
.تخادرپن عازن  هب  نآ  هرابرد  یسک  دش و  مامت 

ماما عضوم 

: دومرف هک  دوب  هیقشقش  هبطخ  رد  نآ  درک و  راکشآ  یتدم  زا  سپ  ار  دوخ  هودنا  دش و  تحاران  تخس  مالسلا  هیلع  ماما 

دوش یم  تراغ  مثرا  مدید  دوب ، مقلح  رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  مدرک و  ربص  سپ  تسا ، رت  هتـسیاش  ود  نیا  رب  ربص  مدید  سپ 
: درک ناونع  ار  یشعا  رعش  زا  یلثم  ماما  سپس  درپس ، باطخ  رسپ  هب  ار  تفالخ  تشذگ و  شهار  هب  یلوا  هکنیا  ات 

اهِروک یلَع  یموَی  ام  َناّتَش 

ِِرباج یخأ  َناّیَح  ُموَیَو 

نم تسا ؟ یتهابش  هچ  نایح  نب  رباج  ردارب  اب  ارم 

.دوب هناخ  رد  هدوسآ  تحار و  وا  مدرک و  راک  نازوس  يامرگ  رد  هزور  همه 

يرگید دـقع  هب  ار  تفالخ  گرم  ماگنه  رد  هنوگچ  دـنریذپب ، ار  شرذـع  تساوخ  یم  مدرم  زا  دوخ  تاـیح  رد  هک  رکبوبا  اـتفگش 
(1) .دندیدرگ دنم  هرهب  نآ  لصاح  زا  دندیشود و  تخس  تفالخ  رتش  زا  ود  ره  دروآرد ؟

هقباسم نآ  رد  نادرم  تسوا ، ماقم  هاگیاج و  زا  وا  ندرک  رود  شقح و  ندش  عیاض  رب  وا  ياه  یتحاران  هودنا و  زا  یکاح  هبطخ  نیا 
داهج ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  رد  وا  ماقم  دنداد و  رارق  يدع "  " رد رگید  راب  و  میت "  " رد ار  نآ  راب  کی  دنداد ،

.دندرک شومارف  ار  مالسا  يرای  رد  وا  هدنشخرد 
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زیهجت هب  مادقا  رمع  شتـسدمه  تسود و  تفرگارف و  ار  وا  لجا  هکنیا  ات  دـنامن  روما  سأر  رد  یمک  تدـم  زج  رکبوبا  لاح ، ره  هب 
دحل درک و  نفد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  ار  وا  دناوخ و  زامن  وا  رب  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  وا  درک و  وا  هزانج 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرتام  زا  رگا  هدش  نفد  نآ  رد  هک  يا  هناخ  دندقتعم  هعیـش  زا  ناملکتم  (1) و  دینابسچ شدحل  هب  ار  وا 
ربمایپ هک  هدشن  لقن  دسر و  یم  شنادنزرف  شرسمه و  هب  وا  زا  دعب  دسر و  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شثراو  هب  هک  تسا  ملـسو 

زا نذا  زا  دـعب  رگم  دـشاب  هدـش  نفد  اجنآ  رد  هک  تسین  لالح  نیاربانب  دـشاب ، هدیـشخب  هشیاع  هب  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هقف ءاملع  هک  هنوگنآ  درب ، یم  ثرا  انب  زا  درب و  یمن  ثرا  نیمز  زا  وا  نوچ  درادـن  نآ  يارب  یتیعوضوم  هشیاع  نذا  اما  ربمایپ ؛ هثرو 

.دنا هدرک  ثحب  هجوز  ثاریم  رد 

دنراذگ و یمن  ایند  عاتم  زا  دوخ  زا  یثرا  ءایبنا  هک  هدرک  تیاور  ربمایپ  زا  رکبوبا  هک  هنوگنآ  تسا  تلم  مومع  يارب  ربمایپ  هناخ  رگا 
دیاـب راـچان  سپ  لاوـنم ، نیا  رب  تسا و  هقدـص  ناناملـسم  موـمع  يارب  دـندرک  كرت  هچنآ  و  تسا ، تمکح  باـتک و  اـه  نآ  ثرا 

.تسا هدشن  ماجنا  لحارم  نیا  زا  کی  چیه  تفرگ و  یم  ربمایپ  هناخ  رد  وا  نفد  رد  ار  نیملسم  تعامج  همه  تیاضر 

اروش داجیا  رمع و  تفالخ 

یتخس و هب  ار  تما  .تفرگ  تسد  رد  ار  تموکح  مکحم  دش و  تفالخ  راد  هدهع  یتمحز  چیه  نودب  رورس ، یلاحـشوخ و  اب  رمع 
ریشمش زا  دنیوگ  یم  نیخروم  هک  هنوگنآ  وا  هنایزات  دندرک و  تیامح  وا  زا  هباحص  ناگرزب  ات  درک  تسایس  روز 
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رگم دنک  نایب  هعتم  ندوب  لالح  رد  ار  شدوخ  يأر  تسناوتن  سابع " نب  هّللادـبع   " تما دنمـشناد  یتح  دوب ، رت  كانتـشحو  جاجح 
.دنک یم  فیصوت  یتخسرس  تنوشخ و  هب  ار  وا  هیقشقش ، هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دیسرت و  وا  زا  شتافو و  زا  دعب 

یم هراشا  دراد  حیرـصت  نآ  هب  خیرات  هچنآ  بسح  رب  وا  یجراخ  یلخاد و  ياه  هناشن  زا  یـضعب  هب  هاتوک  تروص  هب  ام  لاح ، ره  هب 
: مینک

وا یلخاد  تسایس 

فورعم یتخس  تنوشخ و  هب  رمع  یلخاد  تسایس 

: اهنآ هلمج  زا  درک ، یم  دروخرب  تنوشخ  اب  يزواجتم  ره  اب  ًاصخش  تشاد و  تکلمم  رب  لماک  طلست  وا  دوب ،

صاقو یبا  نب  دعس 

هک یلاح  رد  دروآ  يور  رمع  هب  دعس  .تسا  فورعم  ناریا  حتف  رد  وا  شیامزآ  دوب و  يا  هتسجرب  تیصخش  صاقو " یبا  نب  دعـس  "

اب دید  ار  وا  زواجت  دوخ  رمع  نوچ  دناسرب ، هفیلخ  هب  ار  دوخ  ات  دش  مدرم  محازم  سپ  دوب ، نیملـسم  نیب  لاوما  میـسقت  لوغـشم  يو 
: تفگ دز و  وا  رب  هنایزات 

مه رد  ار  وا  تکوش   (1)، دناسرت یمن  ار  وت  ادخ  تنطلس  هک  یهدب  ناشن  یتساوخ  يدیسارهن و  نیمز  يور  رد  ادخ  تنطلس  زا  ارچ 
.دیلام كاخ  هب  ار  وا  ینیب  تسکش و 

مهیا نب  ْهلبج 

مالسا شموق  وا و  .دوب  برع  ناهج  رد  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  هلبج 
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نادرم زا  یکی  هبعک ، نوماریپ  فاوط  نمض  درک و  تکرش  جح  مسارم  رد  هلبج  .دندش  لاحشوخ  وا  مالـسا  هب  ناناملـسم  دندروآ و 
وا .دیـسر  رمع  هب  ربخ  نیا  .دز  یلیـس  ار  وا  تفرگ و  ار  هرازف  تفر و  تعرـس  هب  درک و  بضغ  هلبج  درک ، لامیاپ  ار  وا  گُنل  هرازف ،

تحاران رایـسب  هلبج  يارب  عوضوم  نیا  .دـنک  یـضار  ار  وا  هکنیا  ای  ددـنبب  شدوخ  تسد  اب  ار  هلبج  داد  روتـسد  راـضحا و  ار  يرازف 
هلبج انامه ، .تفرگ  لیوحت  بوخ  ار  يو  لقره  دـش ، هدـنهانپ  وا  هب  تخیرگ و  لقره "  " يوس هب  دـش و  دـترم  ورنیا  زا  دوب ، هدـننک 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  راعشا  بلاق  رد  ار  دوخ  نزح  دوب و  فسأتم  دوب  هداد  تسد  زا  مالسا  زا  هک  هچنآ  زا  تخس 

ٍهَمَطل ِلجأ  نِم  ُفارشألا  ِترَّصَنَت 

ٌررض اَهل  ُترَبَص  َول  اهیف  َناک  امَو 

ینَتیلَو ینِدَلت  مل  یّمأ  َتَیل  ایَف 

رمُع هلاق  يذلا  ِلوقلا  یلإ  ُتعَجَر 

تشادن يررض  مدرک  یم  ربص  رگا  مدش ، ینارصن  یلیس  کی  رطاخ  هب 

.متشگ یمرب  رمع  راتفگ  هب  شاک  يا  دوب و  هدیئازن  ارم  ردام  شاک  يا 

(1) .دوب وا  هب  تناها  وا و  ندرکراوخ  شدوصقمو  ددنبب  ریجنز  هب  ار  وا  تساوخ  یم  رمع 

بـضغ شتیب  لها  زا  یکی  هب  یتقو  دـنیوگ  یم  نیخروم  .دوب  مه  شلایع  لها و  لماش  دوبن و  تیعر  يارب  طقف  رمع ، يریگ  تخس 
(2) .دوش يراج  نآ  زا  نوخ  ات  تفرگ  یم  زاگ  تخس  ار  شتسد  تشپ  ات  دش  یمن  تکاس  شبضغ  درک ، یم 

وا زا  دنتساوخ  ناناملسم  هک  یتقو  ار  رمع  بضغ  تدش  نافع ، نب  نامثع 
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راهم ار  امـش  شنابز  اب  دز و  ار  امـش  شتـسد  اب  درک و  لامیاپ  ار  امـش  شیاپ  اب  باطخ  رـسپ  تفگ : درک و  فیـصوت  دنریگب ، ماقتنا 
(1)  . ..دیدش یضار  وا  هب  دیدیسرت و  وا  زا  درک و 

انب یمرن  قفر و  رب  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هریـس  اب  تسایـس  نیا  دـنیوگ ، یم  یمالـسا  ياه  ثحب  رد  نارظن  بحاص 
، دمآ وا  دزن  يدرم  هکنیا  هلمج  زا  دنا  هدرک  تیاور  ار  ادخ ’  لوسر  ینتورف  زا  يدایز  ياه  هنوگ  نیخروم  .دراد  تافانم  هدش ،

شیرق زا  ینز  رـسپ  نم  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیـسرت  تشاذگ ، رثا  وا  رد  يو  تهبا 
ار دوخ  هک  دش  یم  تحاران  درک و  یم  راتفر  هناردارب  هریس  هب  شباحـصا  اب  ترـضح  نآ   (2) .دروخ یم  يزیچ  گید  زا  هک  متـسه 

: تسا هدوتس  ار  وا  قالخا  ولع  لاعتم  يادخ  .دش  یم  کیرش  اه  نآ  اب  دجسم  يانب  نتخاس  رد  دنادب و  اه  نآ  زا  يادج 

(3){ ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  کَّنإو  }

.یتسه یگرزب  قلخ  ياراد  وت 

.درادن يراگزاس  هدیسر ، بادآ  نساحم  قالخا و  تمظع  زا  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  اب  هجو  چیه  هب  يدنت  تنوشخ و  لاح ، ره  هب 

هباحص يرابجا  تماقا  موزل 

هکنیا رگم  دنک  چوک  برثی  زا  یسک  تشاذگ  یمن  رمع  .دوب  هباحص  يارب  يرابجا  تماقا  موزل  رمع ، یسایس  ياه  يریگ  تخـس  زا 
هزاجا اه  نآ  هب  صوصخ  نیا  رد 
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يارب یمومع  يدازآ  اب  فلاخم  مالسا و  عرش  اب  یفانم  روتسد  نیا  یمالـسا ، روما  رد  هک  دندقتعم  هراب  نیا  رد  نیققحم  دشاب و  هداد 
قح مکاح ، دشابن و  یمالـسا  میلاعت  اب  یفانم  هک ، تسا  نآ  نامیپ  دنیوگ  یم  دـندازآ و  ناش  لمع رد  اه  نآ  نوچ  تسا ، مدرم  همه 

.ددرگ نیمز  يور  رد  داسف  ثعاب  ای  دنزب  ررض  نارگید  هب  وا  يدازآ  رگم  دنک  فقوتم  ییاج  رد  ار  نانآ  درادن 

نیسح هط  يأر 

: تسا هتفگ  هدرک و  هئربت  هباحص  يرابجا  تماقا  هانگ  زا  ار  رمع  نیسح  هط  رتکد 

ياه نیمزرس  زا  ار  اه  نآ  وا و  نذا  هب  رگم  دنوشن  جراخ  اجنآ  زا  هک  تشادهگن  هنیدم  رد  ار  اه  نآ  دیـسرت ، هباحـص  رب  هنتف  زا  رمع 
اه نآ  هتفیش  مدرم  هکنیا  زا  اه  نآ  رب  دیسرت  اهنآ و  هب  مدرم  هنتف  سرت  زا  وا ، نذا  هب  رگم  دنتفر  یمن  اجنآ  هب  هک  تشادزاب  هدش  حتف 

(1) .دیسرت یگتفیش  نیا  بقاوع  زا  تلود  رب  دنوش و 

يا هباحص  نوچ  تسین ، لوبق  لباق  هیجوت  نیا 

ریخ و تیاده ، ردصم  اه  نآ  سپ  دندوب  ناشنید  رد  ناراکزیهرپ  نابوخ و  زا  رگا  دنتـشاد  ار  هدش  حتف  ياهروشک  هب  رفـس  دصق  هک 
یم هدنکارپ  ار  تلیـضف  کش  نودب  اه  نآ  .دندوب  اه  نآ  هب  ماکحا  تخانـش  مالـسا و  تیادـه  هدـش و  حـتف  تلم  يوس  هب  بیذـهت 

رهاظم دوب ، هتفیرف  ار  اه  نآ  ایند  هک  دـندوب  ییاهنآ  زا  رگا  دـندرک و  یم  لمع  قالخا ، نساحم  رـشن  راـتفر و  بیذـهت  رب  دـندرک و 
ار اه  نآ  هک  دمآ  یم  مزال  رمع  رب  سپ  دوب ، هدرک  بذج  ار  اه  نآ  تاحوتف 
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ار یهورگ  وا  هک  میرادـن  ار  يزیچ  ام  نکل  اهنآ و  هنتف  زا  مدرم  ظفح  تلود و  حـلاصم  ظفح  يارب  ًاعرـش  هن  درادزاب  رفـس  زا  ًامـسر 
نیب راک  نیا  اب  هدرک و  يرابجا  تنوکس  هب  روبجم  ار  هباحـص  همه  هکلب  دشاب  هدرک  رگید  هورگ  زا  ریغ  يرابجا  تنوکـس  هب  روبجم 

.دوب هدش  لیاح  اه  نآ  يدازآ  نیب  اه و  نآ 

وا نارازگراک  ناهدنامرف و 

زا يدـحا  هب  ار  تلود  بصاـنم  زا  یبـصنم  چـیه  هکنیا ، تسا  نـشور  وا  نارازگراـک  ناهدـنامرف و  اـب  رمع  تسایـس  رد  هـک  يزیچ 
زرابم یباحـص  زا  کی  چیه  هکنیا  امک  درک  رقتـسم  ناشدوخ  تسپ  رد  دوب  هدرک  بصن  رکبوبا  هک  ار  ییاهنآ  دادن و  يوبن  نادـناخ 

مهبولق ْهفلؤم  زا  نالف  نالف و  صاع و  نب  دعس  نایفـسوبا و  نب  دیزی  دننام  يدارفا  دش : هتفگ  وا  هب  .دادن  یتسپ  ار  ریبز  هحلط و  لاثما 
؟ يدرک كرت  ار  هحلط  ریبز و  سابع و  یلع و  یتفرگ و  راک  هب  ار  ناگدش  دازآ  زا  و 

...دوش دایز  نآ  رد  داسف  دنوش و  هدنکارپ  تکلمم  رد  مسرت  یم  نم  شیرق ، زا  دارفا  نآ  اما  تسا ، نآ  زا  رترب  وا  یلع ، اما  تفگ :

: دیوگ یم  تسا ، هتشون  یحرش  مالک  نیا  رب  دیدحلا  یبا  نبا 

دیـسرتن هنوگچ  دهاوخب ، ار  نآ  شدوخ  يارب  یـسک  ره  دنیامن و  تکلمم  رد  عمط  دهد  تراما  ار  اه  نآ  رگا  دـسرت  یم  هک  یـسک 
دزمان اروش  رد  ار  اه  نآ  زا  رفن  شش  هک 

(1)  . ..تسا رتکیدزن  داسف  هب  نیا  زا  يزیچ  ایآ  درک و  تفالخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ  دومن و  یفرعم  اروش  وضع  ار  اه  نآ  داد و  رارق  تفالخ  دزمان  ار  ریبز  هحلط و  وا 
هنوگچ .دوب  یضار  اه  نآ  زا  هک  یلاح  رد  درم  ملسو 
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.دش یم  راذگاو  اه  نآ  هب  یتلود  بصانم  یضعب  رگا  دندرک  یم  رشتنم  نیمز  رد  داسف  تسا  نکمم 

نارازگراک ناهدنامرف و  زا  تبقارم 

یم یـسررب  ار  وا  عضو  هکنیا  رگم  داد  یمن  یتسپ  ار  یـسک  چیه  دوب ، بقارم  تخـس  دوخ  نارادنامرف  نارازگراک و  هب  تبـسن  رمع 
یتمسق درک  یم  ادیپ  یفالتخا  رگا  تفرگ ، یم  رارق  وا  یسررب  دروم  ًاددجم  تشاد  لاوما  زا  هچنآ  دومن  یم  لزع  ار  وا  یتقو  درک و 

یم ار  نیملسم  لاوما  هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  .درک  نیرحب  یلاو  ار  یـسود  هریرهوبا   (1)، داد یم  وا  هب  ار  هیقب  تـشاد و  یمرب  ار  نآ  زا 
هب ییاه  بسا مدینش  یتشادن ، شفک  مداتسرف  نیرحب  هب  ار  وت  نم  یتقو  یناد  یم  تفگ : دش  رضاح  نوچ  دومن ، راضحا  ار  وا  دریگ ،

؟ ..يا هدیرخ  رانید  دصشش  رازه و  غلبم 

: تفگ وا  هب  درک و  یهاوخرذع  هریرهوبا 

.تسا هدش  هداد  هک  تسا  ییایاطع  دنا و  هدش  دیلوت  هک  دنتسه  ینابسا 

: دز دایرف  وا  رب  درکن و  یهجوت  وا  یهاوخرذع  هب  صفحوبا 

..ینادرگرب ار  نآ  دیاب  تسا ، يدایز  نیا  تسا و  یفاک  وت  قوقح  قزر و 

: تفگ تفر و  هرفط  هریرهوبا 

..تسین وت  لام  نیا 

..منز یم  ترمک  رب  هنایزات  هّللاو  یلب ، تفگ :

يا هراچ  هریرهوبا  دش و  نینوخ  شندب  ات  دز  وا  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ  هنایزات 

234 ص :

ص20. ج1 ، يربکلا ، ْهنتفلا  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 617 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_234_1
http://www.ghaemiyeh.com


سپ ار  نآ  دش و  میلست  رمع  يریگ  تخس  ربارب  رد  تشادن و  دوب ، هدرک  سالتخا  هک  یلاوما  در  زج 

..مراذگ یم  ادخ  باسح  هب  ار  نآ  تفگ : داد و 

: تفگ درک و  در  ار  وا  هتفگ  رمع 

وت يارب  مدرم  نیرحب ، طاقن  نیرترود  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  ینک ، اطع  لیم  يور  زا  یـشاب و  هدروآ  تسد  هب  لـالح  زا  ار  نآ  رگا 
یلاوما همه  سپس   (1)، تسا هدیئاز  ینابراس  یناپوچ و  يارب  ار  وت  هکلب  تسا ، هدیئازن  يرادـنامرف  يارب  تردام  ار  وت  دـنا و  هدروآ 

هک ینارادـنامرف  اـما  درک ، یم  هرداـصم  ار  شلاوـما  همه  هک  دوـب  راوازـس  درک و  هرداـصم  دوـب ، هدرک  سـالتخا  لاـملا  تیب  زا  هـک 
: دنرارق نیدب  اهنآ  درک  هرداصم  ار  ناشلاوما 

.بدنج نب  ْهرمس   - 1

.سیق نب  مصاع   - 2

.دوعسم نب  عشاجم   - 3

.هیواعم نب  ءزج   - 4

.کیتع نب  جاجح   - 5

.زفتحم نب  ریشب   - 6

.شرحم نب  میرموبا   - 7

.ثرح نب  عفان   - 8

نب دیزی   " میمصت نیا  ذاختا  ببـس  دنیوگ  یم  نیخروم  .درک  هرداصم  ار  ناشلاوما  هک  دندوب  شنارازگراک  لامع و  زا  یـضعب  اهنیا 
راک نیا  هب  ار  وا  هک  دوب  سیق "
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: دناوخ راعشا  نیا  هب  ار  وا  دومن و  قیوشت 

ًهلاسر نینمؤملا  ریمأ  غلبأ 

رمألاو یهنلا  یف  هّللا  نیمأ  تنأف 

نکی نمو  انیف  هّللا  نیمأ  تنأو 

يردص هل  ملسی  شرعلا  ّبرل  ًانیمأ 

يرقلاو قیتاسّرلا  لهأ  نعدت  الف 

رفولاو مدالا  یف  هّللا  لام  نوغیسی 

هباسح فرعاف  جاجحلا  یلإ  لسرأف 

رشب یلإ  لسرأو  ٍءزج  یلإ  لسرأو 

امهیلک نیعفانلا  نیسنت  الو 

رصن ینب  هارس  نم  باغ  نبا  الو 

هبایع رفصب  اهنم  مصاع  امو 

ردب ینب  یلوم  قوسلا  یف  يذلا  كاذو 

هباسح فرعاو  نامعنلا  یلإ  لسرأو 

ربخ وذل  ّینإ  ناوزغ  ینب  رهصو 

شّرحم نباو  لاملا  هلسف  ًالبشو 

رکذ اذ  قیتاسرلا  لهأ  یف  ناک  دقف 

مّهنإ كؤادف  یلهأ  مهمساقف 

رطشلاب کنم  مهتمساق  نإ  نوضریس 

یّننإ هداهّشلل  ینوعدت  الو 
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رهدلا بجع  يرأ  یّنکلو  بیغأ 

اوزغ اذإ  اوزغنو  اوبآ  اذإ  بوؤن 

رفو یلوأ  انسلو  ٌرفو  مهل  ّینأف 

هرافب ءاج  يرادلا  رجاتلا  اذإ 

يرجت مهقرافم  یف  تحار  کسملا  نم 

.یتسه یهن  رما و  رد  ادخ  نیما  وت  هک  ناسرب  نینمؤملاریما  هب  یمایپ 

.دوش یم  وا  میلست  ملد  دشاب  شرع  راگدرورپ  نیما  هک  یسک  یتسه و  ام  نایم  رد  ادخ  نیما  وت  و 

.دنرامش زئاج  تورث  هافر و  هار  رد  ار  دوخ  لام  هک  راذگن  ار  اهرهش  اتسور و  لها 

.رشب يوس  هب  ءزج و  يوس  هب  تسرفب  نک و  یگدیسر  شباسح  هب  جاجح و  يوس  هب  تسرفب  سپ 

.ار رصن  ینب  نارس  زا  بالغ  نبا  ار و  ناشیود  ره  نکن  شومارف  ار  عفان  ود  و 

236 ص :
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.ردب ینب  مالغ  تسا  رازاب  رد  هک  کی  نآ  تسین و  یلاخ  تسد  اه  نآ  نایم  زا  مصاع  و 

.متسه هاگآ  نم  هک  ناوزغ  ینب  داماد  نادب و  ار  شباسح  نامعن و  يوس  هب  تسرفب  و 

.تسا هدوب  مان  بحاص  نایئاتسور  نایم  رد  هک  شرحم  نبا  وش و  ایوج  لام  دروم  رد  لبش  زا  و 

.دنوش یم  یضار  فصن  هب  ینک  یم  تمسق  اه  نآ  اب  رگا  هک  داب  تیادف  منادناخ  نک ، تمسق  ار  ناشلام 

.منیب یم  ار  راگزور  ياه  یتفگش  یلو  موش  یم  بئاغ  هک  نکم  توعد  نداد  یهاوگ  يارب  ارم  و 

تمعن روـفو  ياراداـم  یلو  دـشاب ، یناوارف  اـه  نآ  يارب  هنوـگچ  سپ  دـنورب ، رگا  میور  یم  گـنج  هب  دـنیایب و  رگا  میدرگ  یمزاـب 
.میتسین

.دیود دهاوخ  ناشیاهوم  قرف  نایم  رد  شوم  نآ  دروایب  کشم  زا  یشوم  یناگرزاب  رگا 

بکترم نـالماع ، نآ  هک  تسا  نیا  رعـش  نـیا  ینعم  (1) و  درک لـمع  وم  هب  وم  شنارازگراـک  لاوما  هرداـصم  هب  رمع  نآ  لاـبند  هب 
لاـملا تیب  هب  ددرگ و  هرداـصم  ناـشلاوما  ماـمت  هک  دوب  نیا  بجاو  دـندرک و  تناـیخ  نیملـسم  لاوـما  هب  هدـش و  تناـیخ  تقرس و 

.درک رمع  هک  هنوگنآ  دندرک ، یمن  مین  ود  ار  شلاوما  دننک و  رانکرب  راک  زا  ار  اه  نآ  دش  تباث  ناشتنایخ  یتقو  دننادرگرب و 

نیرومأم زا  تیاکش  نیملسم  یضعب  اه و  نآ  زا  مادم  تیاکـش  هکلب  دوبن  شنایلاو  يارب  اهنت  وا ، تبقارم  رمع و  یتخـس  لاح ، ره  هب 
: تسا نآ  نایب  هب  رعش  ود  نیا  دنتشاد و  جارخ 
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اوزغ اذإ  اوزغنو  اوبآ  اذإ  بوؤن 

رفو یلوأ  انسلو  رفو  مهل  ّینأف 

هرافب ءاج  يرادلا  رجاتلا  اذإ 

(1) يرجت مهقرافم  یف  تحار  کسملا  نم 

.دشابن یناوارف  ار  ام  دشاب و  یناوارف  ار  نانآ  ارچ  سپ  دنگنجب ، هاگره  میگنج  یم  دنورب و  هاگره  میور  یم 

.دیود دهاوخ  ناشیاهوم  قرف  نایم  رد  شوم  نآ  دروایب  کشم  زا  یشوم  یناگرزاب  رگا 

قفـشم و نایفـسوبا  نب  هیواعم  اب  درب  یم  راک  هب  شلامع  هرابرد  ار  تنوشخ  یتخـس و  هکنیا  اب  رمع  هک  دـنام  یم  یقاب  یلاؤس  اـجنیا 
دزن رد  لاوما  دیـشکن و  باسح  وا  زا  درکن و  یگدیـسر  وا  راک  هب  زگره  دومن ، یم  يزوسلد  يدردـمه و  راهظا  وا  اب  دوب و  نابرهم 

لاوما دوخ ، کـلم  تیبـثت  يارب  دوخ و  لـیم  هب  وا  هکنیا  دیـسر و  لاـملا  تیب  زا  يو  سـالتخا  راـبخا  هک  يروط  هب  دـش ، هتـشابنا  وا 
: تفگ درک و  در  ار  وا  فیرعت  درک و  نایب  ار  وا  رذع  دنک ، یم  جرخ  ار  يدایز 

: تسا يوبن  ثیدـح  رد  نیا  تسامـش و  دزن  هیواعم  هک  یتروص  رد   (2)، دینک یم  نایب  ار  اه  نآ  تواکز  شوه و  رـصیق و  ارـسک و 
ناج هک  یسک  نآ  هب  دوب و  دهاوخن  رصیق  وا  زا  دعب  سپس  دوش ، یم  كاله  رصیق  تسین و  وا  زا  دعب  يرسک  دش و  كاله  يرسک  »

«. ...درک دیهاوخ  جرخ  ادخ  هار  رد  ار  اه  نآ  ياه  جنگ  تسوا  تسد  رد  نم 

وا هک  دنداد  ربخ  هباحـص  زا  یهورگ  تشادن ، نایوگدـب  هب  هجوت  درک و  یم  فیرعت  وا  زا  تخادرپ و  یم  هیواعم  يرادـفرط  هب  رمع 
هلصاف هّللا  لوسر  تنس  زا 
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هچنآ زا  شراـتفر  رادرک و  رد  درادـن  یکاـب  دـنک و  یم  هدافتـسا  هرقن  ـالط و  فرظ  زا  دـشوپ و  یم  ریرح  مشیربا و  ساـبل  هتفرگ و 
: تفگ درک و  در  ار  نانآ  هتفگ  رمع  دشاب ، تنس  فلاخم 

..تسا هتفرگ  ار  شدوجو  مامت  مشخ  تسین و  یـضار  هک  یلاح  رد  ددنخ  یم  بضغ  لاح  رد  هک  یـشیرق  ناوج  تمذـم  دـینک  اهر 
(1).

وا هب  دوب ، هدرک  نییعت  دوخ  زا  دعب  باختنا  يارب  هک  ار  یناسک  دیمد و  وا  رد  ار  يزاورپدـنلب  حور  تفر و  رتشیپ  يو ، میکحت  رد  وا 
(2) .درک دهاوخ  هبلغ  امش  رب  نایفسوبا  نب  ْهیواعم  نیا  دییامن  ینمشد  تداسح و  رگیدکی  اب  امش  رگا  تفگ : درک و  دیدهت 

(3) .دراد ار  تنطلس  تفالخ و  دصق  هک  دوب  یسک  هنوگ  هب  ماش  رد  وا  لمع  دش ، نمیا  رمع  بناج  زا  هیواعم  نوچ 

رمع یلام  تسایس 

نآ زا  رمع  درک و  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  اطع  رد  رکبوبا  .دوب  رکبوبا  یلام  تسایس  اب  فلاخم  وا  یلام  شور  رمع و  تسایـس  اما 
: تفگ درک و  لودع 

: تسا هتفگ  نکل  تسا و  هدادن  يرترب  یسک  رب  ار  یسک  ادخ 

{ ِنیکاسَملاَو ِءارَقُفِلل  ُتاقَدَّصلا  امَّنإ  }

یموق صوصخم  تسا و  ناگراچیب  ارقف و  لام  هقدص 

(4)  . ..تسین یموق  زا  ریغ 

239 ص :
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رکبوبا تفگ : داد و  حـیجرت  اطع  رد  رگید  یـضعب  هب  ار  نیملـسم  یـضعب  درک و  لودـع  رکبوبا  تسایـس  زا  دیـسر  تفالخ  هب  نوچ 
یمن رارق  ناـسکی  هدوـب  وا  هارمه  هکنآ  اـب  تسا  هدـیگنج  یم  ربماـیپ  اـب  هـک  ار  یـسک  نـم  مراد ، يرگید  يأر  نـم  تـشاد و  ییأر 

نویردب مالـسا  نامه  وا  مالـسا  هک ، یناملـسم  نآ  داد و  رارق  مهرد  رازه  جنپ  دـندوب  ردـب  رد  هک  راصنا  نیرجاهم و  يارب   (1) .مهد
رگم مهرد -  رازه  هدزاود  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  يارب  داد و  رارق  مهرد  رازه  راهچ  دوبن ، رـضاح  ردب  رد  یلو  هدوب 

ْهماسا يارب  داد و  رارق  مهرد  رازه  هدزاود  ربمایپ  يومع  سابع  يارب  هک  هنوگنامه  داد -  رارق  مهرد  رازه  شش  هک  هیریوج  هیفص و 
: تفگ درک و  در  ار  نآ  هللادبع  داد ، رارق  مهرد  رازه  هس  هللادبع  شرسپ  يارب  مهرد و  رازه  راهچ  دیز  نب 

؟ تسین نم  يارب  هک  تسا  یلضف  وا  يارب  ای  تسین ، رتالاب  نم  ردپ  زا  وا  ردپ  دریگب ؟ رتشیب  نم  زا  دیاب  مهرد  رازه  وا  ارچ  ردپ ، يا 

ادـخ لوسر  دزن  زین  هماـسا  دوب و  وت  ردـپ  زا  رت  بوبحم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  هماـسا  ردـپ  تفگ : وا  هب  رمع 
(2) .دوب وت  زا  رت  بوبحم 

(3) .داد یم  يرترب  یلاوم  رب  ار  دازآ  مجع و  رب  ار  برع  رمع 

نوباسن دش ، رجنم  ناشلوصا  لیابق و  بسح  رب  مدرم  میـسقت  هب  هک  هنوگنامه  دـش  نیملـسم  نیب  تاقبط  داجیا  هب  رجنم  تسایـس  نیا 
يارب باسنا و  نیودت  يارب 

240 ص :
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(1) .دنداتفا وپاکت  هب  ناشلوصاو  لیابق  بسح  رب  لیابق  میسقت 

ییارگ و یلم  يادـص  دـش و  برع  رب  یلاوـم  ینمـشد  هـب  رجنم  دـیدرگ و  یمالـسا  هعماـج  رد  لوـحت  ثعاـب  تسایــس  نـیا  يارجا 
نوخ بسن و  هطبار  زا  رت  يوق  ار  نید  هطبار  دوب و  هدرک  رارقرب  يواست  نیملسم  همه  نیب  مالسا  هک  یلاح  رددش  راکشآ  یتسرپداژن 

.تسناد یم 

ناگدننک داقتنا 

هراشا

: زا دنترابع  هلمج  نآ  زا  تشاذگ و  ياج  هب  ار  نیققحم  مشخ  داقتنا و  زا  یجوم  تفرگ  شیپ  رد  رمع  هک  یلام  تسایس  نیا 

یفطصم دمحم  رتکد   - 1

يداصتقا یگدنز  رد  یکانرطخ  رثا  تروص  نیا  هب  لاملا  تیب  میـسقت  دیوگ : یم  هدرک و  در  ار  تسایـس  نیا  یفطـصم  دمحم  رتکد 
يراک هکنیا  نودـب  وا  يزور  هک  دوش  یم  ادـیپ  يدـنمتورث  رگ  یفارـشا  هقبط  مک  مک  نوچ  دروآ ، یم  دوجو  هب  یمالـسا  تعاـمج 

رد هقباس  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  يدنواشیوخ  یکی  تسا ؛ زکرمتم  هیحان  ود  رب  ءاطع  اریز  دسر ؛ یم  دهد  ماجنا 
ششوک راک و  ربارب  رد  ار  ءاطع  ضرف  رمع  لکش ، نیا  هب  دراد و  یتاجرد  تاجرد و  هقباس  نیا  تبارق و  نیا  مالسا و 

(2) .تسا هدادن  رارق  تلود  يارب 

یلئالع همالع   - 2

درک و داجیا  یگرزب  فاکش  یلام ، تسایس  نیا  تسا : هتفگ  یلئالع  همالع 
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ناـسکی یمومع  یلم و  یفارـشا و  هقبط  هب  تعیرـش ، نوناـق  رظن  رد  هکنآ  زا  دـعب  درک  میـسقت  یتاـقبط  تروـص  هب  ار  یبرع  هعماـج 
(1) .دندوب

مالس هّللادبع  رتکد   - 3

نیا رمع  هنوگچ  مناد  یمن  تفگ : درک و  موکحم  تفرگ  شیپ  رد  شا  یلام  تسایـس  رد  رمع  هک  ار  یتسایـس  مالـس ، هللا  دبع  رتکد 
تباقر رذب  دروآ و  یم  دوجوب  يداصتقا  یعامتجا و  فالتخا  نآ ، يارجا  نوچ  درک ؟ ذاختا  ار  نآ  هچ  يارب  درک و  ارجا  ار  تسایس 

(2) .دراک یم  نیملسم  نیب  ییوج  يرترب  و 

عمج هباحـص  زا  يا  هدع  دزن  هیامرـس  .دنک  یمن  لوبق  یلداعتم  تشرـس  چیه  تشاذـگارجا  هب  يداصتقا  هصرع  رد  رمع  هک  یتسایس 
یم ربت  اب  هک  دنتـشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  الط  ردـقنآ  ناـشگرم  زا  دـعب  اـه  یـضعب  دـیدرگ و  هتـشابنا  اـه  نآ  دزن  يداـیز  لاوما  دـش و 

دندرب و یم  راک  هب  ناشدوخ  صاخ  حلاصم  يارب  ار  نآ  دندرک و  ادیپ  طلست  تلود  روما  رب  ناراد  هیامرس  قیرط  نیا  هب  و  دنتسکش ،
ماما هب  يربهر  تفالخ و  نوچ  دش و  دایز  شلتق  زا  دـعب  و  يوما ) هلیبق  سیئر   ) نافع نب  نامثع  تموکح  نامز  رد  ناشتورث  ذوفن و 
دوب یلاوما  هرداصم  هصاخ و  تازایتما  زا  اه  نآ  عنم  وا ، هنالداع  تسایس  ِفده  نوچ  دنتساخرب ، وا  اب  ینمشد  هب  دیسر  مالـسلا  هیلع 

.دوب دهاوخ  مالسلا »  هیلع  ماما  تموکح   » شخب رد  بلطم  نیا  رتشیب  حیضوت  .دندوب  هتفرگ  مدرم  زا  قحان  هب  روز و  هب  اه  نآ  هک 
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رمع ینامیشپ 

متسناد یم  مراک  يادتبا  رگا  تفگو : دش  نامیشپ  هدش  عمج  هباحص  زا  یضعب  دزن  ینالک  تورث  دیمهف  یتقو  شرمع  رخآ  رد  رمع 
.مدرک یم  در  ءارقف  هب  متفرگ و  یم  ار  ءاینغا  لاوما  یفاضا  مناد ، یم  نونکا  هک  ار  هچنآ 

تلود نآ  زا  لاوما  نآ  رگا  تسا ، هجوت  لـباق  دریگب  ار  ءاـینغا  لاوما  دازاـم  دوـب  هدرک  دـصق  رمع  هک  منک  یم  ناـمگ  نم  هچنآ  رد 
نآ رب  یهار  تسا  تراـجت  لاوما  زا  رگا  ددرگرب و  لاـملا  تیب  هب  دوـش و  هرداـصم  نآ  ماـمت  تسا  بجاو  هدـش ، سـالتخا  تسا و 

لاـم نآ  تسا ، جارخ  هیزج و  زا  یف ء و  زا  ءاـینغا  لاوـما  رگا  لاـح ، ره  هب  .دـشاب  لـماش  رگا  تسا ، بجاو  تاـیلام  ذـخا  تـسین و 
.دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  رگید  یهورگ  نودب  یهورگ  هک  تسین  زیاج  تسا و  نیملسم 

(ع) ماما يریگ  هرانک 

تموکح نامز  رد  هک  هنوگنآ  درکن  تکرـش  تلود  ياهراک  زا  يراک  چـیه  رد  درک و  يریگ  هرانک  زین  رمع  تموکح  ناـمز  ماـما ،
: دـیوگ یم  داد  خر  ناـمثع  یلع و  نیب  هچنآ  زا  یکم  نب  رفعج  لاؤس  رب  شباوج  رد  نامیلـس  نب  دـمحم  درک ، يریگ  هراـنک  رکبوبا 

ناگدـش شومارف  ءزج  دـندرک و  درخ  مدرم  نیب  ار  وا  يوربآ  دـندرک و  طقاس  ار  وا  دـندز و  رانک  اروا  رمع ) رکبوبا و  ینعی   ) ود نآ 
(1)  . ...دش

نآ داد و  یم  تبسن  رمع  هب  دوب ، هدیسر  وا  هب  اه  نارحب  یتخبدب و  تبیصم ، زا  شا  یگدنز  رد  هک  ار  هچنآ  عیمج  مالـسلا  هیلع  ماما 
نب هّللادبع  اب  هک  یصاخ  تبحص  رد  ار 
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(1) .درک نایب  تشاد ، رمع 

باحـصا زج  یـسک  اب  تخادرپ و  میرک  نآرق  ریـسفت  هب  درک و  يریگ  هرانک  مدرم  زا  لماک  روط  هب  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  لاـح  ره  هب 
رد لوسر -  باحـصا  نیرتهب  زا  اه  نآ  ریغ  یـسراف و  ناملـس  رذوبا و  گرزب  یبالقنا  رـسای و  رامع  دـننام  ادـخ -  لوسر  هدـیزگرب 

.دوبن طابترا 

: تسا عیاش  وا  لوق  زا  دوب و  مک  هراب  نیا  رد  وا  تاعالطا  نوچ  درک  یم  هعجارم  ماما  هب  یهقف  لئاسم  رد  رمع 

(2)  . ...دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

: تفگ اه  نآ  هب  درک و  نایب  شباحصا  يارب  ار  نآ  دنام و  ناریح  نآ  زا  یصالخ  لح و  رد  داد ، خر  رمع  يارب  يا  هلئسم 

؟ دیئوگ یم  هچ  رما  نیا  رد 

...یعازن هدننک  لح  هاگهانپ و  وت  دنداد : خساپ  اه  نآ 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  دشن و  دونشخ  اه  نآ  هتفگ  زا 

(3)« ًادیدَس ًالوَق  اولُوقَو    َ َهللا اوُقَّتا  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  »

.دیئوگب هتسیاش  هتفگ  دیسرتب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: تفگ اه  نآ  هب  سپس 

.تسا نآ  هب  هاگآ  هک  یسک  میسانش  یم  امش  نم و  هللاو  اما 
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: دنتفگ

؟ تسا بلاطیبا  رسپ  وت  دصق  ایوگ 

؟  ..تسا هدروآ  ار  وا  نوچ  ینز  هدازآ  ایآ  مور و  اجک  هب  وا  زج  نم  دشاب ، وا  لداعم  دناوت  یم  یسک  هچ  تفگ :

؟ یناوخ یمن  ار  وا  ارچ  نینمؤملاریما  يا  دنتفگ :

: تفگ رمع 

وا يوس  هب  تسا ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يدـنواشیوخ  ملع و  زا  يرترب  مشاه و  ینب  زا  یـشنم  گرزب  هک  هچنآ 
..میورب وا  دزن  ات  دیزیخرب  دیایب ، وا  هکنیا  هن  دنور  یم 

دوخ لـیب  رب  تشاد و  نت  رب  يراولـش  هک  دـنتفای  يو  هب  قلعتم  يا  هدیـشک  راوید  نیمز  رد  ار  وا  دنتفاتـش و  وا  يوس  هب  یگمه  ناـنآ 
: هیآ دوب و  هداد  هیکت 

« يدُس َكَرُتی  نأ  ُناسنإلا  ُبَسحَیأ  »

؟ دوش یم  اهر  هدوهیب  هک  دنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ 

دـندش و شوماخ  سپ  دـنداتفا ، هیرگ  هب  یگمه  موق  نآ  دـیطلغ ، یم  شیاه  هنوگ  رب  کـشا  تارطق  دـناوخ و  یم  ار  هروس  رخآ  اـت 
: تفگ وا  هب  رمع  سپ  داد ، خساپ  يو  هب  ترضح  درک ، لاوس  ترضح  نآ  زا  دوب  هدمآ  شیپ  شیارب  هک  یلکشم  هرابرد  رمع 

..دنتساوخن ار  وت  موق  یلو  تساوخ  ار  وت  قح  مسق  ادخ  هب 

: دومرف ترضح 

«: ًاتاقیم َناک  ِلصَفلا  َموَی  َّنإ  : » دـیامرف یم  هک  درک  توالت  ار  لاعتم  يادـخ  لوق  هاگنآ  وگن ، يزیچ  اـجنآ  اـجنیا و  زا  صفحاـبا ، يا 
.تسا هاگ  هدعو  ییادج  زور 
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یم رتسکاـخ  هب  ییوگ  هک  یلاـح  رد  دـش  جراـخ  اـجنآ  زا  داـهن و  رگید  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  دـش و  توـهبم  دـنام و  ریحتم  رمع 
(1) .تسیرگن

هک يراد  هصغ  یباوخ و  یب  وا  ياکتم  دوب ، ناگراتس  اب  مالک  مه  نیگمغ  نارگن و  نیشن و  هناخ  رمع ، تفالخ  رد  ماما  لاح ، ره  هب 
.دومن یم  لکوت  لاعتم  يادخ  هب  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  ظیغ 

رمع هب  وا  تحیصن 

هراشا

ظفح يارب  نآ  تشاذگ و  رانک  شقح  ندش  عیاض  يارب  تشاد  نورد  هچنآ  درک و  تحیصن  رمع  هب  عضوم  ود  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: ود نآ  دوب و  مالسا  هملک 

مور گنج   - 1

: تفگ وا  هب  درک و  یهن  ار  وا  ماما  دورب ، مور  گنج  هب  تفرگ  میمصت  رمع 

اج چیه  رد  ناناملـسم  يارب  يوش ، راتفرگ  وت  دـهد و  خر  يا  هثداح  ینک و  دروخرب  اه  نآ  اب  يورب و  گنج  نیا  هب  ًاصخـش  رگا  وت 
تحیصن الب و  لها  تسرفب ، اه  نآ  يوس  هب  ار  ییوجگنج  درم  .دندرگرب  اجنآ  هب  هک  یعجرم  دنربب و  هانپ  اجنآ  هب  هک  تسین  یهانپ 
نیملـسم عاـمتجا  لـحم  مدرم و  ناـبیتشپ  وـت  هنرگو  يراد  تسود  هک  تـسا  يزیچ  نآ  نـیا  دـش  زوریپ  رگا  نادرگ ، هارمه  وا  اـب  ار 

.یتسه

: سراف گنج   - 2

: تفگ وا  هب  درک و  عنم  گنج  هب  نتفر  زا  ار  وا  ماما  تفرگ ، تروشم  ماما  زا  سراف  گنج  هب  دوخ  جورخ  يارب  رمع 
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هک تسوا  هاپـس  تخاس و  زوریپ  ار  نآ  هک  تسادخ  نید  مالـسا  دوبن ، نآ  نارادفرط  یمک  یناوارف و  هب  مالـسا  تسکـش  يزوریپ و 
دوخ راگدرورپ  هدـعو  رب  ام  درک و  عولط  دوب ، مزـال  هک  اـج  ره  رد  .دـسرب  دـیاب  هک  اـجنآ  اتدیـسر  هدومرف و  يراـی  هداـمآ و  ار  نآ 

هک تسا  مکحم  ینامـسیر  نانوچ  ربهر ، هاگیاج  .درک  دـهاوخ  يرای  ار  دوخ  هاپـس  دـنک و  یم  افو  دوخ  هدـعو  هب  وا  هک  میراودـیما 
سپس داتفا و  دنهاوخ  ییوس  هب  مادک  ره  هدنکارپ و  اه  هرهم  دلسگب  مه  زا  هتـشر  نیا  رگا  .دهد  یم  دنویپ  هتخاس ، دحتم  ار  اه  هرهم 

یگنهامه داحتا و  اب  دنناوارف و  مالـسا  تمعن  اب  اما  تسا  كدنا  دادعت  رظن  زا  هچ  رگا  زورما  برع  .دش  دهاوخن  يروآ  عمج  زگره 
نیا زا  رگا  وت  اریز  نک  هرادا  ار  گنج  مدرم  کمک  اب  هدروآرد و  شدرگ  هب  ار  هعماج  بایـسآ ، روحم  نانوچ  .دـندنمتردق  زیزع و 

رـس تشپ  هک  لخاد  ياهزرم  ظفح  هچنانچ  دننکـش ، یم  نامیپ  هدرک و  اهر  ار  وت  يوس  ره  زا  برع  ناـفلاخم  يوش  نوریب  نیمزرس 
.تشاد یهاوخ  يور  شیپ  رد  هک  دشاب  نآ  زا  رت  مهم  يراذگ  یم 

راـشف و ببـس  نیمه  دـیدرگ و  یم  هدوـسآ  دـیدیرب  رگا  تسا ، برع  هشیر  نـیا  دـنیوگ  دـنرگنب ، دربـن  رد  ار  وـت  رگا  مـجع  اـنامه 
ات دـننک  راکیپ  ناناملـسم  اب  ات  دـنداتفا  هار  هب  نانآ  یتفگ  هکنیا  ددرگ و  رتشیب  وت  رد  ناشیا  عمط  دوش و  یم  ناـنآ  یپاـیپ  تاـمجاهت 

.تسا رتاناوت  دنرادن ، تسود  هک  هچ  نآ  نتخاس  نوگرگد  رد  ادخ  رتشیب و  وت  زاادخ  يدونشخ 

هزرابم ادـخ  کمک  يرای و  اب  هکلب  میدـیگنج  یمن  زابرـس  یناوارف  اب  هتـشذگ  ياه  گنج  رد  ام  یتفگ  نمـشد  یناوارف  زا  هچنآ  اما 
.میدرک یم 

رکشل رد  رمع  رگا  نوچ  دوب  نادنچ  ود  نیملسم  يارب  نآ  هانگ  دش ، یم  جراخ  رکشل  اب  رمع  رگا  .دوب  ناشخرد  يأر  نآ  ماما ، يأر 
.دش یم  هدیچیپ  مه  رد  مالسا  مچرپ  دروخ ، یم  تسکش  مالسا  رکشل  دوب و  مالسا 
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هبعک تالآرویز   - 3

هب يزاین  هبعک  نوچ  دندرک  هراشا  مالسا  رکشل  هب  نآ  ياهب  فرصم  نآ و  شورف  هب  مدرم  دش ، دایز  هبعک  تالآرویز  رمع  نامز  رد 
: تفگ وا  هب  ماما  درک ، تروشم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ورنیا  زا  دنک  ارجا  ار  نآ  تساوخ  رمع  .درادن  تالآرویز 

بجاو هک  يروط  هب  هثرو  نیب  نیملـسم  لاوما  تسا : هنوگراهچ  لاوما  دـش و  لزاـن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نآرق  نیا 
تسا

هدرک عضو  هک  هنوگنآ  تسا  هدرک  عضو  ار  نآ  ادخ  هک  سمخ  ددرگ و  یم  میسقت  نآ  نیقحتـسم  نیب  هک  یف ء  دوش و  یم  میـسقت 
اهر شلاح  هب  ار  نآ  ادـخ  زورما ، .تسا  نآ  رد  هبعک  تالآرویز  هداد و  رارق  هتـساوخ  هک  هنوگنآ  ار  نآ  ادـخ  هک  تاقدـص  تسا و 

.تسا هداد  رارق  شلوسر  ادخ و  هک  هدب  رارق  ییاج  ار  نآ  سپ  تسین ، یفخم  وا  زا  ییاج  هدومنن و  شومارف  ار  نآ  هدرکن و 

.میدش یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  تفگ : درک و  راکشآ  ار  دوخ  باجعا  درمش و  وکین  ار  وا  يأر  رمع  سپ 

: رمع رورت 

، اواتف زا  هک  هچنآ  ًاصوصخ  .میدشن  داد ، خر  رمع  تموکح  رد  هک  یثداوح  ضرعتم  میداد و  حیجرت  رمع  تفالخ  رد  ار  راصتخا  ام 
نآ سأر  رد  دنا و  هتفگ  نآ  يارب  ناشئاهقف  هعیـش و  ياملع  هدش و  رداص  وا  زا  نآ  ریغ  هعتم و  میرحت  دننام  صن  ربارب  رد  داهتجا  زا 

« ریدغلا  » شدیواج باتک  رد  ینیما  نیـسحلادبع  خیـش  ماما  گرزب  ققحم  و  داهتجا » صن و   » شباتک رد  نیدلا  فرـش  مظعا  ماما  اه 
.تسا هدروآ 

ناگدنـسیون زا  یـضعب  ار  رمع  رورت  .دشاب  یم  شگرم  زا  لبق  اروش  ياضعا  نییعت  رمع و  رورت  تسام ، دـصق  هک  هچنآ  لاح ، ره  هب 
تبسن هیما  ینب  هب  ثیدح 
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رمع هک  ؤلؤلوبا  هکنیا  رب  دننک  یم  لالدتسا  هدوب و  نیملسم  رب  اه  نآ  طلست  نامگ  وا و  تموکح  زا  یـصالخ  ناشدصق  دنهد و  یم 
نوچ دریذپ ، یمن  یققحم  چیه  ار  يأر  نیا  ..تسا و  هتشاد  نایوما  اب  ینتسسگان  هطبار  هک  هدوب  هبعـش  نب  ْهریغم  مالغ  درک ، رورت  ار 

.دندوب ماما  نانمشد  زا  یگمه  هدوبن و  یتباقر  چیه  اه  نآ  نیب  تسا و  هدوب  مکحم  تیاهن  یب  نایوما  اب  رمع  هطبار 

و صاع " نب  دیعس  "، " نایفسوبا نب  دیزی   " دننام تفرگ  راک  هب  مکاح  ناونع  هب  یمالـسا  کلامم  رـسارس  رب  ار  يوما  ناگرزب  رمع ،
ردام هبتع  رتخد  دـنه  دوب ، ناشنانز  روما  هب  دـیفم  وا  درک و  ار  راک  نیا  شلامع  هیقب  اب  اما  درکن  فصن  ار  اه  نآ  لاوما  و  هیواـعم " "

ضرق لاملا  تیب  زا  مهرد  رازهراهچ  هیواعم 

یمن هزاجا  یسک  هب  دوب و  هدرک  شرف  هجو  نیرتهب  هب  هدامآ و  ار  یـصاخ  ناکم  شا  هناخ  رد   (1) .درک یم  تراجت  نآ  اب  تفرگ و 
ارچ نایوما  سپ   (2)، تسا شیرق  خیش  نیا  تفگ : .تفرگ  رارق  باتع  دروم  نیمه  يارب  نایفسوبا و  زج  هب  دوش  دراو  نآ  هب  هک  داد 

؟ دننک رورت  ار  وا  دیاب 

رپ یناوج  وا  هک  تسا  نیا  نآ  ببـس  نایوما و  زا  عافد  هب  هن  دومن  رمع  رورت  هب  مادـقا  ًاصخـش  ولؤلوبا  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  هاج 
هتفر و نیب  زا  ناـش  تزع نایـسراف و  ِیگرزب  هدـش و  لاغـشا  روز  هب  شتکلمم  دـید  یم  سپ  .دوب  شنطو  تلم و  هب  بصعتم  روش و 

دراو دنتـسناوت  یم  یناسک  اهنت  هکنیا  امک  دوب ، نهآ  زا  یهوک  اه  نآ  وا و  نیب  شاک  يا  دیوگ  یم  هتخادرپ و  اه  نآ  ریقحت  هب  رمع 
ياهرهش رد  هکنیا  رگم  دنرب  یمن  ثرا  اه  نآ  هک  داد  اوتف  (3) و  دنشاب هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  دنوش  برثی 
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یم لیمحت  وا  هب  هریغم  هک  شراک  زا  تیاکـش  يارب  ًاصخـش  وا  درک ! یم  ریبعت  رفاک  هب  ار  اهنآ  هکنانچ   (1)، دنشاب هدش  دلوتم  یبرع 
: دز دایرف  وا  رب  رمع  یلو  درک  هوکش  جارخ  ینیگنس  زا  تفر و  رمع  دزن  هب  درک ،

..تسین نیگنس  یهد  یم  ماجنا  بوخ  هک  يراک  هب  هجوت  اب  وت  جارخ 

: تفگ رخسمت  ناونع  هب  تشذگ و  وا  رب  رمع  درک و  ناهنپ  دوخ  ناج  رد  ار  رش  نآ  تخیگنارب و  ار  وا  مشخ  هنیک و  نیا 

..یناوت یم  يزاسب  يداب  يایسآ  یهاوخب  رگا  ییوگ  یم  وت  هک  ما  هدینش 

: تفگ وا  هب  درک و  تحاران  ار  وا  رخسمت  نیا 

.دنیوگب نخس  نآ  زا  مدرم  هک  مزاسب  وت  يارب  یبایسآ 

وا مکش  هدرپ  هک  دز  وا  فان  ریز  هب  ار  تابرـض  نآ  زا  یکی  درک ، دراو  وا  رب  هبرـض  ات  هس   (2)، درک رمع  رورت  هب  مادقا  مود  زور  رد 
.درک هراپ  ار 

دندرب و شا  هناخ  هب  ار  رمع  .تشک  ار  دوخ  درک و  یشکدوخ  دصق  درک و  حورجم  ار  رفن  هدزای  درک و  هلمح  دجـسم  لها  هب  سپس 
: تفگ شنایفارطا  هب  سپ  دوب ، يراج  نوخ  وا  تاحارج  زا 

؟ دز هبرض  نم  هب  یسک  هچ 

...هریغم مالغ  دنتفگ :

(3) .دیدرک هبلغ  نم  رب  دینکن ، عمج  ام  يارب  رافک  نیا  زا  متفگن  امش  هب  ایآ  تفگ :
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؟ يراد تسود  ار  یندیماشآ  هچ  تفگ : وا  هب  دندرک ، راضحا  ار  یبیبط  شا  هداوناخ 

..روگنا بارش  تفگ :

نآ زا  مهزاب  هک  دنداد  ریش  وا  هب  سپـس  تسا ، كرچ  نوخ و  دنتفگ : مدرم  دش ، جراخ  مکـش  ياه  خاروس  زا  یلو  دندناروخ  وا  هب 
وا هب  دش و  سویأم  وا  زا  بیبط  دش ، جراخ  ذفانم 

(1) .ینامب هدنز  رتشیب  بش  ات  هک  منیب  یمن  تفگ :

: وا تیصو 

، دندرک هاگن  مراکهدب ، ردقچ  نم  نیبب  تفگ : وا  هب  درک و  تیصو  هللادبع  شرـسپ  هب  درک  نیقی  شلجا  ندوب  کیدزن  هب  نوچ  رمع 
.مهرد ای  هدوب  رانید  نآ  هک  میناد  یمن  تسا ، راکهدب  لاملا  تیب  هب  رازه  تصش  وا  هک  دندید  سپ 

نب يدـع  ینب  زا  دوبن  یفاک  رگا  زادرپب و  ار  نآ  دوب  یفاک  رمع  لآ  لام  رگا  دـش ، نیعم  نآ  رادـقم  هکنآ  زا  دـعب  تفگ : شرـسپ  هب 
(2)  . ..دینکن هعجارم  اه  نآ  ریغ  هب  دوش و  تخادرپ  شیرق  زا  دوبن  یفاک  اه  نآ  لاوما  رگا  دنزادرپب ، هک  نک  راذگاو  بعک 

هدرک رکذ  لیصفت  هب  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز   ) باتک لوا  ءزج  رد  ار  نآ  ام  هک  تسا  بترتم  تیـصو  نیا  رب  یتالاکـشا 
.میا

هّللادبع شدنزرف  اب  رمع 

: دهد رارق  شدوخ  زا  دعب  هفیلخ  ار  وا  دنک و  نییعت  دوخ  ياج  هب  ار  ناناملسم  زا  یکی  درک  تساوخرد  شردپ  زا  هللادبع 
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ای شنارتش  دیایب و  وت  دزن  هب  تناپوچ  ای  تنابراس  رگا  هدب ، رارق  هفیلخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  رب  ار  یـسک  ردپ ، يا 
نآ يارب  هفیلخ  سپ  دمحم ، تما  هب  دسر  هچ  سپ  يدرک ؟ عیاض  ار  تتناما  ارچ  یسرپ  یمن  وا  زا  وت  ایآ  دنک ، اهر  ار  شنادنفـسوگ 

.امن نییعت  اه 

: تفگ داد و  باوج  درک و  هاگن  وا  هب  مشچ  هشوگ  اب  رمع 

(1) .درک كرت  مه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  منک  كرت  رگا  درک و  نییعت  هفیلخ  رکبوبا  منک ، نییعت  هفیلخ  نم  رگا 

مخ و ریدـغ  زور  رد  ار  شدوخ  زا  دـعب  یلع  بصن  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مایق  دوب و  هدرک  هبلغ  رمع  رب  درد  دـیاش  و 
اب شدوخ  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  شومارف  ار  وا  اب  تعیب  هب  نیملسم  مازلا 

.يدش هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  وت  هب  هب ) هب   ) خب خب  تفگ : وا  هب  درک و  تعیب  وا 

یلص ربمایپ  یلو  درک ، هفیلخ  ناونع  هب  رمع  هب  تیصو  هک  دوب  ناناملسم  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتزوسلد  رکبوبا  ایآ 
؟ دومن لامها  درکن و  نییعت  دوخ  زا  دعب  ار  یسک  درکن و  تیصو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

: تفگ یم  تشاد و  یتخس  عزف  عزج و  دروآ و  راشف  وا  هب  تاحارج  درد  لاح ، ره  هب 

(2)  . ...منیبب ار  نآ  هکنآ  زا  لبق  مدرک  یم  ادف  ادخ  باذع  زا  متشاد ، یم  الط  نیمز  همه  يور  رگا 
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..راذگب كاخ  رب  ارم  تروص  تفگ : وا  هب  دش و  هللادبع  شرسپ  هجوتم 

: تفگ دز و  دایرف  وا  هب  دادن ، ار  وا  باوج  داد ، روتسد  هرابود  هداد ، تسد  زا  ار  شلقع  هک  درک  نامگ  درکن و  هجوت  وا  هب  رسپ 

..راذگب كاخ  هب  ارم  تروص  ردام ، یب 

: تفگ یم  درک و  هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  نیمز  هب  ار  شردپ  تروص  درک و  مادقا  هللادبع 

دـش راکـشآ  شیارب  شا ، یگدنز  زا  رخآ  تاظحل  نیا  رد  دـیاش  ،(1) و  درذـگن وا  زا  ادــخ  رگا  رمع ! رداـم  رب  ياو  و  رمع ! رب  ياو 
.دوب هدرک  دراو  اه  نآ  رب  اه  نارحب  اه و  یتخبدب  زا  يوبن  نادناخ  رب  هچنآ 

نفد ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکبوبا و  رانک  رد  هک  دریگب  هزاجا  وا  زا  ات  داتـسرف  هشیاع  دزن  هب  ار  شرـسپ  رمع  لاح ، ره  هب 
عاتم زا  هدرک  كرت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هچنآ  دـنا : هتفگ  هتـشون و  یحرـش  نآ  رب  هعیـش  (2) و  داد هزاـجا  وا  هب  دوش ،

هـشیاع هزاجا  هب  يزاین  درک ، یم  تیاور  رکبوبا  هک  هنوگنآ  تسوا  زا  دعب  رما  يارب  نآ ، دنرب و  یمن  ثرا  وا  تیب  لها  رگا  یگدنز ،
نآ رد  هشیاع  دـنیوگ ، یم  تیب  لـها  هک  هنوگنآ  ددرگ  یمرب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هثرو  هب  وا  كرت  اـم  رگا  درادـن و 

نینچ رد  سپ  درب ، یم  ثرا  ءاـنب  زا  وا  دـنیوگ  یم  نیملـسم  ياـهقف  هـک  هنوـگنآو  درب  یمن  ثرا  نـیمز  زا  نز  نوـچ  درادـن  یمهس 
.دشن ماجنا  نآ  دش و  یم  هتفرگ  نذا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هثرو  زا  دیاب  یعقوم 
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اروش لیکشت 

نامزاس نآ  تشاد و  لابند  هب  یمیظع  رش  اه و  یتخس  ناناملـسم  يارب  هفیقـس ، لیکـشت  دننام  داهن  انب  ار  نآ  رمع  هک  اروش  لیکـشت 
ینب هب  نآ  میلـست  تما و  يربهر  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندرک  رود  نآ ، زا  دـصق  هکنیا  رگم  دوبن  نآ  رب  يرابغ  چـیه  هک  دوب  ییاوسر 

.دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  اب  ینمشد  هنیک و  زا  رپ  ناشبلق  هک  نایشرق  فطاوع  ياضرا  يارب  دوب ، هیما 

رب یخیرات  تیعقاو  زاربا  زج  ام  دـصق  مینک و  یم  یـسررب  يدـیلقت  فطاوع  زا  رود  لیلحت ، قیقحت و  یتسرد و  هب  ار  رمع  ياروش  ام 
.تسین هدوب ، هچنآ  قبط 

درک هجوت  دش ، دهاوخ  شدوخ  زادعب  تفالخ  يدصتم  هک  یسک  هب  درک  سح  ار  دوخ  یمتح  لجا  یکیدزن  رمع  یتقو  لاح ، ره  هب 
يارب دـندنادرگ و  نینمؤملاریما  ماما  زا  ار  تفـالخ  دـندرک و  کـمک  وا  هب  رکبوبا  تعیب  رد  هک  درک  شبزح  دارفا  رکذ  هب  عورـش  و 

: تفگ درک و  یم  دای  اه  نآ  زا  دروخ و  یم  ترسح  اه  نآ  ندوبن 

هفیلخ ار  وا  دوب  هدنز  هفیذح  یبا  مالغ  ملاس  رگا  دوب ، تما  نیما  وا  نوچ  مدرک  یم  راذگاو  وا  هب  ار  تفالخ  دوب  هدنز  هدیبعوبا  رگا 
ار نآ  هک  دوبن  داـهج  یمالـسا و  تما  هب  تمدـخ  رد  يا  هرهب  هدـیبعوبا  يارب  ...تشاد و  تسود  ار  ادـخ  یلیخ  نوچ  مداد  یم  رارق 

.دنک رکذ 

رد یباجیا  یمهـس  هکنیا  رگم  دوب ، مدرم  هماـع  زا  دوبن و  یفورعم  یمالـسا  تیـصخش  هفیذـح  یبا  مـالغ  ملاـس  تسا ، رکذ  هب  مزـال 
.دوب شئاضعا  تیامح  رد  هدننز  يورین  ءزج  تشاد و  هفیقس  سنارفنک 
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، دریگب هدهع  هب  شدوخ  زا  دعب  ار  ناناملـسم  روما  ات  دـنک  یفرعم  دزمان  ناونع  هب  ار  یکی  هک  دنتـساوخ  وا  زا  شباحـصا  لاح  ره  هب 
: تفگ درک و  در  ار  اهنآ  هتفگ 

..مشکب شود  هب  گرم  زا  سپ  ندوب و  هدنز  رد  ار  اه  نآ  راب  مرادن  شوخ 

یکی هک  درک  راذگاو  اه  نآ  هب  درک و  باختنا  ار  هناگ  شـش  ياروش  ياضعا  درک و  لودع  دوخ  فرح  زا  هک  دیـشکن  یلوط  نکل 
یبا نبا  دیـشک و  شود  هب  گرم  زا  سپ  یگدـنز و  رد  ار  تفالخ  راـب  بیترت  نیا  هب  دـننک و  نییعت  ناناملـسم  يارب  یلاو  ناونعب  ار 

: تسا هتفگ  تسا و  هتشون  وا  مالک  رب  یحرش  دیدحلا 

رارق بیترت  رـصح و  رد  ار  وا  هکنیا  اـی  ینک  نییعت  ًاصخـش  ار  یکی  هکنیا  نیب  تـسا  یقرف  هـچ  نـیا و  زا  رتـشیب  يزیچ  هـچ  ینیگنس 
(1)  . ...یهدب

بیهص زامن 

: دیوگ یم  قدزرف  هراب  نیا  رد  دناوخ و  زامن  مدرم  اب  سپ  دناوخب ، زامن  ناناملسم  اب  دش  رورت  یتقو  داد  روتسد  بیهص  هب 

اهلسرأ ّمث  ًاثالث  ٌبیهص  یّلَص 

(2) دوصقم ریغ  ًاکُلم  ناّفع  نبا  یلإ 

.درک راذگاو  نافع  نبا  هب  ار  تفالخ  سپس  دناوخ ، زامن  بیهص  راب  هس 

رمع طسوت  اروش  ياضعا  باختنا 

اه نآ  دـننک و  باـختنا  تما  يربـهر  يارب  ار  یکی  هک  دومن  مزلم  ار  اـه  نآ  درک و  باـختنا  اروـش  ياـضعا  يارب  ار  رفن  شـش  رمع 
: زا دنترابع 

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما   - 1
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.صاقو یبا  نب  دعس   - 2

.ماوعلا نب  ریبزلا   - 3

.هللادیبع نب  ْهحلط   - 4

.نافع نب  نامثع   - 5

.فوع نب  نمحرلادبع   - 6

نآ لوصا  دندرک و  يرای  ار  ربمایپ  هک  ییاهنآ  تسین ، راصنا  يارب  نآ  رد  يا  هرهب  چیه  هک  نیا  تسا  راکـشآ  باختنا  نیا  رد  هچنآ 
نایشرق زا  اروش  ياضعا  .تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  اه  نآ  لیم  نآ  تلع  دیاش  دنداد و  شرورپ  ار 

.دنتشادن يا  هرهب  اه  نآ  ریغ  دندوب و 

اروش ياضعا  اب  رمع 

هراشا

تنوشخ اـب  درک  هجوت  اـه  نآ  هب  دـندناسر  مهب  روضح  نوچ  تساوخ ، روضح  هب  دوب  هدرک  باـختنا  هک  ار  ییاروـش  ياـضعا  رمع 
نونکا دنا ، هدرک  نایب  فلتخم  تروص  هب  نیخروم  دش ، اه  نآ  یگدرزآ  بجوم  هک  درک  دای  ار  اه  نآ  هدـیهوکن  تافـص  اب  مامت و 

: نآ زا  هنومن  کی 

لوا تیاور 

هراشا

..؟ دیراد ار  نم  دعب  تفالخ  عمط  امش  همه  ایآ  تفگ : درک و  ور  اه  نآ  هب  دندش  عمج  وا  دزن  اروش  ياضعا  نوچ 

هدهع هب  وت  هک  یتفالخ  زا  ار  ام  يزیچ  هچ  داد : ار  وا  باوج  ریبز  درک ، رارکت  ار  نآ  هرابود  دندرک ، يراددوخ  ملکت  زا  اه  نآ  همه 
رمع میتسین ؟ ربمایپ  دنواشیوخ  ایآ  تسوت ؟ زا  رتمک  نید  رد  ام  هقباس  ایآ  میتسین ؟ شیرق  زا  ایآ  دنک ؟ یم  رود  یتفرگ 
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دومن و هجوت  تعاـمج  هب  ور  نیا  زا  دـنک ، لـطاب  ار  نآ  هک  دوبن  شمـالک  رد  يا  هدوهیب  فرح  اریز  دـهدب  ار  وا  باوـج  تسناوـتن 
: تفگ

؟ منک وگزاب  تسا  ناتنورد  رد  هچنآ  دیهاوخ  یم  ایآ 

: دنتفگ همه 

.مینک یمن  ام  ینک ، رظن  فرص  وت  رگا  وگب ،

...ناشقالخا لیم و  تایسفن و  زا  ندرک  وگزاب  هب  درک  عورش 

: درک هجوت  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  سپ 

ریبز اب 

يزور یناـسنا و  يزور  يرفاـک ، بضغ  ماـگنه  ینمؤم ، يدونـشخ  ماـگنه  یتـسین و  یمیقتـسم  طارـص  چـیه  رب  وت  ریبز ! يا  وت  اـما 
وت هب  تموکح  رگا  سپ  ینارذـگ ، یم  اوعد  هب  وج  دـم  کی  رـس  رب  ءاحطب  رد  ار  دوخ  هک  يزور  دـسرب  وت  هب  تفالخ  رگا  ناطیش ،

يدرگ یم  نیگمشخ  هک  زور  نآ  دشاب  یسک  هچ  و  يوش ؟ یم  ناطیـش  وت  هک  زور  نآ  دشاب  مدرم  يارب  یـسک  هچ  مناد  یمن  دسرب 
یتفص نینچ  ياراد  وت  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخن  مهارف  وت  يارب  ار  تما  نیا  رما  دنوادخ  و 

...یشاب

: زا دنترابع  هک  هدوب  یکانرطخ  ياه  يرامیب  راتفرگ  شتیصخش ، زا  یناسفن  لیلحت  نیا  ربانب  ریبز 

.یگنتلد یجنردوز و   - 1

.راتفر رد  يرادیاپان   - 2

.دوب هتفرگ  يو  زا  ار  شنزاوت  روعش و  هک  یناوارف  مشخ   - 3

.لخب صرح و   - 4
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.دزادرپب دروخ  دز و  هب  وج  دم  کی  رس  رب  مدرم  اب  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  يو  ود ، نیا 

هاگتسد رد  هک  یبصنم  چیه  ندش  راد  هدهع  تیحالص  دوش  فصتم  اهنادب  سک  ره  هک  دنتـسه ، هتـسیاشان  تافـص  زا  اه  يوخ  نیا 
؟ دشاب نیملسم  ياوشیپ  هفیلخ و  هکنیا  هب  دسر  هچ  ...درادن  دشاب  ساسح  تلود 

: هحلط اب 

: تفگ درک و  هحلط  هب  يور  سپس 

..؟ مشاب تکاس  ای  میوگب 

: تفگ درک و  شاخرپ  وا  هب  هحلط 

..ییوگ یمن  ریخ  زا  يزیچ  وت 

: تفگ درک و  نتفگ  هب  عورش  رمع 

يا و هدوب  نیگمـشخ  دوب  هدیـسر  وت  هب  هچنآ  زا  هک  مسانـش  یم  تشگ  بورـضم  دحا  گنج  رد  وت  تشگنا  هک  يزور  زا  ار  وت  نم 
..يدنار نابز  رب  باجح  هیآ  ندش  لزان  زور  هک  ینخس  رطاخ  هب  تفر  ایند  زا  وت  زا  نیگمشخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رما نیا  دـنک ؟ یم  نیملـسم  ییاوشیپ  تفـالخ و  دزماـن  ار  وا  رمع  هک  تسا  هنوگچ  سپ  هدوب ، نیگمـشخ  هحلط  رب  ادـخ  لوسر  رگا 
یضار اروش  ياضعا  زا  هک  یلاح  رد  تفای  تافو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هتفگ  يو  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ 

.تسا هدوب 

: تسا هتفگ  هدرک و  رظن  راهظا  بلطم  نیا  رب  ظحاج 

یلاح رد  تشذگرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یتفگ  وت  تفگ : یم  رمع  هب  یسک  رگا 
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رطاـخ هب  تشذـگرد  وت  رب  نیگمـشخ  ترـضح  نآ  هک  ییوگ  یم  هحلط  هب  کـنیا  هنوگچ  سپ  هدوب ، یـضار  رفن  شـش  نیا  زا  هک 
نیا زا  رتمک  هک  تشاد  تأرج  یسک  هچ  یلو  یـشاب  هدز  ریت  اب  ار  يو  هک  دوب  یم  نیا  لثم  تروص  نآ  رد  يدوب ؟ هتفگ  هک  ینخس 

..؟ نیا هب  دسر  هچ  دیوگب ، رمع  هب  ار 

: صاقو یبا  نب  دعس  اب 

: تفگ درک و  يور  صاقو  یبا  نب  دعس  هب 

هرهز هلیبق  یتسه و  نامک  ریت و  راکـش ، بحاص  وت  یگنج و  یم  اه  نآ  اـب  هک  نابـسا  نیا  زا  یتسه ، نابـسا  هلگ  بحاـص  وت  اـنامه 
؟ اجک مدرم  ياهراک  تفالخ و  اجک و 

سپ تشادـن ، یعـالطا  تما  یعاـمتجا  يرادا و  روـما  رد  تـسناد و  یمن  يزیچ  یگنج  تاـیلمع  زج  هـک  دوـب  یماـظن  يدرم  دـعس 
رارق داقتنا  دروم  تموکح  روما  يدـصت  يارب  ار  دعـس  هلیبق  تیحالـص  يو  نینچمه  دـنک ؟ یم  دزماـن  تفـالخ  يارب  ار  يو  هنوگچ 

.دوب هداد 

: فوع نب  نمحرلادبع  اب 

دنجنـسب وت  نامیا  اب  ار  نیملـسم  نامیا  فصن  رگا  نمحرلادبع ، يا  وت  اما  تفگ : وا  هب  درک و  فوع  نب  نمحرلادـبع  هب  يور  هاگنآ 
اجک و هرهز  دشاب و  هتشاد  ار  وت  فعض  نوچ  یفعض  هک  یسک  تسین  هتـسیاش  رما  نیا  يارب  اما  دبای ، یم  يرترب  اه  نآ  رب  وت  نامیا 

..؟ اجک رما  نیا 

ماما كاپ  رورـس  باختنا  زا  هک  یماگنه  دوب  اجک  يو  نامیا  هک  میناد  یمن  دوب و  ییاوقت  نامیااب و  درم  رمع  رظن  رب  انب  نمحرلادبع 
يراددوخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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.دندناشک یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  دندرب و  امغی  هب  ار  ادخ  لام  نانآ  درپس و  نایوما  تسد  هب  ار  نیملسم  روما  دومن و 

یم تفالخ  دزماـن  ار  يو  هنوگچ  سپ  تسا ، هتـشادن  رمع  فارتعا  هب  اـنب  مکحم  يا  هدارا  تباـث و  یمزع  يوق و  یتیـصخش  يو  زین 
؟ دیامن

(: (ع نیمؤملاریما ماما  اب 

ادخ هب  ..دوبن  وت  رد  یعبط  خوش  رگا  یـشاب  وت  مکاح  هک  ار ، يادخ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  درک و  نینمؤملاریما  ماما  هب  يور  سپس 
قح هب  ار  نانآ  ینک  تموکح  اه  نآ  رب  وت  رگا  مسق ،

..يرب یم  نشور  هار  راکشآ و 

.تسا هتشادن  لمع  لوق و  رد  یشیدنارود  تیدج و  زج  یگدنز  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدوب  یعبط  خوش  ار  ماما  تقو  هچ 

رمع هک  هنوگنآ  درب ، نشور  هار  حضاو و  قح  هب  ار  نیملـسم  دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب  فوصوم  يوخ  نیا  هب  هک  سک  نآ  یهگناو 
.تسین راگزاس  تیصخش  یتسس  فعض و  زا  یشان  یعبط  خوش  اب  تسایس  نیا  دیوگ : یم 

، درب یم  تسار  هار  هب  ار  اه  نآ  دنک و  یم  راتفر  قح  هب  نانآ  نایم  دریگ  هدهعرب  ار  نیملـسم  روما  ماما  رگا  هک  دنک  یم  دیکأت  رمع 
؟ دیامن یمن  نییعت  ار  وا  ًاصخش  دهد و  یم  رارق  اروش  ياضعا  زا  ار  وا  ارچ  سپ 

: نامثع اب 

: تفگ وا  هب  و  دوب - هدرک  هزرابم  مالسا  اب  هک  ینادناخ  درک  يوما  نادناخ  گرزب  نامثع  هب  يور  رمع  سپ 

ار رما  نیا  شیرق  هک  منیب  یم  اروت  ییوگ  دیآ ، یم  وت  يوس  هب  تموکح  ...ناه 
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رد ار  نانآ  هدرک و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  یبا  ینب  هیما و  ینب  وت  هتـشاذگ و  تا  هدـهع  هب  وت  هب  تبـسن  شا  یتسود  رطاخ  هب 
هب دـنرب ، یم  رـس  ترتسب  رب  ار  وت  دـنوش و  یم  ناور  وت  يوس  هب  برع  ناـگرگ  زا  یهورگ  سپ  یـشاب ، هداد  يرترب  اهـششخب  نداد 

: تفگ درب و  یناشیپ  رب  تسد  سپس  درک ، دنهاوخ  نانچ  زین  نانآ  يدرک  نینچ  رگا  ینک و  یم  نینچ  وت  دننک  نانچ  رگا  مسق ! ادخ 
(1) .روآ دایب  ار  ما  هتفگ  دمآ  شیپ  نینچ  رگا  سپ 

نامز رد  وا  يدزمان  درک و  بوصنم  تمـس  نیا  هب  ار  وا  رمع  دـناسرن و  تفالخ  هب  شیرق  ار  نامثع  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
شرعش رد  نابراس  مدرک و  رازگرب  ار  جح  رمع  اب  تفگ : هدرک و  تیاور  رضن  نب  نسح  دوب ، نآ  زا  لبق  یتدم  دوبن و  رمع  یـضیرم 

...تسا (2) نامثع  رمعزا ، دعب  ریما  هک  تفگ  یم  دناوخ  یم  يدح  نارتش  يارب  هک 

نوچ داد ، رارق  اروش  ياضعا  زا  ار  وا  و  دـش ، تفـالخ  هب  ناـمثع  يزوریپ  هب  رجنم  هک  دوب  هدرک  میظنت  يروط  ار  اروش  لیکـشت  رمع 
رد نآ  ملاک  حرـش  هک  دنتـشگ  یمنرب  وا  باختنا  زا  دـندوب و  طبترم  ناـیوما  اـب  بوسنم و  يو  هب  دنتـشاد و  لـیم  وا  هب  اـه  نآ  رتشیب 

.دمآ دهاوخ  هدنیآ 

مود تیاور 

: دنتفگ وا  هب  دندرک و  تاقالم  ار  رمع  اروش ، ياضعا  تسا  هدرک  تیاور  هبیتق  نبا 
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..مینک ادتقا  وت  يأر  هب  هک  وگب  ام  يارب  یمالک  نینمؤملاریما ، يا 

درم وت  هکنیا  اـب  تسوت  تنوـشخ  يریگ و  تخـس  دوـش  یم  تفـالخ  هب  وـت  باـختنا  عناـم  هچنآ  هللاو ! تفگ : دعـس  هب  باـطخ  سپ 
..یگنج

.یتسه تما  نیا  نوعرف  وت  هکنیا  نمحرلادبع ! يا  دوش  یم  وت  باختنا  عنام  هک  يزیچ  تفگ : نمحرلادبع  هب 

ینک یم  بضغ  یتقو  یتسه ، نمؤم  يدونـشخ  یتـقو  وت  هک  تسا  نیا  دوش  یم  وت  باـختنا  عناـم  هک  يزیچ  تفگ : ریبز  هب  باـطخ 
.يرفاک

.دشاب یم  تا  هداوناخ  هب  موق و  هب  وت  یتسود  بصعت و  دراد  یمزاب  وت  باختن  ار  زا  ارم  هک  يزیچ  تفگ : نامثع  هب 

وت منک  باـختنا  ار  وت  رگا  تسا و  نآ  رب  وت  صرح  دراد  یمزاـب  وت  باـختنا  زا  ارم  هچنآ  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  هب 
(1) .ینک یم  تیاده  تسار  هار  راکشآ و  قح  هب  ار  اه  نآ  یمدرم و  نیرت  هتسیاش 

ءزج ار  وا  ارچ  تسا  هنوگنیا  رگا  تسا  تما  نیا  نوعرف  وا  هک  تفگ  ار  نمحرلادبع  درک ، مهتم  دب  تافـص  هب  ار  اروش  ياضعا  رمع 
لوق هداد و  رارق  تفالخ  روما  رد  وا  يأر  هب  طونم  ار  تفالخ  شتیـصو  زا  رخآ  تمـسق  رد  هکنیا  بیجع  و  داد ؟ رارق  اروش  ياضعا 

.تسا هدرمش  ربتعم  نادزمان  زا  یکی  باختنا  رد  ار  وا 

و تسا ؛ صرح  زا  رود  ناشخرد و  دیشروخ  دننام  ماما ، هریس  نوچ  تسا  دودرم  ماهتا  نآ  درک و  مهتم  تفالخ  رب  صرح  هب  ار  ماما 
هتفیش هجو  چیه  هب  وا 
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هب تسا  اه  نآ  زا  تفالخ  هب  رت  قحم  هتـسیاش و  وا  هک  دومن  یم  تجح  ماـمتا  درک و  یم  هعزاـنم  اـفلخ  اـب  دوبن و  تنطلـس  کـلم و 
: دنک یم  حیرصت  مالسلا  هیلع  وا  لوق  نآ  هب  دنک و  هدایپ  نیمز  قرشم  نیا  رد  ار  مالسا  تلادع  نآرق و  هکنیا  رطاخ 

ياه هناشن  میتساوخ  یم  هکلب  دوبن  تورث  ایند و  تموکح و  تنطلـس و  هب  ندیـسر  رد  ام  يریگرد  گنج و  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ !
ناما نما و  رد  تا  هدیدمتس  ناگدنیامن  ات  مینک  رهاظ  ار  حالصا  وت  نیمزرـس  رد  مینادرگزاب و  شیوخ  هاگیاج  رد  ار  وت  نید  قح و 

.دننک یگدنز 

هک اجنآ  تسا ، هتفگ  نخس  تموکح  نتسناد  زیچان  تردق و  هب  شا  ییانتعا  یب  نازیم  زا  سابع  نبا  هب  ینخـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: تفگ درک و  سابع  نبا  هب  يور  سپ  دز ، یم  هلصو  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  نیلعن  ترضح 

؟ دراد یتمیق  هچ  نیلعن  نیا  سابع ، نبا  يا 

..درادن یتمیق  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : سابع  نبا 

: دومرف ترضح 

...مزاس رود  ار  یلطاب  مراد و  ياپ  هب  ار  یقح  هکنیا  رگم  تسا  رتهب  امش  تفالخ  نیا  زا  نآ 

یعامتجا یهاگآ  شرتسگ  یعامتجا ، تلادع  دراد و  ياپ  هب  ار  الاو  ياهشزرا  هک  تساوخ  یم  نیا  يارب  ار  تموکح  ترـضح ، نآ 
.دوش ثعاب  ار  یمومع  یگدنز  هب  ندیشخب  قنور  و 

موس تیاور 

هراشا

: تسا هتفگ  هدرک و  تیاور  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

یم هدروآ و  شبنج  هب  ار  دوخ  تیرفع  هک  یلاح  رد  دـیا  هدـمآ  نم  يوس  هب  امـش  زا  مادـک  ره  تفگ : درک و  هاگن  اروش  ياضعا  هب 
.دوش هفیلخ  هک  دهاوخ 
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: تفگ وا  هب  درک و  هجوت  هحلط  يوس  هب  سپ 

هک منک ؟ یم  جاودزا  شنارسمه  اب  وا  زا  دعب  دنک  تافو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  يا  هتفگن  وت  ایآ  هحلط ! يا  وت  اما 
: تسا هدومرف  لزان  وت  هرابرد  دنوادخ  تسا و  هدادن  رارق  ام  زا  رت  هتسیاش  نامیاهومع  نارتخد  هب  ار  دمحم  دنوادخ ،

(1)« ًاَدبَأ ِهِدَعب  نِم  ُهَجاوزأ  اوحِکِنت  نأ  الَو    ِ هللا َلوسَر  اوذُؤت  نأ  مَُکل  َناک  امَو  »

.دیئامن جاودزا  شنارسمه  اب  وا  زا  سپ  هکنیا  ای  دیرازایب و  ار  ربمایپ  هک  زگره  دشابن  ار  امش 

: تفگ وا  هب  درک و  هجوت  ریبز  هب  سپس 

..يا هدوب  وخدنت  ریگ و  تخس  نانچمه  وت  دیدرگن و  مرن  یبش  زور و  چیه  وت  لد  هک  مسق  ادخ  هب  ریبز ! يا  وت  اما 

: تفگ وا  هب  باطخ  دش و  نامثع  هجوتم 

..دشاب رتهب  وت  زا  ینیگرس  هراپ  هک  ادخ  هب  نامثع ! يا  وت  اما  و 

: تفگ وا  هب  دش و  فوع  نب  نمحرلادبع  هجوتم  سپس 

..يراد تسود  ار  تموق  هک  یتسه  ناوتان  يدرم  وت  نمحرلادبع ! يا  وت  اما 

: تفگ وا  هب  درک و  هجوت  صاقو  نب  دعس  هب  سپس 

..یتسه يزیگنا  هنتف  تیبصع و  بحاص  وت  دعس ! يا  وت  اما  و 

: تفگ وا  هب  درک و  هجوت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  سپس 

..دوش یم  رترب  اه  نآ  زا  ددرگ  نزو  نیمز  مدرم  نامیا  اب  وت  نامیا  رگا  مسق  ادخ  هب  یلع ! يا  وت  اما  و 
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: تفگ درک و  دوخ  سلجم  رد  نارضاح  هب  يور  رمع  سپ  تفر ، اجنآ  زا  تساخرب و  یلع 

.دروآ یم  نشور  هار  هب  ار  امش  دیراپسب  وا  هب  ار  دوخ  روما  رگا  هک  مسانش  یم  ار  يدرم  هاگیاج  نم 

؟ تسیک وا  دنتفگ :

 -. درک هراشا  ماما  هب  و  دور -  یم  امش  شیپ  زا  هک  تسا  نیمه  تفگ :

؟ دراد یمزاب  راک  نیا  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  دنتفگ :

(1) .تسین راک  نیا  هب  یهار  تفگ :

رد ار  تفالخ  بصنم  هدرک و  دزمان  ار  وا  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  زا  دـعب  تسین  ماما  يدزماـن  يوس  هب  یهار  ارچ 
؟ تسین وا  رد  يربهر  یگتسیاش  ای  تسا و  ماما  رد  یبیع  اجنآ  ایآ  تسا ؟ هدرک  راذگاو  وا  هب  مخ  ریدغ  زور 

دوب و هدرک  رپ  شملع  رهش  هزاورد  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یـصو  دض  رب  ار  موق  ناج  هک  دوب  ینمـشد  هنیک و  یلب ،
.درک دهاوخ  مکح  دنراد ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  رد  شناگدنب  نیب  هک  تسادخ 

تاباختنا رب  رظان  تئیه 

ار راصنا  ناگرزب  تفگ : اروش  ياضعا  هب  دـنرادن ، تاباختنا  رب  تراظن  زج  هب  ییأر  اه  نآ  هک  درک  تاباختنا  رب  رظاـن  ار  یتئیه  رمع 
مه اب  اه  نآ  دینک و  رـضاح  ار  سابع  نب  هّللادبع  یلع و  نب  نسح  ناتدوخ  اب  دـنرادن و  یمهـس  امـش  رما  رد  اه  نآ  دـینک و  رـضاح 

يارب تکرب  دیما  اه  نآ  روضح  اب  دندنواشیوخ ،

یمهس اه  نآ  تسامش و 
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..دنرادن امش  رما  رد 

باختنا و زا  راـصنا  ندرک  رود  طـقف  فدـه  هک ، دـسر  یم  رظن  هب  دوب  هدرک  نییعت  ار  نآ  رمع  هک  رظاـن  تئیه  نیا  رد  هظحـالم  اـب 
قیرط نیا  هب  درک و  تموکح  زا  اه  نآ  ندرک  مورحم  رب  رظان  ار  اه  نآ  اهنت  دـنتموکح  رد  بغار  هک  ییاـه  نآ  يارب  تسا ، راـیتخا 
يارب تلود  رد  ار  یبصنم  چیه  رمع  درک و  ضقن  ار  امـش -  زا  ناریزو  ام و  زا  ناریما  هک  راصنا -  يارب  دوب  هدرک  رکبوبا  هک  يدهع 
سابع نب  هّللادبعو  نسح  ماما  روضح  رد  هک  یتکرب  میدیمهفن  ام  داد و  رارق  شتموکح  زابرـس  سیلپ و  ار  اه  نآ  دادن و  رارق  اه  نآ 

؟ دنشاب هتشادن  يرایتخا  چیه  اروش  راک  رد  هک  تسیچ  تسا  اروش  لها  يارب 

دادقم هحلط و  یبا  اب  رمع 

" يراصنا هحلطوبا   " هب سپ  .دیامن  لیـصحت  ناناملـسم  رب  ار  نآ  تیبثت و  ار  نآ  ياهدنب  دشخب و  میکحت  ار  اروش  تساوخ  یم  رمع 
: تفگ وا  هب  دوب ،-  هطرش  سیئر  وا  درک -  ور 

..امن نآ  لیجعت  رما و  يارجا  هب  مزلم  ار  اه  نآ  نک  رایتخا  راصنا  زا  رفن  هاجنپ  درک ، زیزعار  مالسا  امش  هلیسو  هب  ادخ  هحلطابا ! يا 

: هک درک  مزلم  ار  وا  درک و  هجوت  دادقم  هب  سپس 

دنداد و يأر  یکی  هب  رفن  راهچ  رگا  و  دینزب ، ار  فلاخم  نآ  ندرگ  درک  تفلاخم  یکی  دـندش و  قفتم  یکی ، هب  مه  اب  رفن  جـنپ  رگا 
دیـشاب هورگ  نآ  اب  سپ  يرگید ، هب  رفن  هس  دـنداد و  يأر  یکی  هب  رفن  هس  رگا  دـینزب ، ار  رفن  ود  نآ  ندرگ  دـندرک  تفلاخم  رفن  ود 

مدرم هچنآ  رب  دیلیام  رگا  دیشکب ، ار  هیقب  دراد و  رارق  نآ  رد  نمحرلادبع  هک 
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..دنا هدرک  عامتجا  نآ  هب 

.مینک یم  نایب  اروش  تافآ  زا  ثحب  ماگنه  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  ضارتعا  زا  رپ  مالک  نیا 

هباحص هب  رمع  راطخا 

: تفگ اه  نآ  هب  سپ  دومن ، دیدهت  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هب  ار  نانآ  داد و  راطخا  هباحص  هب  رمع 

هریچ امش  رب  تفالخ  رما  رد  نایفـسوبا  نب  ْهیواعم  صاع و  نب  ورمع  دینکن  نینچ  رگا  هک  دیوش  لدمه  رگیدکی  اب  دمحم ، نارای  يا 
.دش دنهاوخ 

: تسا هدرک  رظن  راهظا  نینچ  هتفگ  نیا  رب  دیفم  خیش  هیماما ، خیش 

اریز .دـنازیگنارب  نآ  رد  ار  اه  نآ  عمط  و  دـنک ، قیوشت  تفالخ  بلط  هب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هتـساوخ  یم  هتفگ  نیا  اـب  رمع 
رما دوش  فیعـض  نامثع  رگا  هک  دیـسرت  وا  دـندوب و  رـصم  رد  وا  ریما  لماع و  صاـع  نب  ورمع  ماـش و  رد  يو  ریما  لـماع و  هیواـعم 

رد اه  نآ  دـنناسرب و  دـندوب  ماش  رـصم و  رد  هک  اهنآ  هب  ار  نآ  مدرم  اـت  دـنار  ناـبز  رب  ار  نخـس  نیا  سپ  ددرگرب ، یلع  هب  تفـالخ 
.دنوش یلوتسم  نیمزرس  ود  نآ  رب  دسرب  یلع  هب  تفالخ  رما  هک  یتروص 

ماما يأر 

يزیر حرط  يو  زا  تفالخ  رما  ندرک  رود  يارب  هک  تسین  شیب  يا  هلیح  هئطوت و  اروش  هک  تشاد  نیقی  تشادـن و  کش  چـیه  ماما 
: دومرف وا  هب  دش و  وربور  سابع  شیومع  اب  ترضح  نآ  تسا ، هدش 

.تسا هدش  رود  ام  زا  تفالخ  رما  ومع ، يا 
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؟ تسا هدرک  ربخاب  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : وا 

: دومرف ترضح 

شا هدازومع  اب  مه  دعـس  دیـشاب ، نمحرلادـبع  اب  تفگ : سپـس  و  دیـشاب ، تیرثکا  اب  تسا : هتفگ  هتخاس و  نراـقم  ناـمثع  اـب  ارم  وا 
یم نامثع  هب  ار  نآ  نمحرلادبع  ای  سپ  دنرادن  فالتخا  مه  اب  هک  تسا  نامثع  داماد  نمحرلادبع  دنک و  یمن  تفلاخم  نمحرلادبع 

(1) ...نمحرلادبع .  هب  نامثع  ای  دراپس و 

ار تفالخ  رما  ددرگزاب  يو  هب  ًادعب  تفالخ  هکنیا  دیما  هب  شیوخ و  تحلـصم  هب  انب  نمحرلادبع  اریز  درک  ادیپ  ققحت  ماما ، تسارف 
.درپس نامثع  هب 

رهش هزاورد  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیـشناج  دض  رب  هک  دوب  هدرپ  یب  راکـشآ و  يا  هئطوت  شطحنم  هویـش  اب  اروش 
: دیوگ یم  ءاطغلا  فشاک  ماما  دیدرگ ، یحارط  شملع 

هفیلخ ناونع  هب  نامثع  لیمحت  يارب  يا  هتـسجرب  تراهم  هک  دوب  يروص  ییاروش  یعقاو و  يا  هئطوت  نآ ، تقیقح  رهوج و  اـب  اروش 
(2) .دروآ راب  هب  یتشگزاب  نودب  تبیصم  نیملسم  مالسا و  يارب  هجوت  بلاج  يریبدت  اب  هک  تشاد  نیملسم  رب 

تفگ و نخـس  نآ  دروم  رد  دعب  ياه  لاس  هک  اجنآ  ات  تخیگنارب  ار  شیاه  مغ  شیرق  ياه  هنیک  دـنازوس و  ار  ماما  بلق  هئطوت  نیا 
: دومرف

داد دنوادخ  سپ  متـسه ، اه  نآ  زا  یکی  نم  درک  اعدا  هک  داد  رارق  یعمج  هدهع  هب  ار  نآ  تشذـگرد  رمع -  ینعی  يو -  هک  یتقو 
نیتسخن ربارب  رد  یلکشم  نم  هرابرد  تقو  هچ  دریگب ، اروش  زا  ارم 
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.موش هداد  رارق  فیدرمه  اروش -  ياضعا  ینعی  ییاه -  هنومن  نینچ  اب  کنیا  هک  دوب  رکبوبا -  ینعی  اه -  نآ 

نآ نیرتزاتشیپ  داهج و  رد  نانآ  نیرت  میظع  نیملسم و  نیرترب  وت  هک  تسا  هتـشاد  کش  یـسک  هچ  نینمؤملا  ریما  يا  ادخ ! هب  يرآ 
زا ار  تما  هک  یناسک  تسا ، هتخاس  نراقم  یناسک  نینچ  اب  ار  وت  هک  راگزور ، لاح  هب  ادـب  هناـمز و  رب  هآ  اـما  یتسه ، مالـسا  رد  اـه 

.دندومن مورحم  تبهاوم  تلادع و 

اروش تافآ 

اه هنتف  تروص  هب  نیملسم  رب  نآ  راوگان  ياهدمایپ  دنقفتم و  نآ  ماظن  ندوب  یگتخاس  اروش و  زا  داقتنا  رب  رخأتم ، نیـشیپ و  ناققحم 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  یناگدنز   ) باتک رد  ار  دراوم  نیا  هک  دنا  هدرمشرب  نانآ  يارب  تالکشم  اه و  يراتفرگ  داجیا  تافالتخا و  و 

: زا دنترابع  اه  نآ  هک  دزاس  یم  مزال  ار  اه  نآ  هب  هراشا  ثحب  ترورض  یلو  میا  هدرک  نایب  ( 

رد دراوم  نیا  دیاب  اریز  ددرگ ، یم  زاتمم  اهنادب  اروش  هک  دـشاب  یم  يرـصانع  همه  دـقاف  هدوب و  رود  اروش  تیعقاو  زا  ماظن  نیا   - 1
: دنشاب مهارف  نآ 

.دنیوج تکرش  باختنا  رد  شیاه  شخب  همه  اب  تما  هکنیا  فلا - 

.دنکن هلخادم  باختنا  روما  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  تموکح  هکنیا  ب - 

.دشاب مهارف  ناگدننک  باختنا  همه  يارب  یمومع  ياه  يدازآ  هکنیا  ج - 

عنام باختنا  رد  تکرش  زا  ار  تما  اریز  دنا ؛ هتشادن  دوجو  نآ  رد  اه  نآ  زا  مادکچیه  هدوب و  رصانع  نیا  همه  دقاف  رمع ، ياروش  اما 
يدازآ هنوگچیه  دیدرگ و 
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اب ربارب  ار  نانآ  يأر  دـش و  هدرپس  رفن  شـش  هب  نآ  رما  هکلب  دـشن ، هداد  نآ  هب  دـهاوخ  یم  تموکح  يارب  ار  وا  هک  یـسک  باـختنا 
ياه تلم  هدارا  هب  هجوت  یب  ياه  تموکح  یـضعب  هک  تسا  يزاـسکاپ  عاونا  زا  عون  نیا  داد و  رارق  یمالـسا  ياـه  تلم  هیقب  يارآ 
اروش ياضعا  زا  سک  ره  تفگ : اه  نآ  هب  دیامن و  تلاخد  عوضوم  رد  ات  داد  روتسد  سیلپ  هب  وا  زین  دننک و  یم  لیمحت  ار  نآ  دوخ 

.دنناسرب لتق  هب  دنکن  تقفاوم  ءاضعا  هیقب  باختنا  اب  هک 

ات تفرگ  گنت  ناگدننک  باختنا  رب  ار  تقو  و  دـننک ، دودـحم  زور  هس  رد  ار  باختنا  تدـم  ات  دوب  هداد  روتـسد  اه  نآ  هب  نینچمه 
.دورب نیب  زا  يو  فده  دننک و  تلاخد  رما  نیا  رد  مدرم  ياه  هورگرگید  ادابم 

زا هک  دوب  یمیمت  هحلط  اه  نآ  نایم  رد  اریز  دش ، یم  لماش  ار  ترضح  نآ  هب  تبسن  زوت  هنیک  ماما و  فلاخم  رصانع  اروش  نیا   - 2
فوع نب  نمحرلادبع  نایم  رد  دوب و  هدومن  رود  نآ  زا  ار  ترضح  نآ  تشاد و  تباقر  تفالخ  رما  رد  ماما  اب  دوب و  رکبوبا  نادناخ 

دوب یناسک  هلمج  زا  يو  دـنیوگ : یم  ناخروم  هک  هنوگنآ  و  دوب ، ماما  هب  تبـسن  نیرجاهم  نیرتزوت  هنیک  زا  نامثع و  داـماد  هک  دوب 
هک دـش  یم  لـماش  زین  ار  صاـقو  یبا  نب  دعـس  اروش  دوب ، هتفرگ  کـمک  اـه  نآ  زا  تعیب  هب  ماـما  نتخاـس  روبجم  يارب  رکبوـبا  هک 

هیما نب  نایفـس  رتخد  هنمح  شردام  اریز  دوب ، وا  يوما  نایئاد  رطاخ  هب  نیا  دوب و  ماما  هب  تبـسن  ینمـشد  هنیک و  زا  لاـمالام  شناـج 
دندومن تعیب  مامااب  نیملـسم  هک  یماگنه  دوب و  هدـناسر  تکاله  هب  یمالـسا  توعد  هار  رد  ار  نانآ  نانامرهق  ناگرزب و  ماما  دوب و 

هتفگ هب  انب  رمع  هک  دوب  يوما  نادناخ  گرزب  نافع  نب  نامثع  اروش ، ياضعا  زا  دوب و  هدومن  يراددوخ  ندرک  تعیب  زا  دعس 
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..دسرن شترضح  هب  تفالخ  رما  ات  دوب  هدرک  باختنا  ار  ترضح  نآ  هب  تبسن  نازوت  هنیک  ماما و  فلاخم  رصانع  نیا  ناخروم 

: تسا هدومرف  هتفگ و  نخس  باختنا  نادیم  رد  رثؤم  لماوع  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما 

شیوخ هنیک  هب  ناـنآ  زا  يدرم  سپ  مدرک ، زاورپ  زین  نم  دـندرک  زاورپ  هاـگره  مدوـشگ و  لاـب  دـندوشگ  لاـب  هک  یماـگنه  نم  اـما 
.رگید یلیاسم  اب  هارمه  دروآ  يور  شداماد  هب  يرگید  هداد و  ارف  شوگ 

.تسا هتشادن  نایوما  هب  تفالخ  ندرپس  تموکح و  زا  ماما  نتشادهگن  رود  زج  یفده  ناققحم  هتفگ  هب  انب  اروش  نیا  لاح  ره  هب 

تمظع خاک  دـنریگ و  هرهب  تیعقوم  زا  اـت  درک ، راومه  ناـیوما  يارب  ار  هار  رفن  شـش  ناـیم  رد  يدزماـن  نییعت  دـیوگ : یم  یلئـالع 
.دنزاس اپ  هب  نیملسم  شود  رب  ار  شیوخ 

: تسا هتفگ  هدیسر و  هجیتن  نیا  هب  زین  يدنه  یلع  ریم  دیس 

ار شفلـس  تسایـس  هکنیا  نودب  تشاداو  هنیدـم  مدرم  زا  رفن  شـش  نیا  باختنا  هب  ار  يو  نیملـسم ، تحلـصم  رب  رمع  صرح  مدـع 
ياه هسیسد  نایوما و  ياه  هئطوت  يارب  ار  هار  يو  باختنا  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دنتـشاد و  يوق  یبزح  هنیدم  رد  نایوما  دنک و  لابند 
خاک يانب  عماطم و  نیمأت  يارب  يا  هلیـسو  ات  دـندش  نآ  دراو  سپـس  دـندرک و  ینمـشد  مالـسا  اب  هک  اـه  نآ  تخاـس ، هداـمآ  ناـنآ 

(1) .دنشاب هتشاد  نیملسم  شود  رب  شیوخ  تمظع 

یمهس چیه  نانآ  يارب  تخاس و  رود  ار  راصنا  ًادمع  اروش  نیا  رد  رمع   - 3
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یلـص ربمایپ  دـندوب و  هداد  يرای  شتبرغ  تنحم و  راگزور  رد  ار  مالـسا  هداد و  هانپ  ار  ربمایپ  نانآ  هک  یلاـح  رد  تفرگن  رظن  رد  ار 
.دوب هدرک  ریخ  هب  شرافس  نانآ  دروم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

نآ هک  دوب  نیا  بلاغ  نامگ  دوب و  هتفرگن  رظنرد  مالـسا  ناگرزب  زا  نانآ  لاثما  رذوبا و  رامع و  يارب  یمهـس  اروش  رد  يو  نینچمه 
هب دندرک و  یمن  باختنا  ار  وا  زج  یسک  اه  نآ  اریز  دوب  هدرک  رود  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  ناش  یتسود  لیامت و  رطاخ  هب  ار  اه 

.درک باختنا  ماما  نانمشد  زا  اهنت  ار  اروش  ياضعا  تخاس و  رود  ار  نانآ  تهج  نیمه  هب  دنداد و  یمن  تیاضر  وا  زج  یسک 

زا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  داد  ار  یهاوگ  نیا  ياـضعا  قح  رد  رمع  هک  تسا  نآ  اروش  نیا  هب  طوبرم  بیاـجع  زا   - 4
نیرومأم هب  يو  هک  یلاـح  رد  تسا  هداد  تداهـش  تشهب  هب  اـه  نآ  يارب  هکنیا  اـی  هدوب  یـضار  اـه  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  تفر  اـیند 

میدومن و نایب  هچنآ  هب  انب  دـنزب ، ار  اه  نآ  ندرگ  دـندومن  ریخأـت  دوخ  ناـیم  زا  يدرف  باـختنا  رد  اـه  نآ  رگا  هک  دوب  هداد  روتـسد 
ار نانآ  نوخ  هک  هدوبن  مالـسا  ندرک  كرت  ای  نید و  زا  ندـش  جراـخ  باـختنا  رد  ریخأـت  هک  دـنیوگ  یم  اروش  نیا  ناگدـننکداقتنا 

دزاس و حابم 

هک یـصوصخم  دراوم  رد  زج  نآ  دروم  رد  يراد  نتـشیوخ  موزل  اهناسنا و  نوخ  تمرح  دروم  رد  یمالـسا -  تاررقم  اـب  مکح  نیا 
.تسا هدوبن  دراوم  نآ  هلمج  زا  رما  نیا  دراد و  تافانم  دنا -  هدرک  نایب  ءاهقف 

هب دومن  رفن  شش  رد  رـصحنم  ار  اروش  رمع  هکنیا  نآ  تسین و  رتمک  ضقانت  زا  نآ  تبارغ  هک  هدنام  یقاب  يرگید  زیچ  اجنیا  رد   - 5
لیلد ناونع  هب  تجح  نیا  یلو  تشذگرد  دوب  یضار  نانآ  زا  هک  یلاح  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  لیلد  نیا 

272 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 656 

http://www.ghaemiyeh.com


یضار شیوخ  هباحص  زا  يرایسب  زا  هک  یلاح  رد  تشذگرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اریز  .تسین  هتسیاش  نییعت  يارب 
.تسا هدش  هتسناد  حیبق  يرما  لوصا  ياملع  هتفگ  هب  انب  هک  تسا  ججرم  الب  حیجرت  زا  نانآ  رب  رفن  شش  نیا  نتشاد  مدقم  دوب و 

ماما لماش  هورگ  رب  داد و  حیجرت  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  هدنریگربرد  هورگ  رمع ، هک  تسا  نیا  اروش  نیا  رب  دراو  تاداقتنا  زا   - 6
نیا هک  دوب  هتسناد  مدقم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دشاب یم  ماما ’ هب  تبسن  راکمتس  زوت و  هنیک  یشیرق  ياهورین  زا  يراکشآ  يرادبناج 

اراد ار  میرکت  نیا  هاگیاج و  نیا  تیحالـص  ات  میرادـن  غارـس  ددرگ  زاتمم  نادـب  هک  فوع  نبا  زا  یـصاخ  یگتـسیاش  هنوگچیه  اـم 
ات دـنداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نانآ  یلام  عباـنم  نیملـسم و  لاوما  هک  دـنا  هدوبن  نارگید  و  ریبز ) هحلط و   ) شناردارب وا و  اـیآ  دوش ،
هب انب  و  دندش ، ریحتم  نآ  ندومن  فرصم  ندرک و  هنیزه  هوحن  رد  هک  دنتشگ  بحاص  ار  یشرامش  لباق  ریغ  نارکیب  تورث  هک  اجنآ 

ماما رب  یسک  نینچ  ایآ  دنتـسکش ، یم  ربت  اب  ار  نآ  شا  یناوارف  رطاخ  هب  هک  داهن  ياج  رب  الط  زا  ردق  نآ  فوع  نبا  ناخروم ، هتفگ 
يرادـم نید  يوقت و  ملع و  رد  هدوب و  تالامک  بهاوم و  بحاـص  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  دوش ؟ یم  هداد  يرترب  مالـسلا  هیلع 

: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  تسا و  هتشادن  يدننامه 

؟» َنومَلعَیال َنیذَّلاَو  َنومَلعَی  َنیذَّلا  يِوَتسَی  لَه  »

؟ دنتسه ربارب  دنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دنناد  یم  هک  نانآ  ایآ 

يرگید ياتمه  بیقر و  ار  دوخ  نانآ  زا  مادک  ره  هک  يروط  هب  دـیدرگ  نآ  ياضعا  نایم  یمـشچمه  تباقر و  ثعاب  اروش  نیا   - 7
نینچ نآ  زا  لبق  دید و  یم 
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زا سپ  هدوب و  يو  ناروای  صلخم و  نارای  زا  نامثع و  عبات  نمحرلادـبع  نمحرلادـبع و  ریذـپ  نامرف  دعـس  هک  يروط  هب  دـنا ، هدوبن 
هک دومن  یم  توعد  یلع  زا  درک و  یم  کیرحت  نامثع  دض  رب  نمحرلادبع  هک  اجنآ  ات  دش ، ادـیپ  یبیجع  فاکـش  نانآ  نایم  اروش 

زامن وا  رب  نامثع  شگرم  زا  سپ  هک  درک  تیـصو  دوخ  نادنواشیوخ  هب  و  دنگنجب ، نامثع  اب  ات  دـنرادرب  ار  دوخ  ریـشمش  مادـک  ره 
ار اه  یتخـس  اـه و  تقـشم  عاونا  يو  هار  رد  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  راـنک  رد  هفیقـس  زور  رد  هدوب و  ماـما  وریپ  ریبز  زین  .دـناوخن و 
ار ینیب  گرزبدوخ  حور  اروش  یلو  .منک  یم  تعیب  یلع  اب  دریمب  رمع  رگا  مسق ! ادـخ  هب  دوب : هتفگ  رمع  راگزور  رد  درک و  لـمحت 

هیلع رب  لمج  زور  رد  دش و  ادج  ترضح  نآ  زا  درک و  روصت  ماما  ياتمه  ار  دوخ  دیمد و  وا  رد 

.دیدرگ راک  هب  تسد  ترضح  نآ 

دید یم  تفالخ  رما  هتـسیاش  ار  دوخ  مادک  ره  اریز  .دش  ثعاب  شیاضعا  نایم  ار  ینمـشد  تموصخ و  حور  اروش  هک  دوب  هنوگنیدب 
نیملـسم هملک  تدـحو  هب  دـمآ  شیپ  اـه  نآ  ناـیم  هک  یعازن  تموصخ و  نیا  .تسناد و  یم  رت  هتـسیاش  يرگید  زا  ار  نتـشیوخ  و 

ار يو  دایز  هک  نیـصحلا  یبا  اب  شنخـس  رد  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  ار  بلطم  نیا  تخاس و  قرفتم  ار  اه  نآ  عمج  دـناسر و  بیـسآ 
: تفگ يو  هب  هیواعم  هک  اجنآ  درک ، نایب  دوب  هداتسرف  هیواعم  اب  رادید  يارب 

.هدب خساپ  نم  هب  مسرپ  یم  وت  زا  هک  يزیچ  هراب  رد  سپ  یتسه ، درخ  شوه و  ياراد  وت  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب 

.نک لاؤس  نم  زا  دسر  یم  وت  رظن  هب  هچ  ره  تفگ :

هدنکارپ ار  نانآ  عامتجا  نیملسم و  عمج  يزیچ  هچ  هک  هدب  ربخ  نم  هب  تفگ :
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؟ دروآ دوجوب  فالتخا  نانآ  نایم  تخاس و 

..ار نامثع  مدرم  نتشک  تفگ :

..يا هدرکن  يراک  تفگ :

..وت اب  يو  ندیگنج  وت و  يوس  هب  یلع  تکرح  تفگ :

..يا هدرکن  يراک  تفگ :

..نانآ اب  مالسلا  هیلع  یلع  گنج  هشیاع و  ریبز و  هحلط ، تکرح  تفگ :

..يا هدرکن  يراک  تفگ :

..مرادن نآ  زا  ریغ  يزیچ  نم  تفگ :

ار نآ  رمع  هک  ییاروش  زج  تخاسن  قرفتم  ار  ناشراکفا  هدنکارپ و  ار  نیملـسم  عمج  يزیچ  چیه  هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  نم  تفگ :
ناکرشم دنچ  ره  دهد ، ییاناوت  نید  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دمحم  دنوادخ  اریز  .داد  لیکـشت  رفن  شـش  زا 

زامن يارب  ار  رکبوبا  درب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  سپـس  درک ، لمع  دوب  هداد  روتـسد  نآ  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  سپ  .دندنـسپن 
هتفریذپ ناشنید  رما  يارب  ار  يو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  دنتفریذپ ، ناشیایند  رما  يارب  ار  وا  داتـسرف و  شیپ 

.دوب

رمع تشادرب و  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دومن  تکرح  يو  هریس  رب  درک و  لمع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  هب  سپ 
اه نآ  زا  سک  چـیه  هک  داد  رارق  رفن  شـش  نایم  ییاروش  ار  نآ  سپـس  درک و  لمع  يو  هریـس  دـننامه  وا  داد و  رارق  وا  ياـج  هب  ار 

رکبوبا دننام  رمع  رگا  دوب و  لیام  نادب  شـسفن  تشاد و  ار  شراظتنا  شموق  يارب  تساوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دوبن 
رد درک  یم  نییعتار  یسک 
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(1) .دوب یمن  یفالخ  دروم  نآ 

هب اه  نآ  دوب و  نآ  ياضعا  زا  یضعب  دزن  راکشآ  یتروص  هب  یسایس  تالیامت  اه و  يراک  عمط  هعاشا  اروش ، نیا  نیتسخن  رهاظم  زا 
دوجو هب  ار  یمیخو  بقاوع  رما  نیا  دنـسرب و  تموکح  دنـسم  هب  ات  دـنتخادرپ  یمالـسا  هعماج  رد  اه  ییارگ  هقرف  اه و  بزح  داـجیا 

.دندش اه  نآ  راتفرگ  تدش  هب  نیملسم  هک  دروآ 

ناگدـشدازآ ربارب  رد  ار  هار  اریز  درک ؛ دراو  نیملـسم  رب  ار  یناوارف  ياـه  تبیـصم  عیاـجف و  هک  دوـب  اروـش  تاـفآ  زا  یـضعب  اـهنیا 
ییانشآ نآ  اب  نیملسم  هک  دنزیرب  ار  يا  همانرب  دنریگ و  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  دنـسرب و  تردق  هب  ات  تخاس  ایهم  ناشنادنزرفو 
شـشوک تما و  تاریخ  اهتورث و  تراغ  یمومع ، دـمآرد  عبانم  زا  يداصتقا  يرب  هرهب  اه ، همانرب  نیا  نیرت  صخاش  زا  هک  دنتـشادن 

.دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  هب  تبسن  تواقش  ملظ و  ناکین و  رب  يراکمتس  يارب 

باختنا هوحن 

يارب یمکاح  باختنا  هسلج و  لیکشت  هب  ار  نانآ  دنتفرگ و  رب  رد  ار  اروش  ياضعا  نایماظن ، دش ، نفد  تشذگ  رد  رمع  هک  یماگنه 
.دنشاب هدومن  ءارجا  ار  رمع  تیصو  ات  دندرک  راداو  ناشدوخ  نیب  زا  نیملسم 

نب هّللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  دـنداد و  هسلج  لیکـشت  همرخم " نب  رورـسم   " لزنم رد  يا  هتفگ  هب  لاـملا و  تیب  رد  اـه  نآ 
اه نآ  رب  دعس  یلو  دنتفاتش  رد  هناتسآ  يوس  هب  صاع  نب  ورمع  هبعش و  نب  ْهریغم  دنتشاد ، تراظن  باختنا  رب  سابع 

دز و بیهن 
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؟ میدوب اروش  لها  نایم  رد  میدش و  رضاح  ام  دیئوگب  دیهاوخ  یم  تفگ : نانآ  هب 

رـضاح صاع  رـسپ  هریغم و  هک  دـمآ  شفیح  دعـس  اریز  دـنک ، یم  صخـشم  ار  موق  نآ  نایم  يزوت  هنیک  تباقر و  هجرد  بلطم  نیا 
یلوا و تفالخ  رما  هب  یـسک  هچ  هکنیا  دروم  رد  رگیدـکی  اب  اضعا  .میدوب  اروش  لها  ناـیم  رد  اـم  دـنیوگب  مدرم  هب  اداـبم  اـت  دـنوش 

.تفرگ الاب  لدج  مشخ و  دنتخادرپ و  نخس  هب  تسا  رت  هتسیاش 

دوخ فطاوع  هب  هاگره  تشاد  رذحرب  یهابت  اه و  هنتف  ندـمآ  شیپ  زا  ار  اهنآ  درک و  نانآ  هب  يور  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
: دومرف سپ  ..دنرامشن  مدقم  ار  تما  تحلصم  دنهد و  خساپ 

دـیهد و ارف  شوگ  ار  منخـس  سپ  تسا ، هتخانـشن  مرک  لذـب  محر و  هلـص  قح و  يارب  توـعد  هب  ار  یـسک  نم  زا  شیپ  سک  چـیه 
هتـسکش نآ  رد  اه  نامیپ  دوش و  هدیـشک  نآ  رد  اهریـشمش  هک  دـینیبب  نانچ  زورما  زا  سپ  ار  رما  نیا  ادابم  ات  دـینک  تقد  ار  مراـتفگ 

.دیدرگ تلاهج  لها  ناوریپ  یهارمگ و  لها  نایاوشیپ  امش  زا  یضعب  هک  اج  نآ  ات  ددرگ 

ار ریگارف  ریخ  دندرک و  یم  ظفح  زادنارب  ناینب  جاوما  زا  ار  تما  دندرک  یم  هجوت  شراتفگ  هب  دندینش و  یم  ار  شنخـس  اه  نآ  رگا 
، هک يروط  هب  دیدرگ  ققحم  ماما  ییوگشیپ  دندش و  ناور  یتسرپ  تردق  کلم و  توهش  لابند  هب  اه  نآ  یلو  دنتخاس  یم  شبیصن 
زا یـضعب  دش و  مکاح  اه  سوه  اه و  هنتف  دیدرگ و  هدنکارپ  اه  گنچ  دش و  هدیـشک  اهریـشمش  هک  دوب  هتـشذگن  تقو  یکدـنا  زج 

.دنتشگ تلاهج  لها  ناوریپ  یهارمگ و  لها  يارب  ینایاوشیپ  نانآ 

، هک یلاح  رد  تفای  نایاپ  فدـه  هب  یباـیتسد  نودـب  هسلج  دندیـسرن و  یبولطم  هجیتن  هب  تفرگرد و  هدـع  نآ  ناـیم  لدـج  ثحب و 
يربص یب  اب  مدرم  ياه  هورگ 
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اه نآ  هب  يور  يراصنا  هحلطوبا  سپ  دیدرگ ، رجنم  تسکش  هب  مه  زاب  یلو  دش  لیکشت  رگید  راب  هسلج  ..دندوب  یعطق  هجیتن  رظتنم 
نییعت ناتیارب  هک  يزور  هس  زا  شیب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هکنآ  هب  مسق  هن ! تفگ : اه  نآ  هب  دـیع  دـعو و  دـیدهت و  اـب  دومن و 

..مهد یمن  يرتشیب  تلهم  تسا  هدش 

رادیدپ تما  تحلصم  زا  رود  يا  هلیبق  ياه  هزیگنا  هرابکی  هب  دش و  لیکشت  هسلج  دیـسرارف و  دوب  نانآ  تلهم  نیرخآ  هک  موس  زور 
نوچ داد ، ماجنا  ماما  هب  تبسن  ینمشد  زا  راشرـس  تالیامت  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  دیـشخب و  نامثع  هب  ار  دوخ  قح  هحلط  اریز  تشگ ؛

دیشخب ماما  هب  ار  دوخ  قح  دمآ و  شیپ  زین  ریبز  دوب ، هتساخرب  تباقر  هب  تفالخ  رما  رد  رکبوبا  ینعی  هحلط  هدازومع  اب  ترضح  نآ 
ات داد  فوع  نب  نامحرلادبع  شا  هدازومع  هب  ار  دوخ  قح  تساخرب و  مه  دعـس  تشاد ، ترـضح  نآ  اب  یکیدزن  يدنواشیوخ  اریز 

.دیامن تیوقت  ار  شتیعقوم  دریگب و  ار  وا  بناج 

هب ار  اروش  رما  هدومن و  ناـنیمطا  يو  هب  تخـس  رمع  اریز  تشاد ، رارق  مکحم  یعـضو  رد  يو  دوـب و  رخآ  فرح  نمحرلادـبع  يأر 
، هتـشادن ار  تموکح  تیلوئـسم  لمحت  تردق  هدوب و  زیچان  يا  هدارا  فیعـض و  یتیـصخش  ياراد  يو  یلو  دوب ، هتخاس  طوبرم  يو 

زا ریغ  هک  تفرگ  میمصت  سپ 

نایشیرق مومع  اب  یتروشم  ًانمض  دوب ، وا  داماد  نمحرلادبع  اریز  تشاد ، نامثع  هب  یلیامت  يو  دیامن ، دزمان  تفالخ  يارب  ار  شدوخ 
اه و يراک  عمط  يو  هک  تهج  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  قیوشت  نامثع  باـختنا  هب  هدومن و  عنم  یلع  زا  ار  يو  هک  هتـشاد  دروم  نیا  رد 

.تسا هدومن  یم  ققحم  ار  نانآ  تالیامت 
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: تفگ شا  هداز  رهاوخ  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  دیسر و  ارف  تخاس  نوگرگد  ار  خیرات  نایرج  هک  یکانساره  هظحل  نآ  ماجنارس 

.نک توعد  ار  نامثع  یلع و  ورب و 

؟ منک عورش  کی  مادک  زا  تفگ : وا 

.یشاب هتساوخ  هک  ار  مادک  ره  تفگ : نمحرلادبع 

تفالخ رما  دمآ و  شیپ  نمحرلادبع  سپ  دـندمآ ، درگ  دجـسم  رد  راصنا  نیرجاهم و  دـناوخارف و  ار  ود  نآ  داتفا و  هار  هب  روسم " "

: تفگ تشاد و  هضرع  نانآ  رب  ار 

قطانم مدرم  ات  دنا  هدش  عمج  مدرم  مدرم ! يا 

.دییوگب نم  هب  ار  ناترظن  سپ  دندرگرب ، ناشدوخ  ياه  لحم  هب  فلتخم 

زا ار  نانآ  دوب و  تما  تمالس  نمضتم  هک  داد  يداهنشیپ  وا  هب  دمآ و  شیپ  رسای  نب  رامع  كاپ -  دنزرف  كاپ  نآ  ماگنه -  نیا  رد 
: تفگ وا  تشاد ، یم  نوصم  فالتخا  هقرفت و 

..نک تعیب  یلع  اب  دنوشن  فلتخم  مه  اب  ناناملسم  هک  یهاوخ  یم  رگا 

: تفگ دومن و  دیئات  ار  رامع  راتفگ  دمآ و  شیپ  زین  دادقم 

..مینک یم  تعاطا  میریذپ و  یم  ینک  تعیب  یلع  اب  رگا  تفگ ، تسار  رامع 

هداد و رارق  داقتنا  دروم  ار  دادقم  رامع و  راتفگ  هدمآ و  تکرح  هب  مالسا ، هب  تبسن  زوت  هنیک  رگمتس  ياهورین  هک  دوب  تقو  نیا  رد 
: تفگ دیشک و  دایرف  فوع  نبا  هب  باطخ  حرس " یبا  نب  هّللادبع   " هک یلاح  رد  دندش ، راتساوخ  ار  نایوما  گرزب  نامثع ، يدزمان 

..نک تعیب  نامثع  اب  دنوشن  فالتخا  راچد  شیرق  هک  یهاوخ  یم  رگا 
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: تفگ درک و  قیدصت  ار  شراکمه  راتفگ  دمآ و  نخس  هب  زین  هعیبر  یبا  نب  هّللادبع 

..میرب یم  نامرف  میریذپ و  یم  ام  ینک  تعیب  نامثع  اب  رگا 

: تفگ داد و  خساپ  حرس  یبا  هب  رسای  رامع  گرزب  یباحص 

؟ يا هدوب  نیملسم  هاوخریخ  وت  تقو  هچ 

مدرم نیرت  نمشد  زا  یکی  وا  و  دوبن ، مالسا  تمظع  ناهاوخ  نیملـسم و  هاوخریخ  هاگ  چیه  حرـس  نبا  اریز  تفگ ؛ یم  تسار  رامع 
هک دنچ  ره  دنـشکب  ار  وا  ات  دوب  هداد  روتـسد  هکم  حتف  زا  سپ  ترـضح  نآ  دوب ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن 

(1) .دشاب هدرک  نازیوآ  هبعک  ياه  ششوپ  هب  ار  دوخ 

هیما و ینب  اریز  دـش ، یم  هتـشاد  هگن  رود  نیملـسم  روما  رد  تلاـخد  زا  نآ  لاـثما  كاـپان و  نیا  دوب  نیب  رد  یباـسح  قطنم و  رگا  و 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپاب  اه  نآ  اریز  دـنداد ؛ یمن  یتیمها  اه  نآ  هب  دـندوب و  یم  هلفاق  ياهتنا  رد  دـیاب  شیرق  لیابق  رگید 

اه نآ  هب  هنوگچ  سپ  دندش ، دراو  مالسا  هب  اهریشمش  هبل  زا  سرت  زا  سپ  اهنت  دندوب و  هتخیگنارب  وا  دض  رب  ار  لیابق  هدرک و  هزرابم 
؟ ددرگرب اه  نآ  هب  نیملسم  رما  دننک و  لیمحت  ار  دوخ  رظن  ات  دش  هداد  هزاجا 

: دیوگب دنک و  توعد  نیملسم  عفن  هب  ات  دمآ  شیپ  رسای  نب  رامع  تفرگ و  الاب  نایوما  نایمشاه و  نایم  لادج  ثحب و 

، دینادرگ زیزع  شنید  اب  دیشخب و  تمارک  شربمایپ  اب  ار  ام  دنوادخ  مدرم ، يا 
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..؟ دیراد هگن  رود  ناتربمایپ  تیب  لها  زا  ار  رما  نیا  دیاب  یک  ات  سپ 

شربمایپ اب  دیشخب و  تزع  دوخ  نید  هب  ار  اهبرع  رگید  شیرق و  دنوادخ  اریز  دوب ، نآ  تیاده  مالسا و  حور  زا  راشرـس  رامع  قطنم 
يو اب  ناسحا  یکین و  اب  ات  تسا  هدوب  بجاو  اه  نآ  رب  دـشاب و  یم  نانآ  تفارـش  اهبرع و  تزع  ترـضح  نآ  تخاـس و  دـنمتداعس 

دـنا و هدوب  ترـضح  نآ  یحو  ناراد  هنازخ  ملع و  نارادـهگن  نانآ  هک  دزاسن  جراخ  يو  لها  زا  ار  تفالخ  رما  نیا  دـننک و  هلباـقم 
.دنشوکب نانآ  نتخاس  راوخ  بوکرس و  رد  هک  تسا  تلادع  زا  رود 

: تفگ وا  هب  درک و  عطق  ار  رامع  نخس  موزخم  ینب  زا  يدرم  سپ 

..؟ يراد یطابترا  هچ  شیرق  يارب  ریما  نییعت  راک  هب  وت  هیمس ، رسپ  يا 

وا هداد و  رارق  یمارتحا  یب  دروم  ار  رامع  هنوگنیا  هک  دوب  هدیباتن  یموزخم  نیا  بلق  هب  نآ ، تیاده  مالسا و  رون  زا  ییوسروک  چیه 
یم شریظن  یب  ياه  يراکادـف  ناشخرد و  هزرابم  هب  دـنک و  یم  راختفا  نآ  هب  مالـسا  هک  ییوناـب  نآ  درک -  بوسنم  شرداـم  هب  ار 

اه تنحم  عاونا  نآ  هار  رد  هدوب و  مالسا  راذگناینب  ریخ  ياهورین  شیپاشیپ  رد  ناشدنمورب  دنزرف  رسای و  شرهوش  يو و  اریز  دزان - 
.دندوب هدش  لمحتم  ار  اه  يراتفرگ  و 

هدیـشخب تزع  دوخ  نید  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ینایاونیب  زا  نارگید  هیمـس و  دـنزرف  هک  تسا  نیملـسم  همه  هب  قلعتم  تفالخ  رما 
یباسح قطنم و  رگا  هتبلا  دـنرادن ، نیملـسم  روما  رد  تلاـخد  يارب  یقح  چـیه  شیرق  ياـهتوغاط  دـنیوج و  یم  تکرـش  نآ  رددوب 

هب يور  سپ  دورب  اه  نآ  تسد  زا  رما  هک  دیسرت  دعس  تفرگ و  الاب  شیرق  مالسا و  ياهورین  نایم  لادج  وگم و  وگب  .تشاد  دوجو 
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: تفگ وا  هب  درک و  نمحرلادبع  شا  هدازومع 

..نک مامت  ار  تراک  دنوش  هنتف  راچد  مدرم  هکنیا  زا  لبق  نمحرلادبع ، يا 

: تفگ درک و  ماما  هب  يور  نمحرلادبع 

؟ ینک یم  تعیب  رمع  رکبوبا و  لمع  هویش  شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  قبط  رب  نم ، اب  ایآ 

: داد خساپ  يو  هب  ناگدازآ  هویش  مالسا و  قطنم  اب  دش و  هجوتم  ار  شروظنم  تخادنا و  يو  هب  یهاگن  ماما 

"... مدوخ داهتجا  شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  قباطم  هکلب  "

دوش یم  لصف  لح و  مدرم  تالکشماه  نآ  وترپ  رد  دشاب و  یم  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  انامه  مالـسا ، رد  يراذگ  نوناق  عبنم 
ياه ماـظن  زا  ود  نآ  اریز  دنتـسین  یمالـسا  يراذـگ  نوناـق  عباـنم  زا  رمع  رکبوبا و  ياـهراک  .دـیآ  یمرد  تکرح  هب  تلود  ماـظن  و 

رتکیدزن تاواسم  هب  رمع  تسایس  زا  هک  تشاد  يا  هویش  یلام  تسایـس  رد  رکبوبا  دنتـشاد و  فالتخا  تدش  هب  رگیدکی  اب  یـسایس 
مدـقم رگید  یـضعب  رب  ار  نیملـسم  زا  یـضعب  دروآ و  دوجوب  ار  یتاقبط  ماظن  دومن ؛ یغلم  ار  شـشخب  رد  تاواـسم  رمع )  ) يو .دوب 

ادـخ لوسر  نامز  رد  هعتم  ود  نیا  هک  یلاـح  رد  دومن  يراذـگ  هیاـپ  ار  جاودزا -  هعتم  جـح و  هعتم  ینعی  هعتم -  ود  تمرح  تشاد ؛
سپ تشاد ، یعیرـشت  ياه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  ار  دوخ  صاخ  تایرظن  زین  و  دـندوب ، روهـشم  رکبوبا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دنک لمع  هویش  ود  نآ  زا  کی  مادک  قبط  مالسا  رد  یعامتجا  تلادع  نامرهق  نیا  یحو و  هتفای  شرورپ  نیا  بلاطوبا  دنزرف 

تباجا ار  وا  طیارش  ماما  هک  تسناد  یم  کش  نودب  فوع ، نبا  نمحرلادبع ) )
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لدـع رب  نآ  هیاـپ  هک  یتسایـس  اـب  ار  نیملـسم  دریگ و  یم  هدـهعرب  نیمز  رد  دـنوادخ  تعیرـش  قبط  ار  تموکح  ماـمز  دـنک و  یمن 
قوقح همه  رد  نارگید  اب  ار  نانآ  داد و  یمن  يزایتما  هجو  چـیه  شیرق  ياه  نادـناخ  هب  درک و  یم  هرادا  دوب  ضحم  قح  صلاخ و 

تبیـصم اه و  یتخبدب  نیرت  میظع  نیملـسم  يارب  درک و  اه  تیانج  مالـسا  دض  رب  هک  هقبط  نیا  عفانم  داد ، یم  رارق  ربارب  فیلاکت  و 
.تفر یم  نایم  زا  دوب  هدروآ  راب  هب  ار  اه 

زج یفده  هک  ار  دوخ  تسایس  ياه  هویش  زا  يا  هویش  چیه  هک  دوبن  نکمم  شیارب  رگید  درک  یم  تقفاوم  فوع  نبا  طئارـش  اب  رگا 
دـش یم  مزتلم  طئارـش  نیا  هب  يرهاـظ  تروص  هب  ماـما  رگا  یتـح  عطق  روط  هب  و  دـیامن ، ءارجا  تشادـن  نیمز  رد  تلادـع  شرتـسگ 

نآ رد  تشاذگ و  یمن  یقاب  یعامتجا  تلادع  ققحت  تهج  یهار  چیه  يو  يارب  تشاد و  یمزاب  شدـصاقم  ماجنا  زا  ار  يو  شیرق 
.دوب هدرکن  لمع  دوخ  تادهعت  هب  يو  اریز  دش  یم  عورشم  يو  هیلع  رب  نانآ  مایق  تروص ،

تشاذگ و نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  طرـش  درک و  نامثع  هب  يور  دش  دیماان  ماما  تهج  رییغتزا  نمحرلادـبع  هک  یماگنه  لاح ، ره  هب 
یقفاوت اه  نآ  نایم  هک  منک  یم  رکف  .درک  مالعا  وا  طئارـش  ماجنا  يارب  ار  دوخ  لـماک  یگداـمآ  داد و  تبثم  خـساپ  تعرـس  هب  يو 

تفریذـپ یم  ار  شطیارـش  رگا  یتح  درک  یمن  باختنا  ار  ماما  يو  تروص  ره  هب  .دـندوب  هتـشادهگن  یفخم  ًـالماک  هک  دوب  یناـهنپ 
.درک ارجا  ار  یسایس  رونام  نیا  اذل  دشاب و  هتشاد  شیاه  همانرب  يارب  یششوپ  بیترت  نیدب  ات  درک  تعیب  تساوخرد  هکلب ،

گنرین و هویش  نمحرلادبع  هک  دنراد  هدیقع  یبرغ ، ناخروم  زا  یضعب 
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.دوش ماجنا  دازآ  یتروص  هب  باختنا  هک  تشاذگن  تفرگ و  راک  هب  ار  یبلط  تصرف 

: تفگ وا  هب  داهن و  يو  تسد  يور  تسد  هتفاتش  نامثع  يوس  هب  تعرس  هب  نمحرلادبع  هک  دنیوگ  یم  ناخروم 

..مداد رارق  نامثع  ندرگ  هب  متشاد  ندرگ  رب  نآ  زا  ار  هچنآ  نم  ادنوادخ ،

فوع نبا  هب  ماما  دوش ، مکاح  نیملسم  نایم  ادخ  مکح  ات  دندیـشوک  یم  هک  داتفا  تما  ناکین  رـس  رب  يا  هقعاص  نوچمه  مادقا  نیا 
: دومرف دومن و  يور 

زا رمع -  رکبوبا و  ینعی  رفن -  ود  امـش  تسود  هک  ار  نامه  یتشاد  دیما  يو  زا  هچنآ  هب  رگم  يدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  مسق  ادـخ  هب 
(2) .دبوکب ار   (1) مِشنَم رطع  امش  نایم  دنوادخ  تشاد ، دیما  شتسود 

اه و يراک  عمط  هجیتن  هکلب  هدوبن  تما  تحلـصم  يارب  هک  تخاس  نشور  ار  نمحرلادـبع  يوس  زا  نامثع  ندرک  باختنا  تلع  ماما 
: دومرف دومن و  نایشرق  هب  يور  ماما  دسرب ، تفالخ  هب  نامثع  زا  دعب  هک  دوب  راودیما  فوع  نبا  اریز  هدوب  یسایس  تالیامت 

دییوگ یم  هچنآ  رب  دنوادخ  زا  تشاد و  مهاوخ  وکین  يربص  دـیوش ، یم  مه  نابیتشپ  ام  هیلع  رب  امـش  هک  تسین  يزور  نیتسخن  نیا 
...میوج یم  يرای 

: تفگ تخادرپ و  دیدهت  هب  يو  اذل  دوب و  هدنزگ  فوع  نبا  يارب  ماما  قطنم 

..راذگم زاب  تدوخ  يوس  هب  یهار  یلع : يا 

: دومرف یم  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  عامتجا  لحم  زا  هدیشک  متس  مولظم  ماما 
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...دیسر دهاوخ  دوخ  ماجنارس  هب  زین  نیا 

: تفگ فوع  نبا  هب  باطخ  دمآ و  شیپ  رسای  نب  رامع  مالسا  دنمورب  دنزرف 

نآ هب  ار  تلادع  دننک و  یم  مکح  قح  هب  هک  تسا  یناسک  زا  يو  هک  یلاح  رد  یتشاذـگاو  ار  وا  وت  مسق  ادـخ  هب  نمحرلادـبع ، يا 
.دنیامن یم  ارجا 

: تفگ دمآ و  درد  هب  هودنا  مغ و  زا  شناج  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دادقم 

ار يدرم  اـه  نآ  شیرق ! زا  اتفگـش  تسا ، هدیـسر  ناـشربمایپ  زا  سپ  تیب  نـیا  لـها  رب  هـچنآ  دـننامه  مدـیدن  زگره  مـسق  ادـخ  هـب 
..دشاب هتشاد  ینارای  رگادشاب  رتاوقتاب  رتاناد و  رت و  یضاق  تلادع  هب  وا  زا  هک  ار  یسک  مسانش  یمن  میوگ و  یمن  هک  دنتشاذگاو 

: تفگ تشاد و  رذحرب  هنتف  زا  ار  وا  درک و  عطق  ار  شنخس  نمحرلادبع 

(1) ...مسرت یم  وت  رب  هنتف  زا  نم  هک  سرتب  ادخ  زا  دادقم ، يا 

ییاروش دیـسر ، نایاپ  هب  دنکفا  میظع  يرـش  رد  ار  نانآ  تخاس و  نادیواج  ار  اه  هنتف  نیملـسم  يارب  هک  اروش  هعجاف  بیترت ، نیدـب 
راکشآ یتروص  هب  ًادمع و  موق  نآ  هکلب  دیدرگن ، تیاعر  ربمایپ  نادناخ  يارب  یقح  چیه  لکش  نیا  هب  نآ  يارجا  سیـسأت و  رد  هک 

هک دوب  هنوـگ  نیدـب  دنتـشاد و  ینمـشد  هنیک و  اـب  هتخیمآ  يداـع  يدروـخرب  اـه  نآ  اـب  دندیـشوک و  ناـنآ  شزرا  ندرک  مگ  يارب 
میظع باتک  لداعم  ترتع  هکنیا  زا  دشن  یهجوت  دوب  هدومرف  ناشدروم  رد  هچنآ  هب  تفر و  نیب  زا  نانآ  قح  رد  ربمایپ  ياه  شرافس 

ورف دوش و  یم  قرغ  دنامزاب  نآ  زا  هک  ره  دبای و  یم  تاجن  دوش  راوس  نآ  رب  هک  ره  هک  دـشاب  یم  حون  یتشک  دـننامه  ای  دـنوادخ 
.دتفا یم 
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نامثع تموکح 

دوخ نید  رب  هدـش و  هتفـشآ  ریخ  ياـهورین  دـنتفر و  ناـمثع  تفـالخ  لابقتـسا  هب  رایـسب  یناـشیرپ  ینارگن و  بارطـضا ، اـب  نیملـسم 
، نایوما يزوریپ  هک  دراد  هدـیقع  يزود "  " .دنتـسناد مالـسا  فلاخم  ياهورین  يزوریپ  ار  تموکح  رد  ناـیوما  يزوریپ  دندیـسرت و 

(1) .دنتشاد یم  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  مالسا  اب  ینمشد  هک  دوب  یهورگ  يزوریپ 

نایشرق ات  دیشوک  نامثع  تموکح  ینامز  كدنا  زا  سپ  اریز  دیدرگ ، ققحم  دنتشاد  میب  نآ  زا  دندوب و  نارگن  نآ  زا  نیملسم  هچنآ 
تـسد رد  دوخ  عفن  هب  ار  یمومع  داصتقا  دـندش و  طلـسم  یتلود  ياه  نامزاس  مامت  رب  نایوما  هک  دیـشکن  یلوط  دزاس ، دـنمتورث  ار 

.درک ادیپ  شرتسگ  یمالسا  دالب  رسارس  رد  جرم  جره و  رقف و  هک  يروط  هب  دنتفرگ 

ناونع هب  ار  نامثع  فوع ، نبا  هک  یماگنه 

مالعا يو  تموکح  زا  ار  دوخ  لماک  يرادـفرط  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  شیرق  لیابق  رگید  هیما و  ینب  دومن  لیمحت  نیملـسم  رب  هفیلخ 
تلود تسایس  ات  دندروآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  هب  دایرف  راعش و  اب  ار  وا  دنداد و  راعش  يو  عفن  هب  دندومن و 

یلـص ادخ  لوسر  هک  ییاج  رد  تفر و  الاب  ربنم  زا  يو  .دیامن  مالعا  یجراخ  یلخاد و  لیاسم  دروم  رد  ار  نآ  يریگ  عضوم  دوخ و 
تسشن یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

زا رت  نیئاپ  يا  هلپ  مه  رمع  تسـشن و  یم  رت  نیئاپ  هلپ  کی  رکبوبا  هکلب  دنتـسشن  یمن  نآ  رد  رمع  رکبوبا و  هک  ییاـج  تفرگ ، رارق 
نیا رد  مدرم  يو ،

286 ص :

ج26. یبرعلا ، رعشلا  خیرات  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 670 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_286_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا هدش  دلوتم  رش  زورما  دنتفگ : نانآ  زا  یضعب  دنتفگ  نخس  دروم 

هدهاشم ار  هوبنا  عمج  نآ  هک  یماگنه  يو  یلو  دنونشب  ار  نامثع  یسایس  ینارنخس  ات  دندوب  شوگ  اپارس  ناشـساوح  اهلد و  اب  مدرم 
هدیرب و تاملک  نیا  ات  دروآ  یم  راشف  دوخ  هب  و  دیوگب ، هچ  تسناد  یمن  تشگ و  برطضم  درک 

نیتسخن اـنامه  دـعب ، اـما  : » تفگ سپ  دـنا ، هتـشادن  يو  تسایـس  صوصخ  رد  يرگنـشور  هنوگ  چـیه  هک  دروآ  ناـبز  رب  ار  هتفـشآ 
هب دشاب  هدرم  ردپ  کی  اهنت  مدآ  يو و  نایم  هک  یـصخش  تسناد و  دهاوخ  دـنوادخ  میا و  هدوبن  نارنخـس  ام  تسا و  راوشد  بکرم 

بولسا رد  انامه  تسین و  یلاصتا  طابترا و  چیه  تاملک  نیا  نیب  هک  دیئامرف  یم  هظحالم  امش   (2) «، تسا هدش  هداد  دنپ  هک  یتسرد 
شیامزآ نآ  هب  ناناملسم  هک  دوب  اروش  تافآ  زا  نیا  تشاداو ، هرخسم  ءازهتـسا و  هب  ار  مدرم  هک  يزیچ  دراد ، دوجو  ینوگمهان  نآ 

.دندرک مکاح  نیملسم  رب  ار  نامثع  دندز و  رانک  ار  مالسا  يایند  رد  تلادع  نایب و  تمکح و  ربهر  ریما و  نآ  رد  دندش و 

نامثع تیصخش  ياه  هناشن 

هراشا

، میبای یهاگآ  وا  یعامتجا  یـسایس و  ياه  يریگ  تهج  رب  میئامن و  یـسررب  ار  نامثع  تیـصخش  ياه  هناشن  هک  تسا  مزـال  نونکا 
: زا دنترابع  یعامتجا  تسایس  هصرع  رد  وا  تیصخش  ياه  هناشن  نیرت  مهم 

هدارا فعض   - 1

تسس یمزع  فیعض و  هدارا  دنراد -  عامجا  نآ  رب  ناخروم  هچنآ  رد  نامثع - 
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ثداوح اب  ندش  وربور  يارب  یتردق  دزاس و  مکاح  ار  دوخ  هدارا  تایرظن و  دناوتب  هک  رادیاپو  يوق  تیـصخش  هنوگ  چـیه  تشاد و 
تـسد رد  ار  شتموکح  تردـق  همه  دـندش و  طلـسم  يو  روما  مامت  رب  ناـیوما  هک  يا  هنوگ  هب  هتـشادن  ار  اـه  نآ  رب  ندـش  هریچ  و 

هب تبـسن  وا  ناخروم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  انب  دنک و  ذاختا  نانآ  ياه  سوه  لایما و  دض  رب  تبثم  یعـضوم  تسناوت  یمن  واو  دنتفرگ 
.تسا هتشادن  یتردق  تکرح و  چیه  هک  هدوب  يوش  هدرم  تسد  رد  يا  هدرم  نوچ  نانآ 

بـسح رب  دـش و  یم  عناـم  تساوـخ  یمن  ار  هچ  ره  دیـشخب و  یم  تساوـخ  یم  هچ  ره  هـک  مـکح ، نـب  ناورم  شتلود  روـما  ریدـم 
، دنتـشگ یم  هجاوم  تموکح  اب  هک  یثداوح  همه  رد  يرایتخا  رظن و  چیه  نامثع  و  درک ، یم  فرـصت  تما  تاردـقم  رد  شتالیامت 

.تسا هتشادن 

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 

.تشاد ار  تفالخ  مان  اهنت  نامثع  دوب و  هفیلخ  ناورم  رما ، عقاو  تقیقح و  رد 

، یلب دوب ، تشذگ  ياراد  بلقلا و  قیقر  فوئر و  رایسب  وا  هک  دنا  هتفگ  دنیامن  عافد  نامثع  زا  دنا  هتساوخ  هک  ینیخروم  زا  یضعب  و 
هب اه  نآ  اب  دوب و  نشخ  ریگ و  تخـس  رایـسب  شتـسایس  فلاخم ، ههبج  اب  اما  .شا و  هلیبق  نادـنواشیوخ و  اـب  نکل  دوب و  هنوگنآ  وا 

يرابجا تماقا  هب  روبجم  ار  وا  درک و  دیعبت  هذـبر  هب  دـعب  ماش و  هب  ار  يرافغ " رذوبا   " گرزب حلـصم  .درک  یم  لمع  هجو  نیرتدـب 
.درم هنسرگ  بیرغ و  اجنآ  رد  ماجنارس  ات  داد  تسد  زا  ار  یگدنز  لیاسو  مامت  نابایب  نآ  رد  دومن و  نیمزرس  نآ  رد 

یبا لآ  هیما و  ینب  هب  تواخس  اب  دوب و  نامثع  تسد  رد  نیمز  يور  يالط  و 
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ار ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یباحـص  رـسای  نب  رامع   - كاپ دـنزرف  كاپ  هکنیا -  امک  درک  یم  شـشخب  لذـب و  طیعم 
هک روطنامه  دنتخادنا  نوریب  ار  وا  دوب  هدش  شوهیب  هک  یلاح  رد  وا  ياهورین  تفرگ و  قتف  ات  دـننزب  ار  وا  داد  روتـسد  درک ، هجنکش 
وا ياـه  هدـند  دوـب و  هدرک  مرو  هناـیزات  رثا  رد  وا  مسج  هک  يروـط  هب  درک  هجنکـش  ار  نآرق  گرزب  يراـق  دوعـسم " نـب  هللادـبع  "

یم دـیئات  ار  وا  تسایـس  هک  ییاهنآ  اـما  دوب ، هنوگنیا  شتـسایس  رب  نیـضرتعم  اـب  شراـتفر  .درک  عطق  وا  زا  ار  لاـملا  تیب  تسکش و 
.دومن یم  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  اه  نآ  درک و  یم  راذگاو  اه  نآ  هب  ار  یساسح  ياه  تسپ  دیشخب و  یم  ینالک  تورث  دندرک 

نایوما هب  وا  دیدش  بح   - 2

لامالام شا  هلیبق  هب  تبـسن  ناوارف  تالیامت  زا  شناج  دوب و  تسود  هلیبق  رایـسب  يو  هک ، تسا  نیا  ناـمثع  ياـهتلاح  زا  مود  هناـشن 
نتفرگ رد  ار  اه  نآ  يو  دـشخبب ، هیما  ینب  هب  ار  اه  نآ  ات  دـشاب  وا  رایتخا  رد  تشهب  ياهدـیلک  هک  درک  یم  وزرآ  هک  اجنآ  اـت  هدوب 

دیـشخب و اه  نآ  هب  ار  تلود  لاوما  زا  اه  نویلم  .تشاذگ  یم  نانآرایتخا  رد  میظع  یتورث  تشاد و  یم  مدـقم  یمومع  ياهدـمآرد 
رود قح  زا  نانآ  هکنیا  زا  دیسر  یم  يو  هب  یپ  رد  یپ  رایسب و  ياهربخ  داد و  رارق  یمالسا  قطانم  اه و  نیمزرس  رب  نامکاح  ار  نانآ 

دروم نیا  رد  یقیقحت  هنوگ  چیه  درک و  یمن  ییانتعا  يو  اما  دنا ، هدومن  داسف  هعاشا  نیمز  رد  هدرک و  متـس  مدرم  هب  تبـسن  هدـش و 
میهاوخ رارق  ثحب  دروم  يرتشیب  لیـصفت  هب  ار  بلطم  نیا  ام  هک  درک  یم  در  ار  ناـنآ  هیلع  رب  هدـش  میدـقت  ياـه  تیاکـش  دومنن و 

.داد
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تمعن زان و  هب  وا  لیم   - 3

یم هچنآ  درک و  انب  دوخ  يارب  ییاه  خاـک  .دوب  قرب  قرز و  تمعن و  زاـن و  رپ  یگدـنز  هب  وا  لـیم  ناـمثع ، ياـهتلاح  زا  موس  هناـشن 
هدومرف فیـصوت  شیوخ  هدومرف  نیا  هب  ار  وا  ماما  هک  دومن  مهارف  دوخ  يارب  ینالک  تورث  درک و  فرـصت  لاـملا  تیب  زا  تساوخ 

: تسا

« ِهِفَلَتعُمَو ِهلیثَن  َنَیب  ِهیَنصِح  ًاِجفان  »

.تشادن لاملا  تیب  ندروخ  يروآ و  عمج  زج  یمه  هدمآرب  مکش  روخرپ و  يرتش  نوچمه 

.دوب وا  رب  ضارتعا  تابجوم  زا  یکی  نیا  و 

نامثع يرادا  ياه  ماظن   - 4

نابحاص اب  شمرن  يریگ و  ناسآ  نایعا و  ناگرزب و  اب  شزاس  شیرق و  نتخاس  دـنمتورث  هب  نامثع ، راگزور  رد  مکاح  يرادا  ماـظن 
دیدرگ يدـمع  لتق  تیانج  بکترم  رمع " نب  هللادـیبع   " ًالثم تشاد ، هجوت  نانآ  ینوناق  تافلخت  زا  یـشوپ  مشچ  تردـق و  ذوفن و 
صاـخ یناـمرف  تسب و  ار  دروم  نیا  رد  قیقحت  هدـنورپ  ناـمثع  یلو  تشک ، ار  ؤـلؤلوبا "  " رتـخد و  هینفج " "، " نازمره  " قحاـن هبو 

ضارتعا يارب  نینمؤملاریما  ماما  دش و  هجاوم  دایز  ضارتعا  اب  مادـقا  نیا  هک  دزاس  دونـشخ  ار  رمع  نادـناخ  ات  درک  رداص  وا  هرابرد 
دایز ، " درکن یهجوت  نامثع  یلو  دش  يرما  نینچ  راتـساوخ  زین  دادقم  دـنک و  تازاجم  ار  رمع  نبا  ات  تساوخ  وا  زا  تفر و  يو  دزن 

: تفگ یم  وا  هب  دش  یم  وربور  رمع  نبا  اب  یتقو  دیبل " نب 

برهم کلام  هّللادیبعای ! الأ 

رَفَخ الو  يورأ  نبا  نِم  أجلم  الو 

هّلِح ریغ  یف  هللاو ! ًامد  َتبصأ 

رَطَخ هل  نازمرهلا  لتقو  ًامارح 

290 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 674 

http://www.ghaemiyeh.com


ٌلئاق لاق  نأ  ریغ  یش ء  ریغ  یلع 

؟ رمع یلع  نازمرهلا  نومهتتأ 

 - : هّمج ثداوحلاو  هیفس -  لاقف 

! رمأ دقو  راشأ  دق  همهتا  معن 

هتیب فوج  یف  دبعلا  ُحالس  ناکو 

رَبَتُعی رمالاب  رمالاو  اهبّلُقی 

ویرادن ینابهاگن  ای  نامثع و  زا  یهاگهانپ  تسین و  یهاگزیرگ  وت  يارب  هللادیبع  يا 

.تسا مهم  يرما  نازمره  لتق  يا و  هتخیر  مارح  هب  ار  ینوخ  قحان  هب  وت  مسق  ادخ  هب 

؟ دینک یم  مهتم  رمع  لتق  هب  ار  نازمره  ایآ  يا ، هدنیوگ  هتفگ  هب  اهنت  یتشک  ار  وا  ببس  یب 

.درک رداص  نامرف  داد و  روتسد  هک  منک  یم  مهتم  ار  وا  يرآ  تفگ : ناوارف  ثداوح  نایم  رد  يدرخ  یب  سپ 

.دوش هتخانش  يزیچ  هب  يراک  ره  درک و  یم  ور  نآ  ور و  نیا  ار  نآ  هک  دوب  شا  هناخ  نورد  هدنب  نآ  حالس  هک  یلاح  رد 

نامثع زا  درکن و  يراددوخ  يو  اما  ، دومن عنم  راک  نآ  زا  ار  يو  درک و  راضحا  ار  دایز  وا  سپ  درک ، تیاکـش  ناـمثع  دزن  هّللادـیبع 
: تفگ درک و  داقتنا 

ٌنهر هّللادیبع  ورمع  ابأ 

نازمرهلا لتقب  کُکشت -  الف 

هنع َمرُجلا  ترفغ  نإ  ّکنإف 

ِناهِر اسرف  اطخلا  بابسأو 

ّقح ریغب  توفع  ذإ  وفعتأ 

نادی یکحت  يذلاب  کل  امف 

.تسا نازمره  لتق  هب  مهتم  کش  نودب  هّللادیبع  ورمعابا ! يا 
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.دنتسه يدنب  طرش  بسا  ود  اطخ  لماوع  هک  یلاح  رد  یشخبب  ار  وا  مرج  وت  رگا  سپ 

.تشاد یهاوخن  یقح  چیه  نآ  رد  یشاب و  هدیشخب  قحان  هب  تروص  نآ  رد 
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(1) .دیشک تسد  زین  وا  درک و  دیدهت  تازاجم  هب  درک و  یهن  ار  وا  دمآ و  مشخ  هب  دایز  زا  نامثع 

نامثع نامکاح  نایلاو و 

هراشا

یمالسا ياه  نیمزرـس  نامکاح  نایلاو و  ناونع  هب  طیعم  یبا  لآ  هیما و  ینب  زا  ار  دوخ  نادنواشیوخ  نادناخ و  ات  درک  یعـس  نامثع 
: دیوگ یم  يزیرقم " ، " دهد رارق 

تموکح هرادا  یگتـسیاش  تیلباق و  هنوگ  چـیه  اـه  نآ  رد  هکنیا ، هب  ملع  اـب  داد  رارق  دوخ  تفـالخ  ياـهروحم  ار  هیما  ینب  ناـمثع ،
؟ دهد یم  رارق  نیملسم  رب  یلاو  مکاح و  ار  اه  نآ  هنوگچ  سپ  دنرادن ، ییانشآ  مالسا  ماکحا  اب  اهنآ  رتشیب  و  هتشادن ، دوجو 

وا ناـیلاو  زا  ،(2) و  دـندش لمحتم  ار  یناوارف  تامطل  لاوما  تراغ  ماکح و  دادبتـسا  زا  ناناملـسم  هک  دراد  هدـیقع  یلعریم " دیـس  "

(3) .دنزب تراجت  هب  تسد  قارع  لها  ییاذغ  داوم  رد  ات  داد  هزاجا  دوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  هک  دوب  يرعشا  یسوموبا 

: مینک یم  هراشا  درک  لیمحت  ناناملسمرب  ار  نانآ  هک  وا  نالماع  زا  یضعب  هب  ام  لاح ، ره  هب 

رماع نب  هللا  دبع   - 1

نامثع ییاد  رسپ  زیرک " نب  رماع  نب  هّللادبع  "

ار مهم  هقطنم  نآ  تموکح  هک  دوب  لاس  ای 25  يو 24 و  نس  و  درپس ، يو  هب  يرعشا  یسوموبا  لزع  زا  سپ  ار  هرصب  تموکح  دوب ،
 - دوب جرخلو  راب و  دنب و  یب  يدرم  وا  دوب -  يرگید  سک  وا  زا  رت  هتسیاش  هک  یلاح  رد  داهن  يو  هدهع  هب 
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هدرک نت  هب  زخ  تسوپ  ریما  دـنتفگ : مدرم  درک و  نت  هب  گنر  هریت  يا  هبج  دیـشوپ و  هرـصب  رد  زخ  ساـبل  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  و 
(1) .دیشوپ گنر  خرس  يا  هبج  درک و  ضوع  ار  شا  هماج  يو  تسا ،

هّللادبع نب  رماع  دـنتفرگ و  بیع  وا  ياهراک  نامثع و  رب  دـندرک و  ضارتعا  يو  درکلمع  تسایـس و  زا  هرـصب  نیملـسم  زا  يا  هدـع 
: تفگ وا  هب  دش  وربور  وا  اب  هک  یماگنه  تفر  نامثع  دزن  هب  هرصب  لها  فرط  زا  یمیمت 

يادخ زا  سپ  يا ، هتـشگ  یمیظع  روما  بکترم  وت  هک  دندید  دندرک و  یـسررب  ار  وت  ياهراک  دندمآ و  مهارف  ناناملـسم  زا  یعمج 
..نیزگ يرود  اهراک  نآ  زا  درگزاب و  وا  يوس  هب  نک و  اورپ  لجوزع 

: تفگ شنایفارطا  هب  دینادرگ و  يور  يو  زا  درمش و  ریقح  ار  وا  نامثع 

نخـس نم  اب  هداتفا  اپ  شیپ  لئاسم  زا  دیآ و  یم  يو  هک  یلاح  رد  تسا  يراق  يو  هک  دـننک  یم  اعدا  مدرم  دـیرگنب ، ار  صخـش  نیا 
..؟ تساجک دنوادخ  دناد  یمن  وا  مسق  ادخ  هب  دیوگ ، یم 

اپ شیپ  لئاسم  زا  روما  نیا  اـیآ  دوب ، هتفگن  ینخـس  نیملـسم  عفاـنم  ندرمـش  رترب  وا و  زا  تعاـطا  یهلا و  ياوقت  دروم  رد  زج  رماـع 
؟ تسا هداتفا 

: تفگ درک و  يور  وا  هب  رماع 

؟ تساجک رد  دنوادخ  هک  مناد  یمن  نم  ایآ 

..يرآ تفگ : نامثع 

..تسا نیمک  رد  دنوادخ  هک  مناد  یم  نم  تفگ : رماع 
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هب ار  رماع  نخس  تشاد و  هضرع  اه  نآ  رب  ار  نافلاخم  ضارتعا  دومن و  راضحا  ار ، دوخ  نالماع  نارواشم و  دش و  نیگمشخ  نامثع 
: تفگ دومن و  داهنشیپ  وا  هب  رماع  نب  هّللادبع  شا  هداز  ییاد  سپ  تساوخ ، رظن  راهظا  دروم  نیا  رد  نانآ  زا  دیناسر و  ناشعالطا 

راتفرگ اه  گنج  اب  ار  نانآ  یشاب و  هدرک  لوغشم  ار  اه  نآ  ات  یهد  روتسد  داهج  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  نینمؤملاریما ، يا 
..نیتسوپ ياهشپش  بکرم و  ياه  مخز  زا  دنراتفرگ  نآ  رد  هچنآ  دنشاب و  دوخ  رکف  هب  اهنت  مادک  ره  دنوش و  راوخ  وت  يارب  ات  نک 

ار دوخ  نالماع  دوش و  هلباقم  تدش  یتخس و  هب  نافلاخم  اب  دیاب  هک  تفریذپ  ار  هّللادبع  رظن  نامثع  اما  دنداد ، يرگید  رظن  نارگید 
راتفرگ اه  یشکرکشل  هب  ار  اه  نآ  ات  داد  روتسد  اه  نآ  هب  زین  و  دنیامن ، يریگتخس  نافلاخم  رب  ات  داد  روتـسد  ار  اه  نآ  دنادرگزاب و 

(1) .دندرگ يو  تعاطا  هب  راچان  دوش و  عیاش  نانآ  نایم  رد  ییاونیب  رقف و  ات  دنوش  عنام  نانآ  هب  ششخب  زا  دنزاس و 

ات داد  روتـسد  دوخ  يدایا  هب  سپ  دریگب ، ماقتنا  هّللادـبع  نب  رماـع  زا  اـت  تفرگ  میمـصت  تشگرب  هرـصب  هب  رماـع ، نب  هّللادـبع  نوچ 
: دنک یم  تفلاخم  نیملسم  اب  هتسناد  لالح  ادخ  هک  يروما  رد  وا  هک  دندنبب  ارتفا  تمهت و  وا  هب  دنهد و  لطاب  یتداهش  وا  هرابرد 

.دروخ یمن  تشوگ   - 1
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.درادن هدیقع  جاودزا  هب   - 2

(1) .دوش یمن  رضاح  هعمج  زامن  رد   - 3

وا دننک و  دیعبت  ماش  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  وا  داتسرف و  نامثع  يوس  هب  ار  نآ  دروآرد و  شراگن  هب  دروم ، نیا  رد  ار  اه  نآ  یهاوگ 
ياج ءارضخلاراد "  " رد ار  وا  هیواعم  دیسر  ماش  هب  هک  یماگنه  دشاب ، تقشم  یتخس و  اب  هارمه  يو  رفس  ات  دننک  لمح  ینالاپ  رب  ار 

شرازگ ار  شلئاسم  رابخا و  دشاب و  وا  رب  یسوساج  ات  داتسرف  يو  دزن  ار  يزینک  داد و 

زا دـعب  دوش و  یم  جراـخ  رفـس  ماـگنه  زا  دزیخ و  یم  رب  تداـبع  هب  بش  ماـگنه  هک  دـید  تفرگ و  رظن  ریز  ار  يو  زینک  نآ  دـنک ،
یم لوانت  ار  اه  نآ  تشاذـگ و  یم  بآ  رد  ار  نان  ياه  هکت  اهنت  دروخ و  یمن  يزیچ  هیواعم  ماعط  زا  ددرگ و  یمزاـب  اوه  یکیراـت 

هب يو  دروـم  رد  يا  هماـن  وا  داد و  شرازگ  هیواـعم  هـب  ار  وا  تیعـضو  زینک  نآ  ددرگ ، شمکـش  دراو  مارح  زا  يزیچ  اداـبم  اـت  درک 
(2) .دهدب يا  هلص  ار  وا  ات  داد  روتسد  وا  هب  نامثع  تشون و  نامثع 

دروم دوب  هدرک  رما  مدرم  نایم  رد  تلادع  یهلا و  ياوقت  هب  هک  حلاص  درم  نیا  قح  رد  ار  هچنآ  دـنتفرگ و  داریا  نامثع  رب  ناناملـسم 
.دنداد رارق  داقتنا 

چیه زا  دومن و  یم  راتفر  دوب  انـشآان  نیملـسم  يارب  هک  يا  هویـش  اب  دنام و  یقاب  هرـصب  مکاح  نانچمه  رماع  نب  هّللادبع  لاح ، ره  هب 
لاملا تیب  يدوجوم  دش  هتشک  نامثع  هک  یماگنه  و  درک ، یمن  يراددوخ  يزواجت  ملظ و  هانگ و 

نانآ هب  دیدرگ و  قحلم  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هب  دومن و  تکرح  هکم  يوس  هب  درک و  تراغ  ار 
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اه نآ  هب  هک  دوب  وا  مه  دننک و  ادـیپ  تردـق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  اب  هزرابم  يارب  ات  درک  یلام  کمک  اه  نآ  هب  تسویپ و 
(1) .دندرگ فرصنم  ماش  هب  نتفر  زا  دننک و  تکرح  هرصب  يوس  هب  هک  داد  داهنشیپ 

هبقع نبدیلو  -2

زا يو  هکنیا  رب  دـنراد  قافتا  ناـخروم  داد و  هبقع  نب  دـیلو  هب  يرهز  صاـقو  یبا  نب  دعـس  لزع  زا  سپ  ار  هفوک  تموکح  ناـمثع ،
لها يو  هک  دوب  هداد  ربخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدوب ، مالسا  زا  اه  نآ  نیرت  فرحنم  نیرتدساف و  زا  هیما و  ینب  ناقـساف 

یم ار  اه  هبمکش  تایوتحم  هک  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمـشد  نیرت  تخـس  زا  هبقع  شردپ  ،(2) و  تسا منهج 
(3) .تشاذگ یم  ترضح  نآ  هناخ  رد  رب  دروآ و 

ار يو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دوب و  هدـنکفا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرهچ  رب  نهد  بآ  هک  دوب  وا  مه 
قافتا ردب  هعقاو  هک  یماگنه  و  دننزب ، ار  شندرگ  دهد  یم  روتـسد  دنیبب  هکم  ياههوک  زا  جراخ  ار  وا  هاگره  هک  دوب  هدرک  دـیدهت 
ربمایپ رابخا  زا  ار  نانآ  وا  دوش و  جراخ  اه  نآ  اب  هک  دـندرک  راداو  ار  وا  شناتـسود  یلو  درک  يراددوخ  ندـش  جراـخ  زا  يو  داـتفا 

چیه هک  يراد  ییوم  خرس  رتش  وت  دنتفگ : وا  هب  دنداد و  بیرف  هدرک  قیوشت  ار  وا  اه ، نآ  هک  دومن  هاگآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دینـش و ار  اه  نآ  فرح  سپ  ییآ ، یمرد  زاورپ  هب  يوش و  یم  راوس  نآ  رب  دیآ  شیپ  رارف  هلئـسم  رگا  سپ  دسر ، یمن  نآ  هب  سک 

داد تمیزه  ار  ناکرشم  دنوادخ ، هک  یماگنه  درک و  تکرح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  اب  گنج  يارب 
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دنزب و ار  وا  ندرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ات  داد  روتسد  ترضح  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  وا  نیملسم  هک  درب  يرازنش  نیمز  هب  ار  وا  شرتش 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  هنیک  زا  دیلو  ناج  اذل ،  (1)، دناسر تکاله  هب  ار  وا  تساخرب و  يو  يوس  هب  ترضح  نآ 

هک دیسرت  ریـشمش  هبل  زا  هک  هاگنآ  دش  ناملـسم  شیرق  رافک  زا  هدع  نآ  هارمه  وا  تشکار و  شردپ  ترـضح  نآ  اریز  دش  لامالام 
.دوب هتفرگ  ار  شردپ  ناج 

: تسا هدیدرگ  لزان  يو  قسف  دروم  رد  هیآ  ود  هک  دنیوگ  یم  نارسفم  ناخروم و  هداد و  قساف  بقل  دیلو  هب  میرک  نآرق 

: لاعتم يادخ  لوق  - 1

(2)« َنیمِدان ُمتلَعَف  ام  یلَع  اوِحبُصتَف  ٍَهلاهَِجب  ًاموَق  اُوبیُصت  نأ  اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساف  مُکَءاج  نإ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  »

رب هاگنآ  دیناسر و  نایز  ار  یموق  هتسنادن  ادابم  ات  دینک  قیقحت  دروآ  امش  يارب  يربخ  یقـساف ، رگا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیدرگ نامیشپ  دیا  هداد  ماجنا  هچنآ 

وا دنک و  تفایرد  ار  تاکز  ات  داتسرف  قلطصملا  ینب  دزن  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نیا  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  و 
نانآ يوس  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  و  دنا ، هدادن  يو  هب  ار  تاکز  اه  نآ  هک  داد  ربخ  تشگزاب و  ترضح  نآ  دزن 

ییوگغورد درک و  تکرح 

.دیامن مالعا  ار  وا  قسف  ات  دش  لزان  هیآ  نیا  تشگ و  راکشآ  شیارب  دیلو 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  لاعتم  دنوادخ  لوق  - 2

(3)« ًاقِساف َناک  نَمَک  ًانِمُؤم  َناک  نَمَفأ  »
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؟ دشاب قساف  هک  تسا  یسک  دننامه  تسا  نمؤم  هک  سک  نآ  ایآ 

: تفگ ترـضح  نآ  هب  دـیلو  دـمآ و  شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دـیلو و  نیب  يا  هرجاشم  هک ، دوب  نیا  هیآ  نیا  لوزن  ببس 
زا رت  عاجش  ینورد  وت و  زا  رتزیت  يا  هزین  وت  زا  رت  هدرتسگ  ینابز  نم  مسق  ادخ  هب  متـسه ، درمریپ  نم  كدوک و  وت  هک  شاب  تکاس 

.مراد دوخ  هفیاط  رد  وت  زا  رتشیب  يدارفا  وت و 

: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

..یتسه قساف  وت  هک  شاب  شوماخ 

: تسا هدروآ  مظن  هب  ار  هثداح  نیا  حرش  تباث  نب  ناسح  دومرف و  لزان  ود  نآ  قح  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ 

ٌزیزع باتکلاو    ُ هّللا لزنأ 

انآُرق دیلولا  یفو  یلع  یف 

ًاقسف كاذ  نم  دیلولا  اّوبتف 

انامیإ ٌأّوبم  یلعو 

هّللا فرع  ًانمؤم  ناک  نم  سیل 

اناّوخ ًاقساف  ناک  نمک 

ًاّزِع   ُ هّللا يدل  یقلی  یلعف 

اناوه كانه  یقلی  ٌدیلوو 

ًارانو ًایزخ  ُدیلولا  يزُجی  فوس 

(1) انانِج يزجی  ّکش  یلعو ال 

.دنا هدومن  لزان  دیلو  یلع و  دروم  رد  يا  هسیاقم  زیزع  نآرق  دنوادخ و 

.دوب نامیا  یلع  هاگیاج  دیدرگ و  صخشم  قسف  هب  دیلو  سپ 

.دوب دهاوخن  تسا  راکتنایخ  قساف و  هک  سک  نآ  دننامه  دشاب  سانشادخ  نمؤم و  هک  سک  نآ 
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.تفای دهاوخ  يراوخ  اجنآ  رد  دیلو  دبای و  یم  تزع  دنوادخ  دزن  یلع  سپ 

.دوب دهاوخ  تشهب  کش  نودب  یلع  شاداپ  دیسر و  دهاوخ  منهج  ییاوسر و  هب  دیلو 

دـش و دراو  دوخ  خاک  هب  یتسم  لاـح  رد  يو  يزور  دیـشون ، یم  بارـش  اراکـشآ  درپس  وا  هب  ار  هفوک  تیـالو  ناـمثع  هک  یماـگنه 
: دروآ رابب  رش  هک  دروآ  نابزرب  ار  یتایبا 

هنیقو مادم  نع  ًادیعب  تسلو 

لزعم ریخلا  نع  دلص  افصب  الو 

یتماه رمخلا  نم  يورأ  نکلو 

(1) لسلستملا بحاسلاب  الملا  یشمأو 

.متفا یم  متسین  رود  هب  رگشمار  بارش و  زا  نمو 

.متفا یم  هار  هب  راوگشوخ  یم  اب  مدرم  نایم  رد  منک و  یم  باریس  بارش  زا  ار  ما  هلک  یلو 

یتسم هب  دادماب  ات  ماش  زا  دوخ  ناگدنناوخ  نامیدن و  هارمه  ار  بش  داد و  یمارف  شوگ  نارگـشمار  زاوآ  هب  يو  دنیوگ : یم  نایوار 
دوب ییاط " دـیبزوبا   " مان هب  بلغت  لها  زا  یحیـسم  یـصخش  هک  شناتـسود  زا  یکی  اـب  ار  بش  هک  داد  یم  حـیجرت  دـینارذگ و  یم 
یم جراخ  شلزنم  زا  هک  یماگنه  ییاط  دیشخب و  يو  هب  ار  نآ  سپـس  دوب  هداد  ياج  دجـسم  رد  رب  يا  هناخ  رد  ار  وا  دنامب و  رادیب 
نایم زا  یتسم  لاح  رد  سپـس  دـیامن و  يراسگیم  اجنآ  رد  دورب و  دـیلو  دزن  هب  هنابـش  مزب  يارب  ات  تشذـگ  یم  دجـسم  ناـیم  دـش ،

(2) .ددرگزاب دجسم 

عوکر رد  دناوخ و  تعامج  هب  تعکر  راهچ  مدرم  يارب  ار  حبص  زامن  یتسم  لاح  رد  دیشون و  بارـش  دیلو  هک  دنیوگ  یم  ناخروم 
شونب و تفگ : یم  شدوجس  و 
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يارب رتشیب  دـیهاوخ  یم  تفگ : دوخ  رـس  تشپ  نارازگزامن  هب  داد و  ار  زامن  مالـس  درک و  غارفتـسا  بارحم  رد  سپـس  ناشونب ، ارم 
هاگنآ تسا ، هداتـسرف  نامیارب  ار  وت  هک  نآ  ریخ  هن  دنادرگن و  دایز  ار  وت  ریخ  دنوادخ  تفگ : يو  هب  دوعـسم  نبا  مناوخب ؟ زامن  امش 

ار وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دش  لخاد  خاک  هب  وا  دندز و  گنس  هولق  اب  ار  وا  مدرم  دز و  يو  تروص  هب  تشادرب و  ار  دوخ  شفک  هگنل 
: دیوگ یم  یسبع  سوا  نب  لورج  ْهئیطح  وا  ییاوسر  هرابرد   (1) دوب لقعیال  تسم و  وا  دندز و  یم  گنس  اب 

ّهبر یقلی  موی  هئیطحلا  دهش 

ردغلاب ّقحأ  دیلولا  ّنأ 

مهتالص تّمت  دقو  يدان 

يردی الو  ًالمث  مکدیزأأ 

اولبق ولو  ًاریخ  مهدیزیل 

رشع یلع  مهدازل  هنم 

اولعف ولو  بهو  ابأ  اوبأف 

رتولاو عفشلا  نیب  تنرقل 

ولو تیرج  ذإ  کنانع  اوسبح 

(2) يرجت لزت  مل  کنانع  اولخ 

.تسا رت  هتسیاش  تنایخ  رذع و  هب  دیلو  هک  داد  دهاوخ  یهاوگ  دور  یم  شیادخ  رادید  هب  هک  يزور  هئیطح 

.دوب تسم  وا  مناوخب و  رتشیب  ایآ  دیشک : دایرف  دوب  هدش  مامت  ناشزامن  هک  یلاح  رد 

.دناوخ یم  ناشیارب  رتشیب  هد  زا  دنتفریذپ  یم  وا  زا  رگا  دیازفیب و  ریخ  اه  نآ  هب  ات 

.يدروآ یم  مه  اب  ار  رتو  عفش و  دنتفریذپ  یم  رگا  دنتفریذپن و  اه  نآ  بهو ، وبا  يا 

! يدوب یم  تکرح  رد  نانچمه  دنتفرگ  یمن  ار  تراسفا  رگا  دنتفرگ و  تکرح  ماگنه  رد  ار  وت  راسفا 
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: دیوگ یم  وا  دروم  رد  مه  زاب  هئیطح 

اهیف دازو  هالصلا  یف  مّلکت 

قافنلاب رهاجو  هینالع 

یّلصملا ننس  نع  رمخلا  ّجمو 

قارتفا یلإ  عیمجلاو  يدانو 

ینودمحت نأ  یلع  مکدیزأأ 

(1) قالخ نم  یلامو  مکل  امف 

.دوزفا نآ  رب  يزیچ  دز و  فرح  زامن  رد  اراکشآ 

مسر هار و  زا  رود  هب  دوخ  نهذ  زا  ار  بارش  و 

: دیشک دایرف  دندوب  ندش  هدنکارپ  لاح  رد  ناگمه  هک  یلاح  رد  تخیر و  نوریب  نارازگزامن 

.میرادن يا  هرهب  امش  نم و  هک  دیئاتسب  ارم  ات  مناوخب  رتشیب  امش  يارب  ایآ 

لاح رد  ار  يو  رتشگنا  هک  یلاح  رد  دـندرب  تیاکـش  نامثع  دزن  دـیلو ، زا  دنتفاتـش و  هنیدـم  هب  هفوک  ناراکوکین  راـیخا و  زا  یعمج 
.دنتشاد هارمه  هب  دندوب و  هدروآرد  شتسد  زا  یتسم 

هب دز و  بیهن  اه  نآ  رب  هدروخ ، بارـش  دیلو  هکنیا  زا  دـنداد  تداهـش  دـندوب  هدـید  هچنآ  هب  هدومن و  رادـید  نامثع  اب  هک  یماگنه 
: تفگ نانآ 

؟ تسا هدروخ  بارش  يو  هک  دیناد  یم  اجک  زا 

.میدروخ یم  تیلهاج  رد  ام  هک  یبارش  نامه  دنتفگ :

دـش و نیگمـشخ  ناـمثع  .دـنداد  ناـمثع  هب  دـندوب  هدروآرد  وا  تسد  زا  یتسم  لاـح  رد  هک  ار  وا  رتـشگنا  ناشتداهـش ، دـیئات  يارب 
زا هدیجنر  هتـشگرس و  نانآ  دیدرگ ، وربور  اه  نآ  اب  نانخـس  نیرت  تخـس  نیرتدب و  اب  دز و  اه  نآ  هنیـس  هب  دوخ  تسداب  تساخرب 

دنتشگ و ناور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دزن  دندش و  جراخ  يو  شیپ 
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: دومرف وا  هب  تفر و  نامثع  يوس  هب  ماما  دنتخاس ، ربخاب  دوب  هدیسر  اه  نآ  هب  هچنآ  زا  ار  ترضح  نآ 

؟ يدنادرگ لطعم  ار  دودح  يدنار و  ار  نادهاش 

: تفگ هتسهآ  ییادص  اب  درک و  ماما  هب  يور  دیسرت و  اهراک  بقاوع  زا  تفرگ و  مارآ  نامثع 

؟ تسیچ امش  رظن 

: دومرف ترضح 

وا رب  ار  دـح  دـنکن  هماقا  یلیلد  يو  دـنداد و  یهاوگ  وا  رب  وربور  اه  نآ  رگا  سپ  ییامن ، راضحا  ار  تتـسود  هک  تسا  نیا  نم  رظن  »
« ...يزاس يراج 

هب نامثع  همان  هک  یماگنه  درک ، راضحا  ار  وا  تشون و  دـیلو  يوس  هب  يا  همان  سپ  تشادـن ، ماما  نخـس  لوبق  زج  يا  هراچ  ناـمثع 
وا دنداد و  یهاوگ  وا  رب  اه  نآ  درک و  راضحا  ار  ناهاوگ  يو  دش  رضاح  نامثع  دزن  یتقو  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  دیسر  يو 

، تساخنرب ياج  زا  وا  رب  دح  يارجا  يارب  سک  چیه  نامثع  سرت  زا  اما  دـش ، دـح  قحتـسم  بیترت  نیدـب  درکن و  هماقا  یلیلد  چـیه 
لیقع ملظ ، یتساک و  بحاص  يا  تفگ : داد و  مانشد  ار  ماما  دیلو  تفر ، يو  دزن  هب  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  سپ 

اب دـنکفا و  نیمز  رب  دیـشک و  ار  وا  ماما  یلو  دزیرگب ، ماما  دزن  زا  درک  یعـس  دـیلو  داد ، خـساپ  ار  شمانـشد  تساـخرب و  وا  يوس  هب 
: دیشک دایرف  ماما  رب  دمآ و  مشخ  هب  نامثع  دز ، هبرض  يو  هب  قالش 

.ینک نینچ  يو  اب  يرادن  قح 

: دومرف داد و  خساپ  يو  هب  عرش  قطنم  اب  ماما 
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(1) «. دوش هتفرگ  وا  زا  ادخ  قح  هک  دوش  عنام  دشاب و  قساف  رگا  رتدب  مه  نیا  زا  یلب و  »

: دیامن یم  رظن  راهظا  نینچ  هعقاو  نیا  دروم  رد  یلئالع  داتسا 

یشوپ مشچ  زا  يریوصت  نآ  دهد و  یم  رارق  ام  ربارب  رد  ددرگ  یمرب  هفطاع  لحم  هب  هک  شـشخب  زا  ریغ  يدیدج  زیچ  ناتـساد ، نیا 
هب هک  دـشاب  یـسک  نیتسخن  دوب  بجاو  هفیلخ  رب  هک  يروطب  تسا  ینید  هعقاو  کی  دروم  رد  یـشوپ  مشچ  نوناق و  دروم  رد  ماـظن ،
زاب يریگداریا  وگموگب و  هنیمز  مدرم  يارب  دوش و  یم  عقاو  دیدهت  دروم  شهاگیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیآ و  مشخ  هب  نآ  رطاخ 
هدش فورعم  ینید  دودح  دروم  رد  يریگ  تخس  هب  تموکح  نآ  هک  دوب  هدمآ  رمع  تموکح  یپ  رد  شتموکح  ًاصوصخ  دنک  یم 

.دشاب ناشیوخ  نیرتکیدزن  هب  طوبرم  رگا  یتح  دوب و 

هب اجکی  ات  ددرگ  یمرب  ییارگ  بزح  هب  هکلب  هفطاع  هاگیاج  هب  اهنت  هن  تشذـگ  وفع و  یـشوپ و  مشچ  رد  يا  هغلابم  نینچ  نیا  ربانب 
(2) .دنیایب مه  يرای 

رد یلوحت  هطقن  يو  هویـش  تفریذپ و  ریثأت  شیاه  يرابودنب  یب  زا  اریز  تشاذگ  یقاب  هفوک  رد  دـنیاشوخان  يرثا  دـیلو  لاحره ، هب 
دیلو نوچ  دروآرد ، ناشایع  ناراب و  دنب و  یب  رهش  تروص  هب  ار  رهش  دندوب و  نآ  رد  نیعبات  هباحـص و  زا  یعمج  هک  دوب  رهـش  نیا 
رهـش نآ  رد  ناشایع  دـش و  زاب  یبرطم  زاوآ و  يارب  ییاه  لـحم  هفوک  رد  داد و  قوس  بعل  وهل و  شون و  شیع و  يوس  هب  ار  مدرم 

سیلبا رای  هب  يو  دوب ، لاله " نب  هّللادبع   " نآ ناناوخ  هزاوآ  زا  هک  دنتشگ  ناوارف 
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.زاوآ ناگرزب  زا  اه  نآ  زا  ریغ  ،(2) و  ینارصن رعاش  يریخ " نینح   " ،(1) و دش فورعم 

دعس نب  هّللادبع   - 3

، داد رارق  يو  رایتخا  رد  ار  راید  نآ  جارخ  دمآرد و  درک و  رصم  یلاو  ار  حرـس " یبا  دعـس  نب  هللادبع   " دوخ یعاض  ردارب ر  نامثع 
تبسن نانآ  نیرت  نمشد  ناکرشم و  نیرتکانرطخ  زا  يو 

یلص ربمایپ  هب  باطخ  ءازهتسا  هب  دومن و  یم  هرخسم  ار  ترضح  نآ  یسک ، ره  زا  رتشیب و  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب 
رگا دوب  هتخاس  مدلارودهم  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرب ، یم  ار  وا  مهاوخب  اج  ره  نم  تفگ : یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 
سپ درک و  ناهنپ  ار  وا  نامثع  تسج و  هانپ  نامثع  هبو  درک  رارف  هبعک  حـتف  زا  سپ  يو  .دوش  تفاـی  هبعک  ياـه  هدرپ  هب  نازیوآ  هچ 
یتدم ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  دروآ ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  يو  دنتفای  شمارآ  هکم  لها  هکنیا  زا 

هب درک و  شنارای  هب  يور  ربمایپ  دش  رود  اجنآ  زا  نامثع  هک  یماگنه  دیشخب ، ار  وا  داد و  ناما  يو  هب  سپس  دنام و  تکاس  ینالوط 
: تفگ اه  نآ 

.دنزب ار  شندرگ  دزیخرب و  امش  زا  یکی  هکنیا  يارب  رگم  مدنامن  شوماخ 

؟ يدومنن يا  هراشا  نم  هب  ارچ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : ترضح  نآ  هب  راصنا  زا  يدرم 

(3) .دشاب هتشاد  راکتنایخ  یمشچ  هک  تسین  هتسیاش  ربمایپ  يارب  دومرف :

رب ناشتردق  زا  شیب  یفیلاکت  و  تفرگ ؛ شیپ  رد  متس  تنوشخ و  تسایس  نایرصم  اب  تفای ، تموکح  رـصم  رب  هّللادبع  هک  یماگنه 
ربکت هار  و  درک ؛ لیمحت  اه  نآ 

304 ص :

ص351. ج2 ، یناغالا ، - - 1
ص349. قباسلا ، ردصملا  - - 2

ص220. ج2 ، دواد ، یبأ  ننس  ص40 . ج7 ، یبطرقلا ، ریسفت  - - 3

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 692 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_304_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_304_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_304_3
http://www.ghaemiyeh.com


، دندرک تیاکـش  وا  زا  هتفاتـش  نامثع  يوس  هب  ناشریخ  دارفا  دـندش و  گنتلد  وا  زا  نانآ  تخاس ، دوخ  هویـش  ار  ینیب  گرزبدوخ  و 
يدعت متس و  رب  دومنن و  نامثع  دزشوگ  هب  یهجوت  حرس  نبا  یلو  درک  داقتنا  شتسایس  تریـس و  زا  تشون و  يو  هب  يا  همان  نامثع 

ضارتعا و ات  دش  ببـس  رما  نیا  دناسر ، لتق  هب  دوب  هدرب  تیاکـش  نامثع  دزن  يو  زا  هک  ار  سک  نآ  دـیزرو و  رارـصا  مدرم  هب  دوخ 
هب نانآ  دندوب ، رفن  دصتفه  نایوار -  هتفگ  هب  نآ  ياضعا -  دادعت  هک  دش  لیکشت  نایرصم  زا  گرزب  یتأیه  دریگ و  الاب  وا  رب  مشخ 

تفر نامثع  دزن  هحلط ، سپ  دندرک ، تیاکش  هباحص  دزن  حرس  یبا  نبا  لامعا  زا  دندمآ و  دورف  دجـسم  رد  دنتفاتـش و  نامثع  يوس 
نینمؤملاریما ماما  دـنک ، راتفر  فاصنا  هب  هورگ  نآاب  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  مایپ  يو  هب  هشیاـع  و  تفگ ، نخـس  يو  اـب  یتشرد  هب  و 

: دومرف وا  هب  زین  مالسلا  هیلع 

لزع ار  وا  سپ  دنا ، هتفگ  نخس  یهاوخنوخ  هب  وا  دروم  رد  هک  دنهاوخ  یم  صخش  کی  ياج  هب  ار  یـصخش  کی  وت  زا  هورگ  نیا  »
« ...یناتسب يو  زا  ار  نانآ  داد  دوش  بجاو  وا  رب  یقح  رگا  هک  نک  تواضق  نانآ  نایم  نک و 

ار رکبوبا  نب  دمحم  مدرم  مرامگب ، امش  رب  ار  وا  نم  هک  دینک  باختنا  ار  یـصخش  تفگ : اه  نآ  هب  تفریذپ و  يدونـشخان  اب  نامثع 
نایم ات  درک  هناور  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  یعمج  يو  هارمه  هب  تشون و  وا  مان  هب  ار  رصم  تیالو  نامرف  وا  دنداد و  داهنـشیپ  يو  هب 

، دندیسر سمح "  " هب فورعم  یلحم  هب  هک  یماگنه  یلو  دندرک ، تکرح  هنیدم  زا  اه  نآ   (1)، دننک تواضق  حرس  یبا  نبا  نانآ و 
يو هک  دنتفایرد  دنتسیرگن  تقد  اب  ار  وا  یتقوو  دیآ  یم  هنیدم  يوس  زا  يرفاسم  هک  دندرک  هدهاشم 
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هک دراد  حرـس  یبا  نبا  يارب  نامثع  زا  يا  همان  دندید  و  دـنداد ، رارق  شیتفت  صحفت و  دروم  ار  وا  سپ  تسا ، نامثع  مالغ  شرو ) )
ناورم طخ  هب  هک  دندش  هجوتم  دنداد و  رارق  لمأت  دروم  تقد  هب  ار  همان  و  دیامن ، بوکرـس  ار  عمج  نآ  ات  دـهد  یم  روتـسد  يو  هب 

.دنناسرب لتق  هب  ار  يو  هکنیا  ای  دننک و  لزع  ار  نامثع  دندوب  هتفرگ  میمصت  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب  هنیدم  هب  سپ  تسا ،

نایفس یبا  نب  ْهیواعم   - 4

یلو تشاذـگ ، یقاب  شبـصنم  رد  ار  وا  نامثع  دوب و  هدرک  نییعت  ار  وا  رمع  هکلب  دومنن  نییعت  ماش  یلاو  ناونع  هب  ار  هیواعم  ناـمثع ،
: نیسح هط  رتکد  لوق  هب  داد  شرتسگ  ار  يو  تردق  ذوفن و 

نادناخ رد  ار  نآ  دـهد و  لاقتنا  نایفـسوبا ، نادـناخ  هب  ار  تفالخ  يزور  ات  دومن  هدامآ  يو  يارب  ار  تفالخ  هب  ندیـسر  هار  نامثع 
یعیـسو هقطنم  و  دوزفا ، نآ  هب  ار  صمح  نیطـسلف و  داد و  شرتسگ  ار  هیواعم  ورملق  هک  دوب  نامثع  نیا  اریز  دـیامن ، تیبثت  هیما  ینب 

زین تشگ و  نیملسم  شترا  نیرت  يوق  يو  شترا  درپس و  وا  هب  ار  هناگراهچ  ياه  هاپـس  یهدنامرفو  دروآ  دوجوب  شیارب  ماش  رد  ار 
تشاذـگ و زاـب  رمع  ناـمز  زا  شیب  ماـش  روما  رد  ار  شتـسد  داد و  همادا  ار  يو  تیـالو  شتفـالخ  رب  تدـم  لوـط  رد  رمع  دـننامه 

یماظن تردق  رظن  زا  اه  نآ  زا  هدوب و  تردق  رـس  رب  رتشیب  يرگید  مکاح  ره  زا  يو  هک  تفایرد  هیواعم  دمآ  شیپ  هنتف  هک  یماگنه 
(1) .تسا هدوب  رت  يوق  مدرمرب  طلست  و 
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نیرتدـنمورین و يو  هک  اجنآ  ات  درک  رتشیب  ار  شذوفن  داد و  شرتسگ  ار  شورملق  دوزفا و  هیواـعم  تردـق  رب  دوخ  ناـمثع  نیا  رباـنب 
.دش یمالسا  ياه  نیمزرس  نیرترقتسم  نیرت و  مارآ  نیرت ، مکحم  نیرت ، مهم  زا  يو  نیمزرس  دیدرگ و  نامکاح  نیرتذوفنرپ 

صاع نب  دیعس   - 5

مرج باکترا  ببس  هب  هبقع  نب  دیلو  لزع  زا  سپ  ار  میظع  هقطنم  نیا  روما  درپس و  صاع " نب  دیعـس   " هب ار  هفوک  تموکح  نامثع ،
.درک راذگاو  وا  هب  يراوخبارش 

زا هک  دوب  خاتـسگ  هدرورپزاـن و  یناوج  يو  اریز  دـندرک  لابقتـسا  تیاـضر  مدـع  يدنـسرخان و  اـب  ار  دوخ  دـیدج  مکاـح  ناـیفوک 
سپ تسا ؟ هدید  ار  لاله  امش  زا  یـسک  هچ  تفگ : ناضمر  هرابرد  راب  کی  يو  دنیوگ : یم  ناخروم  دیـساره ، یمن  رکنم  باکترا 

: تفگ تساخرب و  لاقرم " هبتع  نب  مشاه   " راوگرزب یباحص 

..ما هدید  ار  نآ  نم 

هدید ار  نآ  تروک  مشچ  نیا  اب  ایآ  تفگ : تخاس و  يو  هجوتم  ار  مالک  نیرتدیدش  نیرت و  تخس  دومنن و  وا  هب  ییانتعا  يو  یلو 
..؟ يا

: تفگ دومن و  ضارتعا  يو  رب  تشگ و  رطاخ  هدرزآ  مشاه 

.تسا هتفر  نیب  زا  ادخ  هار  رد  نآ  هک  یلاح  رد  ینک  یم  شنزرس  میانیبان  مشچ  نیا  رطاخ  هب  ارم 

.دوب هتفر  نیب  زا  كومری  زور  رد  يو  مشچ  اریز 

: تسا هدومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپاریز  دومن ، راطفا  دعب  زور  حبص  مشاه 

.دیئامن راطفا  شندید  اب  دیریگب و  هزور  لاله ، ندید  اب 
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تخاس و بورضم  یتخس  هب  دومن و  راضحا  ار  مشاه  وا  دیسر و  دیعـس  هب  ربخ  و  دندومن ، راطفا  مشاه  راطفا  هب  هجوت  اب  مه  مدرم  و 
زا یکی  هب  قحاـن  هب  يو  اریز  دـندومن  ضارتـعا  وا  رب  دـیدرگ و  مدرم  یتحاراـن  بجوـم  رما  نـیا  هـک  دیـشک  شتآ  هـب  ار  شا  هناـخ 

(1) .دوب هدومن  يدعت  مالسا  رد  داهج  نارادمچرپ 

، تسا شیرق  يارب  یغاب  هفوک  ینعی  هقطنم  نیا  دوب  هتفگ  هک  هدش  لقن  يو  زا  اریز  دوب  رورغ  يراکمتس و  زا  دح  نیرتالاب  رد  دیعس 
: تفگ داد و  خساپ  يو  هب  رتشا  کلام  ینعی  ناگدازآ  ياوشیپ  دش و  بجوم  ار  يدنسرخان  مشخ و  زا  یجوم  هتفگ  نیا  و 

مـسق ادخ  هب  یهد ..؟ یم  رارق  تموق  يارب  دوخ و  يارب  یغاب  تسا  هدومرف  يزور  ام  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  نامیاه و  هزین  هاگیاج  ایآ 
..ددرگ لیلذ  راوخ و  هک  دوش  یم  هدیبوک  نانچ  دیامن  وزرآ  ار  نآ  یسکرگا 

اب هک  دـهد  یم  رارق  شیرق  يارب  یغاب  هنوگ  نیا  ار  هعماج  ناـبوخ  دوب  هدـش  لـیمحت  تما  رب  ریـشمش  روز  هب  هک  فرحنم  تموکح 
.دوب هدیگنج  نآ  ربارب  رد  هدرک و  هزرابم  مالسا 

سیئر دـندومن ، داقتنا  مکاح  يراکمتـس  رورغ و  زا  هدومن  دـییات  ار  وا  هدـش  ادـص  مه  کلام  دوخ  ربهر  اب  هقطنم  ياـهقف  ناـیراق و 
هک يروط  هب  دندز  کتک  تخـس  ار  وا  هتفاتـش و  يو  يوس  هب  اه  نآ  دومن ، شاخرپ  اه  نآ  رب  تدش  هب  دمآ و  مشخ  هب  دعـس  سیلپ 

، دندوشگ وا  داقتنا  هب  نابز  هتساخرب  يو  سلجم  زا  سپس  دیدرگ ، شوهیب 
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دیعـس .دندومن  نایب  مدرم  يارب  ار  هیما  ینب  تایانج  شیرق و  ياه  يدـب  دـندروآ و  نابز  رب  ار  نامثع  ياه  يراکتـشز  اه و  يدـب  و 
دنک و دـیعبت  ماش  هب  ار  نانآ  ات  تشون  يو  هب  خـساپ  رد  نامثع  تخاس ، ربخاب  ار  يو  اه  نآ  هرابرد  تشون و  نامثع  هب  يا  همان  ًاروف 

تقو نامه  رد 

.دیامن بیدأت  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  وا  هب  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  زین 

زا اهنت  اه  نآ  دنـشاب ، دـیعبت  تازاجم و  قحتـسم  هک  دـندوب  هدزن  تسد  یتیانج  هب  هدـشن و  يداسف  ای  هاـنگ  بکترم  ناـگدازآ ، نیا 
رد لماک  يدازآ  مالـسا  هک  یلاح  رد  دوب ، هدـش  فرحنم  تسار  هار  زا  هتفگ و  نخـس  قحاـن  هب  اریز  دـندوب ، هدرک  داـقتنا  ناـشریما 

یقح ار  يدازآ  نیا  دـنیامن و  متـس  مدرم  رب  دنـشاب و  فرحنم  دوخ  راتفر  رد  هاگره  تسا  هداد  نالوئـسم  نامکاح و  زا  داقتنا  دروم 
.تسا هدومن  مدرم  يارب  نآ  نتفرگ  رظن  رد  تیاعر و  هب  مزلم  ار  تلود  هداد و  رارق  دنورهش  ره  يارب 

تفرگ لیوحت  ار  اه  نآ  هیواعم  تشاد و  لیسگ  ماش  هب  دومن و  جارخا  ناش  نطو  زا  بوکرـس و  تدش  هب  ار  نانآ  مکاح  ماظن  يراب 
هظعوم ار  نانآ  هدرک  هرظانم  هب  عورـش  اه  نآ  اب  دومن و  نییعت  يرقم  اه  نآ  يارب  دنهد و  ياج  ییاسیلک  رد  ار  نانآ  ات  داد  روتـسدو 

دروم رد  دنتفریذپن و  ار  شنانخـس  نانآ  اما ، درک ، یم  قیوشت  نآ  تسایـس  شریذپ  مکاح و  ماظن  اب  تملاسم  هب  ار  نانآ  دومن و  یم 
يزایتما چیه  هک  دندومن  مالعا  يو  هب  تسا و  شیرق  يارب  یغاب  هقطنم  نآ  دوب  هتفگ  هکنیا  زا  دـندومن  ضارتعا  وا  هب  دیعـس  نانخس 

.دنهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  اه  نیمزرس  تاریخ  دنناوتب  هک  درادن  دوجو  یشیرق  لیابق  يارب 

نانآ نتشادهگن  زا  ات  تشون  نامثع  هب  دش  دیماان  نانآ  زا  هیواعم  هک ، یماگنه 
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هب ار  اه  نآ  ات  داد  روتـسد  وا  هب  دومن و  فاعم  ار  يو  نامثع  دـنزاس ، هابت  يو  رب  ار  اجنآ  مدرم ، ادابم  اـت  دراد  فاـعمار  يو  ماـش  رد 
، دـندوشگ نانآ  ياه  يراک  تشز  نایوما و  ياه  يدـب  نایب  داقتنا و  هب  ناـبز  دنتـشگزاب  هفوک  هب  ناـنآ  هک  یتقو  دـنادرگزاب ، هفوک 

نآ مکاح  داتـسرف و  صمح  هب  ناشنطو  زا  ار  اه  نآ  اـت  داد  روتـسد  وا  داد و  شرازگ  ناـمثع  هب  ار  ناـنآ  تیعـضو  رگید  راـب  دـیعس 
تیذا رد  داد و  رارق  هجنکش  دروم  یتخس  هب  ار  نانآ  دشوربور و  اه  نآ  اب  راتفگ  نیرتدیدش  نیرت و  تخس  اب  دلاخ  نب  نمحرلادبع 

شبکرم فارطا  رد  اه  نآ  ات  داد  یم  روتـسد  دـش  یم  راوس  هاگره  دـنیوگ : یم  ناـیوار  هچنآ  رباـنب  دیـشوک و  رایـسب  ناـنآ  رازآ  و 
ماظن هب  تبـسن  دـندرک  هدـهاشم  ار  یلدگنـس  نآ  نانآ  هک  یماگنه  .دـیامن  هغلابم  اـه  نآ  ندرک  ریقح  راوخ و  رد  اـت  دـننک  تکرح 

نآ ات  داد  روتـسد  ار  يو  هدومن  تباجا  نامثع  تشون و  نامثع  هب  نانآ  دروم  رد  وا  دـندومن و  يرادربنامرف  تعاطا و  راهظا  مکاـح ،
دنوش وربور  نامثع  اب  ات  دنداد  رییغت  هنیدم  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دندش  جراخ  صمح  زا  نانآ  هک  یماگنه  دنادرگزاب ، هفوک  هب  ار  اه 
یلوط اما  دندناسر ، يو  عالطا  هب  دندوب  هدید  يراکمتـس  هجنکـش و  زا  ار  هچنآ  دـندومن و  رادـید  يو  اب  اجنآ  هب  ندیـسر  زا  سپ  و 

زا هک  درک  هدهاشم  ار  هورگ  نآ  اجنآ  رد  دوب و  هتفر  نامثع  دزن  یمـسر  راک  يارب  هک  دندید  اجنآ  رد  ار  دیعـس  ناهگان  هک  دیـشکن 
ار اه  نآ  دومنن و  تباجا  ار  ناشتساوخرد  دینادرگ و  يور  نانآ  زا  نامثع  یلو  دندوب ، وا  لزع  راتـساوخ  دندرک و  یم  تیاکـش  يو 

.دریگ رس  زا  ار  دوخ  راک  ددرگرب و  ات  داد  روتسد  دیعس  هب  زین  و  دننک ، تعاطا  ناشمکاح  رماوا  زا  ات  داد  روتسد 

اجنآ هب  وا  زا  لبق  هدومن  تکرح  دوخ  نطوم  يوس  هب  دیعس ، زا  شیپ  هورگ  نآ 

310 ص :
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دراو اجنآ  هب  دیعس  هک  دنهدن  هزاجا  دنـشاب  هتـشاد  ار  ناشیاهریـشمش  هک  مادام  دندروخ  دنگوس  هدرک  فرـصت  ار  اجنآ  دندیـسر و 
رقتسم لحم  نآ  ردو  دندیسر  هعرجلا "  " هب هکنیا  ات  دندش  جراخ  رتشا  کلام  یهدنامرف  هب  نیملـسم  زا  یهورگ  هارمه  سپـس  دوش ،

.دنوش هفوک  هب  دیعس  دورو  عنام  ات  دنتشگ 

هب يو  دندرک ، میرحت  وا  رب  ار  ناشرهش  هب  دورو  دندومن و  وگتفگ  يو  اب  تدش  هب  دنتفاتش و  وا  يوس  هب  دیسر  اجنآ  هب  دیعـس  یتقو 
يدنـسرخان اب  دومن و  لوزعم  ار  وا  سپ  تفاـین ، يو  لزع  زج  يا  هراـچ  ناـمثع  دومن ، تیاکـش  اـه  نآ  زا  درک و  رارف  ناـمثع  يوس 

.(1) ..تخاس بوصنم  يو  ياج  هب  ار  يرگید  صخش 

نانآ و لاح  تیاعر  ضیعبت و  رطاخ  هب  اهنت  دندوب و  طیعم  یبا  نادناخ  هیما و  ینب  زا  یگمه  هک  دندوب  نامثع  نایلاو  زا  یضعب  اهنیا 
رد يدنه  یلع  ریم  دیـس  هک  دـندوب  هداد  تموکح  نامرف  ار  اه  نآ  نیملـسم  تاردـقم  رب  نانآ  ندومن  طلـسم  نایوما و  ذوفن  تیوقت 

: تسا هدومن  رظن  راهظا  نینچ  نامثع  نایلاو  دروم 

دنتخاس و یم  شیوخ  همعط  ار  اه  نآ  دندوب و  هتخادنا  گنچ  تیالو  رب  هنسرگ  ياهباقع  نوچمه  هک  دندوب  هفیلخ  رترب  نادرم  اهنیا 
(2) .دنتخودنا یم  اهتورث  دوخ  يارب  هنامحر  یب  يراکمتس  ياه  هویش  اب 

نامثع یلام  ياه  تسایس 

هک تشادن  دوب  هدرک  يراذـگ  هیاپ  رمع  هچنآ  زج  هب  یـصاخ  هویـش  دوخ  و  ، (3) دوب رمع  ياه  تسایـس  همادا  نامثع  یلام  تساـیس 
نتشاد مدقم  یتاقبط و  ماظنداجیا  نامه 

311 ص :

ص68. ج1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص85 . ج 5 ، يربطلا ، خیرات  - - 1
.90 مالسالا ، حور  - - 2

.90 يومالا ، مکحلا  لظ  یف  قارعلا  خیرات  - - 3
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یمومع و دراوم  رد  قافنا  تاواسم و  موزل  رد  مالسا  هچنآ  زا  تسایس  نیا  و  تسا ، هدوب  اه  ششخب  رد  رگید  یضعب  رب  دارفا  یضعب 
هدش فرحنم  تسا  هتـشاد  ررقم  دنمزاین  ناوتان و  دارفا  ياهزاین  نیمأت  هب  مادقا  رقف و  اب  هزرابم  يداصتقا و  تایح  هب  ندیـشخب  دوبهب 

تیوقت يارب  ار  نآ  هکنیا  ای  دـنهد و  صاـصتخا  ناـشدوخ  هب  ار  یمومع  تورث  زا  يزیچ  چـیه  دـنرادن  قح  روما  ناـیلوتم  اریز  دوب ،
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  تسا ، هدومن  يریگ  تخس  تقد و  تدش  هب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  دنیامن و  فرـصم  شیوخ  تردق  تموکح و 

: دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و 

.(1) دوب دهاوخ  اه  نآ  يارب  شتآ  تمایق  زور  رد  دننک  یم  فرصت  ادخ  لام  رد  قحان  هب  هک  یناسک 

هتشون يا  همان  هکم -  رد  ترضح  نآ  لماع  سابع - " نب  مثق   " هب نیمز ، رد  تلادع  قح و  زاتـشیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  و 
: تسا نینچ  همان  نآ  دزاس و  یم  نشور  ار  مالسا  یلام  تسایس  هک  تسا 

فرصم ناگنسرگ  نادنم و  هلئاع  زا  دنتـسه  وت  ربارب  رد  هک  یناسک  هب  ار  نآ  رگنب و  تسا  هدمآ  مهارف  وت  دزن  ادخ  لام  زا  هچنآ  هب  »
رد هک  یناسک  نایم  ات  تسرفب  ام  دزن  هب  دـنامب  یقاب  هفاضا  نآ  زا  هچ  ره  شخب و  ناماس  نآ  اب  ار  اهدوبمک  زاین و  ياه  لـحم  نک و 

«(2) .مییامن میسقت  دنتسه ، ام  ربارب 

نایم رقف و  ياه  لحم  رد  ار  اه  نآ  هک  دزاس  یم  مزلم  ار  روما  ياـیلوا  هک  تسا  هدوب  نینچ  تلود ، لاوما  صوصخ  رد  مالـسا  هویش 
هکلب دادن  رما  نیا  هب  یتیمها  نامثع  یلو  دنامب  یقاب  یمورحم  ای  اونیب  نیمزرس  رد  ادابم  ات  دنیامن  فرصم  نادنمزاین 

312 ص :

ص17. ج5 ، يراخبلا ، حیحص  - - 1
ص128. ج2 ، هدبع ، دمحم  ْهغالبلا ، جهن  - - 2
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هتشابنا اه  نآ  دزن  یناوارف  لاوما  هک  يروط  هب  دومن  میـسقت  طیعم  یبا  نادناخ  هیما و  ینب  ناگرزب و  فارـشا ، نایم  ار  یمومع  لاوما 
.دندنام نادرگرس  اه  نآ  فرصم  رد  هک  دش 

کلم نآ  هک  دـندرک  یم  اـعدا  دـش و  یم  هدیـشخب  ناـیوما  هب  دـش ، یم  ریزارـس  يزکرم  هنازخ  هـب  هـک  یناوارف  رایـسب  لاوـما  يرآ 
هک لاوما  زا  یتروص  .دـندوب  هدیـشخب  دوخ  هب  ار  تازایتما  همه  نانآ  اریز  تسا  هیما  ینب  کلم  لاوما  نآ  و  تلود ، لام  هن  تساهنآ 

: ددرگ یم  نایب  حرش  نیدب  دوب  هدیشخب  نارگید  نانآ و  هب  نامثع 

نایوما هب  نامثع  ياه  ششخب 

هراشا

: زا دنترابع  اه  نآ  هک  تشاد  ینازرا  اه  نآ  هب  یمیظع  ياه  ششخب  داد و  صاصتخا  هیما  ینب  هب  ار  یلاوما  نامثع 

: مکح نب  ثراح   - 1

: دوب هداد  حرش  نیدب  ییاه  ششخب  هشیاع  زا  دوخ  داماد  هب  نامثع 

(1) .مهرد رازه  دصیس  فلا - 

(2) .دیشخب يو  هب  دوب  هدیسر  هنیدم  هب  هک  ار  تاکز  ياهرتش  ب - 

هک دیشخب  وا  هب  ار  هنیدم  رد  يرازاب  ج - 

(3) .دوب هداد  هقدص  نیملسم  همه  هب  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  فورعم  زورهن  هب 

نایفسوبا  - 2

ار لاملا  تیب  زا  نیقفانم  هورگرس  نایفسوبا  هب  مهرد  رازه  تسیود  نامثع 

313 ص :

ص52. ج5 ، فارشالا ، باسنأ  - - 1
ص355. ج1 ، مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  هایح  - - 2

ص28. ج5 ، فارشالا ، باسنأ  - - 3
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.(1) دیشخب

صاع نب  دیعس   - 3

.(2) دیشخب صاع  نب  دیعس  هب  مهرد  رازه  دص  نامثع 

دلاخ نب  هّللادبع   - 4

رماع نب  هللادبع  هب  دنهدب و  وا  هب  مهرد  رازه  دصـشش  ات  داد  روتـسد  نامثعو  درک  جاودزا  نامثع  رتخد  اب  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللادبع 
.(3) دنهدب وا  هب  لاملا  تیب  زا  ار  غلبم  نآ  هک  تشون  هرصب  رد  وا  یلاو 

هبقع نب  دیلو   - 5

زا ار  اه  نآ  هللادبع  تفرگ و  ضرق  لاملا  تیب  زا  دوعـسم  نب  هللادبع  زا  یناوارف  لاوما  هک  دوب  شردام  زا  نامثع  ردارب  هبقع  نب  دیلو 
يا همان  نامثع  درک ، تیاکش  هللادبع  زا  تشون و  نامثع  هب  يا  همان  دومن و  يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  يو  یلو  درک  یم  هبلاطم  يو 

: دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  تشون  هللادبع  هب 

ار اهدیلک  دش و  نیگمـشخ  دوعـسم  نبا  نکم ، راهظا  تسا  هتفرگ  هچنآ  دروم  رد  يزیچ  دـیلو  هب  سپ  یتسه ، ام  راد  هنازخ  وت  انامه 
زا سپ  و  مرادـن ، نآ  هب  يزاـین  مشاـب  امـش  راد  هنازخ  رگا  سپ  متـسه ، نیملـسم  راد  هنازخ  هک  مدرک  یم  ناـمگ  تفگ : تخادـنا و 

.(4) دیزگ تماقا  هفوک  رد  داد  افعتسا  دوخ  ماقم  زا  هکنیا 

314 ص :

ص67. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - - 1
ص28. ج5 ، فارشالا ، باسنأ  - - 2

ص145. ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - - 3
ص30. ج5 ، فارشالا ، باسنأ  - - 4
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هب ار  دروـم  نیا  رد  تواـضق  و  نیملـسم ، هب  قـلعتم  هـن  دوـب و  اـه  يوـما  کـلم  یناـمثع ، تسایـس  فرع  رد  لاـملا  تـیب  نـیا  رباـنب 
.میراذگ یماو  ناگدنناوخ 

صاعلا یبا  نب  مکح   - 6

: دومرف درک و  دیعبت  فئاط  هب  ار  وا  ترضح  نآ  هک  دوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانمـشد  نیرتدب  زا  ثیبخ  دیلپ  نیا 
هک یماگنه  دـندوب و  دـیعبت  رد  نانچمه  شنادـنزرف  يو و  نیخیـش  تفالخ  تدـم  لوط  رد  .دـیامنن و  تنوکـس  نم  اب  اج  کـی  رد 

هدروآ دوخ  اب  ار  زب  کی  هک  یلاح  رد  دـمآ  هنیدـم  يوس  هب  وا  دـش و  رداص  وا  يارب  يوفع  يو  يوس  زا  دیـسر  نامثع  هب  تموکح 
.(1) دیشخب وا  هب  رخاف  ینیتسوپ  زخ و  زا  يا  هبج  دش  دراو  نامثع  رب  یتقو  سپ  تشاد ، نت  رب  سردنم  ياه  سابل  دوب و 

.داد يو  هب  مهرد  رازه  دصکی  لاوما  زا  و  - 

.(2) دیشخب يو  هب  ار  اه  نآ  دش و  مهرد  رازه  دصیس  رب  غلاب  هک  داد  رارق  هعاضق  هلیبق  تاکز  يروآ  عمج  لوئسم  ار  وا  - 

.دنهد رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  یمالسا  ياههورگ  همه  هک  دیدرگ  ببس  مکح "  " هب نامثع  ششخب 

مکح نب  ناورم  - 7

وا رایتخا  رد  میظع  یتورث  تشاد و  رارق  يو  تسد  رد  تلود  مهم  روما  همه  دوب و  نامثع  صاخ  رواـشم  ریزو و  مکح " نب  ناورم  "

: دیشخب يو  هب  ریز  حرش  هب  یلاوما  تفرگ و  رارق 

315 ص :

ص41. ج2 ، یبوقعیلا ، خیرات  - - 1
ص28. ج5 ، فارشالا ، باسنأ  - - 2
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دـنتفرگ و هدرخ  وا  زا  دروـم  نـیا  رد  دـیدرگ ، راـنید  رازه  دـصناپ  رب  غلاـب  هـک  دیـشخب  وا  هـب  ار  اـقیرفآ  مئاـنغ  مـجنپ  کـی  فـلا - 
: تسا هتفگ  نینچ  هداد و  رارق  وجه  دروم  ار  وا  یبالقنا  رعاش  لبنح  نب  نمحرلادبع 

ام نیمیلا  دهج  هّللاب  فلحأس 

يدس ًارمأ  هّللا  كرت 

هنتف انل  تقلخ  نکلو 

یلتبت وأ  کب  یلتبن  یکل 

انیب دق  نینیمالا  ّنإف 

يدهلا هیلع  قیرطلا  رانم 

هلیغ ًامهرد  اذخأ  امف 

يوهلا یف  ًامهرد  العج  امو 

هتیندأف نیعللا  توعد 

یضم دق  نَم  هّنسل  ًافالخ 

ابعلا سمخ  ناورم  تیطعأو 

(1) یمحلا تیمحو  ًاملظ  د 

.تسا هدرکن  اهر  هدوهیب  ارم  ًامتح  مروخ  یم  دنگوس  دنوادخب 

.يدرگ هدومزآ  وت  هکنیا  ای  میوش و  هدومزآ  وت  هب  ات  يدیرفآ  ام  يارب  يا  هنتف  وت  نکل  و 

.دنا هدرک  نایب  تیاده  يارب  ار  نشور  هار  نیما  ود  اریز 

.دندادن رارق  سوه  يوه و  هب  ار  یمهرد  دنتفرگن و  هنایفخم  ار  یمهرد  اه  نآ 

.دندوب هک  نانآ  تنس  فالخ  رب  یتخاس  کیدزن  يدناوخارف و  ار  نوعلم  نآ  وت 

.ییامن تیاده  ار  دوخ  ناشیوخ  ینک و  متس  نانآ  هب  ات  يداد  ناورم  هب  ار  ادخ  ناگدنب  سمخ  و 
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هک دوب  یلئاـسم  اـهنیا  تسین  مولعم  هرقن  اـی  ـالط  زا  دیـشخب  وا  هب  لاـقثم ) تفه  هزادـنا  هب  هیقوا  ره   ) هیقوا هاـجنپ  رازه و  کـی  ب - 
زا هدرتسگ  ضارتعا  داقتنا و  بجوم 

316 ص :

ص 168. ج1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  - - 1
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.(1) دش وا 

ناـمثع ربارب  رد  ار  اهدـیلک  دـمآ و  لاـملا  تیب  راد  هنازخ  مقرا  نب  دـیز  ماـگنه  نیا  رد  هک  .لاـملا  تیب  زا  مهرد  رازه  دـصکی  ج - 
؟ ما هدومن  محر  هلص  منادنواشیوخ  هب  نم  هک  ینک  یم  هیرگ  نیا  زا  دز : بیهن  وا  هب  نامثع  سپ  داتفا ، هیرگ  هب  تشاذگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ادـخ  هار  رد  هچنآ  ياج  هب  ار  لام  نیا  وت  مراد  نامگ  هک  میرگ  یم  نآ  زا  اـما  تفگ : وا 
.دوب دایز  مه  زاب  يداد  یم  مهرد  دص  ناورم  هب  رگا  يا ، هتفرگ  يا  هدرک  قافنا  ملسو 

: دز دایرف  وا  رب  نامثع 

.(2) تفای میهاوخ  وت  زا  ریغ  یسک  ام  مقرا ، رسپ  يا  زادنیب  ار  اهدیلک 

.(3) دیشخب يو  هب  ار  كدف  د - 

.(4) تشون يو  مان  هب  ار  رصم  سمخ  ه - -

، دنتفرگ مشخ  وا  رب  ناگدازآ  رایخا و  دندرک و  داقتنا  يو  زا  تخس  نیملـسم  هک  تسا  نایوما  هب  يو  ياه  شـشخب  زا  یـضعب  اهنیا 
نیملسم و لاوما  هک  تسا  رود  هب  لدع  قح و  زا  دندوب و  هدیگنج  مالسا  اب  هدومن و  ینمشد  شربمایپ  دنوادخ و  اب  نادناخ  نیا  اریز 

.دوب هتفای  شرتسگ  قطانم  همه  يدنمزاین  هک  ینامز  رد  دنریگب  دوخ  راصحنا  رد  ار  نانآ  عفانم 

317 ص :

ص87. ج2 ، هیبلحلا ، هریسلا  - - 1
ص67. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا -  جهن  حرش  - - 2

ص168. ج1 ، ءادفلا ، یبأ  خیرات  ج 84 . فراعملا ، فئاطل  - - 3
ص24. ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - - 4
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ناگرزب هب  یمومع  ياه  ششخب 

، اه تیصخش  هب  يو  ياه  شـشخب  هلمج  زا  هک  دومن  ییاه  شـشخب  دیـساره  یم  ناشتردق  زا  هک  اه  نآ  نایعا  ناگرزب و  هب  نامثع 
: تسا ریذ  دراوم 

: تفگ يو  هب  هحلط  سپ  دوب ، راـکبلط  يو  زا  رازه  هاـجنپ  هک  یلاـح  رد   (1)، دیـشخب هحلط  هب  راـنید  رازه  تسیود  يو  هحلط :  - 1
(2) .تا يدرمناوج  رطاخ  هب  تسوت  يارب  نآ  دمحموبا ، يا  تفگ : دیشخب و  وا  هب  ار  نآ  يو  اما  نک ، تفایرد  ار  تبلط 

درک لاؤس  اهالاک  نیرتهب  دروم  رد  دنام و  ریحتم  اه  نآ  تفایرد  عقوم  هک  دیـشخب  ماوع  نب  ریبز  هب  رانید  رازه  دصـشش  وا  ریبز :  - 2
هناخ هدزای  يو  سپ   (3)، دزاسب اهرهـشو  قطانم  رد  ییاه  هناخ  ات  دـنتفگ  وا  هب  دریگ  راک  هب  هار  نآ  رد  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  اـت 

.(4) دومن انب  رصم  رد  هناخ  کی  هفوک و  رد  هناخ  کی  هرصب و  رد  هناخ  ود  هنیدم و  رد 

ردقنآ تشذگرد  یتقو  هک  دش  هدرتسگ  نانچ  يو  تورث  هک  يروطب  دیشخب  تباث  نب  دیز  هب  یناوارف  لاوما  يو  تباث : نب  دیز   - 3
دنام و ياج  رب  يو  زا  هک  دوب  ییاه  نیمز  لاوما و  رب  هوالع  نیا  دنتـسکش  یم  ار  نآ  اه  هشیت  اب  هک  دـنام  ياج  رب  يو  زا  هرقن  الط و 

نارگید تباث و  نب  ناسح  نوچمه  دیـشخب  شتموکح  زا  يرادـفرط  هب  زین  يرگید  لاوما   (5)، دیـسر یم  رازه  دص  هب  اه  نآ  شزرا 
هب ناخروم  هک 

318 ص :

ص139. ج5 ، يربطلا ، خیرات  - - 1
.ردصملا سفن  - - 2

ص79. ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - - 3
ص21. ج5 ، يراخبلا ، حیحص  - - 4
ص334. ج1 ، بهذلا ، جورم  - - 5
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.دزادنا یم  رصاعم  نامز  ياهرنویلم  دای  هب  ار  ام  لاوما  نیا  دنا و  هدرک  نایب  ار  اه  نآ  لیصفت 

رتمک ترخآ  رد  ار  ناشباوث  دـنوادخ  هک  دندیـسرت  نانآ  زا  یـضعب  هک  تفای  شرتسگ  ناـنچ  هباحـص ، زا  یـضعب  دزن  ناوارف  تورث 
رد کنیا  متـشادن و  یمهرد  رانید و  مدوب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  نم  دـیوگ : یم  ترا  نب  باـبخ  ، دـیامن
هک مکانمیب  نیا  زا  و  تسا ،) گناد  راـهچ  مهرد و  کـی  یفاو  ره   ) مراد یفاو  رازه  لـهچ  دوخ  قودنـص  رد  ما  هناـخ  زا  يا  هشوگ 

.(1) ..تسا هداتسرف  رتدوز  نامیارب  ایند  رد  نام  یگدنز  رد  ار  ام  ياه  یکین  دنوادخ 

.دیدرگ رجنم  داسف  یبلط و  هافر  یگدنز  شرتسگ  هب  نامثع  يداصتقا  تسایس  هک  دراد  هدیقع  نتولف " ناف  "

یضارا یشخب  لویت 

کلم اه  نیمز  نآ  تسناد  یم  هکنیا  اب  دیـشخب  دـندوب  کـیدزن  تفـالخ  هاگتـسد  هب  هک  يدارفا  هب  ار  ییاـه  نیمز  هفوک  رد  ناـمثع 
رد هچ  هفوک و  لخاد  رد  هچ  ار  اه  نآ  دـندوب ،) هدـمآ  تسدـب  یماـظن  يورین  اـب  ینعی   ) دـندوب هونعلا " حوتفم   " اریز تسا  نیملـسم 

تفای و صاصتخا  لزانم  اه و  هناخ  نتخاس  يارب  دنتـشاد  رارق  هفوک  لخاد  رد  هک  اـه  نیمز  نآ  .درپس  صاخـشا  لویت  هب  نآ  جراـخ 
.دش هدیمان  هوجولا " نکاسم  "

: زا دنترابع  نانآ  هک  دیشخب  ییاه  نیمز  هباحص  زا  یعمج  هب  يو 

.تشاد رارق  هسانکلا  هلحم  رد  دش و  فورعم  نییحلطلا  راد  هب  هک  هحلط :  - 1

319 ص :

ص8. ج 6 ، يربکلا ، تاقبطلا  - - 1
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.تفرگ مان  رمع  نبا  هفیوک  دیشخب و  نیمز  وا  هب  هک  رمع : نب  هللادیبع   - 2

.دیز نب  هماسا   - 3

.هبتع نب  مشاه  شردارب  رسپ  دعس و   - 4

.يرعشا یسوم  وبا   - 5

.یسبع هفیذح   - 6

.دوعسم نب  هللادبع   - 7

.یلهاب ناملس   - 8

.يرازف بیسم   - 9

.یموزخم ثیرح  نب  ورمع   - 10

.یفقث معطم  نب  ریبج   - 11

.یجرزخ رمع  نب  هبتع   - 12

.يراصنا ریبج  وبا   - 13

.ییاط متاح  نب  يدع   - 14

.یلجب ریرج   - 15

.يدنک ثعشا   - 16

.یلجع نایح  نب  تارف   - 17

.هبقع نب  دیلو   - 18

.يراصنا هّللادبع  نب  رباج   - 19

.بلاطوبا رتخد  یناه  ما   - 20

اه نآ  تحاسم  هک  دیشخب  نانآ  هب  ییاه  نیمز  هک  دندوب  یناسک  زا  یخرب  اهنیا 
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.تسین مولعم 

: زا دنترابع  هک  دیشخب  يا  هدع  هب  تشاد  يراشرس  دمآرد  هک  یعیسو  ياه  نیمز  نینچمه 

.دیشخب يو  هب  ار  جتساشن  هک  هللادبع : نب  هحلط   - 1

.درک ءاطع  ار  ءاجدربلا  هک  متاح : نب  يدع   - 2

.دیشخب يو  هب  ار  رداز  هعیض  هک  یمرضح : رجح  نب  لئاو   - 3

.داد يو  هب  ار  انبعسم  هک  ترا : نب  بابخ   - 4

.داد نیعا  مامح  رد  نیمز  هطفرع  نب  دلاخ  هب   - 5

.درک ءاطع  يو  هب  ار  دابانزیظ  هک  يدنک  ثعشا   - 6

.داد يو  هب  نیفرج  مانب  تارف  لحاس  رد  ینیمز  هک  یلجب  هللادبع  نب  ریرج   - 7

.داد نیرهنلا  رد  ینیمز  هعطق  دوعسم  نب  هللادبع  هب   - 8

.درک ءاطع  نیمز  ماوع  نب  ریبز  هب   - 9

.(1) تخورف ار  نآ  ًادعب  هک  دیشخب  ینیمز  هعطق  دیز  نب  ْهماسا  هب   - 10

.دیشخب لویت  هب  ار  اه  نآ  نامثع  هک  دنتسه  ییاه  نیمز  زا  یضعب  اهنیا 

ثعشا مکح و  نب  ناورم  هحلط ، .دندوب  هدروآ  يور  قارع  زیخلصاح  نیمز  دیرخ  هب  فارـشا  هقبط  زا  یـضعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
رد تیمورحمو  یتخبدب  تفای و  شرتسگ  مسیلادوئف  هک  اجنآ  ات  دندیرخ  ار  ییاه  نیمز  قارع  لیابق  زا  يدارفا  (2) و  يدنک سیق  نب 

دش عیاش  نازرواشک  نایم 

دمآ دوجوب  یتاقبط  ماظن  قیرط ، نیا  هب  و 

321 ص :

.147 صص 146 -  هفوکلا ، یف  هیداصتقالاو  هیعامتجالا  هایحلا  - - 1
ص 123. ج1 ، هیمالسالا ، هراضحلا  ص21 . هفوکلا ، ططخ  - - 2
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.دیدرگ تما  نادنزرف  نایم  شکمشک  ثعاب  هک 

لاوما نداد  صاصتخا  دوخ  هب 

لاـملا تـیب  رد  دـنیوگ : یم  ناـخروم  تـشاد ، یمرب  شا  هداوناـخ  دوـخ و  يارب  لاـملا  تـیب  زا  تساوـخ  یم  هـک  ار  هـچنآ  ناـمثع 
هتخاس دوخ  ناـنز  نارتخد و  رویز  هتفرگ و  ار  اـه  نآ  وا  دوبن و  نیمخت  لـباق  اـه  نآ  شزرا  هک  تشاد  دوجو  ییاـهبنارگ  تارهاوج 

هناخ هنیدم ، رد  يو  اریز  دـندوب ، هدـیدن  ار  نآ  ریظن  نیملـسم  هک  تفر  شیپ  اجنآ  هب  ات  فارـسا  یجرخلو و  رد  زین  وا  دوخ  ، (1) دوب
دوخ هب  هنیدـم  رد  ار  ییاه  همـشچ  اه و  غاـب  لاوما  داد ، رارق  رعرع  عاـس و  بوچ  زا  ار  نآ  ياـهرد  درک و  اـنب  کـهآ  رجآ و  اـب  يا 

فرــص ار  لاـملا  تـیب  زا  یناوارف  غلاـبم  درک و  یم  نـت  رب  ناـهاشداپ  هماـج  يراــکالط و  ار  شیاهنادــند  يو  ، (2) داد صاصتخا 
هنازخ دزن  رانید  رازه  هاجنپ  دصکی و  مهرد و  نویلم  یـس  دـش  هتـشک  هک  یماگنه  و  ، (3) تخاس دوخ  ياه  هناخ  اـهرازتشکریمعت و 

يو زا  دوب  رانید  رازه  تسیود  اه  نآ  تمیق  هک  يرقلا  يداو  و  ربیخ ، سیدارب ، رد  ییاهدـمآرد  زین  رتش و  رازه  دـش و  تفای  شراد 
دراو نیملـسم  هب  یناوارف  ياه  نایز  دروآ و  دوجوب  ار  یتاقبط  ماظن  تفرگ  شیپ  رد  نامثع  هک  یلاـم  ياـه  تسایـس  ، (4) دنام یقاب 

.تخاس

دوجو هب  ار  مدرم  زا  هقبط  ود  یلام ، تسایس  نیا  دیوگ : یم  یلعدرک  دمحم 

322 ص :

ص36. ج5 ، فارشالا ، باسنأ  - - 1
ص334. ج1 ، بهذلا ، جورم  - - 2
ص 87. ج2 ، هیبلحلا ، هریسلا  - - 3

ص53. ج3 ، يربکلا ، تاقبطلا  - - 4
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یم ار  نیمز  هـک  ناـشکتمحز  هـقبط  يرگیدو  دنتـشادن  بـعل  وـهل و  زج  يراـک  دنتـشاد و  ناوارف  یتورث  هـک  يا  هـقبط  لوا : دروآ ؛
هک دنروآ  تسد  هب  ار  نانآ  ياه  هرفـس  هدنام  هت  ات  دندیـشک  یم  جـنر  نابابرا  نآ  هار  رد  دـندرک و  یم  راک  تعنـص  رد  دنتـشاک و 

تلود تشاد و  یپ  رد  ناسکی  روط  هب  ار  یعامتجا  یسایس و  یگدنز  رد  رارقتسا  نتفر  نیب  زا  يداصتقا و  یگدنز  رد  نزاوت  نادقف 
ناونع هب  ار  نآ  تفرگ و  راک  هب  یـسایس  تانایرج  تمدـخ  رد  ار  تورث  درک و  لمع  تسایـس  نیا  هب  شتموکح  ياهزور  رد  يوما 

.(1) دنداد رارق  ناشنارای  يارب  یحابم  هافر  نانمشد و  دض  رب  يا  هحلسا 

نآ قافنا  بوجو  تلود و  لاوما  رد  يریگتخس  تقد و  رب  ینبم  مالسا  روتـسد  زا  هک  دوب  نامثع  یلام  ياه  تسایـس  زا  یـضعب  اهنیا 
.دوب هتشگ  فرحنم  قطانم  همه  رد  يداصتقا  یگدنز  يدوبهب  رقف و  اب  هزرابم  يارب  اه 

فلاخم ههبج  اب 

يرترب ار  طیعم  یبا  نادناخ  هیما و  ینب  يو  هکنیا  زا  دنیامن  ضارتعا  نامثع  هب  تخس  نانآ  ناحلاص  نیملسم و  ناکین  هک  دوب  یعیبط 
نانآرارمتسا دوجو  اب  دوب و  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  یتلود  تاماقم  فلتخم و  قطانم  تاریخ  هدرک و  لیمحت  نیملسم  رب  هداد و 

.داد یم  خساپ  ار  نافلاخم  نیهوت  مانشد و  اب  يو  اما  دروآ ، یمن  لمع  هب  اه  نآ  ربارب  رد  یمادقا  چیه  متس  ملظ و  رد 

زا ناشفدـه  دـندوب  هتـسباو  اـه  نآ  هب  هک  یناـسک  ریبز و  هحلط و  اریز  دـندوب ، فـلتخم  پچ  تسار و  تهج  ود  رد  فلاـخم  هـهبج 
رهاظت رما  نیا  هب  ناشیدنا  هداس  نانیب و  رهاظ  بیرف  يارب  دنچره  دوبن -  یعامتجا  تاحالصا  ياضاقت  يو  اب  تفلاخم 
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.دوب فلتخم  قطانم  دمآرد  عبانم  نتفرگ  رایتخا  رد  ذوفن و  هب  یبایتسد  تردق و  دنسم  هب  ندیسر  نانآ  فده  هکلب  دندرک -  یم 

دوعـسم و نب  هللادبع  رذوبا ، رـسای ، نب  رامع  نوچمه  تفرگ  یم  ربرد  ار  نید  نایماح  مالـسا و  ناگرزب  نافلاخم ، زا  رگید  هورگ  اما 
هک دـنتفایرد  نانآ  دـندوب ، هداد  یبوخ  شیامزآ  نید  هار  رد  هدـنام و  رادافو  دـنوادخ  اب  شیوخ  نامیپ  هب  هک  یناسک  زا  نانآ  ریاـظن 

هب دوش و  یم  بیذکت  وگتسار  هک  دندید  اه  نآ  هتخاس ، هدنز  ار  تعدب  هدناریم و  ار  تنس  نامثع  تموکح 

يوریپ تیادـه  زا  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  شور  هک  دنتـساوخ  ناـمثع  زا  دـنتفگ  یم  دوخ  هک  هنوگنآ  ددرگ  یم  لاـمعا  يرترب  قحاـن 
ار ناشزردنا  دومن و  یم  هجوت  نانآ  ياه  هتساوخ  هب  رگا  درکن و  نانآ  هب  ییانتعا  يو  یلو  دنک  راتفر  قح  هب  نیملـسم  نایم  دیامن و 

.تخاس یم  رود  تما  زا  ار  اه  یتخس  اه و  هنتف  زا  يرایسب  تفریذپ  یم 

نافلاخم یبوکرس 

هراشا

نانآ هب  رازآ  متـس و  رد  تخیر و  اه  نآ  رب  ار  شمـشخ  ماج  دومن و  بوکرـس  تدـش  هب  ار  شتـسایس  نادـقتنم  ناـفلاخم و  ناـمثع 
: دوش یم  هراشا  نانآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  هک  دیشوک 

رسای نب  رامع   - 1

ملـسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  رای  يو  اریز  تسا ، مولعم  مالـسا  رد  وا  هاگیاج  گرزب و  یباحـص  زا  رـسای  نب  راـمع 
هب شردام  ردپ و  هارمه  هب  ار  وا  شیرق  درک ، لمحت  ار  اه  يراتفرگ  نیرت  كاندرد  نیرت و  تخـس  مالـسا  هار  رد  يو  دوب ، وا  لیلخ 

تلیضف میرک  نآرق  دندش و  دیهش  نید  هار  رد  شنیدلاو  هدومن و  هجنکش  تدش 
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: دش لزان  يو  قح  رد  همیرک  هیآ  نیا  هک  اجنآ  هداهن ، جرا  ار  يو 

(1)« َهَرِخآلا ُرَذحَی  ًاِمئاقَو  ًادِجاس  ِلیَّللا  َءانآ  ُِتناق  َوُه  نَّمأ  »

؟ تسا كانمیب  ترخآ  زا  دزادرپ و  یم  مایق  دوجس و  هب  بش  ماگنه  رد  هک  یسک  ای  تسا  شزرااب  یسک  نینچ  ایآ 

: تسا هدومرف  وا  هرابرد  لاعتم  يادخ  و 

(2)« ِساّنلا ِیف  ِِهب  یشمَی  ًارون  َُهل  انلَعَجَو  ُهانیَیحأَف  ًاتیَم  َناک  نَمَوَأ  »

.دورب هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق  يرون  يو  يارب  میتخاس و  هدنز  ار  وا  ام  دوب و  هدرم  هکنآ  ای 

ترضح نآ  .داد  یم  رارق  تیانع  میرکت و  دروم  ار  وا  دیزرو و  یم  مامتها  رایسب  رامع  دروم  رد  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف دش و  رثأتم  تدش  هب  سپ  درک ، یم  ییوگدب  رامع  زا  یصخش  هک  دینش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رامع انامه  دـننک ، یم  توعد  شتآ  يوس  هب  ار  يو  اه  نآ  دـناوخ و  یم  تشهب  يوس  هب  ار  نانآ  يو  دـشاب ؟ هچ  رامع  اب  ار  اـه  نآ 
(3) .دینک يراددوخ  وا  زا  دسرب  يا  هجرد  نانچ  هب  یسک  هاگره  تسا و  نم  ینیب  مشچ و  نایم  یتسوپ 

نینمؤملاریما ماما  ترـضح  نارای  نیرت  هتـسجرب  زا  رامع  تسبرب  تخر  نیرب  دلخ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
، دومن يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دش و  ترضح  نآ  مزالم  تشگ و  يو  صوصخم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع 

زا سپ  ..دید  یمن  رت  هتسیاش  ربمایپ  هاگیاج  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زج  ار  سک  چیه  اریز 
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ناـمثع زا  وا  داـقتنا  تلع  دوب و  يو  نادـقتنم  نیرت  تخـس  زا  راـمع  درک  لـیمحت  نیملـسم  رب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  ناـمثع  رمع  هکنآ 
: زا دوب  ترابع 

دوبن یتمیق  هب  یبایشزرا  لباق  دوب و  يدنمشزرا  تارهاوج  يواح  هک  لاملا  تیب  رد  ار  یـصوصخم  دبـس  نامثع  هک  یماگنه  فلا - 
يو هب  نامثع  سپ  دومن ، دـیئات  ار  ترـضح  نآ  رامع  درک و  ضارتعا  يو  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  داد ، صاصتخا  دوخ  هب 

ار يو  اـه  نآ  دـننک ، ریگتـسد  ار  وا  هک  داد  روتـسد  شنارومأـم  هب  هاـگنآ  ینک ؟ یم  یخاتـسگ  نم  رب  اـیآ  ءاـکتم ، رـسپ  يا  تـفگ :
زا دندرب و  هملس  ما  نینمؤملا  ما  هناخ  هب  ار  وا  تشگ ، شوهیب  هک  اجنآ  ات  دندز  کتک  تدشبو  دندرب  نامثع  هناخ  هب  هدومن  ریگتسد 

ءاشع زامن  تفرگ و  وضو  دمآ  شوه  هب  هک  یماگنه  تفر ، شتسد  زا  يو  رـصع  رهظ و  زامن  هکنیا  ات  دماین  شوه  هب  برـض  تدش 
: تفگ دناوخ و  ار 

.میشاب هدش  هدرزآ  نآ  رد  ادخ ، رطاخ  هب  ام  هک  تسین  يزور  نیتسخن  نیا  رکش ، ار  يادخ 

زا ینیلعن  ترـضح و  نآ  ياه  هماج  زا  يا  هماج  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ییاهوم  دـش و  نیگمـشخ  زین  هشیاـع 
: تفگ دروآ و  نوریب  ار  شترضح  ياه  نیلعن 

..تسا هتفرن  نیبزا  زونه  يو  نیلعن  هماج و  يوم ، هک  یلاح  رد  دیا ! هدومن  كرت  ار  ناتربمایپ  تنس  هک  تسا  دوز  هچ 

شیاطخ زا  هنوگچو  دیوگب  هچ  تسناد  یمن  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  نامثع 

326 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 716 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنک یهاوخ  رذع 

وا زا  دندرک و  دزشوگ  يو  هب  ار  تنس  هب  تبسن  شیاه  تفلاخم  اهراک و  هک  دنتـشون  نامثع  يارب  یتشاددای  هباحـص  ناگرزب  ب - 
سپـس دناوخ ، ار  نآ  زا  یتمـسق  يو  درب ، نامثع  دزن  هب  تفرگ و  ار  تشاددای  نآ  رامع  درادرب ، تسد  دوخ  لامعا  زا  هک  دنتـساوخ 

: تفگ وا  هب  دومن و  رامع  هب  يور 

..؟ ییآ یم  نم  يوس  هب  اه  نآ  نایم  زا  وت  ایآ 

..متسه وت  يارب  اه  نآ  نیرتزوسلد  نم  تفگ : رامع 

.هیمس دنزرف  يا  یتفگ  غورد  تفگ : نامثع 

..متسه رسای  دنزرف  هیمس و  دنزرف  نم  ادخ  هب  تفگ : رامع 

ار وا  دز و  دـگل  وا  یلـسانت  هاگتـسد  رب  دوخ  ياهاپ  اب  نامثع  دندیـشک و  ار  رامع  ياهاپو  اهتـسد  شنارودزم  اـت  داد  روتـسد  ناـمثع 
..دش شوهیب  دوب و  فیعض  وا  تخاس و  قتف  راچد 

نیب هک  تسا  یسک  دنوادخ  .دش و  لمحتم  ار  لمحت  لباق  ریغ  ياه  هجنکش  اه و  باذع  عاونا  نامثع  نامز  رد  گرزب  یباحـص  نیا 
.دنک یم  مکح  شناگدنب 

رد اجنآ  ردو  دومن  دیعبت  هذبر  هب  داد و  رارق  بوکرـس  دروم  ار  ادخ  ربمایپ  رای  رذوبا " ، " راوگرزب یباحـص  نامثع  هک  یماگنه  ج - 
: تفگ ءازهتسا  اب  نامثع  دندش و  نیگمغ  وا  يارب  نیملسم  دیسر  هنیدم  هب  يو  تشذگرد  ربخ  یتقو  تفر  ایند  زا  تبرغ 

..دنک شتمحر  دنوادخ 
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: تفگ دومن و  ضارتعا  يو  راک  نیا  هب  رامع 

..دنک تمحر  ار  ام  همه  دنوادخ 

: تفگ دش و  وربور  رامع  اب  نخس  نیرت  تخس  نیرت و  تشز  ابو  تفشآرب  نامثع 

؟ ..منامیشپ وا  دیعبت  زا  نم  هک  ینک  یم  نامگ  وت  هتفرگ ! زاگ  ار  شردپ  نالف  ...هک  یسک  يا 

! دنشک یم  تلاجخ  وازا  ناگتشرف  دننک  یم  اعدا  هک  نامثع  هب  دسر  هچ  تسین  هتسیاش  يداع  صاخشا  يارب  نخس  نیا 

دننک و دیعبت  هذبر  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  زین  دـنهد و  رارق  رازآ  دروم  ار  وا  دـنزاس و  رود  ار  رامع  ات  داد  روتـسد  شمالغ  هب  نامثع 
هرابرد ات  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دزن  موزخم  ینب  دش  هدامآ  ندش  جراخ  يارب  هک  یماگنه 

: دومرف وا  هب  تفر و  يو  يوس  هب  ترضح  نآ  دیوگب ، نخس  نامثع  اب  يو 

ار وا  دننامه  یهاوخ  یم  کنیا  و  تفر ، نیب  زا  وت  دیعبت  رد  يدرک و  دیعبت  ار  نیملسم  زا  یحلاص  درم  وت  اریز  نک ، اورپ  دنوادخ  زا 
؟ ..ییامن دیعبت 

: دیشک دایرف  ماما  رب  تساخرب و  نامثع 

..یتسه رت  هتسیاش  دیعبت  رب  وت 

..نک نینچ  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : ترضح 

تفریذپ و ار  نانآ  نخس  يو  دندرک و  شنزرس  ار  وا  هدش و  عمج  نیرجاهم 
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(1) .دیشخب ار  رامع 

رازآ و رد  دومن و  يدعت  يو  رب  درکن و  تیاعر  ار  مالسا  رد  يو  هقباسو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  رامع  هاگیاج  نامثع 
.نوعجار هیلا  اناو  اناف هللا  دوب ، هدناوخارف  قح  يوس  هبو  هداد  روتسد  تلادع  هب  وا  اریز  دیشوک  رایسب  يو  بوکرس 

رذوبا اب   - 2

هراشا

رد مدرم  نیرتدهاز  مالسا ،  هب  ندیورگ  رد  نازاتـشیپ  زا  دوب ، ترـضح  نآ  لیلخ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رای  رذوبا 
چیه هک  یعقوم  رد  تسناد ، یم  نیما  ار  وا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوب ، نآ  عفانم  هب  اـه  نآ  نیرت  هجوت  مک  اـیند و 
دوب يرفن  هس  زا  یکی  وا  و  تفگ ، یمن  زار  سک  چـیه  هب  هک  یتـقو  تفگ  یم  زار  وا  هب  و  ، (2) درمـش یمن  نیما  ار  شنارای  زا  کی 

هک دـش  يرفن  هس  هلمج  زا  درادـب و  تسود  ار  اه  نآ  اـت  دوب  هداد  روتـسد  شربماـیپ  هب  تشاد و  یم  تسود  ار  اـه  نآ  دـنوادخ  هک 
.(3) دوب نانآ  قاتشم  تشهب 

، دـنداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیمزرـس  تاریخ  تلود و  عفانم  هیما  ینب  دـش و  رـضاحاه  هنتف  نامثع  تموکح  نامز  رد  هک  یماـگنه 
زا نارحب و  يارب  ات  دناوخ  یمارف  ار  وا  درک و  یم  داقتنا  نامثع  تسایس  زا  دومن و  ذاختا  ار  نید  هب  نمؤم  ناملسم  کی  عضوم  رذوبا 
رد داد و  یم  همادا  دوخ  داقتنا  هب  نانچمه  داتـسیان و  زاب  يو  یلو  دومن ، یهن  ار  وا  نامثع  دوش ، لئاق  يدـح  عاـمتجا  یگدیـشاپ  مه 

: تسا هدومرف  هک  درک  یم  توالت  ار  یلاعت  يادخ  راتفگ  داتسیا و  یم  دوب  هداد  نانآ  هب  ناوارف  تورث  نامثع  هک  یناسک  ربارب 
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{ ٍمیلأ ٍباذَِعب  مُهرِّشَبَف    ِ هّللا ِلیبَس  یف  اهَنوقِفُنی  الَو  َهَّضِفلاَو  َبَهَّذلا  َنوِزنکَی  َنیذَّلاَو  }

.هدب هدژم  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دننک  یمن  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  اه  نآو  دنزودنا  یم  هرقن  الط و  هک  نانآ 

زا يو  دوب ، هدـش  هتـشابنا  وا  دزن  دوب  هدیـشخب  يو  هب  ناـمثع  هک  یناوارف  لاوما  اریز  دروآ ، مشخ  هب  ار  مکح  نب  ناورم  راـتفگ ، نیا 
تفریذـپن و رذوبا  اما  دومن ، یهن  راک  نآزا  ار  وا  داد و  مایپ  ار  رذوبا  نامثع  درک ، تیاکـش  نامثع  دزن  يو  زا  دـمآ و  گنت  هب  رذوبا 

: تفگ

ینتشاد تسود  نم  يارب  میامن  یضار  نامثع  مشخ  اب  ار  دنوادخ  رگا  ادخ  هب  دنک ...؟ یم  یهن  ادخ  باتک  توالت  زا  ارم  نامثع  ایآ 
...مروآ مشخ  هب  نامثع  تیاضر  اب  ار  يادخ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  رت و 

.دزاس دوبان  ار  شنمشد  ات  دوب  هلیسو  لابند  هبو  تشادهگن  ار  دوخ  مشخ  اما  دمآ ، گنت  هب  رذوبا  زا  تفشآرب و  نامثع 

ماش رد  رذوبا  ندرک  ینادنز 

هن دیبلط ، یم  ار  ترخآ  ناهج  تشاد و  رظن  رد  ار  ادـخ  ياضر  راک  نیا  زا  داد و  همادا  ار  نامثع  رب  ضارتعا  رذوبا ، گرزب  یباحص 
.درک دیعبت  ماش  هب  ار  وا  دوب و  هتفرگ  لد  هب  هنیک  وا  زا  نامثع  هک  یلاح  رد  تفیرف ، یم  ار  وا  یگدنز  هن  دیساره و  یم  گرم  زا 

: تفگ نانآ  هب  دیسرپ و  دوخ  سلجم  رد  نارضاح  زا  نامثع  دنیوگ : یم  ناخروم 

؟ دیامن ءاضق  دنک  ادیپ  ناکما  هاگره  درادرب و  لاملا ) تیب   ) لام زا  هک  تسا  زیاج  صخش  يارب  ایآ 
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اب بعک  هک  دـمآ  نارگ  رذوبا  رب  رما  نیا  داد ، راک  نیا  زاوج  هب  اوتف  دـمآ و  نخـس  هب  دوب  نامثع  هژیو  دارفا  زا  هک  راـبحالا " بعک  "

: دز گناب  وا  رب  سپ  دنک ، تلاخد  نید  روما  رد  دوب  کش  دروم  شندروآ  مالسا  هک  يدوهی  یتشرس 

...؟ یهد یم  دای  ام  هب  ار  ام  نید  وت  ایآ  يدوهی ، ود  دنزرف  يا 

: دز گناب  رذوبا  رب  تساخرب و  بعک  يرای  هب  دمآ و  مشخ  هب  نامثع 

...ورب ماش  رد  تبتکم  يوس  هب  تسا ! هدش  رایسب  منارای  هب  وت  تیذا  و  هتشگ ! ناوارف  وت  رازآ  ردقچ 

يو هک  درک  هدهاشم  دید  ار  هیواعم  ياه  تعدب  تارکنم و  دیسر و  اجنآ  هب  هک  یماگنه  دننک و  دیعبت  ماش  هب  ار  وا  داد  روتسد  سپ 
داقتنا هب  هتشاذگ  دازآ  تسا  هدش  عمج  مدرم  تمحز  زا  هک  لاملا  تیب  فرصم  رد  ار  دوخ  تسد 

: تفگ هیواعم  هک  یماگنه  درک  ضارتعا  زین  هیواعم  رب  دومن ، شاف  نیملسم  نایم  ار  نامثع  ياه  يراکتشز  تخادرپ و  يو  زا 

...تسادخ لام  لام 

: تفگ وا  هب  رذوبا 

...تسا نیملسم  لام  لام 

: تفگ وا  هب  دومن و  ضارتعا  وا  رب  ءارضخلا  خاک  نتخاس  رد  زین  و 

...تسا فارسا  دشاب  وت  لام  زا  رگا  تنایخ و  دشاب  ادخ  لام  زا  هناخ  نیا  رگا  هیواعم ، يا 

: تفگ یم  ماش  مدرم  هب  درک و  یم  توعد  يوما  تسایس  زا  ندوب  رذح  رب  يرادیب و  هب  ار  نیملسم  يو 
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تنـس رد  هن  دنتـسه و  ادـخ  باتک  رد  اه  نآ  مسق  ادـخ  هب  مسانـش ، یمن  ار  اه  نآ  نم  هک  تسا  هدـش  ماجنا  ییاهراک  مسق  ادـخ  هب 
ییوگتسار و  دوش ، یم  هدینادرگ  هدنز  هک  یلطاب  و  شوماخ ، هک  منیب  یم  ار  یقح  نم  مسق  ادخ  هب  شربمایپ ،

.(1) ...دنوش یم  هداد  حیجرت  وا  رب  نارگید  هک  يراکتسرد  و  ددرگ ، یم  لامعا  اوقت  نودب  هک  يرترب  و  بیذکت ، هک 

داد و یم  همادا  شا  یعامتجا  يرگنـشور  هب  ناـنچ  مه  يو  دـندومن ، یم  قیدـصت  ار  شراـتفگ  دنتـشاد و  رواـب  ار  يو  نخـس  مدرم 
هماـن ناـمثع  هب  دـمآ و  مشخ  هب  هیواـعم  سپ  دومن ، یم  قیوشت  بـالقنا  هب  ار  مدرم  درک و  یم  لاـبند  ار  عاـمتجا  يرادـیب  هب  توعد 

رب ار  وا  هک  تشون  يو  هب  ناـمثع  دـیامن ، لـقتنم  يو  دزن  زا  ار  وا  اـت  درک  تساوـخرد  دوـمن و  هاـگآ  رذوـبا  رطخ  زا  ار  وا  تشوـن و 
.دنیبب یتخس  رجز و  ات  هد  تکرح  بکرم  نیرت  شومچ  نیرت و  تخس 

هزاجا يو  هب  و  دندرمـش ، یم  مرتحم  ار  شماقم  هن  دنتخانـش و  یم  ار  شهاگیاج  هن  هک  داتـسرف  ینارودزم  هارمه  هب  ار  يو  هیواـعم ،
هک دوب  کیدزن  دـش و  هدـنک  شیاهنار  تسوپ  هک  اـجنآ  اـت  دـندرب  یم  ار  وا  نینچمه  دـیاسایب و  یتخـس  زا  یکدـنا  هک  دـنداد  یمن 

...دریمب

: تفگ درک و  يور  وا  هب  هناراکافج  نامثع  اما  دش ، دراو  نامثع  رب  ناوتان  توترف و  دیسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه 

..؟ يدرک نانچ  نینچ و  هک  یتسه  وت  نیا 
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راـکبیرف ارم  زین  وا  مدرک و  تحیـصن  ار  هیواـعم  وت  تسود  یتـسناد و  راـکبیرف  ارم  وـت  اـما  مدرک  تحیـصن  ار  وـت  نم  تفگ : رذوـبا 
..تسناد

: دیشک دایرف  وا  رب  نامثع 

...يدرک بارخ  ام  رب  ار  ماش  وت  يراد و  تسود  ار  نآ  ییوج و  یم  ار  هنتف  وت  اما  یتفگ ! غورد 

: تفگ داد و  رارق  تحیصن  دروم  ار  وا  رذوبا 

.تشاد دهاوخن  وت  اب  یفرح  یسک  تروص  نآ  رد  نک ، يوریپ  رمع -  رکبوبا و  ینعی  تتسود -  ود  شور  زا 

: دز گناب  وا  رب  تساخرب و  نامثع 

...؟ راکچ نآ  هب  ار  وت  ردام ! یب  يا 

: تفگ رذوبا 

...رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زج  مرادن  يرذع  نم  مسق  ادخ  هب 

: تفگ دندوب  وا  سلجم  رد  هک  نانآ  هب  دیشک و  دایرف  وا  رب  نامثع 

نیملـسم عمج  اریز  مشکب ، ار  وا  هکنیا  ای  مزادنیب و  نادنز  هب  منزب ، کتک  ار  وا  هک  دیهد  داهنـشیپ  نم  هب  يوگغورد  ریپ  نیا  هرابرد 
...؟ منک دیعبت  مالسا  نیمزرس  زا  ار  وا  هکنیا  ای  هتخاس و  هدنکارپ  ار 

: دومرف وا  هب  درک و  داقتنا  نامثع  زا  دمآ و  مشخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

: دومرف یم  هک  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  نامثع ، يا 

...تسا هدوبن  رذوبا  زا  رتوگتسار  نیمز  يور  رب  نامسآ و  ریز  رد 

داد و همادا  شیوخ  توعد  هب  نانچمه  درکن و  نامثع  هب  ییانتعا  رذوبا 
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: تفگ یم  وا  هب  درک و  یم  لابند  ار  دوخ  ضارتعا 

؟ ینادرگ یم  کیدزن  ار  اقلط  نادنزرف  و  ینک ، یم  تیامح  تناشیوخ  زاو  يرامگ ، یم  یهدنامرف  هب  ار  ناکدوک 

یم درک و  یم  نایب  نیملـسم  يارب  دوب  هدینـش  مالـسا  رب  ناشرطخ  هجرد  ناـیوما و  شهوکن  رد  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  ناـنچمه  يو 
: تفگ

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار ادخ  نید  و  دنشک ، یم  یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  و  دنزاس ، یم  دوخ  لویت  ار  ادخ  ياه  نیمز  دنسرب  درم  یـس  هب  هیما  ینب  هاگره 
.(1) دنزاس یم  هابت 

يو اریز  دومن ، میرحت  ار  يو  اب  نتفگ  نخس  و  دیامنن ، دمآ  تفر و  و  دنکن ، تساخرب  تسشن و  رذوبا  اب  یسک  ات  داد  روتسد  نامثع 
.درک یمن  یهارمه  شرکنم  تسایس  ار  وا  و  دومن ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هذبر رد  رذوبا  تشادزاب 

یمن فیعـضت  ار  شمزع  يو  هب  تبـسن  ناـنآ  رازآ  ناـیوما و  متـس  داد و  همادا  يوما  تسایـس  رب  ضارتعا  شیوخ و  داـهج  هب  رذوبا 
ینوکـسم ریغ  یلحم  رد  دـنک و  دـیعبت  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  زا  اروا  تفرگ  میمـصت  دوب  هدـمآ  هوتـس  هب  يو  زا  هک  ناـمثع  درک ،

: تفگ نامثع  هب  باطخ  ًاروف  دش  رضاح  رذوبا  هک  یماگنه  داتسرف و  يو  لابند  هب  ار  نارومأم  سپ  دیامن ، تشادزاب 

ار رمع  رکبوبا و  ایآ  يا ؟ هدیدن  ار  ادخ  لوسر  ایآ  نامثع ! يا  وت  رب  ياو 
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...؟ ینک یم  متس  نم  رب  نارابج  نوچمه  وت  هک  هدوب  نینچ  نانآ  هویش  ایآ  يا ؟ هدیدن 

: دیشک دایرف  وا  رب  درک و  عطق  ار  وا  نخس  نامثع 

...وش جراخ  نامیاهرهش  زا  ام و  دزن  زا 

...؟ ینک یم  نوریب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ارم  وت  ایآ  تفگ : رذوبا 

...دشاب هدش  هدیلام  وت  ینیب  هک  یلاح  رد  يرآ ، تفگ : نامثع 

...؟ موش جراخ  هکم  يوس  هب  تفگ : رذوبا 

...هن تفگ : نامثع 

...؟ هفوک هب  تفگ : رذوبا 

...هن تفگ : نامثع 

...؟ موش جراخ  اجک  هب  تفگ : رذوبا 

...يریمب اجنآ  رد  ات  هذبر ، هب  تفگ : نامثع 

نیملسم رب  دیامن و  جراخ  يراوخ  تناها و  اب  ار  وا  ات  داد  روتسد  درب و  نوریب  هذبر  يوس  هب  ار  وا  ًاروف  ات  داد  روتـسد  ناورم  هب  سپ 
اپ ریز  شنامرف  و  دـننک ، تفلاخم  نامثع  اب  هکنیا  رگم  دـنتفریذپن  تقیقح  لها  یلو  دـنیامن ، هقردـب  تعیاشم و  ار  وا  هک  درک  عونمم 

.دنتفاتش يو  عیدوت  يارب  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  هّللادبع  لیقع و  نینسح ،‘ مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ورنیا  زا  دنهن 

: تفگ يو  هب  تدش  اب  تفر و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يوس  هب  ناورم 

...نادب الاح  یتسناد  یمن  رگا  سپ  تسا ؟ هدرک  یهن  ار  درم  نیا  اب  نتفگ  نخس  نامثع  هک  یناد  یمن  رگم  نسح ! يا  ناه 

دز و شبکرم  شوگ  ود  رب  تساخرب و  ناورم  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
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: دیشک دایرف  وا  رب 

يو هب  هدشن و  تعاطا  شنامرف  هکنیا  زا  ار  وا  تخیرگ و  نامثع  يوس  هب  ناورم  .دـنکرود » شتآ  يوس  هب  ار  وت  دـنوادخ  وش ، رود  »
.تخاس ربخاب  دوب  هتشگ  يدعت 

(ع) نینمؤملاریما ماما  نانخس 

هک ار  تاملک  نیا  درک و  عادو  ار  وا  دوب  کشا  زا  رپ  شنامشچ  هک  یلاح  رد  داتسیا و  رذوبا  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
: دروآ نابز  رب  يو  هب  باطخ  دندوب  يو  تیصخش  رگنایب 

ناشیایند رب  وت  زا  اهنیا  يدـش ، نیگمـشخ  شیارب  هک  شاب  راودـیما  یـسک  هب  سپ  یتشگ ، نیگمـشخ  ادـخ  رطاـخ  هب  وت  رذاـبا ، يا  »
نآ رب  اه  نآ  زا  هچنآ  اب  و  دندیسرت ، نآ  رب  وت  زا  هک  ار  هچنآ  زاس  اهر  ناشتسد  رد  سپ  يدیسرت ، تنید  رب  اه  نآ  زا  وت  دندیـسرت و 

ادرف و  دنتـشادزاب ، نآ  زا  ار  وت  هچنآ  زا  يزاین  یب  هچ  وت  و  یتشادزاـب ، ناـنآ  زا  هچنآ  هب  دـندنمزاین  هچ  اـه  نآ  هک  زیرگب  يدیـسرت ،
دنشاب هتسب  يا  هدنب  رب  نیمز  اهنامسآ و  رگا  هک  درب ؟ دنهاوخ  دسح  رتشیب  یسک  هچ  رب  تسا و  هدنرب  یـسک  هچ  هک  تسناد  یهاوخ 

هب ار  وت  لطاب  زج  دزاسن و  سونأم  ار  وت  قح  زج  تخاس ، دـهاوخ  یجورخ  هار  يو  يارب  اـه  نآ  زا  دـنوادخ  دـشاب ، راـکزیهرپ  وا  و 
يدیرب یم  دوخ  نادند  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  رگا  و  دنتـشاد ، یم  تسود  ار  وت  یتفریذپ  یم  ار  اه  نآ  يایند  رگا  اریز  دزادـنین ، تشحو 

« .دنتخاس یم  نمیا  ار  وت 

هدروآ ار  اه  نآ  مالـسا  هک  تسا  هدوب  يا  هیاپ  دـنلب  لوصا  رطاخ  هب  قح و  يارب  هک  دزاس  یم  نشور  ار  رذوبا  بالقنا  تاـملک ، نیا 
داصتقا و اب  هدومن و  تراغ  ار  تما  ياه  تورث  نانآ  هکنیا  رطاخ  هب  دندیسرت و  ناشیایند  رب  يو  زا  موق  نآ  ودوب 
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.دندیسرت يو  زا  دندوب  هدرک  يزاب  نآ  تشونرس 

ناما رد  موق  نآ  ناهانگ  اه و  ترارـش  زا  ات  دزیرگب  دوخ  نید  اب  ات  تساوخ  وا  زا  تشاد و  یمارگ  رذوبا  رد  ار  كاپ  حور  نیا  ماما ،
.دنشاب

(ع) نسح ماما  نانخس 

ار تاملک  نیا  تفگ و  دوردـب  يو  اـب  یمرگ  هب  دومن و  هحفاـصم  وا  اـب  تفاتـش و  رذوبا  شیومع  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
: دومرف وا  هب  باطخ 

دـش یم  هاتوک  نخـس  دنک ، تعجارم  هدننک  تعیاشم  دشاب و  شوماخ  هک  تسا  هتـسیاش  هدـننک  عادو  يارب  هک  دوبن  رگا  ناجومع ، »
يروآدای اب  راذگ  ورف  دوخ  زا  ار  ایند  سپ  دـنا ، هدروآ  شیپ  وت  يارب  ینیب  یم  ار  هچنآ  موق  نیا  دوش و  ینالوط  سوسفا  هک  دـنچره 

رادید هب  هکنیا  ات  شاب  ابیکـش  و  دوب ، دهاوخ  نآ  زا  سپ  هچنآ  دـیما  هب  نک  شومارف  ار  شتدـش  ندـش  تخـس  نآ و  زا  ندـش  غراف 
« ...دشاب دونشخ  وت  زا  هک  یلاح  رد  يورب  تربمایپ 

رب هک  یجنر  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتحاران  تساهنآ و  دادبتـسا  ملظ و  ربارب  رد  رذ  یبا  مایق  زا  یکاح  هک  ییـالط  تاـملک  هچ 
.دوش یم  دراو  شا  ییارگ  قح  رطاخب  رذ  یبا 

(ع) نیسح ماما  نانخس 

: داد رارق  باطخ  دروم  تاملک  نیا  هب  ار  وا  دوب  هتشاذگ  ریثأت  وا  رب  هودنا  هک  یلاح  رد  تفر  رذوبا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

موق نیا  دراد و  یتیـشم  زور  ره  رد  دـنوادخ  هک  دزاس  نوگرگد  ینیب  یم  ار  هچنآ  تسا  رداق  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ناـجومع ، »
هچ ناـنآ  و  دـندش ، عناـم  ار  وت  هچنآ  زا  یتـسه  زاـین  یب  هچ  وت  و  یتشادزاـب ، اـه  نآ  زا  ار  تنیدوت  دنتـشادزاب و  وـت  زا  ار  ناـشیایند 

، یتشگ عنام  اه  نآ  زا  هچنآ  هب  دندنمزاین 
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ار یقزر  يدنمزآ  دشاب و  مرک  نید و  زا  ربص  هک  رب  هانپ  دنوادخ  هب  يدنمزآ  یبیکـشان و  زا  نک و  بلط  ییابیکـش  دـنوادخ  زا  سپ 
« ...دزادنین ریخأت  هب  ار  یلجا  یبیکشان  دراین و  شیپ 

زا نایوما  سرت  زا  یکاح  دوب و  هدرک  مایق  یمومع  حلاصم  رطاخ  هب  هک  رذ  یبا  بالقنا  شتآ  رب  دوب  يا  هلعش  ناشخرد  تاملک  نیا 
.دندیسرت یم  دندوب  هدرک  سالتخا  ناناملسم  لاملا  تیب  زا  هک  یلاوما  زا  دندوب و  هدروآ  تسد  هب  هک  یبصانم  زا  هک  دوب  وا 

رسای نب  رامع  نانخس 

: تفگ درک و  عادو  رذوبا  دوخ  رای  تسود و  اب  دمآ و  شیپ  کشا  زا  رپ  ینامشچ  اب  رسای  نب  رامع 

مـسق ادخ  هب  دیامرفن ، نمیا  تخاس  ناساره  ار  وت  هک  نآ  و  دزاسن ، سونأم  تسا  هتخادنا  تشحو  هب  ار  وت  هک  ار  سک  نآ  دـنوادخ 
عنام يزیچ  ..دنتـشاد و  یم  تسود  ار  وت  يدـش  یم  یـضار  ناشلامعا  هب  رگا  و  دـنداد ، یم  ناما  ار  وت  یتساوخ  یم  ار  ناشیایندرگا 
لیام ناشتعامج  تردـق  هب  دندیـساره و  گرم  زا  دـندش و  یـضار  ایند  هب  هکنیا  زج  دـنروآ  نابز  رب  ار  وت  نخـس  هک  ار  مدرم  دـشن 
ربانب دنداد  اه  نآ  هب  ار  ناشیایند  موق  نآ  دندیـشخب و  اه  نآ  هب  ار  ناشنید  سپ  دوش ، بلاغ  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  کلم  هک  دندش 

...تسا راکشآ  يراکنایز  نامه  نیا  دنتشگ و  راکنایز  ار  ترخآ  ایند و  نیا 

رذوبا نانخس 

يو يارب  زین  اه  نآ  دـیزرو و  یم  صالخا  ناشیارب  هک  ناـنآ  دـنکفا ، تیب  لـها  رب  ار  عادو  نیرخآ  هاـگن  تسیرگ و  یخلت  هب  رذوبا 
یتاملک اب  هاگنآ  دنتشاد ، صالخا 
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: تفگ نخس  نینچ  دوب  ادیوه  اه  نآ  رد  شلد  زوس  هک 

نم مروآ ، یم  دای  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  منیبب  ار  امش  هاگره  هک  دیامن  تمحر  تیب ، لها  يا  ار  امـش  دنوادخ 
وا مدرک ، ینیگنـس  هیواعم  رب  ماش  رد  هک  هنوگنآ  مدومن  ینیگنـس  نامثع  رب  زاجح  رد  نم  مرادن ، يراک  سک و  امـش  زج  هنیدـم  رد 

دیعبت ینیمزرس  هب  ارم  سپ  منادرگب ، اه  نآ  هیلع  رب  ار  مدرم  موش و  نیرصم  رد  شا  هداز  ییاد  شردارب و  هیاسمه  هک  تساوخ  یمن 
یتشحو چیه  زا  دـنوادخ  اب  مهاوخ و  یمن  يرای  دـنوادخ  زج  نم  مسق  ادـخ  هب  و  تسین ، دـنوادخ  زج  يروای  رای و  نآ  رد  هک  درک 

...مساره یمن 

مغ زا  شبلق  هک  یلاح  رد  دوش ، دیعبت  شلوسر  مرح  ادخ و  مرح  زا  ات  درک  تکرح  هذبر  يوس  هب  داتفا و  هار  هب  رذوبا  بکرم  هاگنآ 
رذوبا دندوب ، شتما  نایم  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راگدای  هک  نانآ  دوب ، رپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قارف  هودنا  و 

یبا نادـناخ  هیما و  ینب  هب  ار  نآ  دوب و  نامثع  تسد  رد  نیمز  يـالط  هک  یلاـح  رد  دریمب  یگنـسرگ  زا  اـجنآ  رد  اـت  تفر  هذـبر  هب 
.نوعجار هیلا  اناو  اناف هللا  دومن ، یم  میرحت  گرزب  حلصم  رذوبا  رب  ار  نآ  یلو  دیشخب  یم  طیعم 

)ع) ماما رب  نامثع  مشخ 

مشخ زا  ار  وا  دنتفاتـش و  يو  لابقتـسا  هب  مدرم  زا  یهورگ  تشگ ، یمرب  رذوبا  عیدوت  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  یماگنه 
هدرک میرحت  ار  رذوبا  اب  عیدوت  نتفگ و  نخس  نامثع  دوب و  هدرک  تفلاخم  شرماوا  اب  وا  نوچ  دندرک ، ربخاب  ترـضح  نآ  هب  نامثع 

: دز دایرف  تفر و  ماما  يوس  هب  نامثع  دشاب » راسفا  رب  بسا  مشخ  : » دومرف اه  نآ  خساپ  رد  ترضح  دوب ،
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؟ يدنادرگزاب ار  ما  هداتسرف  ارچ 

: دومرف ماما 

...مدنادرگنزاب ار  وت  رما  یلو  مدنادرگزاب ، دوخ  ندنادرگزاب  زا  ار  وا  نم  دنادرگزاب و  ارم  ات  دمآ  نم  يوس  هب  وا  ناورم ، اما 

؟ متشادزاب رذوبا  ندرک  هقردب  زا  ار  مدرم  نم  هک  يا  هدینشن  رگم  تفگ : نامثع 

يوریپ نآ  رد  وت  رما  زا  دـیاب  دـشاب  نآ  فـالخ  رد  قح  ادـخ و  تعاـط  یهد و  روتـسد  نآ  هب  ار  اـم  هک  يزیچ  ره  اـیآ  دومرف : ماـما 
!!؟ مینک

...هدب ناوات  ناورم  هب  تفگ : نامثع 

...؟ مهدب ناوات  وا  هب  يزیچ  هچ  يارب  دومرف : ماما 

...يا هدز  شبکرم  شوگ  ود  نایم  تفگ : نامثع 

نآ رد  هن  نم ، اما  و  دنک ، نینچ  دـناوت  یم  مدز  ار  شبکرم  هک  هنوگنآ  دـنزب  ار  نآ  دـهاوخب  رگا  تساجنآ ، نم  بکرم  دومرف : ماما 
..میوگن يزیچ  قح  زج  میوگ و  یم  یغورد 

...یتسین رترب  وا  زا  نم  دزن  وت  مسق ، ادخ  هب  تفگ : نامثع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  يو  نایم  تشاد و  یم  تسود  راو  هناوید  ار  شنادـناخ  هنوگنیا  هک  دـیجنر  نامثع  زا  ماـما 
رد ار  يو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  غزو  دـنزرف  غزو  نآ  مکح  نب  ناورم  نایم  دوب و  یـسوم  زا  نوراه  هلزنم  هب  ملـسو 

: تفگ نامثع  هب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ماما  دنک ، یم  ربارب  دوب  هدرک  تنعل  دوب  شردپ  بلص 

وت ردام  زا  مردام  رترب و  وت  ردپ  زا  مردپ  مرترب و  وت  زا  مسق  ادخ  هب  نم  يرامش ؟ یم  ربارب  ناورم  اب  ارم  و  ییوگ ؟ یم  نم  هب  نیا  ایآ 
نم ياهریت  نیا  تسا و  رترب 
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.(1) ...ما هدیشکار  اه  نآ  هک  تسا 

.دش رود  لحم  نآ  زا  شیاهدرد  اه و  مغ  اب  دنمدرد  نیگهودنا و  ماما  دهدب و  یخساپ  تسناوتن  دش و  شوماخ  نامثع 

دوعسم نب  هّللادبع   - 3

هراشا

نیدـقتنم زا  نانآ و  ناگرزب  زا  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یباحـص  نیرت  ناشخرد  زا  يراـق  دوعـسم " نب  هللادـبع  " 
نامثع هب  ار  نآ  دـیلو  دومن و  ضارتعا  وا  هب  درکن  ءادا  ار  نآ  تفرگ و  ضرق  لاملا  تیب  زا  دـیلو  هک  یماگنه  دوب و  نامثع  تسایس 

هب باطخ  دوب ، ربنم  رد  نامثع  دیـسر  اجنآ  هب  هک  یماگنه  .تشگرب  هنیدم  هب  دومن و  ءافعتـسا  يو  درک و  داقتنا  هللادـبع  زا  تشون و 
: تفگ نیملسم 

...دوش یم  لاهسا  یق و  راچد  دور  هار  یسک  ره  ياذغ  رب  هک  هدش  دراو  امش  رب  تشز  یکروناج 

: تفگ داد و  خساپ  يو  هب  دوعسم  نبا 

...متسه ناوضر  تعیب  زور  ردبزور و  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوس  رای  نم  یلو  متسین  نآ  نم 

: تفگ دومن و  راهظا  ار  دوخ  مشخ  هشیاع  دروآ و  دوجو  هب  مدرم  نایم  رد  يدنسرخان  مشخ و  زا  یجوم  نامثع  نخس 

...؟ ییوگ یم  هّللا  لوسر  رای  هب  ار  نیا  ایآ  نامثع ، يا 

جراخ دجـسم  زا  یتمرح  یب  اب  ار  يو  اه  نآ  دـننک و  جراـخ  دجـسم  زا  ار  میظع  یباحـص  نآ  اـت  داد  روتـسد  شنارومأـم  هب  ناـمثع 
مومحی ای  هعمز  نب  هللا  دبعوبا  دندومن و 
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وا سپ  دـندرک ، یم  تکرح  شندرگ  رانک  رد  دوعـسم  نبا  ياهاپ  هک  يروط  هب  درک  دـنلب  ار  وا  تساخرب و  وا  يوس  هب  نامثع  مالغ 
: دومرف نامثع  هب  باطخ  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دش ، هتسکش  شیاه  هدند  زا  یکی  دز و  نیمز  رب  ار 

...؟ یهد یم  ماجنا  هبقع  نب  دیلو  راتفگ  رطاخ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رای  اب  ار  راک  نیا  ایآ  نامثع ، يا 

: تفگ نامثع 

نامثع نوخ  دوب  هتفگ  يو  هب  دوعـسم  نبا  مداتـسرف و  هفوک  هب  ار  يدنک  تلـص  نب  دـیبز  یلو  مدرکن ، ار  راک  نیا  دـیلو  هتفگ  اب  نم 
...تسا لالح 

: داد خساپ  يو  هب  ماما 

.(1) ...یتفرگ رظن  رد  تسین  دامتعا  دروم  هک  ار  دیبز 

دومن هطبار  عطق  يو  اب  نامثع  تفای و  دوبهب  شا  يرامیب  زا  هکنیا  ات  دومن  یم  تبظاوم  وا  زا  درب و  شا  هناخ  هب  ار  دوعـسم  نبا  ماـما ،
رامیب دوعـسم  نبا..درک  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  شا  هیمهـس  دشاب و  هتـشاد  يرابجا  تماقا  هنیدـم  رد  ات  داد  روتـسد  درک و  اهر  ار  وا  و 

: تفگ وا  هب  تفر و  شتدایع  هب  نامثع  سپ  تشذگرد ، نآ  رثا  رب  هک  دوب  يرامیب  نامه  نیا  دش و 

؟ يراد تیاکش  زیچ  هچ  زا 

.مناهانگ زا  تفگ :

؟ يراد تسود  هچ  تفگ :
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.ار مراگدرورپ  تمحر  تفگ :

؟ مروایب تیارب  یبیبط  ایآ  تفگ :

.تسا هتخاس  رامیب  ارم  بیبط  تفگ :

؟ دنروایب تیارب  ار  تا  هیمهس  یهاوخ  یم  تفگ :

!؟ یهد یم  نم  هب  ار  نآ  متسه  زاین  یب  نآ  زا  هک  کنیا  یتخاس ، مورحم  نآ  زا  ارم  مدوب  نآ  دنمزاین  هک  تقو  نآ  تفگ :

.دشاب تنادنزرف  يارب  تفگ : نامثع 

.تسا دنوادخ  اب  اه  نآ  يزور  تفگ : دوعسم  نبا 

.نک رافغتسا  نم  يارب  نمحرلادبعوبا ، يا  تفگ : نامثع 

.(1) دریگب وت  زا  ارم  قح  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  تفگ : دوعسم  نبا 

تیصو دش  نیگنس  يو  لاح  هک  یماگنه  دوب ، هدرواین  تسد  هب  ار  دوعسم  نبا  تیاضر  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  يو  دزن  زا  نامثع 
زا وا  هک  یتقو  درازگ ، زامن  وا  رب  رسای  نب  رامع  شتسود  دناوخن  زامن  وا  رب  نامثع  هک  دومن 

نیگمـشخ دش  علطم  نامثع  هک  یماگنه  دنتخاسن و  ربخاب  ار  نامثع  دنتـساخرب و  وا  نفد  زیهجت و  هب  هباحـص  ناگدیزگرب  تفر  ایند 
: تفگ يو  هب  رامع  دیتفرگ ؟ یشیپ  نم  رب  امش  تفگ : دش و 

...یناوخن زامن  يو  رب  وت  هک  دوب  هدرک  تیصو 

: تفگ ریبز  نبا 

ینبدنت توملا  دعب  کنفرعأل 

(2) يداز ینتدّوز  ام  یتایح  یفو 
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.يدادن نم  هب  ار  میاذغ  مندوب  هدنز  ماگنه  هک  یلاح  رد  ینک  یم  ییارس  هحون  نم  رب  منیب  یم  گرم  زا  سپ 

هب ار  نانآ  هک  یلیالد  نیرت  مهم  زا  يا  هصالخ  ..دیـسر  نایاپ  هب  وا  هب  نیـضرتعم  نامثع و  فلاخم  ههبج  دروم  رد  نخـس  اجنیا  رد  و 
: دوب هتشاداو  ضارتعا 

دوب هتفرگ  ربرد  ار  قطانم  همه  تیمورحم  یگنسرگ و  هک  ینامز  ار  اه  نآ  دوب و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تلود  لاوما  نامثع   - 1
.دیشخب یم  شنادنواشیوخ  نادناخ و  هب 

.دوب هداد  طیعم  لآ  هیما و  ینب  هب  تلود  رد  ار  هیلاع  بصانم   - 2

دیعبت دوخ  راید  رهـش و  زا  ار  اه  نآ  داد و  هجنکـش  رازآ و  دندوب  وا  تسایـس  رییغت  تلادـع و  راتـساوخ  هک  ار  هباحـص  ناگرزب   - 3
.میدرک نایب  هک  هنوگنآ  دومن 

نامثع هیلع  بالقنا 

: دیوگ یم  یلئالع  هک  هنوگنآ  تشاد  هنابلط  حالصا  یتلاح  دوب و  یعامتجا  یگتخپ  هجیتن  يدایز  دح  ات  بالقنا 

روما رد  يو  دادبتـسا  نامثع و  ياـه  متـس  هراـبرد  اـه  نمجنا  تاـسلج و  رد  دوب و  هتفاـی  تیمومع  مشخ  هدرتسگ و  یتیاـضران  اریز 
دنتـساوخ و کمک  اه  نآ  زا  دنتـشون و  ییاه  همان  اهرهـش  همه  هب  دندمآ و  مهارف  دقع  لح و  نابحاص  دنتفگ ، یم  نخـس  نیملـسم 

: تسا نینچ  رصم  مدرم  هب  همان  نتم  دنیامن ، نوگژاو  ار  مکاح  ماظن  هک  دنتسرفب  ار  ینایهاپس  ات  دندومن  تساوخرد 
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.دنتسه رصم  رد  نیعبات  هباحص و  زا  هک  یناسک  هب  اروش  هدنامیقاب  نیتسخن و  نیرجاهم  زا 

تراغ هب  شنابحاص  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیبایرد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفالخ  دییایب و  ام  يوس  هب  دعب ، اما 
ادخ هب  ام  سپ  تسا ، هدـیدرگ  لیدـبت  هفیلخ  ود  ماکحا  هتفای و  رییغت  شربمایپ  تنـس  هدـش و  نوگرگد  ادـخ  باتک  اریز  دوش ، هدرب 

يوریپ اـه  نآ  زا  یکین  هب  هک  ناـنآ  هللا و  لوـسر  باحـصا  ناگدـنامیقاب  رد  دـناوخب  ار  اـم  هماـن  هک  ار  سک  ره  مـیهد  یم  دـنگوس 
دوردب نآ  اب  شیوخ  ربمایپ  اب  هک  ینـشور  هویـش  هب  ار  قح  ات  دیراد  نامیا  نیـسپاو  زور  دنوادخ و  هب  رگا  دییایب  ام  يوس  هب  دـندومن 

ام و نایم  دـنا و  هدـش  یلوتـسم  ام  عفانم  رب  دـنا و  هتفرگ  ام  زا  ار  ام  قح  هک  دـیراد  ياپ  هب  دـیدومن  تقرافم  نآ  اب  ار  افلخ  دـیتفگ و 
هتفرگ زاگ  نادـند  هب  تسا  یکلم  زورما  دوب و  تمحر  توبن و  تفالخ  نامربمایپ  زا  سپ  تفـالخ  هک  دـنا  هدـنکفا  ییادـج  ناـمرما 

.(1) ...دروخ یم  ار  نآ  دوش  بلاغ  يزیچ  رب  سک  ره  هک  هدش 

: زا دنترابع  اه  نآ  دنک و  یم  نایب  ار  دوب  هدش  بکترم  نامثع  تموکح  هک  یکانرطخ  ثداوح  مایپ  نیا 

.شلوصا زا  يرود  ماکحا و  ياغلا  ادخ و  باتک  لیدبت   - 1

.نآ یعامتجا  يداصتقا و  تاررقم  هب  یهجوت  یب  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  رییغت   - 2

.هفیلخ ود  ماکحا  ینوگرگد   - 3

.ناشدوخ صاخ  عفانم  لایما و  يارب  اه  نآ  قافنا  ار و  تلود  عفانم  مکاح  تردق  نداد  صاصتخا  دوخ  هب   - 4
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.تسا هتشادن  تما  فادها  هب  یهجوت  هک  نشخ  یتموکح  هب  نآ  هناهاوخریخ  میهافم  زا  یمالسا  تفالخ  فارحنا   - 5

علطم يو  ياه  تلاح  هفیلخ و  عاضوا  زا  ات  دنتـسرفب  هنیدـم  هب  ار  ییاه  تئیه  هک  دـندش  نآ  رب  فلتخم ، قطانم  ناحلـصم  ناـکین و 
.دنوش

نارادزرم هب  يرگید  مایپ 

ینوگنرـس يارب  ات  دنتـساوخ  اه  نآ  زا  دـندوب و  رقتـسم  اهزرم  رد  هک  دنداتـسرف  هباحـصزا  یناسک  يارب  يرگید  مایپ  فلاخم  ههبج 
: تسا نینچ  مایپ  نآ  نتم  دنیایب ، هنیدم  مکاح  ماظن 

هک یلاح  رد  دیتسه ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  بلاط  هدـش و  جراخ  لجوزع  دـنوادخ  هار  رد  داهج  يارب  امـش  انامه 
.(1) ...دیراد ياپ  هب  ار  نآ  سپ  تسا ، هدرک  هابت  نات  هفیلخ  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید 

.دروآ شورخ  شوج و  هب  نامثع  رب  بضغ  مشخ و  زا  ار  اهناج  دیشک و  شتآ  هب  ار  اهلد  مایپ  نیا 

فلتخم قطانم  ياه  تئیه 

هراشا

رب ندش  هاگآ  عاضوا و  یـسررب  يارب  ار  دوخ  ياه  تئیه  دـنداد و  تبثم  خـساپ  هباحـص  يادـن  هب  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  مدرم 
: زا دندوب  ترابع  اه  تئیه  نیا  دنداتسرف ، هنیدم  هب  ثداوح 
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يرصم تئیه  فلا - 

نب نمحرلادـبع  رکب و  یبا  نب  دـمحم  يربـهر  هب  دـنا  هدوب  رتـشیب  یلوق  هب  رفن و  دـصراهچ  نآ  ياـضعا  دادـعت  هک  ار  یتـئیه  رـصم 
.دنداتسرف يولب  سیدع 

یفوک تئیه  ب - 

هک داتـسرف  يرماع  مصا  نب  هللادـبع  یثراح و  رـضن  نب  دایز  يدـبع و  ناحوص  نب  دـیز  رتشا ، کلام  يربهر  هب  ار  دوخ  تئیه  هفوک 
.دندوب مثها  نب  ورمع  تسایر  تحت  یگمه 

يرصب تئیه  ج - 

نب رـشب  يدبع ، دابع  نب  حـیرذ  هک  دومن  مازعا  ار  رگید  رفن  هاجنپ  سپـس  داتـسرف و  هلبج  نب  میکح  يربهر  هب  ار  رفن  دـصکی  هرـصب 
.(1) دندوب نانآ  نایم  رد  نایعا  ناگرزب و  زا  يرگید  دارفا  شرحملا و  نبا  یسیق ، حیرش 

نآ هداد و  حرـش  نانآ  يارب  ار  نامثع  ياهراک  دندش و  وربور  اه  نآ  اب  تشادگرزب  مارتحا و  اب  هدومن  لابقتـسا  اه  تئیه  زا  هباحص 
.دننک تازاجم  هدومن  علخ  ار  وا  ات  دندومن  یم  قیوشت  ار  اه 

نامثع هب  نایرصم  تشاددای 

هار هب  دوخ  راتفر  تسایـس و  رد  دـیامن و  هبوت  هک  دـنهاوخب  وا  زا  دـنهدب و  ناـمثع  هب  یتشادداـی  هک  تفرگ  میمـصت  يرـصم  تئیه 
: دوب نینچ  تشاددای  نآ  نتم  دورب ، تسار 

هکنیا رگم  دزاس  یمن  نوگرگد  یموق  رد  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  نادب  دعب ، اما 
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نآ هارمه  ار  ترخآ  سپ  یتسه ، ایند  هار  هب  وت  هک  ار  يادخ  ار ، يادخ  ار ، يادـخ  سپ  دـنیامن ، نوگرگد  دـنراد  دوخ  رد  ار  هچنآ 
مـشخ ادخ  يارب  میتسه و  ادخ  يارب  ام  هک  نادب  و  دشابن ، اور  وت  يارب  ایند  هک  نکن  شومارف  ترخآ  زا  ار  دوخ  مهـس  راد و  ياپ  هب 

هب وت  زا  راکشآ  يا  هبوت  هکنیا  ات  میراد  یمنرب  نامیاهشود  زا  ار  نامیاهریشمش  ام  و  میوش ، یم  دونـشوخ  ادخ  هار  رد  و  میریگ ، یم 
دراد دـنوادخ  ار  وت  اب  ام  رذـع  و  تسوت ، اب  ام  هلأـسم  وت  يارب  اـم  نخـس  نیا  و  دوش ، نشور  همه  يارب  وت  یهارمگ  اـی  و  دـسرب ، اـم 

.(1) ..مالسلاو

يو يوس  هب  هریغم  سپ  دـندوب ، هتفرگ  نایم  رد  ار  يو  نویبـالقنا  هک  یلاـح  رد  دـناوخ  تقد  هب  ار  هماـن  تشگ و  برطـضم  ناـمثع 
: دندز دایرف  وا  رب  دش  کیدزن  اه  نآ  هب  هک  یماگنه  اما  داد ، هزاجا  ار  يو  دیوگب ، نخس  اه  نآ  اب  ات  تساوخ  هزاجا  وا  زا  تفاتش و 

.درگرب روعا  يا 

.درگرب رجاف  يا 

: دندز دایرف  وا  رب  موس  راب 

.درگرب قساف  يا 

ار صاـع  نب  ورمع  ناـمثع ، و  دومن ، تعجارم  دوب  هدروخ  تسکـش  شیوـخ  ترافـس  رد  هک  یلاـح  رد  هدـش  راوـخ  ماـکان و  هریغم 
يو مالس  نانآ  اما  درک ، مالس  اه  نآ  رب  تفر و  اه  نآ  دزن  هب  زین  وا  دیوگب ، نخس  موق  نآ  اب  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و 
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: دنتفگ يو  هب  اه  نآ  دندوب ، هاگآ  يو  روجف  قسف و  زا  اریز  دندادن  باوج  ار 

..درگرب ادخ  نمشد  يا 

..دوب یهاوخ  ناما  رد  هن  یتسه و  نیما  هن  ام  دزن  وت  هک  درگرب  ینانچ ، نآ  نز  دنزرف  يا 

.دندوب هدش  وربور  يو  اب  راقحتسا  نیهوت و  اب  هدینشن و  ار  يو  نخس  اه  نآ  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دوخ  تیرومأم  زا  ماکان  يو 

دبلط یم  کمک  (ع ) ماما زا  نامثع 

هیلع نینمؤملاریما  ماما  زج  هک  تسناد  نامثع  درکن ، ادیپ  يراتفرگ  نیا  زا  دوخ  يارب  یتاجن  هار  وا  و  دش ، هتسب  نامثع  رب  اه  هار  همه 
ماما دناوخارف ، شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  موق  نآ  ات  تساوخ  ترضح  نآ  زا  تسج و  هانپ  يو  زا  سپ  درادن ، یهانپ  مالسلا 
یلاح رد  تفر ، نویبالقنا  يوس  هب  تفریذپ و  ار  وا  تساوخرد  نیا  دنک ، افو  دوخ  دهع  هب  هک  تفرگ  یتادهعت  يو  زا  هکنیا  زا  سپ 

: دنتفگ دندید  ار  يو  هک  یماگنه  یگمه  اه  نآ  تشاد ، دوخ  اب  ناشیاهتساوخرد  همه  يارب  ینیمضت  هک 

.درگرب

: دومرف ماما 

هچ ره  زا  دوش و  یم  هداد  امش  هب  ادخ  باتک 

...ددرگ یم  هتفریذپ  امش  زا  تسا  هدش  ناتمشخ  بجوم 

..؟ دینک یم  تنامض  ار  نیا  امش  ایآ  دنتفگ :

..يرآ دومرف : ماما 

.میتفریذپ دنتفگ :
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هلگ وا  زا  دوب  هدومن  یهاتوک  نیملسم  روما  رد  هکنیا  زا  دندش و  دراو  نامثع  رب  دندمآ و  ماما  هارمه  نانآ  فارـشا  ناگرزب و  هاگنآ 
تفریذپ و يو  دنک ، راتفر  قح  هب  نیملسم  نایم  دهد و  رییغت  ار  دوخ  راتفر  تسایس و  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  شـشنزرس  هدومن 

: تشون نانآ  يارب  ار  همان  نیا  درک و  لوبق  وا  و  دسیونب ، ناشیارب  يا  همان  دروم  نیا  رد  ات  دنتساوخ  وا  زا  اه  نآ 

تـسامش يارب  هک  دـنا  هدرک  ضارتعا  وا  رب  نیملـسم  نینمؤم و  زا  هک  یناسک  يارب  نانمؤم  ریما  ناـمثع ، ادـخ  هدـنب  زا  يا  هماـن  نیا 
هک نآ  و  دوش ، هداد  مورحم  هب  منک ، لمع  امش  نایم  رد  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  قبط  هکنیا 

زا ار  مدرم  مهـس  و  دزادـنین ، تمحز  هب  ار  مدرم  اهرکـشل  نداتـسرف  رد  و  دوـش ، هدروآزاـب  يدـیعبت  و  ددرگ ، نـمیا  دـشاب  ناـساره 
.تسا نامثع  هدهع  رب  دهعت  نیا  ماجنا  دشاب و  نماض  نیملسمو  نینمؤم  يارب  بلاطیبا  نب  یلع  و  دنک ، مهارف  اهدمآرد 

وبا فینح ، نب  لهس  تباث ، نب  دیز  رمع ، نب  هللادبع  صاقو ، یبا  نب  کلام  نب  دعـس  هللادیبع ، نب  ْهحلط  ماوع ، نب  ریبز  هتـشون  نیا  رب 
.تشون يرجه  لاس 35  هدعقیذ  رد  ار  نآ  دنداد و  یهاوگ  دیز  نب  دلاخ  بویا و 

جراخ مدرم  يوس  هب  ات  تساوخ  نامثع  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دنتفر و  شیوخ  دارفا  يوس  هب  دنتفرگ و  ار  همان  هورگ ، نآ 
اه نآ  نایم  هک  تسب  ادـخ  قاثیم  دـهع و  نانآ  اب  درک و  نینچ  زین  وا  دـیامن و  مالعا  نانآ  يارب  ار  ناشیاه  تساوخرد  ماـجنا  دوش و 

شناشیوخ زا  یـسک  هب  ار  نآ  دزاس و  مهارف  ار  یمومع  ياهدمآرد  زا  نانآ  مهـس  دیامن و  راتفر  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  قبط 
زین نایرصم  دهدن ، صاصتخا 

.دندش دوخ  نیمزرس  مزاع 

350 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 740 

http://www.ghaemiyeh.com


نامثع ینکش  نامیپ 

نیا ببـس  هک  دـنیوگ  یم  ناخروم  درکن ، افو  نیملـسم  يارب  دوخ  تادـهعت  هب  دومن و  ضقن  دوب  هدرک  دـهعت  هک  ار  ینامیپ  نامثع ،
هب دومن و  اه  شنزرـس  دوب  هداد  ماجنا  هچنآ  رب  ار  وا  دـش و  دراو  وا  رب  ناورم  دوب  يو  ریزو  رواشم و  هک  هدوب  ناورم  ینکـش ، نامیپ 

: تفگ يو 

وت نخس  اریز  تسا ، هدوب  هدوهیب  هدیسر  ناشنایاوشیپ  دروم  رد  هچنآ  دنا و  هتشگزاب  رصم  مدرم  هک  نک  مالعا  مدرم  هب  وگب و  نخس 
یناوتن هک  دنیایب  وت  دزن  یناسکو  دنوش  ریزارس  وت  يوس  هب  ناشیاهرهش  زا  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  دوش  یم  رشتنم  فلتخم  ياهرهش  رد 

...يزاس رود  ار  نانآ 

يزیچ قح  زا  ریغ  دزیخرب و  ضقانت  هب  شدوخ  اب  اـت  تساوخ  یم  ناـمثع  زا  وا  اریز  دومن  يراددوخ  يو  نخـس  نتفریذـپ  زا  ناـمثع 
اهراک ماجنارـس  زا  تشاد و  یم  رذـحرب  دوب  هداد  ماجنا  هچنآ  تبقاعزا  ار  يو  تفگ و  یم  نخـس  وا  اب  نانچمه  ناورم  اما  دـیوگب ،

ار وا  رظن  سپ  دوـب ، ناورم  تـسد  رد  يا  هچیزاـب  يو  هـکلب  تباـث  یمزع  هـن  تـشاد و  یمکحم  هدارا  هـن  زین  ناـمثع  دـناسرت و  یم 
: تفگ مدرم  هب  باطخ  تفر و  ربنم  يالاب  تفریذپ و 

دوب هدیـسر  اه  نآ  هب  هچنآ  هک  دندش  نئمطم  هک  یماگنه  دوب و  هدیـسر  ناشنایاوشیپ  دروم  رد  یبلطم  مدرم  زا  هدع  نیا  هب  دـعب ، اما 
: دیشک دایرف  وا  رب  صاع  نب  ورمع  دنتساخرب و  وا  زا  داقتنا  هب  نیملسم  ...دنتشگزاب  دوخ  ياهرهش  هب  تسا  هدوهیب 

يا هدز  تسد  يا  هدنشک  كانرطخ و  ياهراک  هب  وت  هک  سرتب  ادخ  زا  نامثع ، يا 
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.مینک یم  هبوت  وت  هارمه  هب  مه  ام  نک  هبوت  ادخ  يوس  هب  سپ  میا ، هدش  راچد  اه  نآ  هب  وت  هارمه  هب  زین  ام  و 

: دز گناب  وا  رب  نامثع 

..تسا هدز  شپش  تا  هبج  میا  هتشاذگرانک  تراک  زا  ار  وت  هک  یتقو  زا  مسق  ادخ  هب  یتسه ؟ اجنیا  وت  ینانچ ، نآ  دنزرف  يا 

: دنتفگ یم  ادص  کی  هک  تساخرب  هسلج  نآ  يوس  ره  زا  ضارتعا  ياهدایرف 

! سرتب ادخ  زا  نامثع ، يا 

.(1)! سرتب ادخ  زا  نامثع ، يا 

ماجنا هچنآ  زا  رگید  راب  هکنیا  زج  تشادـن  يا  هراچ  نادرگرـس و  خـساپ  رد  دیـشاپ و  مه  زا  شتردـق  تخیر و  مهب  نامثع  باصعا 
.تفر شیوخ  هناخ  يوس  هب  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  دوب  هتفوک  هتسخ و  هک  یلاح  رد  دنک و  هبوت  راهظا  دوب  هداد 

دبلط یم  کمک  هیواعم  زا  نامثع 

دوخ شور  هب  یلیدبت  رییغت و  چیه  نودـب  دراد و  یمنرب  تسد  دوخ  تسایـس  زا  يو  هک  دـیدرگ  مولعم  نویبالقنا  يارب  هک  یماگنه 
هیواعم زا  تفرگ  میمـصتو  تفریذـپن  وا  یلو  دـهد ، ءافعتـسا  دوخ  ماقم  زا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  دـهد ، یم  همادا 

: تشون يو  هب  ار  همان  نیا  سپ  دننک ، ظفح  نویبالقنا  زا  ار  وا  ات  دتسرفب  یماظتنا  يورین  يو  يارب  وا  دریگب و  کمک 

ار تعیب  هتشادرب و  تعاطا  زا  تسد  هدش و  رفاک  هنیدم  مدرم  دعب ، اما 
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.(1) ...تسرفب نم  يارب  هلیسو  ره  هب  ماش  لها  زا  یناگدنمزر  نیا  ربانب  دنا ، هتسکش 

: تفگ يو  هب  روسم  دناوخ  ار  همان  هیواعم  هک  یماگنه  درب و  هیواعم  دزن  همرخم "  نب  روسم  ار "  همان 

.نک تقد  تسا  هتشون  وت  هب  هچنآ  رد  سپ  دوش ، یم  هتشک  نامثع  هیواعم ، يا 

: تفگ تشاذگ و  نایم  رد  يو  اب  تحارص  هب  تشاد  دوخ  لد  رد  ار  هچنآ  رما و  تیعقاو  هیواعم 

یم لمع  دندیدنـسپ  یم  دنتـشاد و  یم  تسود  شلوسر  دـنوادخ و  ار  هچنآ  زاغآ  رد  نامثع  هک  میوگ  یم  اراکـشآ  نم  روسم ، يا 
دنوادـخ هک  ار  يزیچ  تسا  نکمم  نم  يارب  ایآ  لاح  تخاس ، نوگرگد  ار  وا  عضو  زین  دـنوادخ  تشگ و  نوگرگدًادـعب  یلو  درک 

(2)؟ ...منادرگرب تسا  هداد  رییغت  لجوزع 

يا هلیـسو  وا  نوخ  زا  ات  دوب  يو  ندش  هتـشک  رظتنم  دنیوگ  یم  ناخروم  هچنآ  ربانب  دادـن و  تبثم  خـساپ  يو ، تساوخرد  هب  هیواعم 
.تفرگ هدیدان  شنادناخ  دوخ و  قح  رد  ار  وا  ياه  تدعاسم  فاطلا و  هک  اجنآ  دزاسب ، تردق  تموکح و  هب  یبایتسد  يارب 

: دیوگ یم  شورد "  رهاط  دمحم  رتکد " 

اریز تسین ، عافد  لباق  دروم  نآ  رد  شتیلوئسم  وا و  ندرگ  رب  يو  نوخ  تسا و  هیواعم  رب  هانگ  نیا  دشاب  یهانگ  نامثع  لتق  رد  رگا 
رما نآ  رد  هرواشم  يارب  ار  وا  هک  دوب  يو  تموکح  نادرم  تلود  نیرت  مهم  نامثع و  هب  مدرم  نیرتراوازس  يو 
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عافد وا  زا  شنازابرـس  اب  هن  تخادرپ و  شا  يرای  هب  دوخ  يأر  اب  هن  اما  ، دوب نادنمـشوه  نیرت  شوه  اـب  يو  هک  یلاـح  رد  دـناوخارف 
ار وا  تشونرـس  مایا  تشذگ  ات  تشاذـگ  دـیآ و  رـس  هب  دوب  هدـش  ینالوط  هک  نامثع  یگدـنز  دـنام  رظتنم  نارگید  نوچمه  درک و 

.دیامن مولعم  ار  شراک  نایاپ  و  دنک ، نییعت 

دصقم دوخ  هیواعم  دربب ، نامثع  هب  تبسن  ریـصقت  رد  نارگید  ریبز و  هحلط و  ای  یلع  هب  ینامگ  هک  دشاب  زیاج  یـسک  يارب  رگا  سپ 
.(1) ددرگ تمالم  دیاب  هک  تسا  هیواعم  نیا  دوش  تمالم  نامثع  زا  ریغ  یسک  دمآ  شیپ  هچنآ  رد  دشاب  اور  رگا  دوب و  دهاوخ 

هب ات  تساوخ  اه  نآ  زا  تشون و  دـندوب  هدـمآ  هکم  هب  جـح  مسوم  يارب  هک  یناسک  هب  اهرهـش و  مدرم  هب  يرگید  ياه  همان  ناـمثع 
.دندوب ربخاب  دوب  هدش  بکترم  نامثع  هک  یلامعا  زا  اریز  دنتفریذپن  ار  شا  یناوخارف  نانآ  اما  دنباتشب ، شا  يرای 

نامثع هرصاحم 

دوب هتفای  بیترت  اه  نآ  دض  رب  هک  یکانرطخ  هئطوت  فشک  زا  سپ  يرصم ، تئیه  هک  یلاح  رد  دندرک  هرصاحم  ار  نامثع  نویبالقنا 
.دوب هتشگزاب  نانآ  دزن 

هک یلاح  رد  دهد  ءافعتسا  دوخ  ماقم  زا  هک  دنتساوخ  یم  وا  زا  دنداد و  یم  راعش  يو  طوقس  يارب  دندرک و  هرصاحمار  نامثع  نانآ 
: دوب هتفگ  نانآ  هب  باطخ  هناخ  يالاب  زا  اریز  دوب ، هتخاس  رو  هلعش  ناشیاهلد  رد  ار  بالقنا  شتآ  مکح  نب  ناورم 
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جراخ نامتـسد  زا  ار  ام  کلم  دیهاوخ  یم  دوش  نوگرگد  اه  هرهچ  نیا  دیـشاب ، هدـمآ  ندرک  تراغ  يارب  ییوگ  دـیهاوخ ؟ یم  هچ 
..دیوش جراخ  ام  دزن  زا  دینک ،

.دنزاس دوبان  ار  وا  دننک و  هعطق  هعطق  ار  شندب  هک  دندوب  نآ  رب  دندوب و  هدش  ممصم  يو  نتشک  رب  هدمآ و  رس  هب  نویبالقنا  ربص 

: دومرف وا  هب  تفر و  نامثع  دزن  تعرس  هب  دیسر ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  عالطا  هب  ناورم  نانخس 

اجک ره  هک  ناوراـک  رتش  نوچمه  تلقع ، زا  نید و  زا  وت  ندرک  فرحنم  اـب  رگم  تشگن ، یـضار  وت  زا  يدـشن و  یـضار  ناورم  زا 
یمنرب درب و  یم  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  تسین ، رظن  بحاص  شناج  رد  هن  شنید و  رد  هن  ناورم  مسق ، ادخ  هب  دور ، یم  دوش  هدیـشک 

...یتخاس راتفرگ  ار  دوخ  يدرب و  نیب  زا  ار  دوخ  فرش  وت  دمآ ، مهاوخن  وت  زا  ندرک  هلگ  يارب  نیا  زا  دعب  نم  و  دنادرگ ،

: تفگ نایوما  هب  نامثع  رسمه  هلئان  سپ  تفر ، يو  دزن  زا  تشاذگ و  ار  وا  ماما 

..دیزاس یم  میتی  ار  شناکدوک  دیشک و  یم  ار  وا  امش  مسق  ادخب 

: تفگ نامثع  هب  يو  دنکن ، تعاطا  وا  زا  دنادرگ و  يور  ناورم  زا  هک  درک  تحیصن  ار  وا  دومن و  نامثع  هب  يور  سپ 

..دشک یم  ار  وت  ینک  تعاطا  ناورم  زا  رگا  وت 

تشاد رارصا  شتـسایس  رب  يو  هک  یلاح  رد  دندومن  هرـصاحم  ار  يو  دندش و  عنام  وا  زا  ار  اذغ  بآ و  هدومن  هطاحا  ار  وا  نویبالقنا 
.تشاد یمنرب  تسد  نآ  زا  و 

قح رد  هیما  ینب  ياه  هتـساوخ  هب  نداد  نت  ناورم و  زا  تعاطا  رطاخ  هب  يو  هک  اجنآ  دوب ، هدش  زیربل  يو  اب  ینمـشد  هنیک و  زا  اهلد 
.دوب هدش  تیانج  بکترم  شیوخ 
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دندش رو  هلمح  نامثع  هناخ  هب  هک  يزور 

هب ناورم  ماگنه  نیا  رد  .دندومن  هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  نویبالقنا  اریز  تشگ ، نازورف  شیاه  هلعـش  دیـشک و  هنابز  بالقنا  شتآ 
نیمز رب  دوخ  يور  هب  وا  دز و  وا  تشپ  رب  ریـشمش  اب  تفاتـش و  يو  يوس  هب  یثیل " میـش  نب  هورع   " هک دوب  هدـش  جراخ  نانآ  يوس 

یعاضر ردام  هک  هیفقث  همطاف  اما  دزاس ، ادج  شنت  زا  رـس  ییوقاچ  اب  تساوخ  یم  تفر و  وا  يوس  هب  یقرز " هعافر  نب  دیبع   " داتفا
: تفگ درک و  شنزرس  ار  يو  دوب  وا 

؟ يرب یمرس  ار  وا  هک  ینک  هچ  یهاوخ  یم  ار  شتشوگ  سپ  يا ، هتشک  ار  يو  یهاوخ  یم  ار  وا  نتشک  رگا 

مدرم درک و  شیاهر  دیشک و  تلاجخ  يو  زا  وا 

ار وا  دوب ، هدش  رفنتم  يو  زا  اهناج  هدیمر و  وا  زا  اهلد  اریز  دوبن ، وا  دزن  یـسک  دنتفای و  هار  هناخ  ماب  رب  دنتفر و  شیپ  نامثع  يوس  هب 
: دندز دایرف  دندز و  گنس  اب 

..دنز یم  ار  وت  دنوادخ  مینز ، یمن  گنس  اب  ار  وت  ام 

: داد خساپ  نانآ  هب  نامثع 

..تفر یمن  اطخ  هب  نم  زا  دز  یم  ارم  دنوادخ  رگا 

نب دلاخ  هک  یلاح  رد  داد  يور  نویبالقنا  نانآ و  نایم  یتخـس  گنج  دندرک و  یم  عافد  يو  زا  هدش  عمج  وا  دزن  نایوما  زا  یـضعب 
: دیوگ یم  وا  هرابرد  ناحیس  نب  نمحرلادبع  دوب ، هتخیرگ  دربن  هنحص  زا  طیعم  یبا  نب  هبقع 

مهنع تبغ  نإ  رادلا  یف  یننومولی 

عراد وهو  دلاخ  مهنع  رف  دقو 

رد ما ، هدوبن  ناشهارمه  هک  دننک  یم  تمالم  هناخ  هب  هلمح  زور  دروم  رد  ارم 
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.دوب هتخیرگ  اه  نآ  دزن  زا  تشاد  نت  رب  هرز  هک  دلاخ  هک  یلاح 

"، يرهف میعن  نب  دایز   " نامثع نارای  زا 

.دندوب هدش  هتشک  نارگید  و  یملسا " هللادبع  نب  راین  "، " سنخا نب  ْهریغم  "

نامثع هب  هلمح 

وا رب  نیملـسم  زا  یعمج  دـندرک ، هرـصاحم  ار  وا  نویبالقنا  دـندرک  رارف  ناـمثع  دزن  زا  طـیعم  یبا  نادـناخ  هیما و  ینب  هکنیا  زا  سپ 
: تفگ وا  هب  تفرگ و  ار  وا  شیر  دوخ  تسد  اب  وا  دوب ، رکبوبا " نب  دمحم   " نانآ شیپاشیپ  رد  هک  دندرب  شروی 

.درک اوسر  ار  وت  ادخ  ، (1) لثعن يا 

.متسه  . نانمؤم ریما  ادخ و  هدنب  هکلب  متسین ، لثعن  نم  تفگ : نامثع 

..؟ دندناسر وت  هب  يدوس  هچ  نالف  نالف و  هیواعم و  تفگ : دمحم 

..تفرگ یمن  تسد  هب  يا  هتفرگ  ار  هچنآ  تردپ  اریز  نک ، اهر  ارم  شیر  هدازردارب  يا  تفگ : نامثع 

..تسا رت  تخس  وت  شیر  نتفرگزا  مراد  دصق  وت  يارب  هچنآ  تفگ : دمحم 

درب الاب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ییاه  هزینرس  رشب " نب  هنانک   " تخاس و یمخز  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هزینرس  اب  ار  وا  یناشیپ  سپ 
هب یعازخ " قمح  نب  ورمع   " دز و ریـشمش  اب  ار  وا  هاگنآ  دـش و  لخاد  يو  قلح  رد  هک  يروط  هب  درک  ورف  نامثع  شوگ  خـیب  رد  و 
ود یباض ء  نب  ریمع  دز و  هبرـض  راب  هن  ار  يو  سپ  دوب ، وا  رد  یقمر  زونه  هک  یلاح  رد  تسـشن  شا  هنیـس  رب  تساـخرب و  وا  يوس 

ْهبیبش رتخد  هلئان و  شرسمه  ود  هک  دننک  ادج  شنت  زا  رس  ات  دندیشوک  تسکش و  ار  شیاه  هدند  زا  هدند 
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.(1) ..دننک اهر  اه  نآ  يارب  ار  وا  داد  روتسد  سیدع  نبا  سپ  دنتخادنا ، وا  يور  هب  ار  دوخ  هعیبر  نب 

هـس ار  يو  اه  نآ  تسا : هتفگ  يدفـص  دنداد و  یمن  ار  وا  نفد  هزاجا  دـندرک و  اهر  نیمز  رب  هداتفا  ار  نامثع  ناج  یب  نت  نویبالقنا 
هیلع نینمؤملاریما  ماما  اب  يو  ناصاخ  زا  یـضعب  سپ  دنـشاب ، هدرک  يرتشیب  نیهوت  وریقحت  ار  يو  ات  ، (2) دنتخادنا يا  هلبزم  رب  زور 

ار نامثع  نفد  هزاجا  نانآ  تفگ و  نخـس  اه  نآ  اب  ماما  دـنک ، تطاـسو  نویبـالقنا  دزن  يو  نفد  دروم  رد  اـت  دـنتفگ  نخـس  مالـسلا 
.دنداد

: دسیون یم  نینچ  يو  نفد  هرابرد  رهیزدلگ 

یمرب مدق  تعرس  هب  نآ  نالماح  و  دش ، یم  هدیبوک  تدش  هب  وا  رـس  هک  يروط  هب  دنتـشاذگ  يرد  هگنل  رب  لسغ  نودب  ار  وا  هزانج 
ار وا  دوب و  شلابند  هب  اه  نیرفن  دش و  یم  باترپ  وا  رب  اه  گنـس  هک  یلاح  رد  دندرب ، یم  ناباتـش  ار  وا  بش  یکیرات  رد  دنتـشاد و 
رد دندادن  هزاجا  راصنا  و  دندرک -  یم  نفد  نآ  رد  ار  ناشیاه  هدرم  هک  دوب  نایدوهی  زا  یغاب  دندرپس -  كاخب  بکوک » شح   » رد

.(3) دوش نفد  نیملسم  رباقم 

.(4) دندروخ ار  اه  نآ  ناگسو  دنتخادنا  اه  هپت  رب  دندیشک و  ار  اه  نآ  دندش ، هتشک  شهارمه  هک  وا  مالغ  ود  اما 
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ره زا  تبیصم  هنتف و  دندش و  ناحتما  تخس  ناناملـسم  نآ  رد  تفای و  همتاخ  یکانتـشحو  تروص  هب  نامثع  یگدنز  بیترت ، نیا  هب 
دندومن ار  وا  نوخ  هبلاطم  دـندرب و  دوس  وا  نتـشک  زا  نایوما  هک  درک  راتفرگ  میظع  يرـش  رد  ار  اه  نآ  دروآ و  يور  اـه  نآ  هب  وس 

.دنداد رارق  هلیسو  ار  نآ  دندوب  میهس  وا  نتشک  رد  دوخ  هک  هشیاع  ریبز و  هحلط و  دننام  يا  هدع  هکنیا  هچ 

یگدنز  ) نامباتک رد  ام  هک  دش  راتفرگ  ییاه  هنتف  تبیـصم و  هب  وا  ندـش  هتـشک  هب  نامثع و  تموکح  هب  یمالـسا  ملاع  لاح ، ره  هب 
میدرک سابتقا  باتک  نآ  زا  ار  لوصف  نیا  رتشیبو  میناد  یمن  مزـال  ار  نآ  رارکت  میا و  هداد  حرـش  ار  نآ  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماـما 
طبترم  ‘ ماما ودرـصع  رد  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  رد  نوچ  میدوبن  زاین  یب  نآ  زا  هک  دوب  ام  ثحب  اب  یعوضوم  طابترا  رد  نوچ 

.تسا عوضوم  لصا  زا  باتک  نیا  رد  دش و  نایب  اجنآ  رد  دوب 
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میرک نآرق  زا  ماما  ریسفت   : موس دلج 

هراشا

یسانش هعیش  یناهج  عمجم 

یشرقلا فیرش  رقاب  همالع  فلؤم :

مدقم يرظان  نیسح  جاح  ياقآ  تدعاسم  اب  یحلاص  دمحم  دیس  مجرتم :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هباشَت ام  َنوعبتیَف  ٌغیز  مِهبُولق  یف  َنیذـلا  اَّمأف  ُتاهباشتُم  ُرخُأو  ِباتکلا  ُّمأ  َّنه  ُتامکحم  ُتاـیآ  ُهنم  َباـتکلا  َکـیلع  َلزنأ  يذَّلا  َوه  }
اولوأ الاء  ُرکذـی  امَو  انِّبر  ِدـنع  نم  ٌّلک  ِهب  انمآ  َنولوقی  ملعلا  یف  َنوخـسارلاو    ُ هّللا الإ  ِهلیوأت  ُملعی  امو  ِهلیوأت  َءاـغتباو  ِهنتفلا  ءاـِغتبا  ُهنم 

(7: نارمع لآ  { ) ِبابلالا

.دـنا و باتک  ساسا  لصا و  اهنآ  هک  تسا ، مکحم  تاـیآ  باـتک  نآ  زا  یخرب  درک  لزاـن  وت  رب  ار  باـتک  نیا  هک  تسا  ییادـخ  وا 
يوریپ هباشتم  تایآ  زا  ریسفت  بلط  يزیگنا و  هنتف  يارب  فارحنا  تسا ، ناش  لد  رد  هک  یهورگ  یلو  دنا  هباشتم  یتایآ  رگید  یخرب 

ام دنیوگ ، یم  شناد  لها  و  دنناد ، یم  شناد  لها  دنوادخ و  طقف  ار  اهنآ  تسرد  لیوأت  هک  یتروص  رد  ندرک  لیوأت  اب  دننک و  یم 
یم رکذـتم  نآ  هب  ملاع  نادـنمدرخ  اهنت  و  تسا ، هدـمآ  اـم  راـگدرورپ  بناـج  زا  نآرق  همه  اریز  میدروآ  ناـمیا  باـتک  نآ  هب  همه 

.دنوش

هیآ 1) دوه  هروس  { ) ٍریبخ میکح  ندل  نم  تَلصف  َّمث  ُهتایآ  تمکحأ  ٌباتک  رلا  }

نشور رایسب  هاگآ ، میکح و  يادخ  بناج  زا  سپس  هتفای ، ماکحتسا  شتایآ  هک  تسا  یباتک  نیا  ار : مال  فلا - 

.تسا هدش  نایب 

(54 فهکلا : { ) ًالدج ٍءیش  َرثکأ  ُناسنالا  َناکو  ٍلثم  ِّلک  نم  ِسانلل  ِنآرقلا  اذه  یف  انفَّرص  دقلو  }

.دزیخ یم  رب  لادج  هب  زیچ  ره  زا  رتشیب  ناسنا  یلو  میدرک ، نایب  تیاده  يارب  لاثم  هنوگره  نآرق  رد  ام 
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میدقت

هدنب و رب  ار  نآ  .تسا  شناگدنب  هب  لاعتم  يادخ  زا  یـششخب  و  مالـسا ، ریاخذ  زا  يا  هریخذ  ادخ ، ياه  جنگ  زا  یجنگ  میرک  نآرق 
اب ار  ایند  ماظن  ياه  مخ  چیپ و  تسار و  ار  اه  يژک  ات  دـشاب ؛ شتلاسر  رب  وا  تقادـص  لیلد  هزجعم و  ات  داتـسرف ، ایبنا  متاخ  شلوسر 

.دنک نیمضت  ار  نآ  تمالس  تینما و  هداد و  ریس  عیسو  یهار  رد  ار  ناسنا  حضاو ، ار  دصق  نشور ، ار  هار  .دنک  حالصا  نآ 

نامیا و نیرت  قداص  رکف ، نیرت  لماک  هک  ار  شناگدنب  نیرترب  نآ  اب  تسا ، تشهب  هدننک  ظفح  ادخ و  دـیواج  هلاسر  میرک ؛ نآرق 
.دیزگرب دنراد  ار  اه  بلق  نیرت  فوئر 

.(1){ ٌمیحر ٌفوؤر  َنینمؤملاب  مکیلَع  ٌصیرح  مُّتنع  ام  هیلع  ٌزیزع  مُکسفنأ  نم  ٌلوسر  مکءآج  دَقل  : } تسا هدومرف  لاعتم  يادخ 

نانمؤم هب  و  صیرح ، امـش  تیادـه  رب  و  تخـس ، وا  رب  امـش  كاله  جـنر و  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  ناتدوخ  زا  يربمایپ  قیقحت ، اـب  »
«. تسا میحر  نابرهم و 

ار نآ  تایآ  درک و  رـشتنم  ار  نآ  و  عیاش ، ار  نآ  تایآ  راکـشآ ، ار  لاعتم  يادـخ  باـتک  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دناوخ یم  رگید  ياهرهش  اه و  نآ  فلتخم  ياه  نابز  ماوقا و  يارب 
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نیئآ تاداع ، دروآ ، دوجو  هب  تیانج  هانگ و  رد  قرغ  لهاج ، عمج  نآ  رد  یبیجع  بالقنا  دوخ  يرکف  یملع و  ناوت  اب  میرک  نآرق 
انـشآ و يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، یگدـنز  روما  همه  زا  یلماک  شور  اب  ار  اه  نآ  درب و  نیب  زا  ار  اـه  نآ  هناروکروک  يوریپ  و 

.تشاذگن هعماج  نیمورحم  هب  زواجت  ملظ و  يارب  ییاج  هک  يروط  درک ، رادیدپ  ار  یعامتجا  تلادع  ياه  هناشن 

نینچمه تسا و  داـیز  رایـسب  نآ  دـیاوف  .تسا  هدـمآ  وا  تشرـس  ولع  ناـسنا و  یقرت  يارب  شبادآ  ماـکحا و  نآرق ، میلاـعت  عـقاو  رد 
.دشاب یم  نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  هزجعم  و  تسا ، هدوب  تیرشب  يارب  یگرزب  تمعن  کمک و 

رب فوقو  لـیوأت و  هک  دنتـسه  ملع  رد  نوخـسار  .تسا و  دـیقم  قلطم و  صاـخ ، ماـع ، هباـشتم ، مکحم ، میلاـعت  يواـح  میرک  نآرق 
مالـسا رد  یلاع  یقرت  نابدرن  مدرم و  ناگدننک  تیادـه  مالـسا ، ياه  غارچ  اه  نآ  .دـنراد  هطاحا  ار ، نیملاعلا  بر  زا  لزان  تقیقح 

شزرا و رارـسا ، نآرق ، قیاقد  رب  دـندرک ، یگدـنز  نآرق  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترتع  دـنا ،
هکلب تسین  هنابلطواد  ای  یبابحتسااه  نآ  هب  عوجر  اریز  مینک  یم  عوجر  اهنآ  هب  میرک  نآرق  ریسفت  رد  راچان  هب  سپ  دنفقاو ؛ شبادآ 

.تسین نآ  يارب  يریظن  هک  تسا  یقح 

ار نآرق  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  يوبن » ترتع  دیـس  ، » تسین یکـش  نآ  رد  تسا و  دیکأت  دروم  هچنآ 
نآرق رسفم  نیرتاناد  نیرتیوق و  هک  یسک  سابع » نب  هّللادبع   » وا درگاش  .تسا  هدش  فقاو  نآ  تایوتحم  رب  و  هتخانش ،
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ایرد هب  يا  هرطق  تبـسن  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماـما  ملع  هب  نآرق  زا  وا  تفرعم  ملع و  تبـسن  تسا و  هتفرگ  وا  زا  ار  دوـخ  موـلع  تسا ،
.تسا

ره ریسفت  هب  وا  تفرگ و  ارف  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیومع ، رـسپ  شردارب و  زا  ار  نآرق  ریـسفت  ملع  گرزب ، ماما 
: دنک یم  نایب  ار  نآ  ماما  هک  روط  نامه  تشاد ، هطاحا  دش ، یم  لزان  وا  رب  هک  يا  هیآ 

هب ار  نآ  لیوأت  دناوخ و  نم  رب  هکنیا  رگم  ، دوبن نآ  زا  يا  هیآ  مدرک و  عمج  ار  نآ  هکنیا  رگم  درکن ، لزان  شربمایپ  رب  ادخ  يا  هیآ  »
.(1)« تخومآ نم 

هدش و لزان  یـسک  هچ  هرابرد  هدش ، لزان  اجک  متـسناد  یم  نم  هکنیا  رگم  دشن ، لزان  نآرق  رد  يا  هیآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  و 
.(2)« تسا هدیدرگ  لزان  هوک  رد  ای  تشد  رد  يزیچ و  هچ  هرابرد 

.دش فقاو  نآ  تایوتحم  نیماضم و  رب  و  درک ، ادیپ  هطاحا  نآرق  ملع  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  ماما  سپ ؛

، ملاع روما  زا  نآ  تایآ  هب  قلعتم  هچنآ  تادرفم و  نایب  میرک ، نآرق  يارب  اـفلخ  تموکح  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما 
.درک یناوارف  شالت  دوب ، نآرق  ریسفت  هب  طوبرم  هچنآ  تاقولخم و  بیاجع  دیحوت ، روما 

یم نآرق  نیا  زا  ریغ  ار  ماما  نآرق  هعیـش  نانمـشد  نازوت و  هنیک  زا  یـضعب  دوب  نیرهاط  همئا  راختفا  تاـهابم و  بجوم  ریـسفت  نیا  و 
هلیسو ماما  دزن  ار  نآ  دنتسناد و 
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و درادن ، دوجو  نآرق  نیا  زا  ریغ  يرگید  نآرق  هک  دراد  هدیقع  هعیـش  اریز  دوب  اه  نآ  يریبدـت  مک  زا  نیا  .دـنداد  رارق  نعط  بیع و 
.تسا هدش  لزان  متاخ  ربمایپ  رب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ینآرق  نیا 

.دشاب یم  میدرک  رکذ  هک  نآ  ریغ  نآ و  لوزن  بابسا  ریسفت و  لماش  ماما  ریسفت 

يربـهر و  دـش ، یم  راذـگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  تفـالخ  یـسرک  رگا 
ییاناوت زا  ماما  اریز  دش ؛ یم  لیکـشت  نیمز  يور  رد  هیلاع  تموکح  اب  هنومن  لیـصا و  يربهر  تفرگ ؛ یم  هدـهع  هب  وا  ار  تموکح 

هزادنا دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مولع  رهـش  هزاورد  وا  دوب و  رادروخرب  نآ  زا  وا  اهنت  هک  دوب ، هتفرگ  ماهلا  یملع  مهم 
.تسین مولع ، هب  تسین  وا  تفرم  يارب  يا 

نآ نایدا  للم و  مامت  يارب  دش ، یم  راذگاو  وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  زا  دعب  يربهر  رگا  درک ، مالعا  مالـسلا  هیلع  ماما 
.داد یم  اوتف  دوب  ناشباتک  رد  هک  هنوگ 

، مهد یم  اوتف  ناشتاروت  هب  تاروت  لها  يارب  منیشنب ، نآ  رب  دنراذگب و  یسرک  نم  يارب  رگا  مسق  ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
هب و  هدـش ، لزان  نم  رب  هک  هنوگ  نآ  داد  ياوتف  امـش  يارب  تفگن ، غورد  تفگ و  تسرد  یلع  دـیوگب : دـیآ و  نخـس  هب  تاروت  اـت 
نم رب  هچنآ  هب  امـش  يارب  تفگن  غورد  تفگ و  تسرد  یلع  دـیوگب : دـیآ ، نخـس  هب  لیجنا  ات  مهد  اوتف  ناش  لیجنا  اب  لیجنا  لـها 
اوتف ار  امـش  تفگن و  غورد  تفگ و  تسرد  یلع  دـیوگب  دـیآ و  قطن  هب  نآرق  ات  مهد ، اوتف  ناش  نآرق  اب  نآرق  لها  هب  .دـش و  لزان 

و دنادب ؟ هدش  لزان  هچنآ  تسه  یسک  امش  نیب  رد  ایآ  دیناوخ  یم  زور  بش و  ار  نآرق  هک  امـش  .دش  لزان  نم  رب  هک  هنوگ  نآ  داد 
رد هیآ  کی  رگا 
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دنوادخ .مداد  یم  ربخ  امش  هب  تمایق  زور  ات  ار  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  و  دوبن ، نآرق 

.(1){ ِباتکلا ِّمأ  ُهدنعو  ُتبثیَو  ُءاشی  ام    ُ هّللااوحمی : } دیامرف یم 

( .دنک یم  تابثا  دهاوخب ، ار  هچ  ره  وحم و  دهاوخن ، ار  هچ  ره  دنوادخ  )

یم خر  تمایق  زور  ات  و  هداد ، خر  ایند  رد  هک  یثداوح  یمامت  مولع و  ماـمت  هب  ماـما  ندوب  ملاـع  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ثیدـح  نیا  و 
.دنک یم  تلالد  دهد ،

وا شناد  فراعم و  مولع ، زا  ات  دندرکن  لابقتـسا  وا  زا  دندشن و  دـنم  هرهب  گرزب  هغبان  نیا  زا  مدرم  هک  تسا  فسأت  ياج  یتسار  هب 
یگدـنز ماما و  نیب  و  دـنک ، هاگآ  تسوا  باتک  رد  گرزب  يادـخ  تاقولخم  رارـسا و  زا  هچنآ  هب  ار  اه  نآ  دـننک و  لماک  هدافتـسا 

یمن عمج  نادناخ  کی  رد  توبن  تفالخ و  هک  دندرک  راهظا  شیرق  زراب  ياه  تیـصخش  زا  یـضعب  .دندنکفا و  ییادج  وا  یـسایس 
هیاپ و یب  قطنم  نیا  .دوش و 

زا اه  نآ  هک  یلاح  رد  دیسر ؛ سابعلا  ینب  هیما و  ینب  هب  تفالخ  تفرگ و  تأشن  تسا ، ربمایپ  نادناخ  رب  هنیک  تداسح و  زا  تسس ،
.دندش راچد  ینوگانوگ  باذع  تبیصم و  هب  ناناملسم  نانآ  نامز  رد  و  دنتشادن ، يا  هرهب  رکف  يوقت و  ملع ،

هچرگا مینک  یم  رکذ  ار  تسا  هدش  لقن  میرک  نآرق  رب  مالسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  ریـسفت  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یثیداحا  اجنیا  رد 
لماک هطاحا  مالسلا و  هیلع  ماما  مولع  هعسوت  شرتسگ و  زاربا  يارب  ار  نآ  و  میرادن ، ار  زیزع  باتک  تایآ  مامت  زا  وا  لماک  ریسفت  ام 

هب وا 
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.تسا هدنکفا  وترپ  وا  ملاعم  زا  یضعب  رب  هک  تسا  وا  یملع  یگدنز  زا  ییزج  نآ  و  مینک ، یم  لقن  گرزب ، يادخ  باتک 

هیلع نینمؤملاریما  ماما  همانشناد  زا  ییزج  باتک  نیا  هک ، میوگب  ار  نخـس  نیا  هک  مراد  دصق  مناسرب  مامتا  هب  ار  باتک  هکنیا  زا  لبق 
، دنک یم  ثحب  وا  یگدنز  روما  هرابرد  هک  تسا ، مالسلا 

و تسا ، وزرآ  زا  رود  یندـشن و  يرما  نیا  اریز  مدرک  ادـیپ  هطاحا  وا  یگدـنز  داـعبا  ماـمت  هب  هک  منک  یمن  اـعدا  نیقی  روط  هب  نم  و 
شـشوک و اب  هک  هدوب  ناوت  عسو و  ردق  هب  تسا ، باتک  نیا  رد  هچره  سپ  مبلط ، یم  رافغتـسا  لاعتم  يادـخ  زا  ییاعدا  نینچ  يارب 
اه و تبهوم  هب  ار  املع  ياه  نهذ  هک  تسا ، گرزب  ماما  نیا  یگدنز  ياه  هناشن  ماهلا و  زا  ییوترپ  نآ  هدـش و  يروآ  عمج  یتخس 
هتـشذگ و رد  اـملع  .داد  رارق  تیاـمح  دروم  ضحم  قح  صلاـخ و  تلادـع  هب  ققحت  يارب  ار  نآ  .تسا و  هدرک  لوغـشم  دوخ  غوبن 

تاحفص زا  یلک  روط  هب  هک  تسا  همانشناد  اهباتک  هلمج  نآ  زا  دنا ، هتشون  وا  راثآ  ماما و  بقانم  لیاضف  رد  يدایز  ياه  باتک  لاح 
لاعتم يادـخ  يوس  هب  همتاخ  رد  .دـنک  یم  تیاکح  تسا ، هارمه  يراکادـف  درخ و  فرـش ، تمارک ، اب  هک  وا ؛ یگدـنز  هدنـشخرد 

یباوث ار  نآ  و  دنک ، لوبق  ار  زیچان  ششوک  نیا  هک  منک ، یم  يراز  عرضت و 

.تسا اناوت  رداق و  يراک  ره  رب  وا  اریز  دهد ؛ رارق  شتاقالم  زور  رد  نم  يارب 

یشرق فیرش  رقاب  فرشا  فجن 

یناثلا 1419 ه- يدامج   10
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میرک نآرق  ربارب  رد  سیدقت  میظعت و 

نیرتالاب فاصوا و  نیرتابیز  .درک و  یم  میرکت  میظعت و  هتفاین ، هار  نآ  هب  لطاب  هاگ  چیه  هک  میرک  نآرق  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.درب یم  راک  هب  نآ  يارب  ار  تافص 

يرابخا نیا  تسا و  هدوتـس  ار  نآ  تلزنم  تمظع و  و  دندوب ، نآرق  ظفاح  هک  دوب  یناسک  نیلوا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  و 
.دراد تلالد  دیجم  نآرق  تیمها  رب  هک  تسا ،

نآرق تافص 

: دومرف .تسا و  هدرک  فیصوت  هیلاع  تافص  نیا  اب  ار  میرک  نآرق  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ رهاظ  تسا ، قیمع  نآ  نطاب  ابیز و  نآ  رهاظ  »

.(1)« تسا ملع  نآ  نطاب  مکح و 

يارب تیادـه  ریخ و  لضف و  ملع ، نآ  نطاب  بادآ و  مکح ، نآ  رهاظ  هک ، دـنک  یم  تیاکح  نآ  نطاب  نآرق و  رهاظ  زا  تاملک  نیا 
.تسا مدرم 

: تسا رون  نآرق 

نآ فصو و  ار  میرک  نآرق  سپس  دندرک ، تبحص  مدرم  اب  مالسا  تمحر  تمعن و  زا  نآ  رد  و  داریا ، یمهم  هبطخ  مالسلا  هیلع  ماما 
.دندرک فیصوت  نشور  غارچ  رون و  ار 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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، دوـش یمن  شوماـخ  نآ  ياـه  غارچ  تسا ، روـن  یباـتک  ملـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رب  ینعی   ) دـش لزاـن  وا  رب  سپ  »
، ددرگ یمن  هارمگ  نآ  هدـنور  هک  تسا  یهار  دوش ، یمن  كرد  نآ  يافرژ  هک  تسا  ییایرد  تسا ، ریذـپان  لاوز  نآ  یگدنـشخرد 

تسا ییانب  دوش ، یمن  شوماخ  شناهرب  ششخرد  هک  تسا  یلطاب  قح و  هدننک  ادج  دوش ، یمن  کیرات  نآ  رون  هک  تسا  يا  هلعش 
افش دوش ، یمن  بارخ  نآ  ياه  نوتس  هک 

يراـی هک  تسا  یقح  دـنرادن و  تسکـش  شنارواـی  هک  تـسا  یتردـق  درب ، یم  نـیب  زا  ار  كاـنلوح  ياـه  يراـمیب  هـک  يا  هدـنهد 
.دنوش یمن  بولغم  شناگدننک 

نوتـس هیاپ و  تسا ، لدـع  يراج  رهن  تلادـع و  همـشچرس  تسا ، مولع  يایرد  شناد و  همـشچ  تسا ، نامیا  لـصا  ندـعم و  نآرق ،
تسا همـشچ ي  مامت ، ار  شبآ  نآ  ناگنـشت  هک  تسا  ییایرد  تسا ، نآ  نیمزرـس  تقیقح و  لالز  يراج  رهن  تسا ، مالـسا  مکحم 

ار نآ  هار  نارفاسم  هک  تسا  ییاه  لزنم  دوش ، یمن  مک  دنرادرب  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  یبآ  تشادرب  لحم  درادن ، یمامت  شبآ  هک 
.دنرذگ یمن  نآ  زا  هک  تسا  ییابیز  راسهوک  دننک و  یمن  تلفغ  نآ  زا  ناگدنور  هک  تسا  ییاه  هناشن  درک ، دنهاوخن  شومارف 

نآرق .تسا  هداد  رارق  ناحلاص  يارب  عیـسو  هدرتسگ و  هار  اهقف و  بلق  يارب  يراهب  ناراـب  نادنمـشناد ، یملع  شطع  ار ، نآرق  ادـخ 
ینامسیر دوش و  یمن  هدید  یکیرات  نآ  اب  هک  تسا  يرون  درادن ، دوجو  يرامیب  نآ  اب  هک  تسا  ییوراد 

دراو اجنآ  هک  سک  ره  يارب  تسا  ینما  لحم  تردـق و  و  ناوت ، دـنلب ، نآ  هلق  تسا و  مکحم  یهاـگهانپ  نآ  ياـه  هتـشر  هک  تسا 
رارق دوخ  مسر  هار و  ار  نآرق  هکنآ  يارب  تسا  هفیظو  ماجنا  هلیسو  دنک ، يوریپ  وا  زا  هک  یسک  يارب  تسا  ییامنهار  دوش ،
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تاجن دنک ، لالدتسا  نآ  اب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يزوریپ  لماع  دیوگب ، نخـس  نآ  اب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یناهرب  دهد ، یم 
نآ يارب  تسا  تیادـه  هناشن  دریگ و  راک  هب  ار  نآ  هک  سک  نآ  ربهار  دـنک ، لـمع  نآ  هب  دـشاب و  نآ  ظـفاح  هک  سک  نآ  هدـنهد 

لیلد هب  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  شناد  دـناشوپب ، ار  دوـخ  نآ  اـب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  هدـنراد  هـگن  رپـس  درگنب ، وا  رد  هـک  سک 
.(1)« دنک تواضق  نآ  اب  هک  تسا  یسک  نامرف  و  دنک ، تیاور  نآ  رد  هک  تسا  یسک  ثیدح  دراپسب ،

فئاطل و  رارـسا ، مامت  هب  یهاگآ  لماک و  هطاحا  طلـست ، زا  یـشان  نآرق و  ملع  ریاخذ  زا  هک  دوخ -  رابرهگ  تاملک  اب  ماما  دـیدید 
؟ درک یفرعم  ادخ  باتک  دوب -  نآرق 

قطان نآرق 

: هدومرف هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  فصو  رد  ماما  تفگش  تاملک  زا 

يا هناخ  تسا ، ایوگ  هراومه  هدشن ، هتـسخ  دـنک و  ییوگ  قح  زا  شنابز  هاگ  چـیه  هک  تسا  ییوگنخـس  امـش  نیب  رد  ادـخ  باتک  »
.(2)« دنرادن تسکش  شنارای  زگره  هک  تسا  یتزع  بحاص  و  دزیر ، یمن  ورف  نآ  ياه  نوتس  زگره  هک  تسا 

.تسا میرک  نآرق  گرزب  تافص  زا  یکاح  اریز  نایب ؛ نیا  تسا  تفگش  هچ  فصو و  نیا  تسا  ابیز  هچ 

هدنیآ هتشذگ و  زا  نآرق  نداد  ربخ 

، دـهد یم  ربخ  دـمآ  دـنهاوخ  هک  یمدرم  هتـشذگ و  مدرم  زا  نآرق  هک  تسا  نیا  میرک  نآرق  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ثیداحا  زا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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.دنک یم  مکح  امش  نیب  رد  دهد و  یم  ربخ  امش  زا  دعب  امش و  زا  لبق  زا  نآرق 

ناربمایپ اب  ینمشد  قح و  زا  فارحنا  ار  اه  نآ  يدوبان  تکاله و  تلع  هدرک و  نایب  ار  هتـشذگ  ياه  تما  ياه  ناتـساد  میرک  نآرق 
.دنک یم  وگزاب  ادخ 

: ادخ نامسیر  نآرق ؛

ادخ مکحم  نامـسیر  نآ  هک  دنبای  یهاگآ  نآ  تایآ  زا  و  دنوش ، لسوتم  نآرق  هب  هک  درک  شرافـس  شباحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ،

هگن و  دـناشن ، ورف  ار  یگنـشت  هک  تسا  دـنمدوس  ینامرد  راکـشآ و  رون  یهلا ، مکحم  نامـسیر  نآ  اریز  ادـخ ؛ باتک  داـب  امـش  رب  »
دوش تسار  ات  درادن  یجک  دزیوآ ، گنچ  نآ  هب  هک  تسا  سک  نآ  هدنهد  تاجن  و  دیوج ، کسمت  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  هدـنراد 

، دوش یمن  هتسخ  شوگ  نآ  ندینش  زا  و  دوش ، یمن  هنهک  شیارب  مایپ  ندینش  رارکت و  ددرگ ، زاب  نآ  زا  ات  درادن  لطاب  هب  شیارگ  و 
.(1)« تسا زاتشیپ  دنک  لمع  نادب  سکره  هتفگ و  تسار  دیوگب  نخس  نآرق  هب  هک  یسک 

نآ ظفاح  و  دنوش ، یم  تیاده  نآ  هب  ناهارمگ  هک  تسا  يرون  نآ  و  تسا ، یگدـنز  ياه  شزرا  همه  لماش  گرزب  يادـخ  باتک 
.تسا دایز  یلیخ  ناسنا  يارب  نآ  هدیاف  و  دربب ، هانپ  نآ  هب  هک  یسک  يارب  تسا  تاجن  و  دنزب ، گنچ  نآ  هب  هک  تسا  یسک 

نآرق ندوب  هدننک  تحیصن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  اریز  دنک ، یم  تبحص  مادم  نآ  تیمها  نآرق و  تلیضف  زا  مالسلا  هیلع  ماما 
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ییوگ نخـس  دنک و  یمن  هارمگ  هک  تسا  يا  هدننک  تیاده  دهد و  یمن  بیرف  هک  تسا  يا  هدنهد  دـنپ  نآرق  انامه  دیـشاب ، هاگآ  »
تیادـه و رد  ندوزفا  .تساک  وا  زا  اـی  دوزفا ، وا  رب  هکنآ  رگم  دـشن ، نیـشن  مه  نآرق  اـب  یـسک  دـیوگ ، یمن  غورد  زگره  هک  تسا 

.یهارمگ یلدروک و  زا  شهاک 

دیهاوخب و نآرق  زا  ار  دوخ  نامرد  سپ  .دوب  دیهاوخ  دـنمزاین  نآرق  شناد  نودـب  دـیوش و  یم  زاین  یب  نآرق  شناد  اب  دیـشاب ، هاگآ 
هب سپ  تسا ، یهارمگ  یشکرس و  قافن ، ، رفک ینعی  اه  يرامیب  نیرتگرزب  نامرد  نآرق  رد  اریز  دیبلطب ، يرای  نآرق  زا  اه  یتخس  رد 

يزیچ ادخ  قلخ  زا  نآرق  دوجو  اب  دـیروآ و  يور  ادـخ  هب  نآرق  یتسود  اب  و  دـیهاوخب ، ادـخ  زا  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  نآرق  هلیـسو 
هدش و هتفریذپ  نآرق  تعافـش  هک  دیـشاب  هاگآ  درادـن ، دوجو  نآرق  زا  رتهب  يا  هلیـسو  ادـخ  هب  ناگدـنب  برقت  يارب  اریز  دـیهاوخن ؛

موکحم دنک  تیاکش  سک  ره  زا  نآرق  .دوش  یم  هدوشخب  دنک ، شتعافش  نآرق  تمایق  رد  هک  سک  نآ  دوش ، یم  قیدصت  شنخس 
هک تسا  یلمع  هتشاک و  هک  تسا  يرذب  راتفرگ  سک  ره  زورما  دیـشاب ، هاگآ  : » دنز یم  گناب  تمایق  زور  رد  يا  هدنهد  ادن  تسا ،

ار ادـخ  نآرق  اـب  دـینک ، يوریپ  نآرق  زا  .دیـشاب  نآرق  هب  ناگدـننک  لـمع  رامـش  رد  سپ  نآرق .» اـب  قبطنم  لاـمعا  رگم  هداد  ماـجنا 
نآرق اـب  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  .دـینک و  مهتم  نآرق  ربارب  رد  ار  دوـخ  رظن  يأر و  دـیهد و  زردـنا  نآرق  اـب  ار  نتـشیوخ  دیـسانشب و 

.(1)« دیرامشب تسردان 
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درک فیصوت  قفشم » حصان   » هب ار  نآ  شیاتس و  تاملک  نیرتزیگنا  تفگـش  تافـص و  نیرتابیز  اب  ار  میرک  نآرق  مالـسلا  هیلع  ماما 
فورعم و هب  رما  توالت و  ار  قح  دیوگ ، یمن  غورد  هک  هدرک  فیـصوت  یثدحم  هب  و  دنک ، یم  تیاده  هجو  نیرتهب  هب  ار  مدرم  هک 
ار نآ  هک  تسا  یسک  عفاش  ددرگ و  یم  عطق  شلکـشم  دوش و  یم  نامرد  وراد  نیا  اب  ناسنا  ضارما  همه  هک  دنک  یم  رکنم  زا  یهن 

.درمشرب نآرق  يارب  ماما  هک  دوب  یتافص  زا  یتمسق  نیا  دشاب ، هدش  تیاده  هدناوخ و  تقد  هب 

تسا رون  تیاده و  نآرق 

: دومرف هراب  نیا  رد  تسا ، تیاده  رون و  نآ  اریز  درک ؛ شرافس  نآ  هب  ندز  گنچ  نآرق و  تیاعر  هب  ار  شباحصا  مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« تسا رون  یتخس ، کیرات و  بش  رد  هدننک و  تیاده  زور  رد  نآرق  هک  دینادب  »

.دنک یم  تیاده  ار  هدنامرد  حضاو و  ار  دصق  نشور ، ار  هار  داشرا ، ار  ناهارمگ  تیاده ، ار  مدرم  نآرق 

: نآرق نتفرگ  ارف  هب  قیوشت 

: دومرف یم  و  درک ، یم  قیوشت  میرک  نآرق  نتخومآ  هب  ار  شباحصا  مالسلا  هیلع  ماما 

رامیب ياه  هنیـس  يدوبهب  افـش و  نآ  رون  زا  تسا ، اه  لد  راهب  هک  دیمهفب  کین  ار  نآ  تسا و  راتفگ  نیرتهب  هک  دـیزومایب  ار  نآرق  »
.(2)« تسا اه  ناتساد  نیرت  شخب  دوس  هک  دینک  توالت  وکین  ار  نآرق  دیهاوخب و  ار 
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.تسا هتفاین  هار  هجو  چیه  هب  نآ  رد  لطاب  هک  تسا  گرزب  يادخ  باتک  رب  دیجمت  ياه  هناشن  زا  رپ  تاملک  نیا 

: نآرق ظفح 

فورعم رعاش  قدزرف »  » درک قیوشت  نآرق  ظفح  هب  ار  وا  ماما  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دناوخ ، یم  ارف  نآرق  ظفح  هب  ار  شباحصا  ماما 
: دومرف قدزرف  ردپ  هب  ماما  دندمآ  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  شردپ  اب  وا  دوب ،

؟» یتسیک وت  - »

.متسه یعشاجملا » هعصعص  نب  بلاغ   » نم - 

؟» یتشاد يدایز  نارتش  وت  - »

.یلب - 

؟» يدرک هچ  ار  تنارتش  - »

.درب نیب  زا  ار  اه  نآ  اه  يراتفرگ  ثداوح و  - 

«. تسا نآ  هار  نیرتهب  نآ -  هب  قح  نتفر  نآ -  - »

: دومرف وا  هب  و  دش ، بلاغ »  » هجوتم ماما  سپس 

.درک قدزرف »  » هب هراشا  و  تسا ؟ یسک  هچ  ناوج  نیا  - »

.تسا رعاش  نم و  دنزرف  نیا  - 

.تسا رعش  زا  رتهب  نآ  دومرف : و  درک ، قیوشت  نآرق  يریگارف  هب  ار  وا  ماما 

«. تسا رعش  زا  رتهب  هک  زومایب  نآرق  وا  هب  »

نیا رد  و  دنک ، ظفح  ار  نآرق  ات  درک  دیقم  ار  دوخ  لاس  کی  .دش  نآرق  ظفح  رب  دـهعتم  داد و  تفریذـپ  ار  ماما  تحیـصن  قدزرف » »
: دیوگ یم  هراب 
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ٌعشاجم دیدح  یف  یلجر  َّبص  امو 

(1) اهُدیرا یل  ٌهجاح  الا  ردقلا  َعم 

« متشاد زاین  هک  يا  هزادنا  هب  رگم  درکن  ریگ  تخس  ینهآ  هلت  رد  میاپ  »

.دوب نآ  یناعم  رب  فوقو  میرک و  نآرق  ظفح  دوب ، هدرک  دصق  قدزرف »  » هک يزاین 

: نآرق متخ  ماگنه  ماما  ياعد 

: دناوخ یم  اعد  نیا  اب  ار  ادخ  میرک  نآرق  متخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 

، رب ِّلـک  نم  َهمینغلاو  ِناـمیإلا ، َقئاـقح  َقاقحتـساو  ِراربـألا ، َهـقفارمو  َنینقؤـملا ، َصـالخإو  َنیتـبخملا ، تاـبخإ  َکـلأسأ  ینإ  َّمـهللا  »
.(2)« ِرانلا نم  َهاجنلاو  ِهنجلاب ، َزوفلاو  َکترفغم ، َمئازعو  َکتمحر ، َبوجوو  ٍمثإ ، ِّلک  نم  َهمالسلاو 

زا يرادروخرب  نامیا و  تفرعم ، قیاقح  كرد  یگتـسیاش  ناکین و  اب  ینیـشن  مه  نیقی ، لها  صالخا  نانتورف و  ینتورف  اراگدرورپ  »
تشهب و هب  ندیـسر  اب  يراگتـسر  وت ، شزرمآ  هب  قیفوت  وت ، تمحر  كرد  یگتـسیاش  يدـیلپ و  یتشز ، زا  يرود  یکین ، ریخ و  ره 

.منک یم  تساوخرد  وت  زا  ار  خزود  شتآ  زا  ییاهر 

: تسا نیا  نآ  دناوخ و  یم  ار  نآ  نآرق  متخ  ماگنه  رد  هک ، تسا  هدش  لقن  ماما  زا  يرگید  ياعد 

ُهنإف ینَتیقبَأ ، ام  ِهیلع  یِّنعأَو  یناسل ، ِنآرقلاب  قلطأَو  يرصب ، ِنآرقلاب  رونو  یندب ، ِنآرقلاب  لمعتـساو  يردص ، ِنآرقلاب  حرـشا  َّمهللا  »
(3)« َکب َّالإ  َهوق  الَو  َلوح  ال 
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: تسا اه  لد  راهب  نآرق 

: دومرف و  درک ، لالدتسا  تسین  زاین  یب  نآ  زا  سک  چیه  تسا و  نآرق  رد  هک  يدیاوف  هب  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

لد راهب  نآرق  رد  .تسا  هداددنپ  دشاب ، یم  شخب  ینمیا  هلیسو  ادخ و  راوتسا  نامسیر  هک  نآرق  هب  ار  همه  ناحبـس ، دنوادخ  انامه  »
.(1)« تفای ناوتن  نآرق  رد  زج  شناد  ياه  همشچ  هک  تسا  بلق  يالج  يارب 

نیا تسا و  هدوتـس  ار  نآ  هدرک و  نایب  میرک  نآرق  لضف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  دوجو  ثیداحا  نیا  زا  يدایز  ياـه  هنومن  و 
يا ههبـش  دنک و  یم  تیاکح  تفرعم  ملع و  ياه  هنیمز  همه  رب  وا  لماک  هطاحا  زیزع و  دنوادخ  باتک  هب  وا  لماک  یهاگآ  ملع و  زا 

یلـص ربمایپ  ملع  رهـش  هزاورد  وا  هک  ماما  زا  تسا  هدشن ؛ فقاو  نآ  تقیقح  مهف  میرک و  نآرق  رب  هباحـص  زا  يدـحا  ریغ  هک  تسین 
.تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا 

میرک نآرق  زا  (ع ) ماما ریسفت 

هراشا

هب شناگدـنب  هب  لاعتم  يادـخ  تلاسر  هک  يراک  دوب -  میرک  نآرق  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  رظن  دروم  راک  نیرت  مهم 
رد تسناد  یمن  وا  زا  ریغ  یـسک  اریز  دوـب و  هدرک  ضرف  ناـنآ  رب  ماـکحا  هک  تسا  یماـگنه  وا  لـماک  شور  تشاد و  یگتـسب  نآ 
هب ار  اه  نآ  همه  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  اریز  تسیچ  دّیقم ، قلطم و  نّیبم ، لمجم  صاخ ، ماعو و  خوسنم  خسان ، نآرق 

: دومرف و  هدرک ، حیرصت  نآ  هب  دوخ  مه  ماما  تخومآ و  وا 
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رد هچ  هار و  رد  هچ  زور و  رد  هچ  بش و  رد  هچ  هک  تسین  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  مسق  ادـخ  هب  اریز  دیـسرپب ، نم  زا  ار  ادـخ  باتک  »
«. تخومآ نم  هب  ار  نآ  لیوأت  و  دناوخ ، نم  يارب  ار  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  رگم  دشاب ، هدش  لزان  لزنم 

وا رب  يزیچ  يدوب  بیاـغ  وت  رگا  سپ  نینمؤملاریما  يا  تفگ : رخـسمت  هب  ثیبخ  كاـپان  ءاّوک ) نبا   ) عمج نآ  ياـه  هنیزوب  زا  یکی 
؟ دش یمن  لزان 

: دومرف داد و  ار  وا  باوج  ماما 

، مدوب ربخ  یب  نآ  زا  نم  .درک و  یم  ظفح  نم  يارب  دش ، یم  لزان  وا  رب  نآرق  هک  هنوگ  نآ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »
و درک ، لزان  نانچ  نینچ و  نم  رب  ادخ  وت  زا  دـعب  یلع ، يا  دومرف : یم  و  دـناوخ ، یم  نم  يارب  ار  نآ  مدیـسر ، یم  وا  تمدـخ  هب  ات 

.(1)« تخومآ یم  نم  هب  ار  نآ  لیوأت  لیزنت و  وا  سپ  تسا ، نانچ  نینچ و  نآ  لیوأت 

لزان گرزب  يادخ  باتک  زا  ربمایپ  رب  هچنآ  مامت  هک  درک  دهعت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع ماما  طسوت  تایآ  زا  یـضعب  ریـسفت  زا  هچنآ  لاح  ره  هب  .دنک و  نایب  ار  نآ  رارـسا  قئاقد و  تایوتحم ، و  دنک ، ریـسفت  دوش ، یم 

: مینک یم  نایب  اجنیا  رد  ار  تسا ، هدیسر  ام  هب  مالسلا 

هحتاف هروس 

هراشا

ُنیعتسن 5} َكایإو  ُدبعن  َكایإ  ِنیدلا 4  موی  ِکلام  ِمیحرلا 3  ِنمحرلا  َنیملاعلا 2  ِّبر    ِ هّلل ُدمحلا  میحرلا 1  ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب  }

: مینک یم  نایب  تسا ، هدیسر  ام  هب  ماما  زا  هچنآ  قباطم  ام  هک  تسا  ییاه  ثحب  اجنیا  رد 

: تسا هروس  زا  یئزج  هّللا  مسب 
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.دشاب یم  هروس  ره  رد  نآ  ندوب  ءزج  تسا  هدش  دراو  ماما  زا  هک  صوصن  قبط  دزن  هّللا  مسب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم هتخانـش  هّللا  مسب  لوزن  هب  رگید  هروس  يادـتبا  هروس و  ره  نایاپ  اـنامه  و  تسا ، هروس  نآ  زا  يا  هیآ  هروس  ره  لوا  رد  هّللا  مسب  »
.(1)« تسا هتشاد  رارق  نآ  لوا  رد  هّللا » مسب   » هکنیا رگم  تسا ، هدرکن  لزان  نامسآ  زاار  یباتک  لاعتم  يادخ  دوش و 

: دومرف یم  و  تسا ، هحتاف  هروس  زا  صوصخم  یئزج  هّللا » مسب   » هک درک  یم  دیکات  مالسلا  هیلع  ماما 

یم درمـش و  یم  هروس  نآ  زا  يا  هیآ  ار  نآ  و  دـناوخ ، یم  ار  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  تسا ، هحتاـف  زا  هّللا  مسب 
.(2)« تسا یناثملا  عبس  باتکلا ، هحتاف  دومرف :

: هّللا مسب  ياهدنب 

: زا دنترابع  نآ  تارقف  هّللا و  مسب  ياهدنب 

« هّللا »

بیغ و ملاـع  وا  شدوـخ ، رگم  درادـن  نآ  هنک  تفرعم و  هب  هطاـحا  یـسک  هـک  یـسدقم  تاذ  يارب  تـسا  هدـش  هتخانـش  مَـلَع  نآ  و 
نیا رد  دیبل »  » هک يروط  هب  تسا  هدش  هتخانـش  وا  تیلهاج  نامز  رد  یتح  یلاعت  يادـخ  يارب  هللا  مسا  تیملع  نیا  و  تسا ، تداهش 

: تسا هتفگ  هراب 
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ُلطاب   َ هّللا الَخ  ام  ءیش  ُّلک  الأ 

ُلئاز َهلاحم  ٍمیعن ال  ُّلکو 

.دوش یم  لیاز  راچان  هب  یتمعن  ره  و  تسا ، لطاب  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  ره  نادب 

« ِنمحَّرلا »

همه يارب  وا  هماع  تمحر  لومـش  رب  لیلد  شا  هیلامک  تافـص  هدرک و  فیـصوت  تمحر  هب  ار  شدوخ  سدـقم  سفن  میظع ، قلاـخ 
.تسا ربارب  يواسم و  روط  هب  رافک  ناناملسم و 

عطق ار  اه  نآ  قزر  زور  کی  یتح  هک ، قلخ  رب  قلاخ  ینابرهم  ینعی  نمحرلا ، : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  و 
.(1)« دننک عطق  ار  دوخ  تعاطا  اه  نآ  هچرگا  دنک ، یمن 

« ِمیحَّرلا »

َناـکَو : } تسا هدوـمرف  لاـعتم  يادـخ  اریز  تسا ، ناـنمؤم  هب  وا  هصاـخ  تاـضویف  نآ  تسا و  ندوـب  میحر  میظع  قلاـخ  تافـص  زا 
.(2){ ًامیحَر َنینمؤملاب 

« .تسا نابرهم  هراومه  نانمؤم  هب  تبسن  وا  «و 

: هروس تیمها 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دیامرف  یم  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  تسا و  میرک  نآرق  ياه  هروس  نیرت  مهم  زا  هروس  نیا 
: دومرف هروس  نیا  نأش  رد  ملسو  هلآ  هیلع و 

هحتاف هروس  نم  تسا : هدومرف  لجوزع  يادخ  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  »
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یم لاؤس  ار  هچنآ  تسا  نم  هدـنب  يارب  تسا ، نم  هدـنب  زا  شفـصن  نم ، زا  شفـصن  مدرک ، میـسقت  ما  هدـنب  مدوخ و  نیب  ار  باتکلا 
.دنک

نم رب  سپ  درک ، زاغآ  نم  مان  هب  نم  هدنب  دیوگ : یم  هلالج  لج  يادخ  ِمیحرلا ،} ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب  : } دیوگ یم  هدـنب  هک  یماگنه 
.منک كرابم  ار  وا  لاوحا  مناسرب و  مامتا  هب  ار  وا  روما  تسا  قح 

دراد هک  یتمعن  دناد  یم  و  دنک ، یم  شیاتـس  ارم  نم ، هدنب  دیوگ : یم  لجوزع  يادخ  َنیملاعلا ،} ِّبر    ِ هّلل ُدـمحلا  : } تفگ یتقو  و 
ایند و رد  وا  تمعن  هب  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  تسا ، نم  ینابرهم  هب  دوش  یم  عفد  وا  زا  هک  ییاه  يراتفرگ  تسا و  نم  بناج  زا 

.منک رود  وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  يایالب  میازفایب و  ترخآ 

میحر نمحر و  نم  هک  داد  تداهـش  نم  يارب  نم  هدنب  دیوگ : یم  هلالج  لج  يادخ  ِمیحَّرلا ،} ِنمحَّرلا  : } دیوگ یم  هک  یماگنه  و 
.منک وا  بیصن  يدایز  ياطع  منک و  دنم  هرهب  متمحر  زا  ار  وا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  متسه ،

فارتعا وا  هک  هنوگ  نآ  هک ، مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  دـیوگ : یم  لاعتم  يادـخ  ِنیدـلا ،} موی  ِکـلام  : } دـیوگ یم  هک  یلاـح  رد  و 
شیازفا ار  وا  ناهانگ  مریذـپ و  یم  ار  وا  ياه  یکین  و  منک ، یم  ناـسآ  وا  رب  ار  زور  نآ  باـسح  متـسه ، ازج  زور  کـلام  نم  درک ،

.مهد یمن 

شتدابع و  مریگ ، یم  هاوگ  ار  امش  دتسرپ ، یم  ارم  تفگ ، تسرد  نم  هدنب  دیوگ : یم  لجوزع  يادخ  ُدبعن ،» َكایإ  : » تفگ یتقو  و 
.دندوب نم  تدابع  رد  وا  فلاخم  هک  دوش ، یناسک  کشر  دروم  هک  یباوث  مهد ، یم  باوث  ار 
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ار امـش  دش ، هدـنهانپ  نم  هب  و  تساوخ ، کمک  نم  زا  نم  هدـنب  دـیوگ : یم  لاعتم  يادـخ  ُنیعتـسن ،} َكایإو  : } دـیوگ یم  یتقو  و 
.مریگب ار  وا  تسد  یگدنامرد  زور  مسرب و  وا  دایرف  هب  اه  یتخس  رد  منک و  يرای  ار  وا  شراک  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ 

وا يارب  و  تسا ، نم  هدـنب  يارب  نیا  دـیامرف : یم  لجوزع  يادـخ  هروس ، رخآ  اـت  ..َمیقتـسُملا ،} َطارـصلااندها  : } دـیوگ یم  یتقو  و 
نمیا ار  وا  دسرت  یم  هچنآ  زا  و  منک ، یم  اطع  دراد  وزرآ  هچنآ  و  مدرک ، تباجا  ما  هدنب  زا  و  دنک ، تساوخرد  وا  هک  ار  هچنآ  تسا 

.(1)« منک یم 

نیاربانب دـشاب ؛ یم  مالـسا  رد  تادابع  نیرترب  هک  تسا ، زاـمن  زا  یئزج  نآ  و  تسا ، میرک  نآرق  ياـه  هروس  نیرترب  زا  هروس  نیا  و 
.میهد یم  رارق  ثحب  دروم  فلتخم  تاهج  زا  ار  نآ 

: نآ لوزن  ناکم 

تـسا نیا  نآ  لیلد  .تسا و  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هک  هنوگ  نآ  .دش  لزان  سدـقم  هکم  رد  هکرابم  هروس  نیا 
..تسا زامن  زا  یئزج  هحتاف  دناوخ و  یم  زامن  هکم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

: هروس نیا  ياه  مان 

هراشا

: اه نآ  هلمج  زا  دش ، هدیمان  فلتخم  ياه  مسا  هب  هکرابم  هروس  نیا  و 

381 ص :
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هحتاف

.(1) تسا هدیدرگ  بعشنم  نآ  زا  نآرق  تایآ  ریاس  تسا و  لصا  نآ  اریز  دش ؛ هدیمان  هحتاف  هب  هروس  نیا 

یناثملا عبس 

نآرق مسا  یناثم  هکنیا  يارب  ای  و  زامن ، ره  رد  رارکت  رطاخ  هب  ای  دـشاب  یم  مان  نیا  هب  هک  تسا ، یناثملا  عبـس  هروس  نیا  ياه  ماـن  زا 
يادخ اریز  تسا ، میظع  نآرق  تایآ  نیرتگرزب  سپ  تسا ، هیآ  تفه  باتکلا  هحتاف  تسا و  میرک 

.میداد میظع  نآرق  دمح و  هروس  وت  هب  ام  . (2){ َمیظعلا ِنآرقلاَو  یناثملا  نم  ًاعبس  َكانیتآدقلَو  : } تسا هدومرف  لاعتم 

دمح ینعم 

هراشا

هدش تیاور  دمح  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  و  تسین ، شرامش  لباق  هک  تسا  لاعتم  يادخ  ياه  تمعن  رب  شیاتس 
: تسا

رداق اریز  .دنتسین  تخانش  ای  شرامش و  لباق  اهنآ  زا  یـضعب  اما  دشاب ؛ یم  نشور  شناگدنب  هب  لاعتم  يادخ  ياه  تمعن  زا  یـضعب  »
.(3)« دومرف اطع  ام  رب  هچنآ  رب  ار  ادخ  مینک  یم  شیاتس  دییوگب  دومرف : اه  نآ  هب  سپ  دنتسین ، لیصفت  هب  اه  نآ  عمج  تخانش  هب 

382 ص :
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« َنیملاعلا ِّبر  »

روما تایتاذ و  مامت  هب  هاگآ  هدنز و  ریغ  هدنز و  تادوجوم  همه  هدننک  ریبدت  هدننک ، هدنز  هدنروآ ، دیدپ  قلاخ ، نامه  ّبر 

: تسا هدش  تیاور  نیملاعلا  بر  يارب  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تسا و  اه  نآ 

یم هک  ییاجنآ  زا  اه  نآ  هب  يزور  ندـناسر  تسا و  اه  نآ  قلاخ  تاناویح و  تادامج و  زا  تاقولخم  مامت  زا  اه  تعاـمج  کـلام  »
مامت و  دنک ، یم  تیامح  اه  نآ  زا  .دهد  یم  اذغ  شیزور  زا  و  دـنک ، یم  نوگرگد  شتردـق  اب  ار  تاناویح  .دـنناد  یمن  ای  دـنناد و 

یـشالتم .دنوشن و  یـشالتم  ات  دنک ، یم  يراد  هگن  تظفاحم و  شتردق  اب  ار  تادامج  .دنک و  یم  هرادا  شتحلـصم  هب  انب  ار  اه  نآ 
هب رگم  .دور  یمن  ورف  نیمز  وا  تردق  ابو  دنک ، یم  ظفح  نیمز  يور  رب  نداتفا  زا  ار  نامـسآ  .دنبـسچب  ات  دنک  یم  ظفح  ار  اه  هدش 

.(1)« وا رما 

{ ِمیحَّرلا ِنمحَّرلا  }

.تسین نآ  همادا  هب  يزاین  دش و  ماجنا  هتشذگ  ثحب  رد  ود  نیا  ریسفت 

{ ِنیِّدلا موی  ِکلام  }

.تسا هدیسرن  نآ  يارب  يریسفت  نیقتم  ماما  زا  دشاب و  یم  ایند  روما  نیرت  كانسرت  نیرت و  تخس  اریز  ترخآ ؛ زور  کلام  ینعی 

{ ُنیعتسن َكایإو  ُدبعن  َكایا  }

وا ریغ  زا  میبـلط و  یم  کـمک  وا  زا  و  مینک ، یمن  شتـسرپ  ار  وا  ریغ  مینک و  یم  شتـسرپ  ار  لاـعتم  يادـخ  اـم  هک  تـسا  نـیا  دارم 
ریمض اریز  میهاوخ  یمن  کمک 
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.دنا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  وحن  ياملع  تسا  یلاح  رد  نیا  دراد و  تلالد  صاصتخا  رب  اجنیا  رد  لصفنم 

{ َمیقتسُملا َطارصلا  اندهإ  }

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

.(1)« مینک تعاطا  ار  وت  زین  نامرمع  هیقب  رد  ات  هدب  همادا  میدرک ، تعاطا  ار  وت  يدرک و  اطع  ام  هب  هتشذگ  رد  هک  ار  یقیفوت  »

.تسا لاعتم  يادخ  باتک  نامه  دارم  دش ، تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 

.(2) تسا مالسا  دارم  هدش ، هتفگ  و 

{ َنیِّلآضلا َالو  مهیلَع  ِبوضغملا  ِریغ  مهیلع  َتمعنأ  َنیذَّلا  َطارص  }

: دومرف و  درک ، ریسفت  نینچ  نیا  ار  هیآ  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  تیاور 

: دومرف هدرک و  ریسفت  نینچ  نیا  ار  هیآ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا 

تمعن یتمالـس ، لام ، هک  ییاه  نآ  هن  يا ، هدرک  اطع  ار  تدوخ  تعاـطا  نید و  هب  تمعن  قیفوت  اـه  نآ  هب  هک  یناـسک  هار  هب  ار  اـم 
«. دنقساف ای  رافک  اه  نآ  یلو  يداد ،

: دومرف

: تسا هدومرف  اه  نآ  هرابرد  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  «و 

ِنیِّیبَّنلا نِم  مهیلع    ُ هّللا َمعنَأ  َنیذَّلا  عم  َکئلوأف  َلوسَّرلاو    َ هّللا عُطی  نمو  »
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.(2)(1)« ًاقیفَر َکئلوأ  َنسَحو  َنیحلاَّصلاو  ِءادهُّشلاو  َنیقیِّدصلاو 

اه نآ  هب  ار  دوخ  لماک  تمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  و 
.دنتسه یبوخ  ياه  قیفر  اه  نآ  هک  ناحلاص  ادهش و  ناقیدص ، ناربمایپ ، دننام  تسا و  هداد 

، يراصن نیلاض ،  » هب دارم  و  دنشاب ، یم  شلوسر  نانمـشد  ادخ و  نانمـشد  دوهی ، نامه  مهیلع » بوضغم   » هب دارم  هک  هدش  تیاور  و 
.(3) دندش ناشدوخ  یناسفن  ياوه  وریپ  دندش و  هارمگ  قح  زا  هک  تسا  ییاه  نآ 

حیحـص زامن  نآ  نودـب  دـش و  زامن  ءزج  نیا  تفای و  نایاپ  تسا ، میرک  نآرق  هروس  نیرت  مهم  هک  هحتاف ، هروس  ریـسفت  اجنیا  رد  و 
«. باتکلا هحتاف  هب  رگم  تسین  زامن  : » تسا ثیدح  رد  تسین و 

هرقب هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هدش  لزان  ینم  رد  عادولا  هجح  رد  نآ  هک  نآ  زا  هیآ  کی  رگم  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  نآ  و 

: تسا نیا  هیآ  نآ 

.(4){ َنوملُظی ْمهو ال  ْتَبسک  ام  ٍسفن  ُّلک  یَّفوت  َّمث    ِ هّللا یلا  ِهیف  َنوعجرت  ًاموی  اوقتاَو  }

سک ره  زور  نآ  رد  سپس  دننادرگ ؛ یم  زاب  ادخ  يوس  هب  ار  امش  هک  دیسرتب  يزور  زا  و 
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.دش دهاوخن  متس  اه  نآ  هب  و  دوش ، یم  هداد  سپزاب  لماک  روط  هب  هداد  ماجنا  هک  يراک  ره  يارب 

، میدرکن ادیپ  یسرتسد  هرقب  هروس  همه  ریسفت  هب  ام  نوچ  هدش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  هیآ  هرقب 286  هروس 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  صوصخ  هب  هک  مینک  یم  رکذ  ار  یتایآ  ریسفت  طقف 

{ ُمیظع ٌباذع  ْمهلو  ٌهواشغ  ْمهراصبأ  یلعو  ْمهعمس  یلعو  ْمهبولق  یلع    ُ هّللا َمتخ  }

.تسا اه  نآ  راظتنا  رد  یگرزب  باذع  و  دش ، هدنکفا  يا  هدرپ  ناشیاه  مشچ  رب  و  هداهن ، رهم  نانآ  ياه  شوگ  اه و  لد  رب  ادخ 

یمن یعفن  یهلا  فراعم  زا  هک  تسا  يا  هدرپ  نارفاک  ياه  لد  رب  ینعی  هداهن  رهم  اه  نآ  ياه  لد  رب  ادـخ  مهبولق } یلع    ُ هّللا َمتخ  }
: تسا هدومرف  اه  نآ  هرابرد  لاعتم  يادخ  و  دنرب ،

.(1){ ...اِهب اُونمؤیال  ٍهیآ  َّلک  اوری  نإو  ًارقو  ْمهناذآ  یفو  ُهوهقفی  نأ  ًهنکأ  ْمهبوُلق  یلع  اَنلعجو  }.. 

ار قح  ياه  هناشن  مامت  رگا  هک  میا  هداد  رارق  ینیگنـس  اه  نآ  شوگ  رد  و  دنمهفن ، ارنآ  ات  میا  هدـنکفا  اه  هدرپ  اه  نآ  ياه  لد  رب  و 
.دنروآ یمن  نامیا  دننیبب ، مه 

: دندومرف لاعتم  يادخ  نینچمه 

{ َنوبسکَی اوناک  اَّم  مِهبولق  یلع  َنار  لب  َّالک  }

.تسا هتسشن  ناشیاه  لد  رب  يراگنز  نوچ  ناش  لامعا  هکلب  دنرادنپ ، یم  اه  نآ  هک  تسین  نینچ 

: تسا هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یتیاور 
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وا ملع  اضق و  قفاوم  ات  دش ، هدز  رهم  اه  نآ  ياه  شوگ  اه و  لد  رب  سپ  دنروآ ، یمن  نامیا  اه  نآ  هک  تسا  نیا  لاعتم  يادخ  ملع  »
{ ْمُهعمسأل ًاریخ  ْمهیف    ُ هّللا َملع  ولَو  : } دیا هدینشن  ار  لاعتم  يادخ  هدومرف  ایآ  دشاب ، اه  نآ  رب 

.دناسر یم  اه  نآ  شوگ  هب  ار  قح  فرح  دید  یم  اه  نآ  رد  يریخ  دنوادخ  رگا  و 

{ ٌمیلع ٍءیش  ِّلکب  َوهو  ٍتاوامس  َعبس  َّنهاوسف  ِءامسلا  یلإ  يوتسا  َّمث  ًاعیمج  ِضرألا  یف  اَّم  مکل  َقلخ  يذلا  َوه  }

زیچ همه  هب  وا  .درک  بترم  يارب  نامسآ  تفه  سپس  دیرفآ ، امـش  يارب  دراد ، دوجو  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  ییادخ  وا 
.تسا هاگآ 

اهنآ زا  اـت  هدرک ، قـلخ  ناـسنا  يارب  ار  تاـناویح  ناـهایگ و  نیمز  رد  هک  تسا  نیا  ناـسنا  رب  لاـعتم  يادـخ  گرزب  ياـه  تمعن  زا 
لاعتم يادـخ  ینعی  دراد ؛ رظن  اهنآ  تایونعم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  و  دـنوش ، دـنم  هرهب  نآ  تاـیدام  زا  دـننک و  هدافتـسا 

.تسا هدرک  قلخ  نتفرگ  تربع  ندید و  يارب  ار  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما 

زا و  دیروآ ، تسد  هبار  وا  تیاضر  دیریگب و  تربع  نآ  زا  ات  درک ؛ قلخ  امـش  يارب  ار  تسا  نیمز  رد  هچنآ  هک  تسا  یـسک  نآ  وا  »
دوجو هب  ار  يارب  بترم  مکحم و  نامـسآ  تفه  تروص  هب  ار  نآ  و  قلخ ، ار  نامـسآ  سپـس  دـینک ، ظفح  ار  دوخ  وا  شتآ  باذـع 

امش حلاصم  يارب  ار  تسا  نیمز  رد  هچنآ  سپ  دناد  یم  ار  حلاصم  همه  زیچ  همه  هب  ملع  رطاخ  هب  تسا و  اناد  يزیچ  ره  هب  وا  .دروآ 
.(1)« ...درک قلخ  مدآ  نادنزرف  يا 
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{ َنم َناکَو  َربکتساَو  َیبأ  َسیلبإ  ّالإ  اودجسَف  َمدال  اودُجسا  ِهکئالَملل  اَنُلق  ذإَو  }

ربکت دز و  زابرـس  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجـس  یگمه  دینک ؛ عضاوت  هدجـس و  مدآ  يارب  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هک  یماگنه  نک  دای 
.دش نارفاک  زا  دیزرو و 

هدجـس ار  مدآ  تینهت  دـصق  اب  لاعتم و  يادـخ  زا  رکـشت  يارب  داد  روتـسد  هکئالم  هب  درک ، قلخ  ار  مدآ  لاعتم  يادـخ  هک  یماگنه 
كاخ زا  شتآ  ناوت  و  شتآ ، زا  ار  سیلبا  هدیرفآ و  لگ  زا  ار  وا  هک  درک  ضارتعا  ادخ  هب  دیزرو و  ربکت  درک ، راکنا  سیلبا  دـننک ،

.درک ذاختا  ار  سایق  تسا و  رترب 

«. دوب سیلبا  درک  سایق  هک  یسک  نیلوا  : » تسا ثیدح  رد  و 

ایبنا رگید  تازجعم  اب  هسیاقم  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تازجعم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  يدوهی  یـصخش  و 
: تفگ درک و  لاؤس 

؟ تسا لیبق  نیا  زا  يزیچ  دمحم  يارب  ایآ  دندرک ، هدجس  ار  وا  هکئالم  هک  تسا  مدآ  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مدآ و تلیضف  هب  یلو  دندیتسرپن ، ادخ  نودب  ار  مدآ  اه  نآ  ینعی  دوبن ؛ تعاطا  هدجس  مدآ  هب  ادخ  هکئالم  هدجس  یلو  دوب  هنوگنیا  »
شتوربج و اب  لاعتم  يادخ  دش و  هداد  شزرا  همه  زا  شیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  و  دـندرک ، فارتعا  ادـخ  تمحر 

یلومعم مدآ  زا  رتـشیب  نیا  و  دنتـسرفب ، دورد  وا  رب  ناـشزامن  رد  دـندش  فـظوم  ناـنمؤم  و  دنداتـسرف ، دورد  وا  هب  یگمه  هکئـالم ،
.(1)« تسا
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{ َنیعشاَخلا یلَع  َّالإ  ٌهریبَکل  اهَّنإو  ِهالَّصلاَو  ربَّصلِاب  اُونیعتساَو  }

.تسا نارگ  ناعشاخ  ياربزج  راک  نیا  و  دییوج ، يرای  زامن  هزور و  زا 

ناسنا يارب  مهم  يا  هثداح  رگا  .تسا  هزور  اـجنیا  رد  ربص  زا  دارم  دـیریگب و  کـمک  ربص  زا  هک  تسا  هداد  روتـسد  لاـعتم  يادـخ 
نینچمه تسا و  هدومرف  هضافا  ار  هلیـسو  نآ  لاـعتم  يادـخ  تسا  هدـش  لزاـن  ناـسنا  هب  هک  هصغ  مغ و  ندرب  نیب  زا  يارب  داد  يور 

زاـمن هب  داد ، یم  خر  يدـمآ  شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  رگا  دوش  یم  عفد  ـالب  نآ  هلیـسو  هب  هک  زاـمن  زا  نتفرگ  کـمک 
.(1) دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  و  دش ، یم  هدنهانپ 

: دومرف وا  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 

{ ِهالَّصلاو ِربَّصلاب  اُونیعتـسا  : } دیامرف یم  لاعتم  يادخ  اریز  دریگب ؛ هزور  دیاب  دمآ  دوجو  هب  یتخـس  دـمآ  شیپ  يدرم  يارب  هاگره  »
.(2) ربص تبسن  هب  هزور 

46 َنوعجار } هیلإ  مهَّنأو  ْمهِّبر  اُوقالم  مهَّنأ  َنونظی  َنیذَّلا  }

هدننک رادید  دنناد  یم  هک  دنتسه  دنا  یناسک  اه  نآ 

.دندرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  دنا و  شیوخ  راگدرورپ 

یباحص هرابرد  كاپ و  دنزرف  كاپ  رـسای » رامع   » ربمایپ گرزب  یباحـص  هرابرد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  همیرک  هیآ  نیا 
.تسا هدش  لزان  نوعظم » نب  نامثع   » گرزب

: دومرف درک و  ریسفت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 
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یم هداد  ازج  باقع  باوث و  هب  و  دنهد ، یم  سپ  باسح  اه  نآ  دندرگ ، یم  روشحم  دنوش و  یم  هتخیگنارب  اه  نآ  هک  دنراد  نیقی  »
.(1)« تسا نیقی  اجنیا ، رد  نظ  و  دنوش ،

{ َنورصُنی ْمه  الَو  ٌلدع  اَهنم  ُذخؤی  الَو  ٌهَعافش  اهنِم  ُلبُقی  الَو  ًائیَش  ٍسفن  نَع  ٌسفَن  يزَجت  ًاموَی َال  اوُقتاَو  }

دش دهاوخ  لوبق  وا  زا  یضوع  هن  دوش ، یم  هتفریذپ  تعافش  هن  وا  زا  دوش  یمن  تازاجم  يرگید  ياج  یسک  هک  دیسرتب  يزور  زا  و 
.دوش یم  يرای  هن  و 

ییاه یتخـس  نآ  لباقم  رد  اه ، نآ  شاداپ  راد  هدهع  وا  و  تسا ، لاعتم  يادخ  دزن  يا  هدنزرا  ماقم  نیقتم  ناشئایـصوا و  ایبنا و  يارب 
.درب یم  الاب  گرزب  شاداپ  زور  رد  ار  اه  نآ  ردق  ماقم و  لاعتم  يادخ  تسا و  هدش  دندیشک  مدرم  تیاده  رد  هک 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا 

، دشابن نمؤم  نم  تعافش  هب  هک  یـسک  .دنک و  یمن  دراو  نم  ضوح  هب  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتـشادن  نامیا  نم  ضوح  هب  هک  سک  ره  »
«. دناسر یمن  وا  هب  ارم  تعافش  ادخ 

یهاـنگ نوـچ   ) دـشاب یمن  ناـنآ  رب  يزیچ  ناراـکوکین  دـشاب و  یم  مـتما  زا  رئاـبک  لـها  يارب  نـم  تعافــش  اـنامه  : » دوـمرف سپس 
.(2) (« دنرادن

َدنع ْمکل  ٌریخ  ْمکلذ  ْمکـسُفنأ  اولتقاَـف  مِکئراـب  یلإ  اُوبوتف  َلـجعلا  ُمکذاـخِّتاب  ْمکـسفنَأ  ْمتملَظ  ْمکنإ  ِموق  اَـی  ِهموقل  یَـسوم  َلاـق  ذإَو  }
{ ُمیحَّرلا ُباوتلا  َوه  هَّنإ  ْمکیلَع  َباتف  ْمکئراب 

هب دینک و  هبوت  سپ  دیدرک ، متس  دوخ  هب  شتسرپ  يارب  هلاسوگ  باختنا  اب  امش  نم ، موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  یسوم  هک  یماگنه 
هک ار  ناتدوخ  زا  يدارفا  دیدرگرب و  دوخ  قلاخ  يوس 

390 ص :

.1/153 نازیملا : . 1/214 نمحرلا : بهاوم  - - 1
.16 قودصلا : یلامأ  - - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 780 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


؛ دریذپ یم  ار  امش  هبوت  دنوادخ  سپس  تسا ، رتهب  ناتراگدرورپ  دزن  امش  يارب  راک  نیا  اریز  دیشکب  ار  دنتفرگ  شتـسرپ  هب  هلاسوگ 
.تسا میحر  ریذپ و  هبوت  وااریز 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

دنزرف ردپ ، ردارب و  درم ، و  دنتشادرب ، ار  اهدراک  سپ  دیشکب ، ار  رگیدکی  امش  زا  یضعب  دومرف : تسیچ ؟ ام  هبوت  دنتفگ  یـسوم  هب  »
ادخ سپ  دندش ، هتشک  رفن  رازه  داتفه  اه  نآ  زا  ات  دوش ، یم  هتشک  یسک  هچ  هک  تشادن  یـسرت  مسق  ادخ  هب  و  تشک ، یم  ار  دوخ 

ار لتاق  هبوت  و  دیـشخب ، دش  هتـشک  هک  ار  یـسک  ادخ  دنرادرب ، نتـشک  زا  تسد  هک  هدـب ، روتـسد  اه  نآ  هب  دومرف : یحو  یـسوم  هب 
.(1)« تفریذپ

، دـندش تسرپ  هلاسوگ  دـید  تشگرب ، شموق  يوس  هب  دـش و  جراخ  تاـقیم  يارب  هک  یماـگنه  یـسوم  هک  تسا  یمق  ریـسفت  رد  و 
: تفگ اه  نآ  هب  یسوم 

.(2){ ْمکسُفنأ اولتقاَف  مِکئراب  یلإ  اُوبوتف  َلجعلا  ُمکذاخِّتاب  ْمکسفنَأ  ْمتملَظ  ْمکنإ  ، } موق يا  »

«. دیشکب ار  رگیدکی  ناتدوخ  دینک و  هبوت  سپ  دیدرک ؛ متس  دوخ  هب  هلاسوگ  باختنا  اب  امش 

؟ میشکب ار  دوخ  هنوگچ  دنتفگ :

زا هک  یماگنه  .دشاب و  هتشاد  يریشمش  ای  ینهآ  يدراک ، دوخ  اب  دورب و  سدقملا  تیب  هب  امـش  زا  کی  ره  تفگ : اه  نآ  هب  یـسوم 
.دیشکب ار  رگیدکی  دسانشن و  ار  دوخ  قیفر  یسک  هک  دیدنبب  ار  ناتیور  متفر ، الاب  لیئارسا  ینب  ربنم 
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زا دناوخ و  زامن  اه  نآ  اب  یـسوم  هک  یماگنه  دندش و  عمج  سدقملا  تیب  رد  دـندوب  هدـیتسرپ  ار  هلاسوگ  هک  درم  رازه  داتفه  سپ 
لیئربج سپس  دیسر  رفن  رازه  هد  هب  ناگدش  هتشک  ددعت  هکنیا  ات  دنتشک  ار  رگیدکی  دنتفرگ و  رارق  رگیدکی  يوربور  تفر  الاب  ربنم 

: تفگ دش و  لزان 

: درک لزان  ادخ  دندش و  هتشک  اه  نآ  زا  رفن  رازه  هد  سپ  درک ، لوبق  ار  امش  هبوت  ادخ  وگب : اه  نآ  هب  یسوم  يا 

.(1){ ُمیحَّرلا ُباوتلا  َوه  هَّنإ  ْمکیلَع  َباتف  ْمکئراب  َدنع  ْمکل  ٌریخ  ْمکلذ  }

.تسا میحر  ریذپ و  هبوت  وا  اریز  تفریذپ ؛ ار  امش  هبوت  دنوادخ  سپ  .تسا  رتهب  ناتراگدرورپ  دزن  راک  نیا 

اینُّدلا یف  ْمهل  َنیفئاخ  َّالإ  اهولخدَی  ْنأ  ْمهل  َناک  اَم  َکئلوأ  اِهبارخ  یف  یعسَو  ُهمسا  اهیف  َرکذی  نأ    ِ هّللا َدجاسم  َعنم  ْنمم  ُملظأ  نمَو  }
{ ٌمیظع ٌباذع  ِهرخآلا  یف  ْمهلَو  ٌيزِخ 

اب نانآ  تسین  هتـسیاش  .دـنک  نآ  یناریو  رد  یعـس  يریگولج و  دـجاسم  رد  ادـخ  مان  ندرب  زا  هک  تسا  یـسک  راک  متـس  نیرتگرزب 
.تسا یهلا  میظع  باذع  ترخآ  رد  ییاوسر و  ایند  رد  اه  نآ  هرهب  سپ  دنوش ، دراو  تدابع  ياه  نوناک  نیا  هب  تشحو  سرت و 

هدامآ ناکم  دجاسم  اریز  دنک  یم  تلالد  دوش ، وا  مان  رکذ  لاعتم و  يادخ  دجاسم  رد  مدرم  شتسرپ  عنام  هک  یناسک  مذ  رب  هیآ  نیا 
.تسا زامن  تدابع و  يارب 

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  شناردپ  زا  یلع » نب  دیز  دیهش   » و
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كاپ نآ  كاخ  دجـسم و  نیمز  نم  يارب  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لیلد  نیمه  هب  تسا ، نیمز  يور  همه  دـجاسم  »
.(1)« تسا هدش  هداد  رارق  هدننک 

159 َنونعَّاللا } ُمُهنعلَیَو    ُ هّللا ُمُهنعلَی  َکئلوُأ  ِباتکلا  ِیف  ساَّنلل  ُهانَّیب  اَم  ِدعب  نِم  يدُهلاَو  ِتانِّیبلا  َنم  اَنلزنَأ  اَم  َنومتکَی  َنیذَّلا  َّنإ  }

نآ ادخ  دننک ، نامتک  ار  تسا  هدش  نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  و  میا ، هدرک  لزان  هک  ار  یتیاده  هلیـسو  ینـشور و  لئالد  هک  یناسک 
.دننک یم  نعل  ار  اه  نآ  زین  ناگدننک  تنعل  همه  هدرک و  تنعل  ار  اه 

ياـه عـمط  ضارغا و  اـب  راـکنا و  هدرک ، لزاـن  مدرم  تیادـه  حالـصا و  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  هک  دـنک  یم  موـکحم  ار  یناـسک  هیآ ،
.(2) دندش دساف  هک  یماگنه  دنتسه  املع  اهنآ  زا  روظنم  مالسلا  هیلع  ماما  ریسفت  رد  و  دننک ، یم  نامتک  ناشصاخ 

163 ُمیحَّرلا } ُنمحَّرلا  َوه  َّالإ  َهلإ  ٌدحاو ال  ٌهلإ  ْمکهلإو  }

.تسا نابرهم  هدنشخب و  تسین و  يدوبعم  وا  زا  ریغ  هک  تسا ، يا  هناگی  دنوادخ  امش  يادخ  و 

.دنک کمک  ار  وا  هک  درادن  یهیبش  تسین و  شکلم  رد  وا  يارب  یکیرش  تسا ، یکی  ادخ 

: دیسرپ لمج  گنج  رد  یبارعا  ریز : حرش  هب  تسا  هدمآ  يریسفت  دحاو  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  و 

؟ تسا یکی  ادخ  ییوگ  یم  وت  ایآ 
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: دومرف دز و  بیهن  اه  نآ  هب  ماما  دندیروش ، وا  رب  مدرم 

«. میهاوخ یم  موق  زا  ار  نآ  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا ، هدرک  هدارا  یبارعا  هک  ار  هچنآ  دینک ، اهر  ار  وا  »

: دومرف دش و  یبارعا  هجوتم  ماما  سپس 

: تسا هنوگراهچ  تسا  یکی  ادخ  هکنیا  لیلد  »

.دنک یم  تباث  ار  وا  رگید  هنوگ  ود  و  تسین ، زیاج  لجوزع  يادخ  رب  اهنآ  زا  هنوگ  ود 

درادن یمود  هک  هچنآ  اریز  دشاب ، دادعا  باب  شدصق  اما  تسا  یکی  دـیوگب  هدـنیوگ  هک  تسا  ینامز  تسین  زیاج  هک  هنوگ  ود  نآ 
يا هدنیوگ   (2) هتفگ تسا و  ات  هس  نآ  زا  یموس  ادـخ  تفگ : هکنآ  دـش  رفاک  هک  ینیب  یمن  سپ  . (1) دوش یمن  دراو  دادع  باب  رد 

يادخ و  دشاب ، یم  هیبشت  نیا  اریز  تسین ؛ زیاج  مه  نیا  دشاب ، سنج  عون  وا  دـصق  هک  یلاح  رد  تسا ، مدرم  زا  یکی  وا  دـیوگب  هک 
.تسا نآ  زا  رترب  لاعتم 

تسین وا  يارب  یهیبش  ایشا  رد  تسا و  یکی  ام  راگدرورپ  هک ، تسا  نیا  دوش  یم  تباث  نآ  رد  هدنیوگ  هتفگ  هک  یمسق  ود  نآ  سپ 
میـسقت لـباق  مهو  رد  هن  لـقع و  رد  هـن  دوـجو ، رد  هـن  لـجوزع  يادـخ  ینعی  تـسا ؛ درف  اـم  راـگدرورپ  هـک  هدـنیوگ  هـتفگ  نـیا  و 

.(3)« تسین
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186 َنودشرَی } ْمهَّلعل  یب  اُونمؤیلَو  یل  اُوبیجتسیلَف  ِناعد  اذإ  عاَّدلا  َهوعد  ُبیجُأ  ٌبیرق  یِّنإف  یِّنع  يدابع  َکلأس  اذإو  }

خساپ دناوخ ، یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار  هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن و  نم  وگب  دننک ، یم  لاؤس  وت  زا  نم  هرابرد  ناگدنب  هک  یماگنه 
.دنبای هار  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعددیاب  سپ  میوگ ؛ یم 

.تسا کیدزن  اه  نآ  هب  وا  دراد ، تلالد  ابیز  لکش  هب  شناگدنب  ياعد  زا  لاعتم  دنوادخ  تباجتسا  رب  ینشور  هب  هیآ  نیا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدنزرف  هب  تیصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

یم يدرک ، هدارا  هاـگره  سپ  دومرف : ندرک  اـعد  هزاـجا  وت  هب  .داد و  رارق  وت  تسد  رد  ار  دوـخ  ياـه  هنیجنگ  دـیلک  دـنوادخ  سپ  »
اریز شابم ؛ دـیما  ان  اعد  تباجا  ریخات  رد  زگره  .درابب  وت  رب  یهلا  تمحر  ناراب  اـت  ییاـشگب ، ار  ادـخ  تمعن  ياـهرد  اـعد  اـب  یناوت 
لماک دنموزرآ  يازج  و  رتشیب ، هدننک  تساوخرد  شاداپ  ات  دوش ، یم  ریخات  اعد  تباجا  رد  هاگ  .تسا  تین  هزادنا  هب  یهلا  شـشخب 

وت هب  صخشم  تقو  رد  ای  يدوز  هب  یتساوخ  هچ  ار  نآ  زا  رتهب  اریز  دوش ؛ یمن  هداد  خساپ  اما  ینک ؛ یم  تساوخرد  یهاگ  .دوش  رت 
هیام دوش ، هداد  رگا  هک  يراد  ییاه  هتـساوخ  اسب  هچ  دوش ، یمن  تباـجا  یتساوخ  هچنآ  زا  رتهب  اـطعا  اـعد  اـب  رگا  .دیـشخب  دـهاوخ 
.دنک رود  وت  زا  ار  یتخـس  جنر  و  نیمات ، ار  وت  ییابیز  لامج و  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  اه  هتـساوخ  سپ  دوب ؛ دـهاوخ  وت  نید  تکاله 

.(1)« دنام یهاوخ  یقاب  ایند  لام  يارب  هن  و  رادیاپ ، وت  يارب  ایند  لام  هن  سپ 
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رد ریخات  ببـس  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، اعد  هک  تسا  مزال  نمؤم  يارب  سپ  هدرک ، عمج  ار  اعد  دـیاوف  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک 
.تسا هدومرف  اعد  تباجا 

هب ندرب  هانپ  اعد و  نیاربانب  تسا  هدومن  نایب  ار  اعد  تباجا  رد  ریخأت  بابسا  نینچمه  اعد و  دیاوف  ابیز  نایب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسا مزال  نمؤم  صخش  يارب  دنوادخ  هاگرد 

ِحورب ُهاندـیأو  ِتانِّیبلا  َمیرم  َنبا  یـسیِع  اَنیتآَو  ٍتاجرد  ْمهـضَعب  َعفرو    ُ هّللا َمَّلک  نَّم  مهنِم  ٍضعب  یلَع  ْمهـضَعب  انلَّصف  ُلـسرلا  َکـلت  }
ءاش ْولو  َرفک  نَّم  مُهنمَو  ِنمآ  نَّم  مُهنمَف  اوفَلتخا  ِنکلَو  ُتانِّیبلا  ُمهتءاج  ام  ِدـَعب  نم  مِهدـعب  نِم  َنیذَّلا  َلتتقا  اَم    ُ هّللا َءاش  ولَو  ِسدـقلا 

253 ُدیُری } ام  ُلعفی    َ هّللا َّنکلَو  اولَتتقا  ام    ُ هّللا

هب داد و  یم  رترب  یتاجرد  ار  یضعب  و  تفگ : یم  نخس  اه  نآ  زا  یخرب  اب  ادخ  میداد ، يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نالوسر  زا  یضعب 
نشور ياه  هناشن  میرم » نب  یسیع  »

ياه هناشن  همه  نآ  اب  دندمآ  اه  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  سپ ، .میدیشخب  ییاناوت  سدقلا  حور  اب  ار  وا  میداد ،
رفاک یـضعب  و  دندروآ ، نامیا  یخرب  دندرک  فالتخا  مهاب  مدرم  نیا  یلو  .دندرک  یمن  زیتس  گنج و  دـمآ ، اه  نآ  يارب  هک  نشور 

.دهد یم  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  دنوادخ  یلو  .دندرک  یمن  راکیپ  مهاب  تساوخ  یم  ادخ  رگا  .دندش 

مالسا یمارگ  ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  .تسا و  هداد  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  شناربمایپ  یـضعب  ادخ  هک  داد  نآ  زا  تیاکح  هیآ  نیا 
لاـعتم يادـخ  نینچمه  .داد و  صاـصتخا  وا  هب  ار  میرک  نآرق  و  هداد ، يرترب  اـیبنا  ماـمت  رب  ار  ملـسو  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
توبن رب  تلالد  هک  اه  هزجعم  رگید  داز ، ردام  يروک  هب  نداد  افش  دننام ، نشور  لیالد  اب  ار  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح 

.درک دییات  ار  دنراد  ترضح  نآ 
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، دـندروآ ناـمیا  هک  دـندوب  یناـسک  اـه  نآ  زا  .دراد  تلـالد  هنیب  ندـمآ  زا  دـعب  هتـشذگ  مدرم  رد  هنتف  عوـقو  رب  هیآ  نیا  نینچمه  و 
ینامز مالسلا  هیلع  ماما  دروآ و  ناشیاه  هناخ  هب  ار  مغ  غاد و  و  داد ، يور  زیتس  گنج و  اه  نآ  نیب  .دندش  رفاک  هک  دندوب  یناسکو 

: تفگ وا  هب  درک و  لاؤس  وا  زا  یصخش  هک  درک ، داهشتسا  هیآ  نیا  هب 

ام دندناوخ ، زامن  موق  میتفگ ، هّللا  الا  هلا  زین ال  ام  دنتفگ ، هّللا  هلا  هلا  موق ال  میتفگ ، ریبکت  مه  ام  دـنتفگ ، ریبکت  موق  نینمؤملاریما  يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  میگنج ؟ یم  اه  نآ  اب  ام  لیلد  هچ  هب  سپ  میدناوخ ، زامن  مه 

«. دندش رفاک  هک  دنتسه  ییاه  نآ  اه  نآ  و  میدروآ ، نامیا  هک  میتسه  اه  نآ  ام  دومرف : دناوخ و  ار  نآ  و  هیآ ، نیا  لیلد  هب  »

.(1) دش هتشک  ات  دیگنج  درک و  هلمح  سپ  دندش ، رفاک  موق  هبعک  يادخ  هب  تفگ : درم  نآ  سپ 

َّالا ِهیذـخآب  ُمتـسلَو  َنوقفُنت  ُهنم  َثیبخلا  اومَّمیت  الَو  ِضرألا  َنم  ُمکل  انجرخأ  اممَو  ُْمتبـسک  ام  ِتابِّیط  نِم  اوُقفنأ  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }
267 ٌدیمح } ٌینغ    َ هّللا َّنأ  اوُملعاو  ِهیف  اوضمُغت  نأ 

هتخاس جراخ  امـش  يارب  نیمز  زا  هچنآ  زا  و  دیا ، هدروآ  تسدـب  هک  یلاوما  هزیکاپ  ياه  شخب  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
زا رگم  .دـیریذپب  ار  اه  نآ  دـیتسین  رـضاح  امـش  دوخ  هک  یلاح  رد  دـیورن ، كاپان  ياهاج  غارـس  هب  قافنا  يارب  و  دـینک ، قافنا  میا ،

.تسا شیاتس  هتسیاش  زاین و  یب  دنوادخ  دینادب  تهارک و  ضامغا و  يور 

لاوما  » زا دارم  دـندومرف : دـیا  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوما  هزیکاپ  ياـه  شخب  ُْمتبـسک } اـم  ِتاـبِّیط  : } ریـسفت رد  مالـسلا :  هیلع  ماـما 
انجرخأ اممَو  : } زا دارم  .تسا و  هرقن  الط و  هزیکاپ »
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.(1) تسا تاکز  نآ  رب  هک  يزیچ  ره  هویم و  هناد و  میا ؛ هتخاس  جراخ  امش  يارب  نیمز  زا  هچنآ  ِضرألا } َنم  ُمکل 

274 َنونزحَی } مُه  الَو  ْمهیلَع  ٌفوخ  الَو  مهِّبر  َدنع  مهُرجأ  ْمهلَف  ًهینالعَو  ًارس  راهَّنلاو  ِلیلَّلاب  مهلاومأ  َنوقفُنی  نیذَّلا  }

تسا و اه  نآ  رب  یسرت  هن  تسا ، ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دننک ، یم  قافنا  راکشآ  ناهنپ و  زور  بش و  ار  دوخ  لاوما  هک  اه  نآ 
.دنوش یم  نیگمغ  هن 

بـش رد  ار  نآ  مهرد  کی  تشاد ، مهرد  راـهچ  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  هراـبرد  هفیرـش  هیآ  نیا 
: دش لزان  هیآ  نیا  راکشآ و  مهرد  کی  یناهنپ و  مهرد  کی  زور ، رد  مهرد  کی  داد ، هقدص 

نارمع لآ  هروس 

.(2){ ..ًهینالعَو ًارس  راهَّنلاو  ِلیلَّلاب  مهلاومأ  َنوقفُنی  نیذَّلا  }

.دننک یم  قافنا  راکشآ  یناهنپ و  زور ، بش ، رد  ار  ناش  لاوما  هک  ییاه  نآ 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا یندم  نآ  تایآ  مامت  دراد و  هیآ  هروس 200  نیا 

یم نایب  ار ، تسا  هدیـسر  ام  هب  نایب  تمکح و  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  اهنآ  ریـسفت  هک  ار  یتایآ  یـضعب  اجنیا  رد 
: مینک
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َءاغتبا ُهنم  َهباشَت  ام  َنوعبَّتیف  ٌغیز  ْمهبوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمأَف  ٌتاهباشتُم  ُرخأو  ِباتکلا  ُّمأ  َّنه  ٌتامکحُّم  ٌتایآ  ُهنم  َباتکلا  َلزنأ  يذلا  َوه  }
7 ِبابلَألا } اُولوأ  َّالإ  ُرکَّذَی  امَو  انِّبر  ِدنع  نم  ٌّلک  ِهب  اَّنمآ  َنولوقَی  ِملعلا  یف  َنوخسارلاَو    ُ هّللا َّالإ  ُهلیوَأت  ُملعَی  امَو  ِهلیوأت  َءاغتباو  ِهنتفلا 

رگید یخرب  و  دنشاب ، یم  باتک ، لصاو  ساسا  اهنآ  تسا و  مکحم  باتک  نآ  تایآ  زا  یخرب  .داتسرف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  وا 
نید رد  نآ  ندرک  لیوأت  اب  دنوش ، ناحتما  هتفر و  هناشن  یپ  زا  تسا ، لطاب  هب  لیم  ناش  لد  رد  هک  یهورگ  سپ  تسا  هباشتم  یتایآ 

باتک نآ  هب  ام  دنیوگ  یم  دـنناد  یم  شناد  ملع و  رد  نارحبتم  دـنوادخ و  زج  یـسک  ار  نآ  لیوأت  .دـنروآ  دوجو  هب  يرگ  هنتف  هار 
.درخ نابحاص  رگم  دنوش  یمن  رکذتم  هدمآ و  ام  راگدرورپ  بناج  زا  نآرق  همه  اریز  میدیورگ ؛

: زا دنترابع  هک  دنک  یم  تیاکح  یمهم  روما  زا  هکرابم  هیآ  نیا 

نیرت حیحـص  دیاش  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  یتافالتخا  تامکحم  يانعم  رد  یلیالد ، هب  و  تسا ، تامکحم  تایآ  میرک  نآرق  رد  - 1
.(1) دوش یم  هتخانش  هنیرق  نودب  هک  تسا  نآ  مکحم  زا  دارم  هک  دشاب  مکحم  نآ ، يانعم 

صخـشم نآ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  رتـهب  تاـهباشتم  هراـبرد  هک  هچنآ  .تسا  تاـهباشتم  تاـیآ  دـیجم  نآرق  رد  - 2
.نایب هنیرق و  اب  رگم  تسین ،

: دومرفو تسا ، هدرک  هراشا  رما  ود  نیا  هب  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

نآ مهف  نطاب  تسا ، نآ  رهاظو  ظفل  لولدـم  نآرق و  توالت  نآ  رهاظ  سپ  علَّطمو ، ّدـح  نطاب ، رهاظ ، دراد  ینعم  راهچ  يا  هیآ  ره  »
.(2)« تسا نآ  هب  هدنب  زا  ادخ  دارم  هاگآ )  ) علّطم تسا و  مارح  لالح و  ماکحا  نآ  ّدح  تسا ،
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هنتف لابند  هب  هدرک و  لالدتسا  اه  نآ  هب  ناشلطاب  دیاقع  رظن و  يارب  و  دننک ، یم  يوریپ  اه  هباشتم  زا  هک  ار  یناسک  لاعتم  يادخ  - 3
: دیامرف یم  تمذم  هنوگ  نیا  دوخ  نایب  اب  ار  هدع  نیا  (ع ) نینمؤملاریما ماما  دنک و  یم  تمذم  ار  دنتسه  داسف  و 

اوعد نامه  سپ  دنک ، یم  رداص  یمکح  دوخ  يأر  اب  هک  دنرب  یم  اهنآ  زا  یکی  دزن  ار  یعامتجا  ماکحا  زا  یکی  هب  تبـسن  ییاوعد  »
زا یکی  هک  دوـخ -  سیئر  دزن  تاـضق  همه  سپـس  دـهد  یم  مـکح  یلوا  يار  فـالخ  رب  تـسرد  وا  هـک  دـنرب ، یم  يرگید  دزن  ار 
هک یلاـح  رد  درامـش !! یم  قح  رب  ار  همه  يأر  وا  دـنوش  یم  عمج  هدرک -  بوـصنم  تواـضق  هب  ار  ناـنآ  تسا و  هارمگ  ناـیاوشیپ 

تعاطا ار  وا  هک  هداد  روتـسد  اه  نآ  فالتخا  هب  ناحبـس  يادـخ  ایآ  تسا ! یکی  ناشباتک  یکی و  ناـشربمایپ  یکی ، اـه  نآ  يادـخ 
؟ دننک

؟ دننک یم  نایصع  ار  وا  سپ  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  اه  نآ  ای 

؟ تسا هتساوخ  کمک  اه  نآ  زا  نآ  لیمکت  رد  هدرک و  لزان  ار  یصقان  نید  ناحبس  يادخ  ای 

؟ دهد تیاضر  ادخ  دنیوگب و  نید  ماکحا  رد  دنهاوخ  یم  هچره  هک  دنیادخ  ياه  کیرش  اه  نآ  ایآ 

؟ دیزرو یهاتوک  نآ  غالبا  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپو  داتسرف ، یلماک  نید  ناحبس  يادخ  ایآ 

نآرق رد  دومرف : و  میدرک ، لزان  لماک  ار  نآرق  اـم  ، (1){ ٍءیـش نِم  ِباَتکلا  یف  اَنطرف  اَم  : } دیامرف یم  ناحبـس  يادخ  هک  یلاح  رد 
روآدای و  تسا ، هدش  نایب  يزیچ  ره 
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ولَو : } دومرف ناحبس  يادخ  سپ  تسین ، نآ  رد  یفالتخا  تسا و  رگید  یخرب  هاوگ  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هک  میدش 

.دـش یم  هدـید  نآ  رد  يدایز  تافالتخا  درک ، یمن  لزان  ادـخ  ار  نآرق  رگا  ، (1){ ًاریثَک ًافالِتخا  ِهیف  اودَـجول    ِ هّللا ِریَغ  ِدـنع  نم  َناک 
یمن نایاپ  نآ  هتفهن  رارـسا  دوش ، یمن  مامت  نآ  روآ  تفگـش  بلاطم  تسا ، ادـیپان  فرژ و  ینطاب  ابیز و  يرهاظ  ياراد  نآرق  انامه 

.(2)« دش دهاوخن  فرطرب  نآرق  نودب  اه  یکیرات  دریذپ و 

تمحرو تیاده  باتک  هدـننک  لزان  هک  لاعتم  يادـخ  زج  ار  نآ  رار  - سا قیا و  - قح رب  لماک  یهاگآ  میرک و  نآرق  لیوأ  ت- - 4
دنراوتسا نآ  رب  هک  اه  نآ  ملع و  رد  نارحبتم  تسا و 

افلخ ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ایـصوا  تمکح ، ندعم  تمحر ، تیب  لها  دنهاگآ  نآ  قئاقد  رب  هک  اه  نآ  .دنناد  یمن 
.دنشاب یم  شتما  رب  وا 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  یثیدح  رد  و 

نیگنس و ناشیاه  شوگ  دنروآ  یمن  نامیا  هک  ییاه  نآ  .تسا و  نانمؤم  يارب  افش  تمحر و  تیاده ، رون ، قح ، نآرق  هیواعم ، يا  »
.تسا روک  ناشیاه  مشچ 

رد و  تشاذگن ، خـساپ  نودـب  ار  شتآ  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  ناهارمگ و  ياهراک  زا  مادـک  چـیه  لجوزع  يادـخ  هیواعم ، يا 
نآ دسانـش  یمو  درک  لزان  ار  قطان  نآرق  اه  نآ  يارب  تسا و  هدرک  یهن  ار  اه  نآ  زا  يوریپ  هدرک و  مامت  ار  تجح  اه  نآ  اب  نآرق 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  نم  .دسانـش و  یمن  ار  نآرق  هک  یـسک  دسانـش  یمن  و  دسانـش ، یم  ار  نآرق  هک  یـسک 

رگم تسین ، يا  هیآ  نآرق  زا  : » دومرف ملسو 
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 ُ هّللا َّالإ  ُهلیوَأت  ُملعَی  امَو  «، } تسا یلیوأت  نآ  يارب  هکنیا  رگم  تسین ، یفرح  چیه  و  تسا ، ینطاب  رهاظ و  نآ  يارب  هکنیا 

هب لاعتم  يادـخ  و  میتسه ، ملع  رد  نارحبتم  ام  .دـنناد  یم  ملع  رد  نارحبتم  لاعتم و  يادـخ  ار  نآ  لیوأت  و  ِملعلا ،} یف  َنوخـسارلاَو 
یمن رکذـتم  درخ  نابحاص  زج  ار  نیا  تسا و  ام  راـگدرورپ  دزن  رد  هک  میراد  ناـمیا  نآ  لـک  هب  اـم  دـنیوگب : هک  هداد  روتـسد  تما 

نیذَّلا ُهملَعل  ْمهنم  ِرمألا  یلوأ  یلإو  ِلوسَّرلا  یلإ  هوُّدر  ولَو  تسا ..{ : هدومرف  لاعتم  يادـخ  دـننک ، یم  لوحم  اـم  هب  ار  نآ  و  دـنوش ،
هاگآ نآ  لیاسم  ياه  هشیر  زا  دننادرگ  زاب  دنراد  یفاک  صیخـشت  تردق  هک  نایاوشیپ  ربمایپ و  هب  نآ  رگا  ، » (1){ ..ْمهنِم ُهنوِطبنتسَی 

.(2)« دننک یم  بلط  اه  نآ  زا  و  دوش ، یم  هدیسرپ  اه  نآ  زا  هک  دنا  یناسک  دش ، دنهاوخ 

.تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  يریسفت  هب  هجوت  اب  هیآ  تایوتحم  زا  یضعب  دوب  نیا 

ُعیرس   َ هّللا َّنإف    ِ هّللا ِتایآب  ْرُفکی  نَمو  ًایَغب  ُملعلا  ُمهءاج  ام  ِدعب  نم  َّالإ  َباتکلا  اوتوُأ  َنیذَّلا  َفلتخا  امَو  ُمالسإلا    ِ هّللا َدنع  نیِّدلا  َّنإ  }
19 ِباسِحلا }

ار اهنآ  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرکن ، فالتخا  نآ  رد  دش ، هداد  اه  نآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  یناسک  و  تسا ، مالسا  ادخ  دزن  رد  نید ،
باسح هب  دنوادخ  دوش  رفاک  دنوادخ  تایآ  هب  یـسک  ره  .دوب  ناشدوخ  نایم  زواجت  دسح و  رطاخ  هب  فالتخا  نیا  دـمآ و  یهاگآ 

.تسا عیرس  یسر  باسح  دنوادخ  اریز  دسر ، یم  اهنآ 
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هب هدننک  تیاده  یهارمگ و  زا  رـشب  هدنهد  تاجن  هک  تسا  مالـسا  لاعتم  يادـخ  لوبق  دروم  نید  هک  تسا  یکاح  هکرابم  هیآ  نیا 
.تسا قح  يوس 

: دومرف هک  تسا  هدش  دراو  مالسا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  یتیاور 

ربارب رد  میلست  نامه  مالسا  .دشاب  هدرکن  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  نآ  یسک  نم  زا  دعب  نم و  زا  شیپ  هک  مناسانـش  یم  نانچ  ار  مالـسا  »
تسرد و رارقا  نامه  نیتسار  داقتعا  نیتسار ، نامه  نتشاد  داقتعا  نیقی  و  نتشاد ، نیقی  نامه  قیدصت  قیدصت ، نامه  میلـست  و  ادخ ،

شراگدرورپ زا  ار  شنید  نمؤم  .تسا  نید  ماکحا  هب  ندرک  لمع  نامه  اه  تیلوؤسم  ماجنا  تسا و  اه  تیلؤسم  ماجنا  تسردرارقا 
.دریگ یمن  دوخ  يأر  زا  دریگ و  یم 

اریز تسا ، نآ  ریغ  رد  هنسح  زا  رتهب  نآ  رد  هانگ  اریز  دنکن ، رود  نآ  زا  ار  امش  یسک  ات  دیراد ، هگن  ار  نات  نید  گنچ  اب  مدرم ، يا 
.(1) تسین هتفریذپ  نآ  ریغ  رد  هنسح  یکین و  دوش و  یم  هدیزرمآ  نآ  رد  هانگ 

27 ٍباسح } َِریِغب  ُءاشَت  ْنم  ُقزَرتَو  ِّیحلا  نِم  تِّیملا  ُجرُختَو  ِتِّیملا  َنم  َّیحلا  ُجرُختَو  ِلیَّللا  یف  َراهَّنلا  ُجلوتَو  راهَّنلا  یف  َلیَّللا  ُجلُوت  }

نودب یهاوخب  سک  ره  هب  و  هدنز ، زا  ار  هدرم  يروآ ، یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدنز  بش ، رد  ار  زور  ینک ، یم  لخاد  زور  رد  ار  بش 
.یشخب یم  يزور  باسح ،

ندرک دراو  بش و  رد  زور  زور و  رد  بش  ندرب  ورف  وا ، بیجع  تردق  زا  .دوش  یم  رکذـتم  ار  قلاخ  یگرزب  تردـق و  همیرک ، هیآ 
دننام رفاک و  هفطن  زا  نمؤم  جارخا  دننام  هدرم  زا  هدنز  جارخا  وا  تردق  زا  و  تسا ، يرگید  رد  اه  نآ  زا  یکی 
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یم يزور  باسح  نودب  دهاوخب  ار  هکره  هک  تسا  نیا  وا  گرزب  تردق  زا  و  تسا ، هدنز  هک  نمؤم  زا  تسا  هدرم  هک  رفاک  جارخا 
.دناسر

: دیامرف یم  رت  مامت  هچره  ییابیز  هب  يزور » قزر و   » دروم رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دیآ وت  يوس  هب  يورن  شغارـس  هب  رگا  ینعی  دـیوج ؛ یم  ار  وت  هک  یقزر  ییوج و  یم  ار  نآ  وت  هک  یقزر  تسا : هنوگ  ود  يزور ، »
وت رمع  رامـش  رد  هدـنیآ  لاـس  رگا  سپ  .تسا  یفاـک  هشوت  زور  نآ  رد  هچنآ  زور ، ره  وـت  يارب  و  روـخن ، زورما  ار  هدـنیآ  مغ  سپ 

؟ تسا راک  هچ  نآ  هودـنا  اب  ار  وت  دـشابن ، ترمع  رامـش  زا  رگا  .داد و  دـهاوخ  ار  وت  مهـس  زور  ره  رد  گرزب  يادـخ  انامه  دـشاب ،
یب تسا ، ردـقم  وت  يارب  هچنآ  .دوش و  یمن  هریچ  وت  رب  یـسک  و  دریگن ، یـشیپ  وت  رب  وت  يزور  مهـس  نتفرگ  رد  يا  هدـنیوج  زگره 

.(1) دیسر دهاوخ  وت  هب  تساک  مک و 

ُمکرِّذحیَو ًهاُقت  ْمهنِم  اوقَّتت  نأ  َّالإ  ٍءیـش  یف    ِ هّللا َنم  َسیلف  َکلذ  ْلعفَی  نمَو  َنِینمؤْملا  ِنود  نم  َءایلوَأ  َنیرفاکلا  َنونمؤُملا  ِذخَّتی  {َال 
28 ُریصْملا }   ِ هّللا یلإو  ُهسفن    ُ هّللا

اب يا  هطبار  دـنک ، يراک  نینچ  سک  ره  دـننک ، باختنا  دوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياج  هب  دـیابن  ناـمیا  اـب  دارفا 
.تسا ادخ  يوس  هب  تشگزاب  دراد  یم  رذح  رب  دوخ  زا  ار  امش  دنوادخ  دزیهرپب و  اه  نآ  زا  هکنیا  رگم  درادن ، ادخ 

اه نآ  نیب  اریز  هدرک ؛ هیـصوت  ناـشدوخ  نیب  ار  تـبحم  یتـسود و  و  هدرک ، یهن  نارفاـک  اـب  یتـسود  زا  ار  ناناملـسم  هـمیرک ، هـیآ 
، دنناوت یم  هنوگچ  سپ  .تسا  ادخ  هب  رفک  رفاک  شیارگ  لاعتم و  يادخ  هب  نامیا  نمؤم ، شور  یلو  تسا ، هدیقع  فالتخا 
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دـسرتب شیوربآ  لام و  ناج ، زا  نمؤم  هک  یلاح  رد  هداد ، هزاجا  هیقت  يارب  ار  رفاک  اب  نمؤم  يراـکمه  هزاـجا  هیآ  و  دنـشاب ؟ دـحتم 
.تسا هداد  وا  هب  رفاک  اب  یگنهامه  هیقت و  هزاجا  سپ 

: تسا هدومرف  هدرک ، مالعا  ار  سرت  دوجو  اب  نآ  تیعورشم  و  هیقت ، زاوج  زا  ثیداحا  زا  یخرب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  و 

تسا ریز  ثیدح  ثیداحا  نیا  زا  یکی  تسا  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ثیداحا  زا  یخرب  رد  نآ  تیعورـشم  هیقت و  زاوج 
: دومرف ماما  هک 

تکاله هب  ار  تدوخ  ادابم ، سپ  ادابم ، دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  اریز  يریگراک ؛ هب  دوخ  نید  رد  ار  هیقت  هک  تسا ، هدرک  رما  ادخ  »
هکنیا زا  نک  رذح  یـشاب ، تناردارب  نوخ  دوخ و  نوخ  زوسلد  دیاب  وت  اریز  ینک  اهر  مداد  روتـسد  وت  هب  هک  ار  يا  هیقت  و  يزادـنیب ،

زیزع ار  اـه  نآ  هداد  روتـسد  وت  هب  ادـخ  ینک ، راوخ  نید  نانمـشد  تسد  هب  ار  اـه  نآ  اـی  و  ینک ، دوباـن  ار  تدوخ  اـه و  نآ  تمعن 
.(1)« يرادب

لِهتبَن َّمث  مکـسُفنأَو  انَـسفنأو  مُکءاِسنو  انَءاِسنَو  مُکءانبأَو  انَءانبأ  ُعدـَن  اولاعَت  ْلـُقف  ِملعلا  نم  َكءاـج  اـم  ِدـعب  نم  ِهیف  کَّجاـح  ْنمف  }
{ َنِیبذاکلا یلع    ِ هّللا َهنعَّل  لعجنَف 

دوخ نادنزرف  ام  وگب  اه  نآ  هب  دنزیخ ، یم  رب  زیتس  هب  وت  اب  یناسک  رگا  تسا ، هدیـسر  وت  هب  حیـسم  هرابرد  هک  یـشناد  ملع و  زا  دعب 
دوخ سوفن  زا  اـم  ار ، دوخ  ناـنز  مه  امـش  مینک ، یم  توعد  ار  شیوخ  ناـنز  اـم  ار ، دوـخ  نادـنزرف  مه  امـش  مینک ، یم  توـعد  ار 

.میهد رارق  نایوگغورد  رب  ادخ  تنعل  سپ  مینک ، یم  نیرفن  ار  رگیدمه  هاگنآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امش  ، مینک یم  توعد 
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، دندش دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  اه  نآ  ءاملع  زا  یهورگ  هک  یماگنه  دش ، لزان  يراصن »  » هرابرد همیرک ، هیآ  نیا 
(1) درک لوبق  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنک  تنعل  ار  نایوگغورد  ادخ  هک  دندرک  ادخ  يوس  هب  هلهابم  تساوخرد  وا  زا  و 

ملع رهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تشهب و  ناناوج  نارورس  شطبـس ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ارهز ‘ همطاف  اب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  سفن  ماما  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینشور  هب  هیآ  .دش  جراخ  هلهابم  يارب  هیآ  ياضتقم  هب  شـسفن  وا و 

.میدرک نایب  ار  تسا  تیب  لها  میظعت  میرکت و  لماش  هچنآ  هثداح و  نیا  لیصفت  هتشذگ  ياه  ثحب  رد  ام  تسا و  ملسو 

{ َنینِمؤملا ُّیلو    ُ هّللاَو اونمآ  َنیذَّلاَو  ُّیبَّنلا  اذهو  ُهوعبَّتا  َنیذَّلل  َمیهاربإب  ساَّنلا  یلوأ  َّنإ  }

دنرتراوازـس همه  زا  دـندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  .دـنا  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  دـنا  یناسک  میهاربا  هب  اـه  نآ  نیرتراوازس 
.تسا نانمؤم  تسرپرس  یلو و  دنوادخو 

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

«. دنا هدمآ  نآ  يارب  هک  هچنآ  هب  تسا  اه  نآ  ملعا  ایبنا  هب  مدرم  نیرتراوازس  »

{. اونمآ َنیذَّلاَو  ُّیبَّنلا  اذهو  ُهوعبَّتا  َنیذَّلل  َمیهاربإب  ساَّنلا  یلوأ  َّنإ  : } درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

: دومرف و 

406 ص :

هزمح وـبا  ریـسفت   ) يریـسفت یئاور و  بتک  رد  هیآ  لوزن  نأـش  رد  نینچمه  ربماـیپ و  هب  یهلا  رما  هیآ و  رهاـظ  هب  هجوـت  اـب  هتبلا  - . 1
زا هلهابم  داهنـشیپ  هک  دـش  نایب  نآ  لوزن  نأش  رد  هفیرـش و  هیآ  لیذ  ...و ) عماجلا  عماوج  یفوکلا و  تارف  یمقلا و  ریـسفت  و  یلامث ،

( ققحم  ) .تسا هدش  عقاو  لوبق  دروم  نایحیسم  زا  تسا و  هدوب  (ص ) ادخ لوسر  فرط 
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ار وا  هک  تسا  یـسک  دـمحم  نمـشد  .دـشاب و  رود  رایـسب  وا  زا  هچرگا  و  دـنک ، يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یـسک  دـمحم  تسود  اـنامه 
.(1)« دشاب وا  نادنواشیوخ  زا  هچرگا  دنک ، ینامرفان 

ُْمتررقَأَء َلاق  ُهَّنُرُـصنتلو  ِهب  َّننمؤَتل  مکعَم  امل  ٌقدـصُّم  ٌلوسر  ْمکَءاج  َّمث  ٍهمکحَو  ٍباتک  نم  مُکیتآ  اَمل  َنِّیبَّنلا  َقاـثیم    ُ هّللا َذـخأ  ذإَو  }
81 َنیدهاَّشلا } َنم  مُکعم  اَنأو  اودَهشاف  انررقأ  اولاَق  يرصإ  مُکلذ  یلع  ُْمتذخأَو 

هب يربمایپ  سپـس  مداد ، امـش  هب  شناد  باتک و  هاگره  هک  تفرگ ، دکؤم  نامیپ  ناربمایپ ، زا  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـیروآ  دای  هب  و 
: تفگ اه  نآ  هب  سپس  .دینک  يرای  ار  وا  و  دیروایب ، نامیا  نآ  هب  .درک  قیدصت  مداد  امـش  هب  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  دمآ و  امـش  يوس 

دیـشاب هاوگ  سپ  تفگ : اه  نآ  هب  دنوادخ  میراد ، رارقا  يرآ  دنتفگ : دیتسب ، دکؤم  نامیپ  نآ  رب  و  دـیراد ؟ رارقا  عوضوم  نیا  هب  ایآ 
.مناهاوگ زا  امش  اب  زین  نم  و 

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ار وا  رگا  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد  وا  زا  هکنیا  رگم  درکن ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ادخ  ار  مدآ  »
نیا سپـس  دریگب ،» نامیپ  زین  شموق  زا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دهد و  يرای  ار  وا  دیروایب و  نامیا  وا  هب  دوب  هدـنز  مدآ  درک و  ثوعبم 

.درک توالت  ار  هیآ 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  نینچمه  و 

يارب دنهدب  ار  ترضح  نآ  تافـص  ربمایپ و  تثعب  ربخ  ناش  تما  هب  هک  تفرگ  دهعت  نامیپ و  ام  ربمایپ  زا  لبق  ایبنا  زا  لاعتم  يادخ  »
هب ار  وا  تافص  و  وا ، اب  تثعب 

407 ص :

.2/770 نایبلا : عمجم  - - 1
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.(1)« دنهدب روتسد  وا ، ندرک  قیدصت  هب  و  دنهد ، تراشب  ار  وا  ندمآ  دنیوگب و  مدرم 

.تسا لوا  ریسفت  هب  کیدزن  ریسفت  نیا  و 

96 َنیَملاعلل } ًيدهَو  ًاکرابُم  َهَّکبب  يّذلل  ِساَّنلل  َعضو  ٍتیب  َلوأ  َّنإ  }

.تسا نایناهج  تیاده  هیام  تکرب و  زا  رپ  هک  تسا  هکم  نیمزرس  رد  دش ، هداد  رارق  مدرم  يارب  هک  يا  هناخ  نیتسخن 

؟ تسا هناخ  نیلوا  هبعک )  ) وا ایآ  تفگ : درک ، لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  يدرم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تکرب تمحر و  تیادـه ، نآ  رد  و  هدوب ، كرابم  مدرم  يارب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیلوا  نیا  یلو  هدوب ، ییاـه  هناـخ  نآ  زا  لـبق  هن ، »
بارخ تفر و  نیب  زا  سپـس  درک ، انب  ار  نآ  مهرج »  » زا برع  زا  یموق  سپـس  .دوب  میهاربا  درک ، انب  ار  نآ  هک  یـسک  نیلوا  تسا و 

.(2)« درک انب  ار  نآ  شیرق  و  دش ، بارخ  سپس  دنتخاس ، ار  نآ  هقلامع »  » سپ دش 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  و 

.(3)« تسا هدش  هتخاس  تدابع  يارب  هک  تسا  يا  هناخ  نیلوا  نیا  یلو  دندوب  نآ  زا  لبق  ییاه  هناخ  »

102 َنوملسُم } متنأو  َّالإ  َُّنتومَت  الَو  ِهتاُقت  َّقح    َ هّللا اوقَّتا  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }

دیورن ایند  زا  .دیزیهرپب و  ادخ  زا  تساوقت  قح  هک  هنوگ  نآ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

408 ص :

.786-2/785 نایبلا : عمجم  - - 1
.2/243 ریثک : نبا  خیرات  . 2/53 بوشآ : رهش  نبا  بقانم  - - 2

.2/52 روثنملا : ّردلا  - - 3
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.دیشاب ناملسم  هکنیارگم 

: دومرف باوج  رد  ماما  درک ، لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  زا  ریخلادبع  هک  تسا  هدش  دراو 

شومارف ار  وا  و  میدرک ، رکذ  ار  ادخ  ام  نامه  ملـسو .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نادناخ  طسوت  رگم  دشن ، لمع  نآ  هب  هّللاو  »
«. میدرکن ینامرفان  هدرک و  يوریپ  وا  زا  ام  و  میدرکن ، نارفک  ار  وا  زگره  میدرک و  يراذگرکش  ار  وا  مینک  یمن 

،(2)(1){ ُْمتعطَتسا ام    َ هّللا اوقتاَف  : } درک لزان  لاعتم  يادخ  میرادن ، ار  نآ  تقاط  دنتفگ : هباحص  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  و 

.دینک هشیپ  .دیناوت  یم  ردقچ  ره  ار  یهلا  ياوقت  دیناوت  یم  ات 

123 َنورُکشت } مُکَّلعل    َ هّللا اوقَّتاف  ٌهِّلذأ  متنأَو  ٍردبب    ُ هّللا ْمُکرصن  دقلَو  }

ار یهلا  ياوقت  سپ  دیدوب ؛ ناوتان  اه  نآ  هب  تبسن  امش  هک  یلاح  رد  درک ، يرای  ردب »  » رد ار  امش  دنوادخ 

.دیشاب هدروآ  اج  هب  ار  وا  تمعن  رکش  ات  دینک  هشیپ 

ار دش  اهنآ  يزوریپ  هب  رجنم  هک  شیرق  نیکرـشم  هیلع  رب  ردب  هعقاو  رد  ناناملـسم  هب  عطاق  يرای  کمک و  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
يوزاب هب  شیرق  ناگدش  هتشک  فصن  هک  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مالسا  نامرهق  تسد  هب  يزوریپ  نیا  .تسا  هدرک  نایب 
تشحو بعر و  لاعتم  يادخ  دش و  ناناملسم  بیـصن  يزوریپ  نیرتگرزب  »ر  دب  » گنج رد  هدوب و  شراقفلاوذ  ریـشمش  وا و  دنمناوت 

نیکرشم لد  رد  ار 

409 ص :

.16 نباغتلا : - - 1
.1/304 ناهربلا : ریسفت  - - 2
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.میدرک رکذ  هتشذگ  ياه  ثحب  رد  ار  هعقاو  نیا  ام  .درک و  يوق  ار  مالسا  تکوش  لیلذ و  ار  اه  نآ  و  تخادنا ،

133 َنیقَّتُملل } تَّدعُأ  ُضرألاو  ُتاوامَّسلا  اهُضرع  ٍهَّنجَو  ْمکِّبَر  نم  ٍهرفغم  یلإ  اوعراسَو  }

يارب نآ  دـینک و  باتـش  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  هزادـنا  هب  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  و  ناـتراگدرورپ ، شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  و 
.تسا هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ 

هدرک هداـمآ  ناراـکزیهرپ  يارب  ادـخار  نآ  .تسا و  مئاد  تمعن  هک  یتـشهب  هب  ندیـسر  و  ترفغم ، يوـس  هب  تعرـس  هب  رما  هیآ ، رد 
.تسا هدش  تسا ،

: تسا هدومرف  َنیقَّتُملل } تَّدعُأ  : } لاعتم يادخ  نخس  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. (1) يراکزیهرپ هب  رگم  دیسر  یمن  تشهب  هب  زگره  امش  »

149 َنیرساَخ } اوبلَقنتَف  مُکباقعأ  یلع  ْمکوُّدرَی  اورفک  َنیذَّلا  اوعیُطت  نإ  اونمآ  نیذَّلا  اهیأ  ای  }

ماجنارس دننادرگ و  یم  زاب  ناتیاه  هتشذگ  هب  ار  امش  دینک ، تعاطا  دندش  رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دش دیهاوخ  راک  نایز 

هیلع هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اب  دحا »  » گنج رد  هک  دش ، لزان  یبا » هّللادبع   » هرابرد هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
ناـتناردارب يوس  هب  : » تفگ یم  تشگرب  هار  نیب  رد  دـندروخ  تسکـش  ناناملـسم  یتقو  و  دـش ، جراـخ  درک  تکرـش  ملـسو  هلآ  و 

.(2)« دیدرگرب نات  نید  زا  دیدرگرب و 

200 َنوِحلُفت } ْمکَّلعل    َ هّللا اوقَّتاو  وُطبارَو  اوُرباصَو  اوِربصا  اُونمآ  َنیذَّلا  اهیأ  اَی  }

410 ص :

.6/358 نمحرلا : بهاوم  - - 1
.1/121 یّمقلا : ریسفت  - - 2
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ادخ زا  دینک و  رارقرب  طابتراو  دنویپ  رگید  مه  اب  دیشاب ، رادیاپ  نانمشد  ربارب  رد  و  دینک ، تماقتسا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیوش راگتسر  دیاش  دیسرتب 

بجاو ناملسم  رب  سپ  تسا  هدومرف  رما  تسا ؛ هدومرف  رما  تسا  یناسفن  تافـص  نیرت  مهم  زا  هک  ربص  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ 
.تسا و هدرک  رما  اه  طابترا  دـنویپ و  يراد  هگن  هب  لاعتم  يادـخ  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، زهجم  هیلاـع  تافـص  نیا  اـب  ار  دوخ  هک  تسا 
رد تظفاحم  اریز  دنتـسه ، زامن  رظتنم  ینعی  دنا ، هدرک  ریـسفت  زامن  رب  تظافح  يرادهگن و  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

.(1) تسین نکمم  تقو  نآ 

.دیسر نایاپ  هب  دوب  هدیسر  نارمع  لآ  هروس  زا  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تایآ  زا  یخرب  ریسفت  اجنیا  رد  و 

ءاسن هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

: زا دنترابع  اهنآ  دندش و  لزان  هکم  رد  هتک  نآ  زا  هیآ  ود  رگم  تسا  یندم  هکرابم  هروس  مامت  دراد و  هیآ  هروس 176  نیا 

.(2){ اِهلهأ یلإ  َتانامَألا  اوُّدؤت  نأ  ْمُکرمأی    َ هّللا َّنإ  : } یلوا

.دیهدب شنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد ، یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ 

{. ْمکیتُفی   ُ هّللا ُلق  ءاسِّنلا  یف  َکنوتفَتسیَو  : } یمود

، دهد یم  خساپ  امش  هب  اه  نآ  هرابرد  دنوادخ  وگب  دننک ، یم  لاؤس  نانز  مکح  هرابرد  وت  زا 

411 ص :

.2/918 نایبلا : عمجم  - - 1
.58 ءاسنلا : - - 2
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 َ هـّللا اوـقَّتاَو  ًءاـسنَو  ًاریثـک  ًـالاجِر  اـمُهنِم  َّثـبَو  اـهَجوَز  اـهنم  َقـلخَو  ٍهدـحاو  ٍسفن  نـِم  مُـکقلخ  يذَّلا  مـکَّبَر  اوـقَّتا  ساَّنلا  اـهُّیأ  اـی  }
1 ًابیقَر } ْمُکیلع  َناک    َ هّللا َّنإ  َماحرألاو  ِهب  َنولَءاسَتیذَّلا 

.درک و قلخ  وا  سنج  زا  زین  ار  وا  رسمه  و  دیرفآ ، ناسنا  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  یـسک  نامه  دیزیهرپب ، ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا 
یم ار  وا  مان  دیهاوخ  یم  يزیچ  رگیدکی  زا  هک  یماگنه  هک  دیزیهرپب ، ییادـخ  زا  دـمآ و  دوجو  هب  یناوارف  نانز  نادرم و  ود  نآ  زا 

.تسا امش  بقارم  دنوادخ  اریز  دینک ؛ زیهرپ  دوخ  نادنواشیوخ  اب  هطبار  عطق  زا  زین  و  دیرب ،

دهد یم  ماجنا  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  يراک  نیرتزیزع  نیرت و  هدنزرا  هک  وا  تعاط  یهلا و  ياوقت  رب  ار  ناسنا  همیرک  هیآ  نیا 
هیلع هللا  یلـص  ماما  نینچمه  دنک و  یم  بیغرت  اه  نآ  هب  یبوخ  ماحرا و  هب  یکین  هب  ار  ناسنا  هیآ  هک  يروط  نامه  دنک  یم  توعد 

: دیامرف یم  دناوخ و  یم  ارف  نآ  هب  ار  ام  ملسو  هلآ  و 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  ندرک  مالس  کی  هب  یتح  دیروآ ، اج  هب  محر  هلص 

{. َماحرألاو ِهب  َنولَءاسَت  يذَّلا    َ هّللا اوقَّتاَو  }

.درک دهاوخ  لاؤس  ماحرا  هرابرد  امش  زا  هک  ییادخ  زا  دیسرتب 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا : هدرک  تیاور  هتابن » نب  غبصا   » و

دنواشیوخ هب  امش  زا  يدرم  رگا  سپ  ددرگ ، یم  شتآ  دراو  نآ  ببس  هب  هکنیا  ات  .دوش  یمن  مارآ  هدش و  نیگمـشخ  امـش  زا  یکی  »
کیدزن وا  هب  دیاب  درک ، بضغ  شدوخ 

هب هکنآ  هب  نک  لصو  ایادخ  دنز : یم  ادص  تسا  نازیوآ  شرع  هب  نآ  دریگ و  یم  شمارآ  درک  سم  ار  محر  یتقو  محر  اریز  دوش ؛
: درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  و  دنک ،» یم  عطق  ارم  هک  ار  سک  نآ  نک  عطق  و  درک ، لصو  نم 
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.(1){ َماحرألاو ِهب  َنولَءاسَت  يذَّلا    َ هّللا اوقَّتاَو  }

ْمکنعـضرَأ یتَّـاللا  ُمُکتاـهَّمُأَو  تخُـألا  ُتاـنبَو  ِخـألا  ُتاـنبَو  مُکتـالاخَو  مُُکتاَّمعَو  مُُکتاَوـخأَو  مُکتاـَنبَو  مُُکتاـهَّمأ  ْمکیلع  تمِّرح  }
َّنهب ُمتلخَد  اونوکَت  ْمل  نإف  َّنهب  ملتخَد  یتَّاللا  مِکئاسن  نِم  مکروُجُح  یف  یتَّاللا  مُکبئابرَو  مکئاِسن  ُتاهمُأَو  ِهَعاضَّرلا  نِم  مُکتاوخأَو 

{ ًامیحر ًاروفَغ  َناک    َ هّللا َّنإ  َفلَس  ْدق  ام  َّالإ  ِنیتخألا  َنیب  اوعمَجت  نأَو  مِکبالصأ  نِم  َنیذَّلا  ُمُکئانبأ  ُلئالحَو  ْمکیلع  َحانُج  الَف 

ار امش  هک  یناردام  امش ، رهاوخ  نارتخد  ردارب ، نارتخد  اه و  هلاخ  اه ، همع  نارهاوخ ، نارتخد ، ناتناردام ، تسا ، هدش  مارح  امش  رب 
هک ینارسمه  زا  دنا  هتفای  شرورپ  امش  ناماد  رد  هک  ناترسمه  نارتخد  ناتنارـسمه و  ناردام  امـش ، یعاضر  نارهاوخ  دنا ، هداد  ریش 
زا هک  ناتنارسپ  نارسمه  .درادن و  یعنام  امش  يارب  دیا ، هتشادن  یسنج  شزیمآ  اه  نآ  اب  رگا  و  دیا ، هتـشاد  یـسنج  شزیمآ  اه  نآ  اب 

هدنزرمآ و دنوادخ  هک  ارچ  تسا  هدش  عقاو  هتشذگ  رد  هچنآ  رگم  رهاوخ  ود  نایم  عمج  نینچمه  تسا و  مارح  زیندنتسه  امـش  لسن 
.تسا نابرهم 

هب ناشردام  هک  دنتـسه  ینارتخد  اـه  نآ  هلمج  زا  تسا  هدرک  صخـشم  ار  دنتـسه  مرحم  نادرم  هب  هک  ار  یناـنز  زا  هتـسد  نآ  هب  هیآ 
.تسا هدش  حیرصت  هیآ  رد  هک  هنوگ  نآ  هدش ، رتسب  مه  دوخ  رسمه  اب  درم  نآ  هدمآ و  رد  يدرم  يرسمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

.(2)« درادن یقرف  نآ  ریغ  ای  امش  هرجح  رد  هاوخ  دنمارح  امش  هب  دیا ، هدش  رتسب  مه  اه  نآ  ردام  اب  هک  ناترسمه  نارتخد  »
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{ ًامیحر مِکب  َناک    َ هّللا َّنإ  مکسُفنأ  اوُلتقَت  الَو  }

.تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکن ، یشکدوخ  و 

: دومرف وا  هب  درک و  لاؤس  وا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  یماگنه  درک ، داهشتسا  هیآ  نیا  هب  ادخ  لوسر 

ربمایپ دنک  لسغ  هنوگچ  دوش  یم  بنج  هک  یماگنه  دریگب ؟ وضو  هنوگچ  دشاب ، هتـسب  ار  نآ  دـشاب و  هتـسکش  شتـسد  هک  یـسک  »
شناج دزیرب  شندب  هب  بآ  رگا  هک  دشاب  يدرـس  زور  رد  هچ  رگا  هریبج ) رب   ) نآ رب  بآ  اب  وضو  تبانج و  دنک  یم  تیافک  دومرف :

{، ًامیحر مِکب  َناک    َ هّللا َّنإ  مکـسُفنأ  اوُلتقَت  ـالَو  : } دـناوخ ار  هیآ  نیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تسا ؟ رطخ  رد 
.(1) تسا نابرهم  امش  هب  ادخ  دیهدن ، نتشک  هب  ار  ناتدوخ 

َناک   َ هّللا َّنإ  ِهب  مکُظِعی  اَّمعن    َ هّللا َّنإ  ِلدـعلِاب  اوُمکَحت  نأ  ساَّنلا  َنیب  متمکَح  اذإَو  اـِهلهأ  یلإ  ِتاـنامألا  اوُّدؤت  نأ  ْمکُرمأـی    َ هّللا َّنإ  }
58 ًاریصب } ًاعیمس 

يرواد تلادع  هب  دینک ، یم  يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دیهدب و  شنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امـش  هب  دنوادخ 
.تسا انیب  اونش و  دنوادخ  دهد  یم  امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنوادخ  .دینک 

دهد یم  روتسد  نیلوئسم  ماکح و  هب  هک  يروط  نامه  دنهدب  شبحاص  هب  ار  تناما  هک  دهد  یم  روتـسد  شناگدنب  هب  لاعتم  يادخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دننک ، مکح  تلادع  هب 

.دنک ءادا  ار  تناما  دنک و  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچ  نآ  هب  هک  تسا  قح  ماما  رب  »
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.(1)« دننک تباجا  دنک  توعد  ار  اه  نآ  هاگره  و  دننک ، تعاطا  دنونشب و  وا  زا  هک  تسا  قح  مدرم  رب  درک ، ار  راک  نیا  نوچ 

ُمتنک نإ  لوسَّرلاو    ِ هّللا یلإ  هوُّدرَف  ٍءیـش  یف  ْمتعَزاـنَت  نإـف  مُکنم  ِرمـألا  یلوأَو  َلوسَّرلا  اوعیطأَو    َ هّللا اوـعیطَأ  اوـنَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیأ  اَـی  }
59 ًالیوأت } ُنسحأَو  ٌریخ  َکلذ  َرخآلا  ِمویلاَو    ِ هّللاب َنونمؤت 

ادخ و هب  نآ  رد  دیتشاد ، عازن  يزیچ  رد  هاگره  دینک و  تعاطا  ار  رمالا  یلوا  و  ادخ ، ربمایپ  ادخ ، دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  تسا و  رتهب  امش  يارب  راک  نیا  دیراد ، نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  رگا  دینک  هعجارم  ربمایپ 

تمکح ندعم  توبن و  تیب  لها  رمالا ، ولوا  .دننک و  يور  - یپ ار  نامه  رمالا  یلوا  شلوسر و  وا و  دهد ، یم  روتـسد  لاعتم  يادـخ 
: اه نآ  هلمج  زا  تسا  هدش  دراو  رابخا  يدادعت  هراب  نیا  رد  و  دنا ،

هیآ نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ  رب  لاعتم  يادخ  هک  یماگنه  تسا : هدرک  تیاور  يراصنا » هّللادبع  نب  رباج  - » 1
اَی : } درک لزان  ار 

، رمالا یلوا  میتخانـش ، ار  لوسر  ادـخ و  ادـخ ، لوسر  يا  متفگ : مُکنم ،} ِرمألا  یلوأَو  َلوسَّرلا  اوعیطأَو    َ هّللا اوعیطَأ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ 
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دنتسیک ؟ تسا  هدرک  وت  تعاط  ار  ناشتعاط  ادخ  هک  ییاه  نآ 

سپس نسح ، سپس  بلاط  یبا  نب  یلع  اه  نآ  نیلوا  .دنشاب  نم م-ي  زا  دعب  ياه  نامل  - سم ناماما  نم و  يافلخ  اه  نآ  رباج ، يا  »
سپ ینک ، یم  كرد  ار  وا  وت  رباج  يا  تسا  رقاب  هب  فورعم  تاروت  رد  هک  یلع  نب  دمحم  سپس  نیسحلا ، نب  یلع  سپـس  نیـسح ،

، قداص دمحم  نب  رفعج  سپس  .ناسرب  وا  هبارم  مالس  يدرک ، تاقالم  ار  وا  یتقو 
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دمحم و نم  مان  مه  یلع ، نب  نسح  دمحم ، نب  یلع  سپس  یلع ، نب  دمحم  سپس  یـسوم ، نب  یلع  سپـس  رفعج ، نب  یـسوم  سپس 
قرش وا  تسد  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  نیا  یلع ، نب  نسح  دنزرف  شناگدنب  نیب  رد  وا  هدنام  یقاب  شنیمز و  رد  ادخ  تجح  نم  هینک 

یم راگدـنام  هک  یتبیغ  دـنک ، یم  تبیغ  شناتـسود  نایعیـش و  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  نیا  ، دوش یم  هدوشگ  وا  مان  هب  ملاـع  برغ  و 
«. دشاب هدرک  ناحتما  نامیا  اب  ار  وا  بلق  ادخ  هک  یسک  رگم  دنام  یمن  تباث  شتماما  هب  لوق  رد  دشاب ،

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسه ؟ يدوس  وا  تبیغ  رد  یعفن  نایعیش  يارب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ : تفگ ، رباج » »

لثم دندرگ ؛ یم  دنم  هرهب  شتبیغ  رد  وا  تیالو  زا  هدافتسا و  وا  رون  زا  مدرم  دیوگ : یم  داتسرف ، توبن  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  یلب ، »
.دشاب ربا  تشپ  رد  هچرگا  تسا  دیشروخ  زا  مدرم  ندرب  دوس 

.(1)« تسا هتشاد  هدیشوپ  موتکم و  شلها  يارب  رگم  ار  نآ  و  تسا ، ادخ  ملع  هنازخ  رد  ادخ و  یناهنپ  رارسا  زا  نیا  رباج  يا 

دندـقتعم اه  نآ  تیـالو  هب  هک  هعیـش ، ناـنام  - لـسم نا  - ما - ما ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـفلخ  امـسا  زا  تیاور  -ن  يا
.دنک یم  تیاکح 

وا هب  ریـصب » وبا  ، » هدـش لزان  بلاط » یبا  نب  یلع   » هرابرد هیآ  نیا  هک  درک  تیاور  مالـسلا »  هیلع  رفعج  یبا  ماـما   » زا ریـصب » وبا  - » 2
: دومرف رفعج » وبا  « ؟ تسین شباتک  رد  شتیب  لها  یلع و  مان  ارچ  دنیوگ  یم  ام  هب  مدرم  تفگ :
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هب درک و  ریـسفت  ارنآ  ادـخ  لوسر  یلو  تعکر  راهچ  ای  تعکر  هس  تفگن  و  درک ، لزان  ار  زامن  شلوسر  يارب  ادـخ  وگب  اـه  نآ  هب  »
ادـخ .درک و  ریـسفت  ادـخ  لوسر  ار  ندرک  فاوط  راب  تفه  یلو  تفگن  ار  هناگ  تفه  فاوط  درک و  لزان  ار  جـح  .تخومآ  اه  نآ 

: درک لزان 

{، مُکنم ِرمألا  یلوأَو  َلوسَّرلا  اوعیطأَو    َ هّللا اوعیطَأ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }

«. دینک تعاطا  ار  ناتدوخ  رمالا  یلواو  شلوسر  ادخ ، دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

وا يالوم  نم  هک  یـسک  ره  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  لزان  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، هرابرد 
نم منک ، یم  شرافس  متیب  لها  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا و  وا  يالوم  یلع  متسه 

اهنآ سپ  .دنوش  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دزادنین  ییادج  اه  نآ  نیب  متساوخ  ادخ  زا 

یمن جراخ  تیادـه  زا  ار  امـش  زگره  اه  نآ  دـنرت ، ملاع  امـش  زا  نانآ  اریز  دـیهدن  شزومآ  اـه  نآ  هب  دومرف : درک و  اـطع  نم  هب  ار 
یمن نییعت  ار  دوخ  لها  دـش و  یم  تکاس  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  .دـننک  یمن  هارمگ  ار  امـش  زگره  و  دـننک ،

: درک لزان  شباتک  ادخ  رد  سپ  دندرک ؛ یم  اعدا  نالف  لآ  لیقع و  لآ  سابع ، لآ  درک ،

تیب لها  امـش و  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دهاوخ  یم  ادخ  ، (1){ ًاریهطت ْمکَرهُطیَو  ِتیبلا  َلهأ  َسجرلا  ُمکنع  َبهدیل    ُ هّللا ُدـیری  امَّنإ  }
.دنک هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  رود و 

نسح همطاف ، یلع ، تسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنتسه  هیآ  نیا  لیوات  مالسلا  مهیلع  همطاف  نیـسح و  نسح ، یلع ،
امش يربمایپ  ره  يارب  ایادخ  دومرف : و  درک ، دراو  هملس  ما  لزنم  رد  دوخ  يابع  ریز  رد  ار  اه  نآ  تفرگ و  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  و 

یلها اهبنارگ و 
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؟ متسین امش  لها  نم  ایآ  تفگ : هملس  ما  .دنتسه  نم  ياهبنارگ  امش  تیب و  لها  اهنیا  تسا و 

.(1)« دنتسه نم  نیگنس  ياهبنارگ  امش  تیب و  لها  اهنیا  یلو  یتسه ، ریخب  وت  دومرف :

هب نایامنهار  لاعتم ، يادخ  باتک  زا  دعب  مالـسا  رد  لوا  هاگهانپ  هک  ییاه  نآ  تیب ، لها  يارب  یغیلب  تیمها  فیرـش  ثیدح  نیا  و 
.تسا هدرک  عمج  ار  دنتسه  ادخ  ناگدنب  هب  يوقت  حالصا و  نایداه  ادخ و  يدونشخ 

: دومرف وا  هب  ماما  تفگ : هدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  سیق » نب  میلس  - » 3

لاعتم يادخ  شناگدنب ، رب  وا  هاوگ  یلاعت و  كرابت و  يادخ  تجح  هک  تسا  نیا  هدـنب  یهارمگ  يارب  راک  نیرت  نیئاپ  نیرتمک و  »
.دسانشن ار  تسا  هدرک  ضرف  اه  نآ  رب  ار  شتیالو  دننک و  تعاطا  وا  زا  هداد  روتسد  شناگدنب  هب 

: تفگ دش و  دنلب  میلس » »

.نک فیصوت  نم  يارب  ار  اه  نآ  نینمؤملاریما  يا 

: دومرف درک و  فیصوت  ار  اه  نآ  ماما 

: تسا هدومرف  هدرک و  کیدزن  شربمایپ  شدوخ و  هب  ار  اه  نآ  ادخ  »

{. مُکنم ِرمألا  یلوأَو  َلوسَّرلا  اوعیطأَو    َ هّللا اوعیطَأ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }

.دینک تعاطا  ناترمالا  یلوا  لوسر و  ادخ ، زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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: تفگ دهدب و  يرتشیب  حیضوت  درک  تساوخرد  وا  زا  و  درک ، هجوت  ماما  هب  میلس » »

.هدب حیضوت  نم  يارب  موش  تیادف 

: دومرف داد و  حیضوت  وا  يارب  ماما 

هراشا دنک  یم  حور  ضبق  ار  وا  ادخ  هک  يزور  رد  شا  هبطخ  رخآ  رد  فلتخم و  دراوم  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
ترتع و  لجوزع ، يادخ  باتک  دیوش ، یمن  هارمگ  زگره  دینک ، لمع  اه  نآ  هب  رگا  متشاذگ  امـش  يارب  رما  ود  نم  دومرف : هدرک و 

رب رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش ، یمن  ادج  رگیدکی  زا  اه  نآ  هک  تسا  هدرک  هدهع  نم  اب  ریبخ  فیطل  يادخ  اریز  متیب ، لها  نم و 
هک دـیریگن  یـشیپ  اه  نآ  زا  دـیوش و  لسوتم  اـه  نآ  هب  دنابـسچ  مه  هب  ار  شتـشگنا  ود  .نم  تشگنا  ود  نیا  لـثم  دـنوش ؛ دراو  نم 

.(1)« دیوش یم  هارمگ 

{ ًاقیفر َکئلوُأ  َنسحَو  َنیحلاَّصلاَو  ِءادهُّشلاَو  َنیقیدِّصلاَو  نیِّیبَّنلا  َنم  مِهیلع    ُ هّللا َمعنأ  َنیذَّلا  َعم  َکئلوأف  ِلوسَّرلاو    َ هّللا ِعُطی  نمَو  }

مامت اه  نآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  نیـشن  مه  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  سک  ره 
.دنتسه یبوخ  ياه  قیفر  اه  نآ  ناحلاص و  ادهش و  ناقیدص ، ناربمایپ ، زا  هدرک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: تفگ دمآ و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  راصنا  زا  يدرم  »

یم اـهر  ار  ما  یگدـنز  هناـخ و  سپ  متفا ؛ یم  وت  داـی  هب  موش  یم  ملزنم  دراو  منک ، لـمحت  مناوت  یمن  ار  وت  يرود  ادـخ  لوـسر  يا 
هاگن وت و  اب  یتسود  يارب  میایب  ات  منک ،
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هنوـگچ نم  یتـفرگ ، رارق  نییلع  یلعا  رد  يدـش و  تشهب  دراو  دـش ، تماـیق  زور  یتـقو  هک  مداـتفا  رکف  نیا  هـب  سپ  وـت ، هـب  ندرک 
: دش لزان  هیآ  نیا  سپ  ادخ ؟ لوسر  يا  .دوب  مهاوخ 

{، ًاقیفر َکئلوُأ  َنسحَو  َنیحلاَّصلاَو  ِءادهُّشلاَو  َنیقیدِّصلاَو  نیِّیبَّنلا  َنم  مِهیلع    ُ هّللا َمعنأ  َنیذَّلا  َعم  َکئلوأف  ِلوسَّرلاو    َ هّللا ِعُطی  نمَو  }

، هدرک مامت  اه  نآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیشنمه  زیخاتسر  زور  رد  دنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یسک 
دناوخ ارف  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  .دنا  یبوخ  ياه  قیفر  اه  نآ  ناحلاص و  ادهـش و  ناقیدص ، ناربمایپ ، زا 

.(1)« داد تراشب  وا  هب  دناوخ و  وا  يارب  ار  هیآ 

{ ًابیسَح ٍءیش  ِّلک  یلَع  َناک    َ هّللا َّنإ  اهوُّدُر  ْوأ  اهنِم  َنسحأب  اوُّیحَف  ٍهَّیحتب  ُمتیِّیُح  اذإَو  }

رتهب ار  نآ  خساپ  دش ، هداد  مالس  امش  هب  هاگره 

«. دراد ار  زیچ  همه  باسح  دنوادخ  هک  دیهد ، خساپ  هنوگ  نامه  هب  ای  دیهدب ،

زا نآ  .داد و  خـساپ  تلاح  نیرتهب  هب  ار  وا  مالـس  دـیاب  دـنک ، یم  مالـس  هک  یـسک  هک  نیا  نآ  تسا و  حـضاو  همیرک  هیآ  موهفم  و 
نینمؤملاریما ماما  .دـنکن  زواجت  نآ  زا  و  دوش ، هداد  مالـس  باوج  رتهب  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  نآ  هدـنزرا  میلاعت  مالـسا و  بادآ 

سپ داب ، وت  رب  وا  ناوضر  شزرمآ و  تاکرب ، ادخ ، تمحر  مالس ، دنتفگ : وا  هب  درک ، مالس  اه  نآ  هب  تفر و  یموق  دزن  مالسلا  هیلع 
: تفگ اه  نآ  هب  درک و  راکنا  ار  نآ  يدایز  ترضح 
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تمحر ، (2)(1){ ِتیبلا َلهأ  ْمکیلَع  ُهتاکَربَو    ِ هّللا ُهمحر  : } دـنتفگ میهاربا  ام  ردـپ  هب  هکئالم  هچنآ  دـننام  ام  هب  دـینکن  يور  هداـیز  »
.تیب لها  امش  رب  وا  تاکرب  وادخ 

: دیوگ یم  وا  و  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دوش : هتفگ  وا  هب  درک  هسطع  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  تیحت  ياه  تروص  زا  «و 
امش هب  رگا  ، (3){ اهنِم َنسحأب  اوُّیحَف  ٍهَّیحتب  ُمتیِّیُح  اذإَو  : } دیامرف یم  لاعتم  يادخ  اریز  .دنک  محرت  امـش  هب  دزرمایب و  ار  امـش  ادـخ 

.دومرف ماما  روط  نیمه  دراد ، ار  زیچ  همه  باسح  ادخ  دیهد  خساپ  هنوگ  نامه  ای  دیهد  خساپ  ار  نآ  زا  رتهب  دنتفگ ، تیحت 

97 ِضرألا } یف  َنیفعضتسُم  اَّنک  اولاَق  ْمتنُک  َمیف  ْمهِسُفنأ  یملاَظ  ُهکئالملا  ْمهاَّفوت  َنیذَّلا  َّنإ  }

دنتفگ دیدوب ؛ یلاح  هچ  رد  امش  دنتفگ  اه  نآ  هب.دندوب  نتشیوخ  هب  متـس  لاح  رد  دنتفرگ  ار  اهنآ  حور  ناگتـشرف  هک  یناسک  انامه 
.دینک ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادـخ  نیمزرـس  رگم  دوش  یم  هتفگ  اه  نآ  هب  میدوب ، فعـضتسم  راشف و  تحت  دوخ  نیمزرـس  رد  ام 

.دنراد يدب  ماجنارس  تسا و  خزود  ناش  هاگیاج  اه  نآ 

: هدش تیاور  فعضتسم  زرم  دح و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

وا رب  تجح  هک  یسک  رب  نید  رد  فعضتسم  مان  «و 

.(4)« دنک یمن  قدص  تفایرد  ار  نآ  شبلق  دینش و  ار  نآ  ششوگ  و  دش ، مامت 

ْمکل اوناَک  َنیرفاکلا  َّنإ  اورفَک  َنیذَّلا  ُمُکنتفَی  نأ  ْمتفِخ  نإ  هـالَّصلا  نِم  اوُرـصقَت  نأ  ٌحاـنُج  ْمکیلع  َسیلف  ضرـألا  یف  ُمتبرَـض  اذإَو  }
101 ًانیبُم } ًاودَع 
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امـش يارب  نارفاک  اریز  دیـسرت ؛ یم  نارفاک  هنتف  زا  رگا  .دینک  هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دینک ، یم  رفـس  هک  یماگنه 
.دنتسه يراکشآ  نمشد 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نینمؤملاریما 

لزان ادخ  میناوخب ؟ هنوگچ  ار  زامن  مینک  نیمز  رد  رفـس  ام  رگا  هّللا  لوسر  يا  دنتفگ : دندرک و  لاؤس  ادخ  لوسر  زا  راجت  زا  یموق  »
هک تسین  امـش  رب  یهانگ  دـینک  یم  رفـس  هک  یماگنه  هالَّصلا » نِم  اوُرـصقَت  نأ  ٌحانُج  ْمکیلع  َسیلف  ضرألا  یف  ُمتبرَـض  اذإَو  : » درک

ار رهظ  زامن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يا  هوزغ  رد  تشذگ  نآ  زا  لاس  کی  نوچ  دش ، عطق  یحو  دعب  .دینک  هاتوک  ار  زامن 
: دنتفگ نیکرشم  .دناوخ 

؟ دیدرکن هلمح  رس  تشپ  زا  اه  نآ  رب  ارچ  دیدرک ، ادیپ  ار  شباحصا  دمحم و  هب  یسرتسد  ناکما 

: دش لزان  زامن  ود  نیب  سپ  دمآ ، دهاوخ  شیپ  یتیعقوم  نینچ  اه  نآ  يارب  زاب  تفگ : اه  نآ  زا  یکی 

مُِهنم ٌهفئاط  ْمقَتلَف  َهـالَّصلا  ُمهل  َتمقأَـف  ْمهِیف  َتنک  اذإَو  ًاـنیبم *  اودَـع  ْمکل  اوناَـک  َنیرفاـکلا  َّنإ  اورفَک  َنیذَّلا  ُمکنتفَی  نأ  ْمتفِخ  ْنإ  }
{، َکعَم

422 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 812 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يارب  اه و  نآ  نایم  رد  هک  یماگنه  دنتسه ، يراکشآ  نمشد  امـش  يارب  نارفاک  اریز  نارفاک  هنتف  دیـسرت  یم  نارفاک  هنتف  زا  رگا 
.(1)« دش لزان  فوخ  زامن  و  دنزیخرب ، وت  اب  اه  نآ  زا  يا  هتسد  دیاب  ینک ، یم  اپرب  ار  زامن  اه 

128 ُریخ } ُحلُّصلاو  ًاحلص  امُهنیب  اَحلُصی  نأ  اَمهیلع  َحانُج  الف  ًاضارعإ  ْوأ  ًازوُشن  اَهلعب  نم  ْتفاخ  ٌهأرما  نإو  }

.تسا رتهب  حلص  دننک و  حلص  مه  اب  درادن  یعنام  دشاب ، هتشاد  میب  وا  ضارعا  ای  یشکرس و  شرسمه و  نایغط  زا  ینز  رگا 

: دومرف دندرک ، لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

رب دـننک  یم  هحلاصم  سپ  دوش ، ادـج  وا  زا  دـهاوخ  یم  تسا و  تشز  ای  هدـش  ریپ  اـه  نآ  زا  یکی  دراد ، رـسمه  ود  هک  يدرم  نآ  »
نز رگا  سپ  درادـن ، درم  يارب  یلاکـشا  دوـش  یــضار  نز  نآ  رگا  .یکی  نآ  دزن  ار  ییاـه  بـش  دـنامب و  وا  دزن  بـش  کـی  هـکنیا 

.(2) دیامن یم  حالصا  ار  ناشتاروما  ود  نآ  نیب  نتشگرب 

164 ًامیلکت } یسوم    ُ هّللا مَّلکَو  َکیلع  مُهصصْقن  مل  ًالسُرو  ُلبق  نم  ْمهانصصَق  دق  ًالسُرَو  }

میا و هدرکن  نایب  ار  اه  نآ  تشذگرـس  هک  یناربمایپ  و  میا ، هدرک  وگزاب  وت  يارب  نیا  زا  شیپ  ار  ناـش  تشذگرـس  هک  یناربماـیپ  و 
.تفگ نخس  یسوم  اب  دنوادخ 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تافص نیا  زا  رترب  تسا و  هزنم  كاپ و  وا  ماک  بل و  اضعا و  تاودا ، حراوج ، نودب  ینتفگ  نخس  تفگ  نخس  یـسوم  اب  دنوادخ  »
.(3)« تسا

423 ص :

.2/209 روثنملا : ّردلا  - - 1
.یقهیبلا ننس  زا  لقن  . 9/408 نمحرلا : بهاوم  - - 2

.9/211 نمحرلا : بهاوم  - - 3
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هدئام هروس 

هراشا

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

: هیآ رگم  تسا  یندم  هکرابم  هروس  نیا  تایآ  همه 

هیآ دـش و 120  لزاـن  هنیدـم  هکم و  نیب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  عادوـلا  هجح  رد  هک  ْمکنید } ْمـکل  ُتـلمکأ  َموـیلا  }
.(1) تسا

ام ُمُکحی    ِ هّللا َّنإ  ٌمُرح  متنَأَو  ِدـیَّصلا  یِّلُحم  َریغ  مُکیلع  یلُتی  اـم  ـَّالإ  ِماـعنألا  ُهمیهب  ْمکل  ْتلُحا  ِدوقعلاـِب  اُوفوأ  اوـنمآ  َنیذَّلا  اـهیأ  اـی  }
{ ُدیری

یم هدناوخ  امـش  يارب  هچنآ  رگم  تسا  هدـش  لالح  امـش  يارب  نایاپراهچ  .دـینک  افو  اه  نامیپ  هب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دنک یم  مکح  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ  .دینکن  لالح  ار  دیص  مارحا ، ماگنه  هب  امش  دوش و 

.(2) دوب نآ  ریما  فیرش و  یلع  هک  نیا  رگم  اونمآ } َنیذَّلا  اهیأ  ای  : } هیآ دشن  لزان  تفگ : درک و  تیاور  سابع » نبا  »

اهُّیأ اـی  تاروت : رد  نآ  ربارب  رد  هکنیارگم  اوـنمآ } َنیذَّلا  اـهیأ  اـی   } تسین نآرق  رد  هک  : » تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  زا  و 
.(3) تسا نیکاسملا »

 َ هّللا َّنإف  ٍمثإل  ٍفناجتُم  َریغ  ٍهصمخَم  یف  َّرطْضا  ِنمف  ًانید  َمالسإلا  ُمکل  ُتیـضَرو  ِیتمعن  ْمکیلع  ُتممتأَو  ْمکنید  ْمکل  ُتلمکأ  َمویلا  }
{ ٌمیحر ٌروفغ 

نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  لماک ، ار  امش  نید  زورما 

424 ص :

.3/150 نایبلا : عمجم  - - 1
.1/289 یشایعلا : ریسفت  - - 2
.1/289 یشایعلا : ریسفت  - - 3
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ار اه  نآ  دنوادخ  دنوش ، یمن  هانگ  هب  لیامتم  دننز و  یمن  تسد  يرگید  ياذغ  هب  یگنـسرگ  لاح  رد  هک  یناسک  اما  متفریذپ ؛ امش 
.تسا نابرهم  اه  نآ  اب  هدیزرمآ و 

زا دـعب  تفـالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  هک  دـش  لزاـن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  یماـگنه  همیرک  هیآ  نیا 
دیـس تلاسر  .دش و  لماک  نید  وا  تماما  وا و  تیالو  اب  سپ  دشاب  وا  ریـسم  رد  مدرم  مومع  ربهر  هک  درک  بصن  تما  يارب  شدوخ 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دیسر ، مامتا  هب  نیلسرم 

«. یلع تیالو  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ  ياضر  تمعن و  یمامت  نید و  لیمکت  رب  ربکا  هّللا  »

ار وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  نآ  رادب  نمـشد  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  نآ  راد  تسود  ایادخ  : » دومرف سپس 
«. دنک راوخ  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  راوخ  دنک و  يرای 

وا هب  ادخ  لوسر  دیوگب و  يراعشا  تبسانم  نیا  يارب  هک  تفرگ  هزاجا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تباث » نب  ناسح  »
: تفگ وا  داد ، هزاجا 

مُُهیبَن ِریدَغلا  َموَی  ُمهیداُنی 

ایدانُم ِلوسرلاب  عِمسأَو  ٍّمَخب 

مکُّیبَنَو مُکالوَم  نَمَف  َلاقَف 

ایماعَّت َكانُه  اوُدُبی  َملَو  اولاقَف 

انُّیلَو َتنأَو  انالوَم  َکهلإ 

ایِصاع مویلا  َکل  انیف  ندَجت  َنلَو 

ینَّنإَف ُّیلَع  ای  ُمق  ُهل : َلاقَف 

ایِداهَو ًامامإ  يدَعب  نِم  َکتیضَر 

.دندینش همه  هک  دومرف : یئاسر  زاوآ  هچ  اب  و  درک ، ادن  ار  نآ  ریدغ  زور  رد  ناشراوگرزب  ربمایپ 

425 ص :
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: دنتفگ یشوپ  هدرپ  نودب  یگمه  تسیک ؟ امش  یلو  یلوم و  دومرف :

.يا هدیدن  ینامرفان  ام  زا  دروم  نیا  رد  یتسه و  ام  یلو  وت  تسا ، ام  يالوم  وت  يادخ 

.مدرک باختنا  يربهر  تماما و  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وت  نم  هک  زیخرب  یلع  يا  دومرف : یلع  هب  ماگنه  نیا  رد 

،(1){ َکیلإ َلزنُأ  ام  غِّلب  لوسَّرلا  اهّیأ  ای  : } لاعتم يادخ  هدومرف  لوزن  زا  دعب  هیآ  نیا 

.نک غالبا  هدش  لزان  وت  رب  هچنآ  ربمایپ  يا 

هدرک هدهاشم  هدوب  یفاحـص  تسد  هب  ار  دادغب  رد  يدـلجم  دـیوگ : یم  ینیوج » یلاعملاوبا  ، » تسا رتاوتم  ریدـغ  ثیدـح  رد  رابخا 
نم : » قرط زا  دلج 28  .دوب  هدش  هتشون  نآ  يور  رب  دوب و  هدش  هتشون  باتک  نآ  يور  رب  هدوب و  ریدغ  دیع  تایاور  نآ  رد  هک  تسا 

.تسا هدوب  دلج 29  نآ  لابند  هب  هک  ُهالوم ،» یلعف  ُهالوم  ُتنک 

هداد حرـش  ریدغلا »  » شدیواج باتک  رد  ینیما » گرزب  ققحم  همالع   » موحرم ریدغلا  ثیدـح  رد  لصفم  هویـش  هب  ار  تیاور  دنـس  و 
.تسا هداد  حرش  راونالا » تابقع   » باتک رد  دماحریم »  » هک هنوگ  نآ 

انامه ناناملسم ، رب  هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  بصن  زا  تسا ، لمتـشم  نآ  رب  هک  روط  نآ  ریدغ  هثداح  عقاو  رد 
یم یلئالع » همالع   » موحرم هک  هنوگ  نآ  .تسا  هدرک  راکنا  ار  مالـسا  دـنک  راکنا  ار  نآ  سک  ره  تسا و  مالـسا  تلاـسر  زا  ییزج 

: دیوگ

426 ص :

.67 هدئاملا : - . 1
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و ، (1)« يدـش يا  هنمؤم  نمؤـم و  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  نیرفآ  هب  هب  : » تفگ وا  هب  درک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  مود  هفیلخ 
.دندرک تعیب  وا  اب  زین  ربمایپ  نارسمه 

ِنیبعَکلا یلإ  مُکلُجرأو  ْمکِـسوؤرب  اوحـسماَو  ِقفارملا  یلإ  ْمُکیدـیأَو  ْمکهوجُو  اولـسغاف  ِهالَّصلا  یلإ  ْمتُمق  اذإ  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیَأ  اـی  }
یلع وأ  یَضرم  متنک  نإو  اورهَّطاف  ًابنج  ُمتنک  ْنإو 

ُدیُری ام  ُهنم  مکیدیأو  ْمکهوُجوب  اوحـسماف  ًابیط  ًادیعـص  اومَّمیتَف  ًءام  اودجت  ْملف  ءاسِّنلا  ُمتـسمال  وأ  ِطئاغلا  نم  مکنم  ٌدحأ  َءاج  وأ  ٍرفس 
{ َنُورکشَت مکَّلعل  مُکیلع  ُهتمعن  َّمُتیلَو  ْمکَرهُطیل  ُدیُری  نکلو  ٍجرح  نم  مُکیلع  َلعجِیل    ُ هّللا

لـصفم ات  ار  اهاپ  رـس و  دییوشب ، جـنرآ  ات  ار  اه  تسد  تروص و  دـیتسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
تجاح ياضق   ) هدـمآ یتسَپ  لحم  زا  امـش  زا  یکی  ای  دیـشاب ، رفاسم  ای  رامیب  رگا  دـییوشب و  ار  دوخ  دیـشاب  بنج  رگا  دـینک ، حـسم 

یمن دـنوادخ  .دیـشکب  اه  تسد  تروص و  رب  نآ  زا  دـینک و  ممیت  یکاپ  كاخ  اب  دـشابن ، بآ  هتفرگ و  ساـمت  ناـنز  اـب  اـی  هدرک ،)
اج هب  ار  وا  رکش  دیاش  .دنک  لماک  امش  رب  ار  شتمعن  دزاس و  كاپ  ار  امش  دهاوخ  یم  هکلب  دنک ، داجیا  امـش  يارب  یلکـشم  دهاوخ 

.دیروآ

یم هدافتـسا  نآ  زا  هک  هنوگ  نآ  حسم  رهاظ  دراد و  تلالد  وضو  يارب  اپ  رـس و  حسم  اه ، تسد  تروص ، نتـسش  هب  ینـشور  هب  هیآ 
حسم تسا و  تسوپ  رب  حسم  دوش 

427 ص :

ج یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  ننـست  لها  بتک  رد  تیاور  نیا  - . 1
قفوملا بقاـنملا ، ...یلـص ،» ـال  قدـص و  ـالف   » هماـیق هروس  هیآ  لـیذ  اـت 391 ، ص 390  ج 2 ، و  ح 213 ؛ اـت 206 ، ص 203  ، 1

هللا لوسر  ناک  نم  لک  یلوم  هنأو  (ص ) هللا لوسر  نم  سانلا  برقا  هنا  نایب  یف  رشع ، عبارلا  لصفلا  ح 184 ، ص 156 ، یمزراوخلا ،
ص ج 8 ، يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  ص 220 و 221 و 232 و 233 و 234 ؛ ج 42 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خـیرات  هالوم ؛

( ققحم  ) .رشاعلا هفیرش ، هیآ  لیذ  ص 49 و 50 ، ج 12 ، يزار ، يزارلا ، ریسفت  ح 4392 ؛ 284 و 285 ،
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ار شفک  يور  رب  حسم  هتفرگ و  ار  هیآ  دوصقم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  .تسین و  زئاج  اپ  حـسم  رد  باروج  شفک و  يور  رب 
رب تفرگ و  وضو  هک  تشذـگ  يدرم  رب  ماما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نایوار  .دـش  ارجا  رمع  دـهع  رد  نآ  مکح  سپ  دـناد ؛ یمنزئاـج 
یم وضو  نودب  زامن  وت  رب  ياو  : » دومرف وا  هب  تشاد و  هگن  ار  وا  ماما  دـناوخ ، زامن  نآ  اب  دـش و  دجـسم  دراو  درک ، حـسم  شـشفک 

هچ نیا  نیبب  : » دومرف وا  هب  دروآ و  رمع  دزن  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  ماما  .هداد  روتسد  نم  هب  باطخ » نب  رمع  : » تفگ یناوخ .»؟
هدرک حسم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  نوچ  مداد ، روتـسد  وا  هب  نم  یلب  تفگ : رمع  دنک ؟» یم  تیاور  وت  زا  يزیچ 
یمن هک  یلاح  رد  ارچ  سپ  : » دومرف وا  هب  .مناد  یمن  تفگ : نآ ؟» زا  دعب  ای  درک  حسم  هدـئام  هروس  لوزن  زا  لبق  : » دومرف ماما  .تسا 

(1) «. تسا هدرک  نایب  هیآ  نیا  لوزن  زا  لثم  ار  نیفخ  رب  حسم  هب  لمع  میرک  نآرق  یهد ، یم  اوتف  یناد 

ْوأ ٍفالخ  نم  مُهلُجرأو  ْمهیدیأ  عَّطُقت  وأ  اوبَّلُصی  ْوأ  اولتُقی  نأ  ًاداسف  ِضرألا  یف  َنوعـسیو  َُهلوسرو    َ هّللا َنوبراُحی  َنیذَّلا  ُءآزج  امَّنإ  }
{ ٌمیظع ٌباذع  ِهرخآلا  یف  ْمهلو  اینُّدلا  یف  ٌيزخ  ْمهل  َکلذ  ِضرألا  نم  اوفُنی 

دنوش مادعا  هک  تسا  نیا  طقف  دننک ، یم  نیمز  يور  رب  داسف  رد  یعس  دنزیخ و  یم  رب  گنج  هب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  اه  نآ  رفیک 
اه نآ  ییاوسر  نیادندرگ  دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش ، هدیرب  رگیدکی  سکع  هب  اه  نآ  ياپ  تسد و  ای  دنوش ، هتخیوآ  راد  هب  ای 

.دنراد یمیظع  تازاجم  ترخآ  رد  تسا و  ایند  رد 

428 ص :

.234-66/233 نازیملا : .تسا  هدش  رکذ  یشایع  ریسفت  رد  ینعم  نیمه  هب  بیرق  6/452 و  ناهربلا : ریسفت  - - 1
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هب ای  دنوش ، هتشک  دیاب  دننک  یم  شـشوک  داسف  يارب  نیمز  يور  رب  هک  ییاه  نآ  .دراد و  نیدسفم  يارب  تخـس  تبوقع  رب  هیآ  نیا 
داسف هک  تسا  نیا  يارب  روتـسد  نیا  .دـندرگ و  دـیعبت  ناش  نیمزرـس  زا  ای  دوش ، عطق  فالخ  رب  ناشیاپ  تسد و  اـی  دـنوش ، هدز  راد 

، درک یم  نیمز  يور  رب  داسف  رشن  رد  یعـس  هرـصب  لها  یمیمت » ردب  نب  هثراح  ، » دوش رارقرب  مدرم  نیب  رد  تینما  و  دوش ، نک  هشیر 
تباجا زا  نایـشیرق  دنریگب  ناما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مامازا  وا  يارب  هک  درک  تبحـص  شیرق  زا  ینادرم  اب  و  درک ، هبوت  وا  یلو 

وا هب  درک و  ماما  دصق  داد ، تبثم  خساپ  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  گرزب  باحصا  زا  هک  ینادمه » سیق  نب  دیعس  ، » دندرک يراددوخ  وا 
؟ تسیچ دننک  یم  داسف  نیمز  رد  دنگنج و  یم  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ییاه  نآ  يازج  نینمؤملاریما  يا  تفگ :

: تفگ اه  نآ  هب  داد و  خساپ  تخس  تبوقع  هب  ماما 

{«. ِضرألا نم  اوفُنی  ْوأ  ٍفالخ  نم  مُهلُجرأو  ْمهیدیأ  عَّطُقت  وأ  اوبَّلُصی  ْوأ  اولتُقی  نأ  }

.(1){ ...ْمهیلَع اوردقَت  نأ  لبَق  نم  اوبات  َنیذَّلا  ّالإ  : } دومرف سپس 

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دینادب  سپ  دننک ، هبوت  ندش  ریگتسد  زا  لبق  هک  اه  نآ  رگم 

.دشاب هدرک  هبوت  دشاب و  ردب » نب  هثراح   » هچرگا و  تفگ : دیعس » »

.(2) تشون وا  يارب  ار  ناما  سپ  درک ، مالعا  ار  دوخ  هبوت  تعیب و  وا  اب  و  دمآ ، ماما  يوس  هب  هثراح »  » سپ یلب ،» : » دومرف ماما 
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َتمکح نإو  ًائیش  َكورُضَی  نَلف  ْمهنع  ضرُعت  نإَو  مُهنَع  ْضرعأ  وأ  ْمهنیب  مُکحاف  َكوؤاج  نإف  تحُّسلل  َنولاکأ  ِبذکلل  َنوعامَس  }
{ َنیطِسقُملا ُّبُحی    َ هّللا َّنإ  ِطسقلاب  مُهنیب  مُکحاف 

نایم رد  دندمآ  وت  دزن  رگا  سپ  دنروخ ، یم  ناوارف  مارح  لام  دننک ، بیذکت  ار  نآ  ات  دنهد ، یم  شوگ  وت  نانخس  هب  رایـسب  اه  نآ 
نآ نایم  رگا  و  دنناسر ، یمن  ینایز  چـیه  وت  هب  ینک  رظن  فرـص  نانآ  زا  رگا  راذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اه  نآ  ای  نک  يرواد  نانآ 

.دراد تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک  يرواد  تلادع  اب  ینک ، يرواد  اه 

هیلع ماما  نآ ؟ مکح  دش  هتفگ  وا  هب  تسا ، هوشر  دومرف : دـش ؟ هدیـسرپ  هیآ  رد  تحـس »  » هملک زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا 
.(1)« تسا رفک  نآ  : » دومرف مالسلا 

َنیرفاـکلا یلع  هَّزعأ  َنینمؤملا  یلع  هَّلذأ  ُهنوـبُحیَو  مهُّبُحی  ٍموـقب    ُ هّللا یتأـی  َفوـسف  ِهنید  نع  مکنم  َّدـترَی  ْنم  اوـنمآ  َنیذَّلا  اـهّیأ  اَـی  }
{ ٌمیلع ٌعساو    ُ هّللاَو ُءاشَی  نم  ِهیتؤی    ِ هّللا ُلضف  َکلذ  مئال  َهمول  َنوفاخَی  الو    ِ هّللا ِلیبس  یف  َنودهاُجی 

و دراد ، تسود  ار  اه  نآ  هک  دروآ  یم  ار  یموق  دنوادخ  ددرگزاب  دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
یم داهج  ادخ  هار  رد  دنمورین و  تخـسرس و  نارفاک  ربارب  رد  عضاوتم و  نانمؤم  ربارب  رد  اه  نآ  دنراد ، تسود  ار  دنوادخ  مه  نانآ 
اناد گرزب و  ادخ  .دهد و  یم  دـهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  ادـخ  لضف  نیا  دـنرادن  یـساره  يرگ  تمالم  شنزرـس و  زا  دـننک و 

.تسا

.دگنجب دیاب  هک  یسک  ره  اب  دیگنج  هک  یماگنه  هدش  لزان  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ : یم 
، دندوب لمج  باحصا  هک  نیثکان  زا 
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« رفعج یبا   » زا و  دنا ، هدرک  تیاور  سابع » نبا  «، » هفیذح «، » رامع  » ار نیا  .دندوب  جراوخ  هک  نیقرام  هیواعم و  باحصا  هک  نیطـساق 
.(1) تسا هدش  تیاور  هّللادبع » یبا   » و

.تسا هدرک  رکذ  ار  لوق  نیا  تادیؤم  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  و 

{ َنوعکار ْمهو  َهاکزلا  َنوتؤیو  هالَّصلا  َنومیُقی  نیذَّلا  اونمآ  نیذَّلاو  ُهلوسرو    ُ هّللا ُمکُّیلو  امنإ  }

عوکر لاح  رد  و  دـنراد ، یم  اپب  ار  زامن  هک  اه  نامه  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  اـهنت  امـش ، یلو  تسرپرس و 
.دنهد یم  تاکز 

کیدزن ار  وا  دـهد ، یم  وا  هب  ار  تیالو  لادـم  و  بوصنم ، تیالو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  تسا  يا  هکرابم  هیآ  نیا 
: میراد ثحب  نیا  رد  یهاتوک  فقوت  ام  دهد ، یم  رارق  مظعا  لوسر  لاعتم و  يادخ  تیالو  هب 

نآ لوزن  ببس 

: تسا هتفگ  وا  زا  یثیدح  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  يرافغ » رذوبا   » گرزب یباحص  هیآ ، لوزن  ببس 

، موش روک  هن ، رگا  مدید ، مشچ  ود  نیا  اب  و  موش ، رک  هن ، رگا  مدینـش ، مشوگ  ود  نیا  اب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
راوخ ار  وا  هک  یسک  تسا  هدش  راوخ  دنک ، يرای  ار  وا  هک  یسک  تسا  زوریپ  تسا ، رافک  لتاق  نابوخ و  ربهر  یلع  : » دومرف یم  هک 

«. دنک

، درک کمک  تساوخرد  دجـسم  رد  یلئاس  مدـناوخ ، ار  رهظ  زامن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  اـهزور  زا  يزور  نم 
تساوخرد ادخ  لوسر  دجسم  رد  نم  هک  شاب  دهاش  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  ار  شناتـسد  دادن  يزیچ  وا  هب  یـسک 

تشگنا اب  دوب ، عوکر  لاح  رد  یلع  دادن ، نم  هب  يزیچ  یسک  اما  مدرک  کمک 
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هّللا لوسر  يور  شیپ  رد  راـک  نیا  و  دروآ ، رد  وا  تسد  زا  ار  رتشگنا  اـت  دـمآ  لـئاس  درک ، هراـشا  دوب  نآ  رد  رتـشگنا  هک  شتـسار 
زا یسوم  ایادخ  دومرف  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شرـس  دش ، غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  .دش  ماجنا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یل لعجاو  یلوق *  اوهقفَی  یناِسل * نم  َهدقع  ْللحاَو  يرمأ *  یل  ْرسیَو  يردص *  یل  ْحرـشا  ِّبر  : } تفگ سپ  .درک  تساوخرد  وت 

اراگدرورپ ، » (1){ يرمأ یف  ُهکرشأو  يرزأ *  هب  ْددشا  یخأ *  َنوراه  یلهأ *  نم  ًاریزو 

رارق میارب  نم  نادناخ  زا  يریزو  و  دنمهفب ، ارم  نانخـس  ات  ياشگب ، منابز  زا  هرگ  نادرگ ، ناسآ  میارب  ار  مراک  و  هداشگ ، ار  ما  هنیس 
ُّدـشنس َلاق   } يدرک لزان  قطان  نآرق  وا  رب  زاس .» کیرـش  مراـک  رد  ار  وا  و  نادرگ ، مکحم  ار  متـشپ  وا  اـب  و  ار ، نوراـه  مردارب  هد ،

دنمورین مکحم و  تردارب  هلیسو  هب  ار  وت  ناوزاب  يدوز  هب  تفگ : ، (2){ ...انتایآب َنولصَی  الَف  ًاناطلُس  امکل  ُلعجنَو  َکیخأب  َكدضع 
ناتناوریپ امـش و  .دـنک  یمن  ادـیپ  یـسرتسد  امـش  هب  اـم ، تاـیآ  تکرب  اـب  و  میهد ، یم  رارق  يرترب  هطلـس و  امـش  يارب  و  مینک ، یم 

.دیزوریپ

نم لها  هک  هدب  نم  هب  يریزو  نک و  ناسآ  میارب  ار  مراک  و  نک ، هداشگ  ارم  هنیـس  ایادخ  ماوت ، هدیزگرب  وت و  یبن  دمحم  نم  ایادخ 
: تفگ دش و  لزان  ادخ  دزن  زا  لیئربج  هک  دوب ، هدشن  مامت  ادخ  لوسر  مالک  زونه  دوش ، مکحم  متشپ  وا  اب  هک  ار  یلع  دشاب ،

.ناوخب دمحم ، يا 

؟ مناوخب هچ  دومرف :
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یلو تسرپرس و  . (1){ َنوعکار ْمهو  َهاکزلا  َنوتؤیو  هالَّصلا  َنومیُقی  نیذَّلا  اونمآ  نیذَّلاو  ُهلوسرو    ُ هّللا ُمکُّیلو  اـمنإ  : } ناوخب تفگ :
.دنهد یم  تاکز  عوکر  رد  و  دنراد ، یم  اپ  هب  ار  زامن  هک  اه  نامه  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  وا و  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امش 

«، هبلعث نب  دسا  «، » مالـس نب  هّللادبع   » هلمج زا  دـندش ؛ ناملـسم  دوهی  زا  یهورگ  تسا ، هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا »  » ماما و 
نب عشوی  « » یـسوم  » ادخ ربمایپ  يا  دنتفگ : وا  هب  و  دـندمآ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هک  ای  يروص » نبا   » و نیمای » نبا  »

.دش لزان  قوف  هیآ  تسا ؟ ام  تسرپرس  وت  زا  دعب  یسک  هچ  و  ادخ ؟ لوسر  يا  تسیک  وت  زا  دعب  یصو  درک ، دوخ  یصو  ار  نون »

دجسم زا  هک  دندید  ار  یلئاس  دنتفر ، دجسم  هب  وا  اب  دنتساخرب و  اه  نآ  دیوش ،» دنلب  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیا یلب ، تفگ : درک ؟» اـطع  وت  هب  يزیچ  یـسک  اـیآ  لـئاس  يا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـش ، یم  جراـخ 

.رتشگنا

.دناوخ یم  زامن  هک  یسک  نآ  تفگ : درک .»؟ اطع  وت  هب  ار  نآ  یسک  هچ  : » دومرف

لها و  تفگ ، ریبـکت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  دوب ، عوکر  لاـح  رد  تفگ : داد .»؟ وت  هب  ار  نآ  یلاـح  هچ  رد  : » دومرف
.دنتفگ ریبکت  مه  دجسم 

«. تسا نم  زا  دعب  امش  تسرپرس  یلو و  یلع ، : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 
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َّلوتی نمَو  : } درک لزان  ادخ  سپ  دشاب ، ام  یلو  بلاط  یبا  نبا  یلع  ام و  یبن  دمحم  ام ، راگدرورپ  ادخ  هک  میدش  یـضار  ام  دنتفگ :
انامه دنادب ، دوخ  تسود  ار  نانمؤم  شلوسر و  ادـخ ، هک  یـسکره  ، (1){ َنوبلاـغلا ُمه    ِ هّللا بزح  َّنإـف  اونمآ  َنیذَّلاو  ُهلوسرو    َ هّللا

.تسا زوریپ  ادخ  بزح 

رد تسد  زا  ار  دوخ  رتـشگنا  دوب ، عوـکر  رد  وا  درک ، دروـخرب  بلاـط  یبا  نبا  یلع  هب  یلئاـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  رـسای » راـمع  »
امنإ : } دش لزان  هیآ  نیا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  سپ  داد ، ربخار  وا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هب  سپ  داد ، لئاس  هب  دروآ و 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  َنوعکار ،} ْمهو  َهاکزلا  َنوتؤیو  هالَّصلا  َنومیُقی  نیذَّلا  اونمآ  نیذَّلاو  ُهلوسرو    ُ هّللا ُمکُّیلو 
: دومرف سپس  دناوخ  ام  رب  ار  نآ 

هک نآ  رادـب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  نآ  رادـب  تسود  ایادـخ  تسا ، وا  يالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  »
.(2)« دراد نمشد  ار  یلع 

: دروآ رد  رعش  هب  ار  تمارک  تبقنم و  نیا  تباث » نب  ناسح   » و

یتجهمو یسفن  َکیدفت  ٍنسح  ابأ 

ِعراسمو يدُهلا  یف  ٍءیطب  ُّلکو 

ًاعئاض نیِّبحملاو  یحدم  ُبهذیأ 

ِعئاضب هلالا  تاذ  یف  ُحدملا  امَو 

ٌعکار َتنأ  ذإ  تیطعأ  يذلا  تنأف 

ِعکار َریخ  ای  ِموقلا  ُسوفن  َکتدف 

دِّیس ریخای  ِنومیملا  کمَتاخب 

ِعئاب ریخ  ای  َّمث  ٍراش  ریخ  ایَو 

434 ص :

.1/170 یّمقلا : ریسفت  . 103 مارملا : هیاغ  . 8/480 ناهربلا : - - 1
.1/327 یشایعلا : ریسفت  - - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 824 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
http://www.ghaemiyeh.com


ٍهیالو ریخ  هّللا  کیف  لزنأف 

(1) ِعئارشلا تامکُحم  یف  اهنّیبو 

.دسر یم  لماکت  لقع و  دشر  هب  وت  تیاده  ببس  هب  یلهاج  ره  داب  وت  يادف  مبلق  ناج ، نسحلا  وبا  يا 

.دورب نیب  زا  ادخ  تاذ  رد  حدم  هک  اشاح  .تسا  ینتفر  نیب  زا  وت  ناقشاع  وت و  هرابرد  نم  حدم  ایآ 

.هدننک عوکر  نیرتهب  يا  تیادف  هب  نامدرم  ياه  ناج  يداد ، هقدص  عوکر  ماگنه  رد  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  سپ 

.رادیرخ نیرتهب  يا  هدنشورف و  نیرتهب  يا  نارورس و  نیرتهب  يا  تکرابم ، رتشگنا  نآ  ندیشخب  اب 

.درک نییبت  تعیرش  رد  ینآرق و  مکحم  تایآ  رد  ار  نآ  و  دومرف ، لزان  ار  تیالو  نیرتهب  وت  هرابرد  ادخ  هک 

هیآ هلالد 

دننام ناگدـنب ؛ همه  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  يارب  هقلطم  تیالو  تاـبثا  رد  .تسا  نشور  حیرـص و  همیرک  هیآ  تلـالد  اـما 
هیمسا هلمج  اّمنا و  رصح  تادا  نآ  و  تسا ، هدرک  دیکات  تیالو  نیا  هب  رـصح  تادا  اب  میرک  نآرق  .شلوسر  لاعتم و  يادخ  تیالو 

درفم هغیـص  هبو  هیآ  رخآ  ات  هالَّصلا } َنومیُقی  نیذَّلا  : } تسا هدش  ریبعت  عمج  هغیـص  هب  هیآ  رخآ  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هیآ  .تسا و 
.تسا اپرب  وا  ششوک  داهج و  اب  مالسا  هک  تسا  گرزب  هغبان  نیا  تشادگرزب  میرکت ، میظعت ، يارب  راک  نیا  تسا و  هدشن  ریبعت 
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ْمهنم ٌریثکَو  ٌهدـصتقم  ٌهَّمأ  ْمهنم  ْمهلُجرأ  ِتحت  نمَو  ْمهقوَف  نم  اولکأل  مهِّبر  نم  مهیلإ  َلزنُأ  اَـمَو  َلـیجنإلاو  َهاروَّتلا  اوماـقأ  مهَّنأ  ولَو  }
{ َنولمعی ام  َءآس 

يزور نیمز  نامـسآ و  زا  .دـنراد  یم  اپرب  ار  هدـش  لزان  اـه  نآ  رب  ناـشراگدرورپ  يوس  زا  هک  ار  هچنآ  لـیجنا و  تاروت ، هک  ناـنآ 
.دنهد یم  ماجنا  يدب  لامعا  ناشرتشیب  یلو  دنتسه ، ور  هنایم  لدتعم و  اه  نآ  زا  یعمج  دروخ ، دنهاوخ 

سأر مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدینش  تفگ : تسا ، هدرک  تیاور  يربک » ءابهصلا  وبا  »

: دومرف و  دناوخ ، ار  يراصن » فقسا   » و تولاجلا » »

«. دینکن ناهنپ  ار  نآ  سپ  مشاب ، یم  رت  ملاع  امش  زا  نآ  هب  تبسن  نم  منک ، یم  لاؤس  يرما  زا  امش  زا  نم  »

: دومرف وا  هب  دیبلط و  ار  يراصن » فقسا   » دعب

لزان یسیع  رب  ار  لیجنا  هک  یسک  نآ  هب  ار  وت  »

لگ زا  امـش  يارب  درک ، یم  هدـنز  ار  هدرم  درب ، یم  نـیب  زا  ار  مـشچ  درد  درب  یم  نـیب  زا  ار  داد ، رارق  وا  ياـپ  رد  ار  تـکرب  و  درک ،
«. مهد یم  مسق  داد ، یم  ربخ  دیدرک  یم  هریخذ  دیدروخ و  یم  هچنآ  زا  تخاس و  یم  هدنرپ 

.میوگ یم  تسار  مه  اه  نیا  زا  ریغ  تفگ :

«. دندش میسقت  هورگ  دنچ  هب  یسیع  زا  دعب  لیئارسا  ینب  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.اه نآ  دنا  هقرف  کی  ادخ ، هب  هن  تفگ : سپ 

، دندش میـسقت  هقرف  ود  داتفه و  هب  اه  نآ  انامه  تسین ، وا  زج  ییادخ  هک  ییادخ  نآ  هب  یتفگ  غورد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  سپ 
لدتعم اه  نآ  زا  یعمج  َنولمعی ،} ام  َءآس  ْمهنم  ٌریثکَو  ٌهدصتقم  ٌهَّمأ  ْمهنم  : } دیامرف یم  ادخ  هقرف ، کی  رگم  دنشتآ ، رد  همه 
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.(1)« دنهد یم  ماجنا  يدب  لامعا  ناشرتشیب  یلو  دنا ، هدرک  ادیپ  تاجن  هورگ  نیا  هک  دنتسه  ور  هنایم  و 

َموقلا يدـهی  هّللا ال  َّنإ  ساَّنلا  نم  َکُمـصعَی    ُ هّللاو ُهتلاسر  َتغَّلب  امف  ْلـعفَت  ْمل  نإو  کِّبَر  نم  َکـیلإ  َلزنُأ  اـم  ْغلب  ُلوسَّرلا  اـهُّیأ  اـی  }
هب ار  وا  تلاسر  یهدـن  ماجنا  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  لماک  تسا ، هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ  يا  { َنیرفاـکلا

.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  تیعمج  دنوادخ  و  دراد ، یم  هاگن  مدرم  یلامتحا  تارطخ  زا  ار  وت  دنوادخ  .يا  هدناسرن  ماجنا 

نیب دـیاب  هک  دـش ، لزاـن  دـشاب ، یم  یمهم  رما  هکنیا  دـیعو و  هدـعو و  اـب  هارمه  یمهم  رما  غیلبت  هب  مظعا ، لوسر  رب  همیرک  هیآ  نیا 
.دوب هداد  هدعو  دندیسرت  یم  نآ  زا  هچنآ  زا  تاجن  مدرم و  زا  تظافح  هب  لاعتم  يادخ  و  دش ، یم  شخپ  ناناملسم 

؟ تسا هدیزرو  مامتها  نآ  هب  نامسآ  هک  تسا  یمهم  رما  هچ  نیا 

؟ تسا مهم  رایسب  ارچ  رما  نیا 

ادخ لوسر  نیشناج  هفیلخ و  وا و  ریسم  يارب  ربهر  تما و  نیا  ماما  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ندرک  بوصنم  رما ، نیا 
.تسا یلعا  سودرف  يوس  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هد دـصکی و  هک  تسا ، مالـسا  تلاسرزا  یئزج  نآ  هک  تسا  هدیـسر  ریدـغ  زور  هب  یعطق  نیقی و  لامتحا  هب  و  تسا ، فلتخم  رابخا 
اما (2) ؛ تسا هدرک  رکذ  ار  اه  نآ  مان  ینیما » همالع   » ققحم .دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  نیعبات  زا  رفن  داتشه  هباحص و 
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هب دروآ و  اج  هب  ار  جـح  کسانم  ادـخ ، لوسر  هک  یتقو  تسا : نیا  نآ  و  دـنا ، هدرک  رکذ  عامجا  هب  ار  نآ  نایوار  هثداـح ، لیـصفت 
اهُّیأ ای  : } دروآ ار  هیآ  نیا  .دـش و  لزاـن  وا  رب  لـیئربج  .دیـسر  مخ  ریدـغ  هب  دوب  هجحلا  يذ  مهدـجه  زور  و  تشگرب ، هنیدـم  يوس 

نآ يـالاب  هب  دـنهد ، بیترت  نارتش  جدوه  زا  يربنم  وا  يارب  داد ، روتـسد  ادـخ  لوسر  سپ  کِّبَر ،} نم  َکـیلإ  َلزنُأ  اـم  ْغلب  ُلوسَّرلا 
: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دنلب  يادص  اب  و  تفر ،

هک تسا  کیدزن  نم  .دـشاب و  یم  دوخ  زا  لبق  ربمغیپ  رمع  فصن  ربماـیپ  رمع  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل و  يادـخ  مدرم ، يا  »
.»؟ دییوگ یم  هچ  امش  سپ  دیلوؤسم ، زین  امش  متسه و  لوؤسم  نم  میوگب ، خساپ  دیاب  سپ  موش  هدناوخ  ارف 

.دـهدب ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  يدرک ؛ شـشوک  يدرک و  تحیـصن  يداد ، مکحت  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دـنتفگ : ادـص  کی  همه 
: دومرف داد و  همادا  شباطخ  هب  ربمایپ 

قح وا  تشهب  هکنیا  تسا و  وا  هداتـسرف  هدنب و  دـمحم  و  تسین ، اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  دـیداد  یهاوگ  هک  دـیدوبن  امـش  ایآ  »
هک یـسک  ره  لاعتم  يادخ  هک  نیا  تسا و  قح  تسین ، نآ  رد  یکـش  هک  تمایق  زور  تسا و  قح  گرم  تسا ، قح  وا  منهج  تسا ،

«. ..دزیگنا یم  رب  تسا  ربق  رد 

.میهد یم  یهاوگ  نآ  هب  ام  یلب ، دندز : ادص  همه 

: دومرف درب و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ادخ  لوسر 

«. ...شاب هاوگ  ایادخ  »

: دومرف درک و  اه  نآ  هب  يور  ربمایپ 

.»؟ دیونش یم  ایآ  مدرم  يا  »
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.یلب

: دومرف سپ  دنک ، نایب  هداد  رما  نآ  هب  ادخ  ار  هچنآ  و  دنک ، مامت  اه  نآ  رب  ار  تجح  هک  تساوخ  ربمایپ  و 

نآ رد  تسا ، يرصب  اعنـص و  نیب  ام  نآ  ضرع  دیوش و  یم  دراو  ضوح  رب  مه  امـش  و  موش ، یم  دراو  ضوح  رب  امـش  زا  شیپ  نم  »
.»..؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نیلقث  اب  ناتراتفر  دیرگنب  .تسا  هرقن  زا  هک  نامسآ  ناگراتس  هزادنا  هب  ییاه  حدق 

؟ تسیچ نالقث  دز : ادص  رفن  کی 

هارمگ ات  دیبسچب  نآ  هب  سپ  امـش  تسد  هب  رگید  فرط  تسا و  ادخ  تسد  هب  شفرط  کی  تسا ، ادـخ  باتک  گرزب  لقث  : » دومرف
دنوش یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نآ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل  و  تسا ، نم  ترتع  نآ  تسا و  رت  کچوک  يرگید  و  دـیوشن ،

دیوش و یم  كاله  هک  دیریگن  یـشیپ  اه  نآ  رب  دومرف : مدرک ، لاؤس  ادـخ  زا  اه  نآ  هرابرد  دـنوش و  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات 
«. دیوش یم  كاله  هک  دینکن  یهاتوک  اه  نآ  زا 

دـش و ادـیپ  شفتک  ریز  يدیفـس  اـت  درک ، دـنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  شملع  رهـش  هزاورد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  تسد  سپس 
: دومرف

»..؟ تسا ناشناج  زا  نانمؤم  هب  اه  نآ  نیرتراوازس  یسک  هچ  مدرم  يا  »

: دنداد خساپ  همه 

.تسا اناد  شلوسر  ادخ و 

: دومرف درک و  دنلب  ار  شیادص 

زا رت  یلوا  نانمؤم  يارب  نم  .متسه  نینمؤم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادخ  »
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.درک رارکت  راب  راهچ  ای  راب  هس  ار  نآ  و  تسا .» وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  سپ  متسه ، ناش  ناج 

: داد همتاخ  تاملک  نیا  اب  ار  دوخ  نانخس  سپس 

راوخ دنک و  يرای  ار  وا  هک  یسک  نک  يرای  دراد ، نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمـشد  دراد ، ار  وا  تیالو  هک  شاب  یـسک  یلو  ایادخ  »
رب ار  نآ  تسا  رـضاح  هک  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دهاوخ ، یم  وا  هک  هنوگ  نآ  نادرگرب  وا  هب  ار  قح  دنک و  راوخ  ار  وا  هک  یـسک  نک 

«. ...دناسرب تسا  بیاغ  هک  نآ 

و بصن ، ار  وا  تخادنا و  وا  ندرگ  رب  ار  یمالـسا  تفالخ  لادم  درک و  یفرعم  ار  شدوخ  زا  دعب  هفیلخ  یـصو و  ربمایپ  هنوگ  نیا  و 
ادخ لوسر  زا  دعب  تراما  ریما و  ناونع  هب  دـندوب ، رـضاح  اجنآ  رد  هک  يدارفا  مامت  .داد  رارق  شتما  يارب  یبوخ  ياوشیپ  صخاش و 

.(1) دوب مخ  ریدغ  زور  رد  ماما  تعیب  رد  لوق  لمجم  نیا  دندرک ، تعیب  وا  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

{ َنیدتعُملا ُّبُحی  ال    َ هّللا َّنإ  اودَتعَت  الَو  مکل    ُ هّللا ِّلحأ  ام  تابِّیط  اومرُحت  اونمآ ال  َنیذَّلا  اهیأ  اَی  }

زواجت دوخ  دـح  زا  .دـینکن  مارح  تسا  هدرک  لالح  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياـهزیچ  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
.درادن تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ  اریز  دینکن ؛

هیلع نینمؤملاریما  ماما  اما  و  هدش ؛ لزان  نوعظم » نب  نامثع  «، » یـشبح لالب   ، » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد  همیرک  هیآ  نیا 
ودباوخن زگره  بش  هک  دروخ  مسق  مالسلا 
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دریگب هزور  هکنیا  يارب  دروخن  يزیچ  زور  رد  دروخ  مسق  لالب »  » اما و  دناوخب -  زامن  لاعتم  يادخ  يارب  هک  دوب  نیا  يارب  راک  نیا 
.دنکن یسنج  شزیمآ  زگره  هک  دروخ  مسق  نوعظم » نب  نامثع   » اما و  دروخن ؛ يزیچ  زگره  و 

، منک شیارآ  یـسک  هچ  يارب  تفگ : يا ؟ هدرکن  شیارآ  ارچ  تفگ : وا  هب  هشیاع  .دـمآ  هشیاع  دزن  دوب ، ییاـبیز  نز  هک  ناـمثع  نز 
رد دـهز  هدیـشوپ و  نشخ  ساـبل  هدرک ، راـیتخا  يریگ  هشوگ  وا  هک  ارچ  تسا ، هدرکن  یکیدزن  نم  هب  نم  جوز  یک  اـت  یک  زا  هّللاو 

.تسا هدرک  هشیپ  ایند 

عمج مدرم  دنهد ، ربخ  تعامج  زامن  يارب  ار  مدرم  هک  داد  روتسد  داد ، ربخ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  رما  نآ  هشیاع  و 
: دومرف و  دروآ ، اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  و  تفر ، ربنم  يالاب  ترضح  نآ  دندش ،

راطفا زور  منک و  یم  حاکن  مباوخ و  یم  بش  رد  نم  هک  دـینادب  دـنا ؟ هدرک  مارح  ناـشدوخ  هب  ار  تاـبیط  یهورگ  تسا  هدـش  هچ  »
«. ...تسین نم  زا  دشاب  نادرگ  يور  نم  تنس  زا  سک  ره  منک ، یم 

یف ِوغَّللاـب    ُ هّللا ُمکذـخاُؤی  ـال  : } درک لزاـن  لاـعتم  يادـخ  میدروخ ، مسق  نآ  رب  اـم  ادـخ  لوـسر  يا  دـنتفگ : دنتـساخرب و  یهورگ 
.هدوهیب مسق  درادن  لوبق  ار  ادخ  ، (2)(1){ ْمِکنامیأ

ًایده مکنِم  ٍلدع  اوَذ  ِهب  ُمکحَی  معَّنلا  نم  َلتَق  ام  ُلثم  ٌءازجَف  ًادِّمعتُم  مکنِم  ُهلتَق  نمَو  ٌمُرح  ُمتنأو  َدـیَّصلا  اولتقَت  اونمآ َال  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }
ُلدع ْوأ  ِنیکاسم  ُماعط  ٌهرافک  وأ  ِهبعْکلا  َغلاب 
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{ ٍماقتنا وذ  ٌزیزع    ُ هّللاو ُهنم    ُ هّللا ُمقتنیَف  َداع  نَمو  َفلس  اَّمع    ُ هّللا اَفع  ِهرمأ  َلابَو  َقوذیل  ًامایص  َکلذ 

يا هرافک  دیاب  دناسرب ، لتق  هب  ار  نآ  دمع  روط  هب  امش  زا  سک  ره  دینکن و  راکـش  مارحا  لاح  رد  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ای دـسرب ، هبعک  هب  ینابرق  تروص  هب  .دـنک و  قیدـصت  ار  نآ  ندوب  لداعم  امـش ، زا  لداع  رفن  ود  هک  دـهدب  نایاپراهچ  زا  نآ  لداعم 

سک ره  یلو  هدرک  وفع  ار  هتـشذگ  لامعا  دـنوادخ  .دـشچب  ار  دوخ  راک  رفیک  ات  دریگب  هزور  نآ  لداعم  ای  دـنک  نادنمتـسم  ماـعطا 
.تسا ماقتنا  بحاص  اناوت و  دنوادخ  دریگ و  یم  ماقتنا  وا  زا  ادخ  دنک ، رارکت 

: دومرف ماما  تسیچ ؟ ینابرق  هک  دیسرپ ، ینابرق )  ) يده زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  يدرم 

: دومرف وا  هب  ماما  تشاد ، کش  درم  ایوگ  جوز ،» تشه  زا  »

.»؟ یناوخ یم  نآرق  ایآ  »

.یلب تفگ : درم 

هک یناسک  يا  ، (1){ ...ِماعنَألا ُهمیَهب  ْمکل  تَّلحُأ  ِدوقعلِاب  اوفوأ  اونمآ  َنیذَّلا  اهیأ  اَی  : } دیامرف یم  ادخ  هک  يا  هدینش  ایآ  : » دومرف ماما 
.تسا هدش  لالح  امش  يارب  نایاپراهچ  دینک ، افو  اهدادرارق  اه و  نامیپ  هب  دیا  هدروآ  نامیا 

.یلب تفگ : درم  نآ 

ینایاپراهچ رب  ار  ادخ  مان  ات   (2){ ...ِماعنألا ِهمیَهب  نم  ْمهَقزَر  ام  یَلع    ِ هّللا َمسا  اورکذِیل  دیامرف ...{ : یم  هک  يا  هدینش  و  دومرف : ماما 
.دیربب میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هک 
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.یلب تفگ : درم  نآ 

زا ، (1){ ...ِنینثا ِرقبلا  َنمَو  ِنینثا  ِلـبإلا  َنمو  ...ِنینثا ...* ِزعْملا  ِنمَو  ْنینثا  نأَّضلا  َنـم  دـیامرف ...{ : یم  يا  هدینـش  اـیآ  دوـمرف : ماـما 
.تفج کی  واگ  زا  تفج و  کی  رتش  زا  تفج ، کی  زب  زا  تفج ، کی  شیم 

.یلب تفگ : درم 

ُلثم ٌءازجَف  ًادِّمعتُم  مکنِم  ُهلتَق  نمَو  ٌمُرح  ُمتنأو  َدیَّصلا  اولتقَت  اونمآ َال  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  : } دیامرف یم  ادـخ  هک  يا  هدینـش  ایآ  : » دومرف ماما 
{. ...ِهبعْکلا َغلاب  ًایده  مکنِم  ٍلدع  اوَذ  ِهب  ُمکحَی  معَّنلا  نم  َلتَق  ام 

.یلب تفگ : درم  نآ 

.»؟ تسا زیچ  هچ  نم  رب  مشکب  ار  يدنفسوگ  نم  رگا  : » دومرف ماما 

.دنفسوگ تفگ : درم  نآ 

«. دسر یم  هبعک  هب  هک  تسا  ینابرق  نیا  « » ِهبعْکلا َغلاب  ًایده  : » دومرف ماما 

.یلب تفگ : درم  نآ 

.(2)« يدینش هک  هنوگ  نآ  هدیمان  ینابرق  ِهبعْکلا » َغلاب  ًایده   » ار نآ  ادخ  : » دومرف ماما 

اهنع   ُ هّللاَو اهنع    ُ هّللا افَع  ْمکل  َدُبت  ُنآرقلا  ُلَّزُنی  َنیح  اهنَع  اولأسَت  نإو  ْمُکؤسَت  ْمکل  َدُبت  نإ  َءایـشأ  نع  اولأسَت  اونمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }
{ ٌمیلَح ٌروفَغ    ُ هّللاَو

زا نآرق  لوزن  ماگنه  هب  رگا  .دنک  یم  تحاران  ار  امش  دوش ؛ راکـشآ  رگا  هک  دیـسرپن  ییاهزیچ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ار اه  نآ  دنوادخ  دوش ، یم  راکشآ  امش  يارب  دینک  لاؤس  اه  نآ 
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.تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هدیشخب 

هدرک یهن  دـنک ، یم  تحاران  ار  هدـننک  لاؤس  ددرگ ، رهاظ  دوش و  راکـشآ  رگا  هک  ییاهراک  یخرب  ندرک  لاؤس  زا  لاـعتم  يادـخ 
: دومرف وا  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  تسا ،

امش دینکن ، زواجت  نآ  زا  تسا  هدرک  نییعت  امـش  يارب  يدودح  دینکن ، عیاض  ار  نآ  هدرک  ضرف  ار  یـضیارف  امـش  رب  لاعتم  يادخ  »
تمحز جـنر و  هب  ار  دوخ  هدـش  شومارف  تکاسییایـشا و  هرابرد  دـیربن و  نیبزا  ار  نآ  تمرح  سپ  تسا  هدرک  یهن  ییاـهزیچ  زا  ار 

.(1)« دینکن راچد 

{ َنولمعَت متنُک  امب  مُکِئبُنیَف  ًاعیمج  مُکُعجرَم    ِ هّللا یلإ  ُْمتیَدتها  اذإ  َّلض  نم  مکُّرُضَی  ْمکسُفنأ ال  ْمکیلَع  اونمآ  َنیذلا  اهُّیأ  اَی  }

همه تشگزاب  .دناسرن  ینایز  امـش  هب  هارمگ  صخـش  دیا ، هدش  تیادـه  رگا  دیـشاب ، دوخ  بقارم  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دزاس یم  هاگآ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  هب  ار  امش  تسا و  ادخ  يوس  هب  امش 

هک یناسک  دزادنا ، یمن  تشحو  هب  دنناسر و  یمن  ررض  اه  نآ  هب  و  دننک ؛ بیذهت  ار  دوخ  ناج  هک  دهد  یم  روتسد  نانمؤم  هب  هیآ ،
هیکزت سفن و  بیذهت  يارب  مالسلا  هیلع  نیقتم  ماما  زا  زیمآ  تمکح  تاملک  يدادعت  و  دنـشاب ، هدش  فرحنم  لاعتم  يادخ  قیرط  زا 

: تسا ریز  حرش  هب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تخانش  و 

«. دسانشن ار  دوخ  یمدآ  هک  نآ  ینادان  نیرتگرزب  - » 1

444 ص :
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«. تسا تمکح  نیرتگرزب  شیوخ  زا  ناسنا  نتخانش  - » 2

«. دنسرتب ادخ  زا  رتشیب  هک  دنا  یناسک  ناشدوخ  هرابرد  مدرم  نیرت  تفرعم  اب  - » 3

«. دیوج یمن  ار  نآ  هدرک و  مگ  ار  دوخ  هک  یتروص  رد  دیوج ، یم  ار  شیوخ  هدشمگ  هک  نآ  زا  متفگش  رد  - » 4

«. دسانش یم  ار  شراگدرورپ  هنوگچ  دسانش ، یمن  ار  دوخ  هک  یسک  زا  متفگش  رد  - » 5

«. دسانشب ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نآ  یسانشادخ  هجرد  تیاهن  - » 6

«. دسانشن ار  دوخ  هک  سب  نیمه  یمدآ  ینادان  دنک ، یم  تیافک  یسانشدوخ  یسانشادخ ، - » 7

«. دوش یم  درجم  ایند  ياهتوهش  زا  ینعی  دوش  یم  صلاخ  دسانشب  ار  دوخ  سک  ره  - » 8

«. دنک اهر  ار  نآ  دسانشن  ار  شسفن  سک  ره  دنک ، یم  راکیپ  وا  اب  دسانشب  ار  دوخ  سفن  سک  ره  - » 9

«. دوش یم  گرزب  وا  راک  دسانشب  ار  دوخ  سک  ره  - » 10

«. تسا هدیسر  شناد  تفرعم و  تیاهن  هب  دسانشب ، ار  دوخ  سک  ره  - » 11

«. دتفا یم  اه  یهارمگ  اهاطخ و  اه و  ینادان  رد  دوش و  یم  رود  يراگتسر  هار  زا  دسانشن  ار  دوخ  سک  ره  - » 12

«. تسا اه  تفرعم  نیرتدنمدوس  یسانشدوخ  - » 13

445 ص :
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.(1)« دوب دهاوخ  نادان  زیچ  همه  هب  دسانشن  ار  دوخ  هک  یسک  اریز  شابم ؛ نادان  دوخ  هب  - » 14

هک تسا ، هدیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یمالـسا  گرزب  رکفتم  نارود و  هغبان  نیا  زا  هک  ییالط  تاملک  نیا  لاثما  زا  يرایـسب  و 
کیرحت تسا  ناریح  نآ  رد  ناسنا  هک  یبیجع  تازیهجت  زا  دشاب ، یم  اه  نآ  فارطا  رد  هچنآ  و  ناشدوخ ، تخانش  رب  ار  ناناملسم 

لاعتم يادـخ  تخانـش  بجوم  هک  تسا ، ناسنادوخ  سفن  تخانـش  تسین ، يا  ههبـش  کش و  نآ  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  و  دـنک ، یم 
.تسا یگدنز  هدنشخب  دوجو و  ملاع  قلاخ  ،

ماعنا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

: تسا هیآ  نآ 167  تایآ  دادعت  نآزا و  هیآ  شش  زج  هب  تسا  یکم  هروس  نیا 

{ َنوهَمعَی ْمِهنایغط  یف  ْمهُرذنَو  ٍهَّرم  لَّوأ  هب  اونمُؤی  ْمل  امَک  مهَراصبأَو  مهَتَدئفأ  بِّلُقنَو  }

نایغط و لاح  رد  ار  نانآ  دـندرواین و  ناـمیا  زاـغآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  میزاـس ، یم  هنوگژاو  ار  اـه  نآ  ياـه  مشچ  اـه و  لد  اـم  «و 
« .دنوش نادرگرس  ات  میراذگ  یماو  دوخ  هب  یشکرس 

نامیا ناسکی  روط  هب  ، هدـش لزان  نآ  دـعب  تایآ و  لوزن  زا  لبق  شلوسر  رب  هچنآ  .و  ادـخ  هب  نارفاـک  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا 
: دیامرف یم  دنک ، یم  ییامنهار  بلطم  نیا  هب  ار  ام  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هچنآ  دنروآ و  یمن 

بلق اب  داهج  سپس  تسا ، امش  ياه  تسد  اب  داهج  داهج ، زا  هلحرم  نیلوا  »

446 ص :
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نییاپ نآ  يالاب  تسا و  هدش  نوگژاو  شبلق  دنکنراکنا ، ار  يرکنم  و  دسانشن ، ار  یفورعم  بلق ، اب  هک  یـسک  سپ  .دشاب  یم  ناتیاه 
.(1) .دنک یمن  لوبق  ار  يریخ  چیهو  هدش  هداد  رارق  الاب  وا  بلق  نییاپ  و 

فارعا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  تسا و 206  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

اُوناک اِمب  مهـسُفنأ  اورـسَخ  َنیذَّلا  َکـئلوأَف  ُهنیزاوم  تَّفَخ  ْنمو  َنوحلفُملا *  ُمه  کـئلوأف  ُهنیزاوم  ْتلُقَث  نمف  ُّقحلا  ٍذـئموَی  ُنزولاَو  }
8و9 َنوِملظَی } انتایآب 

نازیم هک  یناسک  و  دنناراگتـسر * نامه  تسا ، نیگنـس  اه  نآ  لامعا  نازیم  هک  یناسک  تسا ، قح  زور  نآ  رد  لاـمعا  ندرک  نزو  »
تسد زا  دندرک ، یم  ام  تایآ  هب  تبسن  هک  یمتسو  ملظ  لیلد  هب  ار  دوخ  دوجو  هیامرس  هک  دنتسه  يدارفا  تسا  کبـس  اه  نآ  لمع 

«. دنا هداد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

زا رتهب  شنطاب  هک  یسک  تسا و  کبس  تمایق  زور  شلامعا  نازیم  دشاب ، رتهب  شنطاب  زا  شرهاظ  هک  یسک  »

.(2)« تسا نیگنس  تمایق  زور  شلامعا  نازیم  دشاب ، شرهاظ 

: تسا نینچ  هیآ  نومضم  هک  دومرف ، هیآ  نیاریسفت  رد  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  و 

447 ص :
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رد یکبس  بجوم  ناهانگ  دوش و  یم  نازیم  ینیگنس  بجوم  دراد و  نزو  تانسح   » ینعی ُهنیزاوم } تَّفَخ   } و ُهنیزاوم } ْتلُقَث  نمف  }
.(1)« تسا نازیم 

{ َنوعمطَی مُهَو  اهولُخدَی  ْمل  ْمُکیلَع  ٌمالس  َنأ  هَّنجلا  َباحصأ  اودانو  ْمهامیِسب  ًالک  َنوفرعَی  ٌلاجر  ِفارعألا  یلعَو  ٌباجِح  اَمهنیبَو  }

دننز یم  ادـص  ار  تشهب  لهاو  دنـسانش  یم  ناش  هرهچ  زا  ار  ود  نآ  هک  دـنا  ینادرم  فارعا  رب  تسا و  یباجح  ود ، نآ  ناـیم  رد  «و 
« .دنراد ار  نآ  دیما  هک  یلاح  رد  دنوش  یمن  تشهب  لخاد  اما  داب ؛ امش  رب  دورد  هک 

ًالک َنوفرعَی  ٌلاجر  ِفارعـألا  یلعَو  : » تفگ وا  هب  يدرم  مدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  تفگ : هدرک ، تیاور  هتاـبن » نب  غبـصا  »
«. ْمهامیِسب

: دومرف وا  هب  ماما 

دوش یمن  هتخانش  ادخ  میتسه و  فارعا  ام  و  میسانش ، یم  ناشیاه  هرهچ  اب  ار  نام  نارای  میتسه ، فارعا  ام  »

ار ام  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  تشهب  دراو  یسک  میا و  هداتـسیا  منهج  تشهب و  نیب  تمایق  زور  رد  فارعا ، ام  ام ، تفرعم  هار  زا  رگم 
يادـخ هدومرف  نیا  .مینک و  راکنا  ار  وا  ام  دـنک و  راکنا  ار  ام  هک  یـسک  رگم  دوش  یمن  منهج  دراو  و  میـسانشب ، ار  وا  ام  دسانـشب و 

.(2) دناوخ ار  هیآ  و  دشاب ،» یم  لجوزع 

لاؤس هیآ  نیا  زا  دمآ و  ءاوکلا » نبا  ، » مدوب هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  دزن  تفگ : هدرک و  تیاور  هتابن » نب  غبـصا  »
: دومرف درک ،

ره میا  هداتسیا  منهج  تشهب و  نیب  تمایق  زور  ام  ءاوک ، رسپ  يا  وت  رب  ياو  »
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هرهچ اب  ار  وا  دشاب  ام  نمشد  هک  یسک  و  مینک ، یم  تشهب  دراو  ار  وا  میسانش و  یم  شا  هرهچ  اب  ار  وا  تسا  هدرک  يرای  ار  ام  سک 
.(1)« مینک یم  منهج  دراو  ار  وا  میسانش ، یم  شا 

َرمقلاو َسمَّشلاَو  ًاثیثَح  ُهُبلطَی  راهَّنلا  َلیَّللا  یشُغی  ِشرعلا  یلع  يوتسا  َّمث  ٍمایأ  هَّتـس  یف  َضرألاو  ِتاوامَّسلا  َقلخ  يذلا    ُ هّللا مکَّبر  ِّنإ  }
{ َنیملاعلا ُّبر    ُ هّللا َكرابت  ُرمألاَو  ُقلَخلا  ُهل  الأ  ِهرمأب  ٍتارخسُم  َموجنلاَو 

یتسه ناهج  ریبدـت  هب  سپـس  دـیرفآ ، نارود ) شـش   ) زور شـش  رد  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  هک  تسا  يدـنوادخ  امـش  راـگدرورپ  »
هک دـیرفآ ، ار  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ ، .تسا  تکرح  رد  تعرـس  هب  زور  لابند  هب  بش  و  دـناشوپ ، یم  ار  زور  بش  اب  .تخادرپ 

« .تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  .تسا  وا  نآ  زا  تکرب  رپ  ناهج )  ) ریبدتو شنیرفآ  هک  دیشاب  هاگآ  .دنتسه  وا  نامرف  تحت 

داد باوج  سپ  دش  یم  لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه  دیوگ : یم  نخس  شرع  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

، تسا يدودحم  زیچ  شرع  نکل  ، تسین ، دشاب تخت  دننام  دینک  یم  نامگ  هک  هنوگ  نآ  شرع  و  دننک ، یم  لمح  ار  شرع  هکئالم  »
.(2)« يزیچ رب  يزیچ  ندوب  دننام  تسا  نآ  رب  وا  هکنیا  هن  تسا ، نآ  کلام  لجوزع  وت  راگدرورپ  و  ربدم ، قولخم ،

: تفگ درک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  قیلثاج »  » و

؟ دشاب یم  وا  لمح  لاح  رد  شرع  ای  دنک ، یم  لمح  ار  شرع  لجوزع  يادخ  هک  هدب  ربخ  نم  هب 
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: دومرف داد و  خساپ  وا  هب  تمکح  تیارد و  قطنم ، اب  ماما 

: تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دشاب و  یم  تسا  اه  نآ  نیب  رد  اه و  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  اه ، نامسآ  شرع ، لماح  لجوزع  يادخ  »

،(1){ ًاروفغ ًامیلح  ناک  ُّهنإ  ِهدَعب  نم  ٍدحأ  نم  امُهکَسمأ  نإ  اتلاَز  نئلو  الوَزت  نأ  َضرألاو  ِتاوامَّسلا  ُکسُمی    َ هّللا َّنإ  }

نآ دناوت  یمن  وا  زج  یسک  دندش ، فرحنم  هاگره  و  دنوشن ، فرحنم  دوخ  ماظن  زا  ات  دراد  یم  هاگن  ار  نیمز  اه و  نآمسآ  دنوادخ  »
« .تسا هدنزرمآ  رابدرب و  وا  .دراد  هاگن  ار  اه 

: دیسرپ هرابود  قیلثاج » »

رب هتـشرف  تشه  ار  تراگدرورپ  شرع  ، (2){ ٌهینامث ٍذـئموی  ْمهقوَف  کِّبر  َشرع  ُلمحیَو  : } لاعتم يادـخ  هدومرف  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  »
؟ دنک یم  لمح  ار  اه  نامسآ  شرع و  وا  یتفگ : و  تسا ؟ هنوگچ  سپ  .دننک  یم  لمحاه  نآ  همه  زارف 

: دومرف داد و  ار  وا  خساپ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  ملع  رهش  هزاورد  و 

گنر نآ  زا  اهزبس  هک  زبس  يرون  دـنتفرگ ، یخرـس  رون  نآ  زا  اه  خرـس  هک  زمرق  رون  دـیرفآ ، رون  راهچ  زا  لاعتم  يادـخ  ار  شرع  »
تسا یملع  نامه  نآ  و  دندش ... ، دیفـس  نآ  زا  اهدیفـس  هک  دیفـس  رون  دنتفرگ ، درز  رون  نآ  زا  اهدرز  هک  درز  يرون  دنتفرگ ، زبس 

ياه لد  شرون  تمظع و  اـب  هک  ادـخ ، تمظع  رون  زا  تسا  يرون  نآ  هدرک و  ماـهلا  شرع  لـماح  ناگتـشرف  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک 
نیمز اه و  نآمسآ  رد  هچنآ  ره  هک  تسوا  رون  تمظع و  اب  دنک و  یم  ینمشد  نالهاهج  شرونو  تمظع  اب  هدرک و  انیب  ار  نانمؤم 
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هکدوش یم  لـمح  يزیچ  ره  سپ  .دـنیوج  یم  لـسوت  وا  يوـس  هب  فـلتخم  بهاذـم  نوگاـنوگ و  لاـمعا  اـب  تسا  وا  تاـقولخم  زا 
هن دوس ، هن  نایز ، هن  ناشدوخ  يارب  و  دنتـسه ) یهلا  ناـمرف  تحت  ینعی   ) دـنک یم  لـمح  شتردـقو  تمظعو  رون  اـبار  نآ  دـنوادخ 

ار شنیرفآ  هک  تسا  وا  و  تسا ، یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  ناـمرف  تحت  زیچ  همه  سپ  دـنرادن ؛ ار  رـشح  هن  یناگدـنز و  هن  گرم ،
هچنآ ره  زا  و  تسا ، زیچ  همه  يارب  ییانـشور  تایح و  یناگدـنز ، وا  .دراد و  هطاحا  زیچ  همه  رب  دورن و  نیب  زا  ات  دراد  نامرف  تحت 

«. تسا هزنم  كاپ و  دنیوگ  یم  وا  هرابرد  نارگید  هک 

: تفگ یم  قیلثاج »  » و

؟ تسا اجک  ادخ  هک  هدب  ربخ  نم  هب 

: داد باوج  ماما 

: تسا ادخ  هدومرف  نآ  .دراد و  هطاحا  ام  هب  و  تسا ، ام  اب  و  نییاپ ، الاب ، اجنیا ، وا  »

ام َنیأ  مهَعم  َوه  ّـالإ  َرثـکأ  َـالو  َکـلذ  نم  یندأ  ـالَو  ْمهُـسداس  َوه  ّـالإ  ٍهسمخ  ـالَو  مهُعبار  َوه  ّـالإ  ٍهثـالث  يوـجن  نم  ُنوـکی  اـم  }... 
(1){ ...اوناک

رگم دننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چیه  .تسا و  اه  نآ  نیمراهچ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  هس  هاگ  چـیه  »
سپ دنـشاب ، هک  اج  ره  تسا  اه  نآ  هارمه  وا  هکنیا  رگم  نآ  زا  رتشیب  هن  رتمک و  يدادـعت  هن  تسا و  اه  نآ  نیمـشش  دـنوادخ  هکنیا 

رِّسلا ُملعَی  هَّنإَف  ِلوقلاب  رهَجت  نإو  يرثلا *  َتحت  امَو  امُهنَیب  امَو   «} تسا نیمز  اه و  نآمسآ  هب  طیحم  یسرک 
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، ینک یفخم  ای  ییوگب ، راکشآ  ار  نخس  رگا  تسا ، ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  نامسآ و  نایم  هچنآ  و  ، » (1){ یَفخأو
ُّیلعلا َوهو  امهُظفِح  ُهُدوؤی  الَو  َضرألاو  تاوامَّسلا  هُّیسرُک  عسَو  لاعتم ...{ : يادخ  دناد »، یم  زین  ار  نآ  زا  رت  ناهنپ  یتح  رارسا و  وا 

ماـقم و يدـنلب  دـنک ، یمن  هتـسخ  ار  وا  ود  نآ  يرادـهاگن  هتفرگ و  رب  رد  ار  نیمز  اـه و  نآمـسآ  وا  تموـکح  تخت   » (2){ ُمیظَعلا
ملع ادـخ  هک  ار  ییاه  نآ  هکئالم ) زا  ینعی   ) دنتـسه اـملع  .دـننک  یم  لـمح  ار  شرع  هک  یناـسک  سپ  تسا » وا  صوصخم  تمظع 

هب ادخ  هک  تسا  یتوکلم  نآ  و  هدرک ، قلخ  شتوکلم  رد  ادخ  هک  تسین  دروم  راهچ  نیا  زا  جراخ  يزیچ  و  هداد ، اه  نآ  هب  ار  دوخ 
َنم َنوـکیلَو  ِضرــألاَو  ِتاواــمَّسلا  َتوـکلم  َمـیهاربإ  يُرن  کلذــکَو  : } دوـمرف داد و  ناــشن  شلیلخ  هـب  شدوــخ و  ناگدــیزگرب 
ادخ شرع  لمح  هنوگچ  هک  دشاب  نیقی  لها  زا  ات  میداد ، ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  توکلم  نینچ  نیا  ، » (3){ َنینقوُملا

.(4)« دندش تیاده  شتفرعم  هب  وا  رون  اب  تسا و  هدنز  وا  تایح  هب  اه  نآ  ياه  لد  اریز  دننک ، لمحت  ار 

یمالک ياه  ثحب  نیرت  تفگـش  زا  ار  نآ  هدومن و  نایب  ار  نآ  تارقف  هدرک و  لصف  لح و  ار  ثیدـح  ییابطابط » همـالع   » موحرم و 
.تسا هدرک  فشک  ار  نآ  تقیقح  هتخادرپ و  لکشم  روما  یخرب  هب  هک  تسناد 

ٌموق مکَّنإ  َلاق  ٌههلآ  ْمُهل  اَمک  ًاهلإ  انل  ْلعجا  یـسوم  اَی  اولاق  ْمَهل  ٍمانـصأ  یلع  َنوفکعَی  ٍموَق  یلع  اوتأـف  َرحَبلا  َلیئارـسإ  ینِبب  اـنزواجَو  }
{ َنولهَجت
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هدـمآ درگ  عوضخ  عضاوت و  اب  ناشیاه  تب  فارطا  هک  دندیـسر  یهورگ  هب  هار  رد  میداد ، روبع  اـیرد  زا  ملاـس  ار  لیئارـسا  ینب  و  » 
نادان لهاج و  یتیعمج  امش  تفگ : دنراد ، نادوبعم  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  هد  رارق  يدوبعم  ام  يارب  مه  وت  دنتفگ : یسوم  هب  دندوب ،

« .دیتسه

دنوادخ دوب و  رصم  لین  دور  نآ  داد و  روبعایرد  زا  ار  اه  نآ  یـسوم  هک  ینامز  اریز  دش ، لزان  لیئارـسا  ینب  هرابرد  همیرک  هیآ  نیا 
ناـشربمایپ هب  دـندوب ، هتـسشن  ناـشیاه  تب  فارطا  رد  هناعـضاوتم  هک  دـندرک  رذـگ  یموق  رب  درک ، قرغ  نآ  رد  ار  شموق  نوعرف و 

نیا و  .دنراد » ادخ  اه  نیا  هک  هنوگ  نامه  هدب ، رارق  ییادخ  ام  يارب  یـسوم  يا  {، » ٌههلآ ْمُهل  اَمک  ًاهلإ  انل  ْلعجا  یـسوم  اَی  : } دنتفگ
.دوش یم  هدافتـسا  هیآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  .درک  یم  تلالد  راهق  دـحاو  يادـخ  هب  اه  نآ  ناـمیا  مدـع  داـیز و  لـهج  رب  هیآ 

: تفگ ناناملسم  زا  داقتنا  هب  درک و  ضارتعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  قیلثاج » »

؟ دیدیشک رگیدکی  يور  هب  ریشمش  هکنیا  ات  لاس ، یس  رگم  دیدرکن ، ربص  ناتربمایپ  زا  دعب  ارچ 

: داد خساپ  عطاق  قطنم  اب  ماما 

ام يارب  ...ٌههلآ « } ْمُهل  اَمک  ًاهلإ  انل  ْلـعجا  : } دـیتفگ هک  دوب  هدـشن  کـشخ  اـیرد  بآ  زا  ناـتیاپ  فک  زونه  دوهی ، موق  يا  امـش  «و 
.(1)« دنراد ادخ  اه  نآ  هک  هنوگ  نآ  هدب  رارق  ییادخ 

.دریگب ماما  رب  يداریا  تسناوتن  یعطق  تجح  و  عطاق ، ناهرب  نیا  زا  دعب  قیلثاج » »

453 ص :

.2/32 ناهربلا : - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 843 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_94_1
http://www.ghaemiyeh.com


َفوسَف ُهناکَم  َّرقتـسا  نإف  ِلبجلا  یلإ  ْرظنا  نکلَو  ینارت  َنل  َلاق  َکـیلإ  ْرظنأ  ینرأ  َّبر  َلاـق  ُهُّبر  ُهمّلکَو  اـِنتاقیِمل  یـسوم  َءاـج  اـملَو  }
{ َنینمؤملا ُلَّوأ  انأَو  َکیلإ  ُتُبت  َکناحبُس  َلاق  َقافأ  اّملف  ًاقعص  یسوم  ِّرخو  ًاکد  ُهلعَج  ِلبَجلل  هُّبر  یّلجت  املَف  یناَرت 

ات هد  ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ  درک ، ضرع  تفگ ، نخـس  وا  اب  شراگدرورپ  دـمآ و  ام  هاگداعیم  هب  یـسوم  هک  یماگنه  » 
هک یماگنه  سپ  دید ؛ یهاوخ  ارم  دنام  تباث  دوخ  ياج  رد  رگا  نک ، هاگن  هوک  هب  یلو  دـید  یهاوخن  ارم  زگره  تفگ : منیبب ، ار  وت 
درک ضرع  دـمآ ، شوه  هب  هک  یناـمز  .داـتفا  نیمز  هب  شوهدـم  یـسوم  داد و  رارق  كاـخ  ار  نآ  درک  هولج  هوـک  رب  شراـگدرورپ 

« .منمؤم نیتسخن  نم  متشگزاب و  وت  يوس  هب  نم  یهزنم ، وت  ادنوادخ 

ار نآ  ادخ  دنیبب ، ار  وا  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  یسوم  تفگ ، نخس  ادخ  اب  دیسر و  تاقیم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یماگنه 
ادخ مه  وا  دریگ ، رارقدوخ  ياج  رد  تسناوت  هوک  رگا  نک ؛ هاگن  هوک  هب  هک  تفگ : وا  هب  دنیب و  یمن  ار  وا  زگره  دومرف : درک و  در 

يارب ادخ  زا  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش  شوهیب  یـسوم  درک  ناریو  ار  نآ  دش و  رهاظ  هوک  رب  ادخ  یحو  هک  ینامز  اما  دید ، دهاوخ  ار 
: هداد شرتسگ  ار  نآ  داعبا  هدومرف و  داریا  یحرش  هیآ  نیا  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  .درک و  هبوت  تساوخرد  شلاؤس 

نم هب  ار  تدوخ  ایادخ  َکیلإ « ،}...  ْرظنأ  ینرأ  َّبر   } دش يراج  لجوزع  يادخ  دمح  شنابز  رب  درک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  یسوم  »
لاعتم يادـخ  دـش و  تبوقع  سپ  دوب ، هدرک  تساوخرد  ار  یمهم  رما  دوب و  یگرزب  رما  وا  لاؤس  نیا  منک » تهاـگن  اـت  هدـب  ناـشن 

نإف ِلبجلا  یلإ  ْرظنا   } ینیبب ارم  یهاوخب  رگا  یلو  ینیب ، یم  ترخآ  رد  ارم  سپ  يریمب ، اـت  دـید  یهاوخن  اـیند  رد  ارم  زگره  دومرف :
تایآ یخرب  ناحبـس  يادخ  سپ  ینیب ،» یم  ارم  هدـنیآ  رد  دـنام  دوخ  ياج  رد  رگا  نک  هاگن  هوک  هب  یناَرت « } َفوسَف  ُهناکَم  َّرقتـسا 

ار دوخ 
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ار وا  ادـخ  سپـس  .داتفا  شوهیب  یـسوم  دـش و  هرذ  هرذ  تخیرورف و  مه  زا  هوک  سپ  درک ؛ یلجت  هوک  رب  ام  راگدرورپ  درک و  رهاظ 
درک و هدنز 

وت يوس  هب  نم  یهزنم و  كاپ و  وت  {،» َنینمؤملا ُلَّوأ  انأَو  َکیلإ  ُتُبت  َکناحبُـس  : } تفگ درک و  هبوت  ادخ  يوس  هب  وا  .تخیگنارب و 
.(1)« یتسین یندید  وت  هک  مراد  نامیا  هک  متسه  یسک  نیلوا  ینعی  منانمؤم ،» نیتسخن  زا  نم  منک ، یم  هبوت 

: دش لاؤس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مالسا ، رد  نامیا  نامرهق  زا  و 

؟ يا هدید  ار  تراگدرورپ  ایآ  ادخ ، لوسر  ردارب  يا 

«. منک یمن  شتسرپ  مشاب  هدیدن  هک  ار  ییادخ  : » دومرف باوج 

.نک فیصوت  ام  يارب  يا ؟ هدید  ار  وا  هنوگچ  دنتفگ :

: دومرف درک و  لاعتم  يادخ  فیصوت  هب  عورش  مالسلا  هیلع  ماما 

.(2)« دننیب یم  ار  وا  نامیا  قیاقح  هب  اه  لد  یلو  دننیب ، یمن  ار  وا  رس ، مشچ  هدهاشم  اب  اه  مشچ  »

تلالد تسا  هدرک  رتزاتمم  ادخ  ایبنا   (3) رتشیب زا  ار  وا  ، هکوا قیمع  نامیا  رب  نیا  و 

.دشاب یم  ایبنا  همه  زا  لضفا  وا  هک  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  سفن  هک  تسا  یفاک  وا  يارب  دنک و  یم 
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تایاور یـضعب  رد  بلاج  يا  هیـضق  طاـبترا  نیا  رد  دـنراد  تلیـضف  ناـنآ  مظعلا  اولوا  یتح  ءاـیبنا  عیمج  رب  ترـضح  نآ  هکلب  - . 3
باتک رد  یسلجم  همالع  موحرم  و  تسا ، ننست  لها  هعیش و  هیلع  قفتم  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  دنتسم  هک  تسا  هدش  رکذ  یخیرات 

( بصعتم یّنـس  نآ   ) یفقث فسوی  نب  جاجح  رب  هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  هیدعـس  همیلح  رتخد  هّرح  هصق  ( 46/135/25  ) راونألا راحب 
تـسا هتفگ  غورد  تفگ : .یهد  یم  يرترب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  رب  یلع  وت  هک  هدش  هتفگ  وت  لوق  زا  تفگ : هّرح  هب  وا  دـش ، دراو 

: تفگ هّرح  یهد .؟ یم  يرترب  یناسک  هچ  رب  اهنیا  زا  ریغ  تفگ : ما ، هداد  يرترب  هصاخ  رفن  هس  نیا  رب  نم  هک  هدرک  ناـیب  هک  یـسک 
: تفگ ناهگان  جاجح  مالسلا .) مهیلع  ) میرم نب  یسیع  نامیلس و  دواد و  میهاربا و  طول و  حون و  مدآ و  رب  مهد  یم  تلیضف  ار  یلع 
رب یلیلد  رگا  ینک ؟ یم  هفاضا  زین  ار  مظعلا  ولوا  ءایبنا  زا  رفن  تفه  اهنآ  رب  دعب  یهد و  یم  يرترب  هباحـص  رب  ار  وا  وت  ایآ  وت ، رب  ياو 

لجوزع يادخ  نیا  هکلب  مهد  یم  تلیضف  ءایبنا  نآ  هب  ار  وا  هک  متسین  نم  تفگ : هّرح  .منز  یم  ار  تندرگ  يرواین  ییوگ  یم  هچنآ 
(121/ هط « ) يوغف ّهبر  مدآ  یصعو  : » تسا هدومرف  مدآ  ترضح  هرابرد  هک  اجنآ  تسا  ناد  تلیضف  نانآ  رب  نآرق  رد  ار  وا  هک  تسا 

جاجح (. 22/ ناسنا « ) اروکـشم مکیعـس  ناکو  ( » (ع تیب لـها  لـئاضف  ناـیب  زا  دـعب  ناـسنا  هروس  رد  ( ) (ع یلع قح  رد  هک  یلاـح  رد 
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هب رفن  ود  نآ  رب  ار  یلع  لـجوزع  يادـخ  تفگ : یهد ؟ یم  تلیـضف  طول  حوـن و  رب  ار  وا  زیچ  هچ  هب  سپ  هّرح ، يا  تنـسحا  تفگ :
ملف امهاتناغف  نیحلاص  اندابع  نم  نیدبع  تحت  اتناک  طول  هارما  حون و  هأرما  اورفک  نیذلا  الثم  هللا  برض   » هک هداد  تلیـضف  لوق  نیا 

(ص) ادخ لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  وا  رـسمه  هک  یلاح  رد  ( ... 10/ میرحت « ) نیلخادلا عم  رانلا  الخدا  لیقو  ٌائیـش  هللا  نم  امهنع  اینغی 
سپ دوش .) یم  نیگمشخ  وا  مشخ  هب  یضار و  وا  تیاضر  هب  یلاعت  يادخ  « ) اهطخسل طخسی  اهاضرل و  یلاعت  هللا  یـضری   » هک تسا 

يادـخ تفگ : سپ  هللا ؟ لـیلخ  میهاربا  ءاـیبنا  ردـپ  رب  ار  یلع  یهد  یم  تلیـضف  زیچ  هـچ  هـب  سپ  هّرح  يا  تنـسحا  تـفگ : جاـجح 
نئمطیل نکلو  یلب  لاـق  نمؤـت  ملوا  لاـق  یتوـملا ، ییحت  فـیک  ینرأ  بر  میهاربا  لاـق  ذاو   » هداد تلیـضف  هیآ  نیا  هب  ار  وا  لـجوزع 

ول ، » دـنرادن فالتخا  نآ  رد  نیملـسم  زا  يدـحا  هک  دـنا  هدومرف  ار  یبلطم  نینمؤملاریما  نم  يالوم  هک  یلاح  رد  ( 260/ هرقب « ) یبلق
سپ .تفگ  دنهاوخن  زین  ناشیا  زا  دعب  هتفگن و  ناشیا  زا  لبق  يدـحا  ار  نآ  هک  تسا  يا  هملک  نیا  و  ًانیقی » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک 

یـسوم ةراـبرد  لـجوزع  يادـخ  تفگ : هّرح  یهد ،؟ یم  يرترب  هللا  میلک  یـسوم  رب  ار  وا  زیچ  هچ  هب  سپ  هّرح ، يا  تنـسحا  تفگ :
ار بش  (ص ) ربمایپ باوختخر  رد  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  یلاـح  رد  (. 18/ صـصق « ) بقرتی ًافئاخ  اهنم  جرخف  : » دیامرف یم  نینچ 

تاضرم ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نمو  : » دومرف لزان  نینچ  وا  نأش  رد  یلاعت  يادخ  هکنیا  ات  دیـسرتن  زگره  دـیناسر و  حبـص  هب 
زیزع و یلاـعت  يادـخ  تفگ : یهد ؟ یم  تلیـضف  (ع ) میرم نب  یـسیع  رب  ار  یلع  زیچ  هچ  هب  دیـسرپ : جاـجح  دـعب  (. 207/ هرقب « ) هللا

لاق هللا  نود  نم  نیهلا  یّماو  ینوذختا  سانلل  تلق  تنأأ  میرم  نب  یسیع  ای  هللا  لاق  ذا   » شلوق هب  ار  یلع  داد  تلیـضف  تسا  تلالجاب 
مالع تنأ  کنا  کسفن  یف  ام  ملعا  الو  یسفن  یف  ام  ملعت  هتملع  دقف  هتلق  تنک  نا  قحب  یل  سیل  ام  لوقا  نأ  یل  نوکی  ام  کناحبس 

هب دندرک ) یم  ولغ  وا  قح  رد  هک   ) ار نانآ  مکح  یسیع  ترضح  سپ  هدئام 116 و 117 ) « ) هب ینترما  ام  الا  مهل  تلق  ام  بویغلا ،... 
هب ار  نانآ  دنتفگ  یم  ترـضح  نآ  هرابرد  هک  ار  هچنآ  هالغ ) زا  یهورگ   ) هیریـصن هک  ینامز  بلاط  یبأ  نب  یلع  اّما  تخادنا  تمایق 

: تفگ جاجح  .تسین  هرامش  لباق  وا  ریغ  لئاضف  هب  تسین  هک  یلع  لئاضف  تسا  نیا  .تخادنین  ریخأت  هب  ار  نانآ  مکح  دناسر و  لتق 
داد ییایاده  وا  هب  سپس  .مداد  یم  ماجنا  ار  تازاجم  نآ  وت  اب  دوبن  روط  نیا  رگا  هک  يدمآ  رب  باوج  هدهع  زا  وت  هّرح ، يا  تنسحا 

( ققحم  ) .داب كاپ  نز  نآ  رب  ادخ  تمحر  داد ، یصخرم  هزاجا  وا  هب  مارتحا  اب  و 
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: دومرف هک  تسا  شنامیا  تمظع  زا  و 

.(1)« مدید ار  ادخ  نآ  زا  لبق  هکنیا  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  »

شنامیا زا  رپ  بلق  اب  ار  لاعتم  يادخ  وا  ، (2)« مشاب هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ  متسرپ  یمن  : » دومرف و 

.دشاب یم  ایبنا  همه  زا  لضفا  وا  هک  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  سفن  هک  تسا  یفاک  وا  يارب  دنک و  یم 

: دومرف هک  تسا  شنامیا  تمظع  زا  و 

.(3)« مدید ار  ادخ  نآ  زا  لبق  هکنیا  رگم  مدیدن  ار  يزیچ  »

شنامیا زا  رپ  بلق  اب  ار  لاعتم  يادخ  وا  ، (4)« مشاب هدیدن  هک  ار  يراگدرورپ  متسرپ  یمن  : » دومرف و 

هب روصم  عدبم و  میظع ، قلاخ  دوجو  هب  قطان  ار  نآ  درک ، یم  لمأت  نآ  رد  تسیرگن و  یم  نآ  ریغ  هدـنز و  تانئاک  هب  وا  دـید ، یم 
.دنزجاع وا  تخانش  هب  هطاحا  ای  هنهک  كرد  زا  ام  لقع  و  تفای ، یم  دوجو  ملاع  نیا 

{ َنولدعَی ِهبو  ِّقحلاب  َنودهَی  ٌهُّمُأ  یسوم  ِموق  نمَو  }

« .دنهد یم  مکح  تلادع  قح و  هب  و  دننک ، یم  تیاده  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دنا  یهورگ  یسوم ، موق  زا  «و 

ماـما .دراد و  تلـالد  دـننک  یم  مکح  نآ  هـب  دـننک و  یم  توـعد  قـح  هـب  ار  مدرم  یـسوم ، موـق  زا  یهورگ  هـکنیا  رب  هـمیرک  هـیآ 
: دومرف اه  نآ  هب  درک و  هراشا  يراصن » فقسا   » و تولاج » سأر   » اب شثیدح  رد  هورگ  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دینکن نامتک  نم  زا  ار  نآ  سپ  مرتاناد ؛ امش  زا  نآ  هب  منک و  یم  لاؤس  امش  زا  ار  يرما  نم  »
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ایرد زا  اه  نآ  يارب  درک و  ماعطا  يولـس  َّنم و  هب  ار  اه  نآ  و  درک ، لزان  یـسوم  رب  ار  تاروت  هک  یـسک  نآ  هب  تولاـج » سأر   » يا
ینب زا  یطبس  ره  يارب  هک  درک  رجفنم  بآ  همشچ  هدزاود  اه  نآ  يارب  روط  گنس  زا  درک ، هدامآ  کشخ  هار 

.»؟ دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  یسوم  زا  دعب  لیئارسا  ینب  هدب  ربخ  نم  هب  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  دوب ، يا  همشچ  لیئارسا 

: تفگ تولاج » سأر  »

.هقرف کی  اهنت 

: دومرف درک و  موکحم  ار  وا  هتفگ  ماما 

کی رگم  دنا  شتآ  رد  اه  نآ  همه  دندش ، میـسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  اریز  تسین ؛ وا  زج  ییادخ  هک  ییادـخ  نآ  هب  یتفگ  غورد  »
نمَو : } دیامرف یم  لاعتم  يادخ  و  هقرف ،

قح و هب  و  دننک ، یم  تیاده  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دنا  یهورگ  یسوم  موق  زا  و  َنولدعَی « ،} ِهبو  ِّقحلاب  َنودهَی  ٌهُّمُأ  یـسوم  ِموق 
.(1)« دندرک ادیپ  تاجن  اهنیا  دننک ، یم  مکح  تلادع 

تلادـع قح و  زا  و  دـننک ، یم  توعد  تارکنم  هب  ار  مدرم  اه  نآ  فیاوط  همه  اریز  درادـن ، دوجو  لیئارـسا  ینب  رد  هقرف  نیا  نونکا 
دیاش تسا و  نآ  رب  لیلد  ملاع ، رد  اه  نآ  یصاعم  باکترا  نیطسلف و  رد  اه  نآ  تارکنم  ياهراک  دنـشک و  یم  ار  ناکین  و  دنرود ،

.دنا هدش  ضرقنم  سپس  هدوب  دوجوم  یسوم  تافو  زادعب  هقرف  نیا 

ْمهیتأت َنوتبسَی ال  َمویَو ال  ًاعَّرُش  ْمهتبَـس  َموی  ْمهناتیِح  ْمهیتأت  ْذإ  ِتبـسلا  یف  َنودعی  ذإ  ِرحبلا  َهرـضاح  ْتناک  یتَّلا  ِهیرقلا  ِنع  ْمهلأسَو  }
مل مهنِم  ٌهَّمُأ  ْتلاق  ذإَو  َنوقُسفَی *  اوناک  اِمب  مهولبَن  َکلذک 
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َنیذَّلا انیَجنأ  َهب  اورکُذ  اَم  اوسَن  اـملَف  َنوقَّتَی *  ْمهلَعلَو  مکِّبر  یلإ  ًهرذـعَم  اولاـق  ًادـیدش  ًاباذَـع  ْمُهبذـعُم  ْوأ  مهُِکلهُم    ُ هّللا ًاـموق  َنوظعَت 
ًهدرق اوـنوُک  ْمـهل  اـنُلق  ُهـنع  اوـُهن  اّـمع  اوـتَع  اَّملَف  نوقـُـسفَی *  اوناـک  اـَمب  ٍسیَئب  ٍباذــِعب  اوـملَظ  َنـیذَّلا  انذــخأو  ِءوّـسلا  نـع  َنوـهنَی 

166 ات { َنیئِساخ

یم ینامرفان  ادـخ  زا  زواجت و  هبنـش  ياهزور  رد  اـه  نآ  هک  یماـگنه  سرپب ، دوب  اـیرد  لـحاس  رد  هک  يرهـش  هراـبرد  اـه  نآ  زا  «و 
نآ نینچ  نیا  .دندمآ  یمن  اه  نآ  غارس  هب  رگید  ياهزور  رد  اما  دندش ؛ یم  راکـشآ  هبنـش  زور  ناشیاه  یهام  ماگنه  نامه  .دندرک 
هک دیهد  یم  زردن  ار ا  راک  هنگ  یعمج  ارچ  دـنتفگ  اه  نآ  زا  یهورگ  هک  یماگنه  و  دـندرک ، ینامرفان  یلو  میدرک  شیامزآ  ار  اه 

هاگـشیپ رد  راذتعا  يارب  اهزردنا  نیا  دنتفگ  دـنک ، یم  راتفرگ  يدـیدش  باذـع  هب  ای  درک ، دـهاوخ  كاله  ار  اه  نآ  ادـخ  ماجنارس 
هظحل  ) .دـندرک شومارف  دوب ، هدـش  هداد  اه  نآ  هب  یتارکذـت  هک  یماگنه  اما  دـننک ؛ هشیپ  اوقت  اه  نآ  دـیاش  تسا ، امـش  راگدرورپ 

يدیدش باذع  هب  ناش  ینامرفان  لیلد  هب  دندرک  متس  هک  ار  یناسک  میدیـشخب و  ییاهر  ار  يدب  زا  ناگدننک  یهن  دیـسرارف ) باذع 
درط ياه  نومیم  لکش  هب  میتفگ  اه  نآ  هب  دندرک  یشکرس  دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ربارب  رد  هک  یماگنه  سپ  میدرک ، راتفرگ 

« .دییآ رد  هدش 

هک تسا  هدـمآ  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  زا  هک  هنوـگ  نآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  باـتک  رد 
: دومرف رفعجوبا 

، دندمآ یم  اه  نآ  يوس  هب  اه  یهام  هبنـش  زور  رد  دندوب ، دومث  موق  زا  هک  هلیا  لها  زا  یموق  هک  متفای  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  »
، ناش يرایبآ  ياه  يوج  اهرهن و  رد  ناش ، هناخ  ولج  ناشیاه ، هاگشاب  رد  اه  نآ  و  دنک ؛ ناحتما  رما  نیا  رد  ار  نانآ  لاعتم  يادخ  ات 

املع نادنمشناد و  دنتشاد و  لاغتشا  راک  نیا  هب  دوب  ادخ  تساوخ  هک  یتدم  سپ  دندرک ، یم  اه  نآ  ندروخ  اه و  نآ  دیص  هب  مادقا 
، دندرک یمن  عنم  نایهام  دیص  زا  ار  اه  نآ 
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؛ دیا هدشن  یهن  اه  نآ  دیص  زا  یلو  دیدش  یهن  اه  نآ  ندروخ  زا  هبنش  زور  رد  امش  هک  درک  نیقلت  اه  نآ  زا  یهورگ  هب  ناطیش  سپ 
.دیروخب رگید  ياهزور  دینک و  دیص  هبنش  زور  سپ 

زا شنزرـس و  ار  اهنآ  اهنآ ، زا  رگید  دندوب  رادرک  تسار  هک  یهورگ  و  مینک ، یم  دیـص  ار  اهنآ  هبنـش )  ) دـنتفگ ام  اهنآ  زا  یهورگ 
وا رما  فالخ  ضرعتم  هکنیا  زا  میراد  یم  رذـحرب  ادـخ  تبوقع  زا  ار  امـش  دـنتفگ  دـندوب و  قح  لها  اه  نآ  .دـندرک  يرود  اه  نآ 
هک یهورگ  هب  دندرکن و  هظعوم  دندنام و  تکاس  دندیشک و  رانک  ار  دوخ  دندوب  پچ  تمـس  رد  هک  اهنآ  زا  رگید  یهورگ  دیوش ،

دیهد یم  زردنا  ار  راک  هانگ  یعمج  ارچ  {،» ًادیدش ًاباذَع  ْمُهبذعُم  ْوأ  مهُِکلهُم    ُ هّللا ًاموق  َنوظعَت  مل  : } دنتفگ یم  دـندرک ، یم  هظعوم 
یم هظعوم  اه  نآ  هک  يا  هفیاط  اما  «، تخاس دهاوخ  راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ای  .درک  دـهاوخ  كاله  ار  اه  نآ  ادـخ  ماجنارـس  هک 
اوقت اه  نآ  دیاش  تسا  امـش  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  راذتعا  يارب  اهزردنا  نیا  َنوقَّتَی « } ْمهلَعلَو  مکِّبر  یلإ  ًهرذعَم  : } دـنتفگ دـندرک 

هظعوم ینعی  دندرک ؛ شومارف  ار  دش  هداد  اه  نآ  هب  هک  یتارکذت  اهنآ  َهب ،} اورکُذ  اَم  اوسَن  املَف  : } دومرف لاعتم  يادخ  دـننک ،» هشیپ 
اج کی  رد  امـش  اب  ادخ  هب  هن  دنتفگ : دندرک  یم  هظعوم  ار  اه  نآ  هک  یهورگ  سپ  دنداد ؛ همادا  دوخ  ياطخ  هب  دـندرکاهر و  ار  اه 
ار ام  دوش  لزان  امش  رب  ییالب  رگا  اریز  ، میباوخ یمن  بش  کی  دیدرک  تیصعم  ار  ادخ  نآ  رد  هک  امش  رهـش  رد  و  میوش ، یمن  عمج 

.دریگ یمرب  رد  مه 

ریز رد  ار  بش  دـندش و  نکاس  رهـش  یکیدزن  رد  دـندش و  جراخ  اه  نآ  رهـش  زا  دـیایب  اـه  نآ  رـس  هب  ییـالب  هکنیا  سرت  زا  تفگ :
هب سپ  دننادب ؛ ار  ناراک  تیصعم  لاح  هک  دندوب  رظتنم  و  نامرف ، وریپ  هک  ادخ  ایلوا  هک  ماگنه  .دندرک  حبص  نامسآ 
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رهـش راوید  رانک  رد  ار  ینابدرن  دادـن ، خـساپ  اه  نآ  هب  یـسک  دـندرک  بابلا  قد  .دـندید  تکاـس  ار  اـجنآ  دـندمآ و ، رهـش  هزاورد 
دندمآرد نومیم  تروص  هب  موق  هک  درک  هدهاشم  تفرگ  رارق  راوید  يور  رب  یتقو  تفر ، الاب  نآ  اب  نادرم  نآ  زا  یکی  دنتـشاذگ و 

هک دندوب  ناسنا  تروص  هب  هک  ار  ناشماوقا  دـندوب  هدـش  هنیزوب  هک  یمدرم  دنتـسکش و  ار  رد  سپ  دنتـسه ، یمد  ياراد  مادـکره  و 
هب هورگ  نآ  سپ  .دنتخانـشن  ار  دوب  اـه  نوـمیم  زا  هک  ار  ناـشلیماف  موـق و  هک  اـه  نآ  یلو  دنتخانـش  ار  تسه  سنازا  اـهنآ  ياهبـسن 

«. میدرکن یهن  ار  امش  ایآ  دنتفگ : ناگنیزوب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  و 

اریز رییغت ؛ راکنا و  نودب  مسانش  یم  تما  نیا  زا  ار  اه  نآ  باسنا  نم  دیرفآ ، ار  نارادناج  تفاکش و  ار  هناد  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  »
زا رگمتس  موق  » (1)  { َنیِملاَّظلا ِموقلل  ًادُعبَف  : } دومرف لاعتم  يادخ  .دندش و  هدنکارپ  دندرک و  كرت  ار  دـندوب  رومام  هچنآ  هب  اه  نآ 

: تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  و  داب »، رود  ادخ  تمحر 

ییاهر ار  يدب  زا  ناگدـننک  یهن  ،» (2){ َنوقُـسفَی اوناک  اِمب  ٍسیَئب  ٍباذِعب  اوملَظ  َنیذَّلا  انذـخأَو  ءوُّسلا  نع  َنوهنَی  َنیذَّلا  انیجنَأ  }... 
«. میدرک راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ناش  ینامرفان  لیلد  هب  دندرک  متس  هک  ار  یناسک  میدیشخب و 

ّانإ ِهمایقلا  َموی  اولوقَت  نأ  اندهَش  یلب  اولاق  ْمُکبِرب  ُتسلأ  مهِسُفنأ  یلع  مُهدهشأَو  مُهتَّیرُذ  مهِروهُظ  نم  َمدآ  ینب  نم  َکُّبر  َذخأ  ذإَو  }
{ َنیلفاَغ اذه  ْنع  اَّنک 

، تفرگرب ار  اه  نآ  هیرذ  مدآ  نادنزرف  بلص  تشپ و  زا  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روآ  دای  هب  » 
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ادابم هک  درک  نینچ  میهد ، یم  یهاوگ  ارچ  دـنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  هاوگ  نتـشیوخ  رب  ار  اه  نآ  و 
« .میدوب لفاغ  نیا  زا  ام  دییوگب  زیخاتسر  زور 

: تفگ هدرک ، تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هتابن » نب  غبصا  »

؟ تسا هتفگ  نخس  ادخ  اب  یسوم  زا  لبق  مدآ  نادنزرف  زا  یسک  ایآ  تفگ : دمآ و  وا  دزن  هب  ءاوک » نبا  »

«. داد ار  وا  باوج  دب و  بوخ ، هتفگ ، نخس  شقلخ  همه  اب  ادخ  : » دومرف ماما 

: تفگ وا  هب  دیمهفن و  ار  ماما  مالک  ءاوک » نبا  »

؟ نینمؤملاریما يا  تسا  هدوب  هنوگچ 

مُهتَّیرُذ مهِروـهُظ  نم  َمدآ  ینب  نم  َکُّبر  َذـخأ  ذإَو  : } دـیوگ یم  شربماـیپ  هـب  هـک  يا  هدـناوخن  ار  ادـخ  باـتک  اـیآ  : » دوـمرف ماـما 
 ...{، یلب اولاق  ْمُکبِرب  ُتسلأ  مهِسُفنأ  یلع  مُهدهشأَو 

: دومرف تخاس و  هاوگ  نتـشیوخ  رب  ار  اه  نآ  تفرگرب و  ار  اه  نآ  هیرذ  مدآ  نادـنزرف  بلـص  تشپ و  زا  تراگدرورپ  هک  یماگنه  »
ار ادخ  نانخس  ءاوک » نبا   » هک روط  نامه  دنداد ، باوج  وا  هب  دندینش و  ار  وا  مالک  سپ  هلب ، دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ 

: دومرف اه  نآ  هب  ادخ  سپ  یلب ، دنتفگ  یلب ،» اولاق  : » دونش یم 

سپ دـننک ؛ تیبوـبر  تعاـطا و  وا  زا  هک  دـندرک  لوـبق  سپ  متـسه ، میحر  نمحر و  نم  و  تسین ، نـم  زج  هـک  متـسه  ییادـخ  نـم 
هکئالم و  دـندرک ، لوبق  ار  نآ  نامیپ  رد  سپ  .داد  اـه  نآ  زا  تعاـطا  هب  روتـسد  ار  قلخ  درک و  صخـشم  ار  ایـصوا  اـیبنا ، نـالوسر ،

: دنتفگ اه  نآ  هب  لوبق  ماگنه 
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لفاغ نیا  زا  ام  دییوگب  زیخاتـسر  زور   (1){ َنیلفاَغ اذـه  ْنع  اَّنک  ّانإ  ِهمایقلا  َموی  اولوقَت  نأ   } هک مدآ  نادـنزرف  يا  میهاوگ  امـش  رب  ام 
.میدوب

لافنا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  تسا و 75  هدش  لزان  هکم  رد  هک  نآ  هیآ  تفه  زا  ریغ  هب  تسه  یندم ، هکرابم  هروس  نیا 

{ َرابدَألا ُمهولُوت  الف  ًافحَز  اوُرفک  نیذَّلا  ُمتیَقل  اذإ  اونمآ  َنیذلا  اهُّیأ  اَی  }

رارف و   ) هدرکن تشپ  اه  نآ  هب  دـیوش ، یم  وربور  دربن  نادـیم  رد  نارفاک  هوبنا  اـب  هک  یماـگنه  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  » 
(.« دینکن

: دومرف درک و  داهشتسا  همیرک  هیآ  نیا  هب  دننک ، یم  رارف  گنج  نادیم  زا  هک  یناسک  شنزرس  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، یکچوک يراوخ و  اب  ندرم  نید و  رد  یهارمگ  یهارمگ ، اب  یهارمه  .تسا  یهارمگ  یهابت و  قحتـسم  داـهج  زا  تشحو  سرت و  »
اذإ اونمآ  َنیذـلا  اهُّیأ  اَی  : } دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  تسا و  دربن  رد  روضح  ماگنه  گـنج ، زا  رارف  يارب  شتآ  قاقحتـسا  نآ  رد  و 

وربور گنج  نادـیم  رد  نارفاک  اب  هک  یماگنه  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  َراـبدَألا «،} ُمهولُوت  ـالف  ًاـفحَز  اوُرفک  نیذَّلا  ُمتیَقل 
«. دینکن رارف  هدرکن و  تشپ  اه  نآ  هب  دیدش 

{ َنیرکاملا ُریخ    ُ هّللاو   ُ هّللا ُرکمیَو  َنورکمیَو  َكوجِرُخی  وأ  َكولتقَی  وأ  َكوتبُثِیل  اورفک  َنیذَّلا  َکب  ُرکمی  اذإَو  }

لتق هب  ای  دنزادنایب  نادنز  هب  ار  وت  هک  دندیشک ، یم  هشقن  نارفاک  هک  یماگنه  روآ  دای  هب  »
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ریبدت وج و  هراچ  نیرتهب  دـنوادخ  .درک و  یم  ریبدـت  مه  دـنوادخ  دندیـشیدنا و  یم  هراچ  اه  نآ  .دـننک  جراخ  هکم  زا  ای  دـنناسرب ،
.تسا هدننک 

هیلع نینمؤملاریما  .دـنتفرگ  ربمابپ  لتق  هب  میمـصت  شیرق  هک  یماگنه  دـش ، لزاـن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  همیرک ، هیآ 
هک یماگنه  .تسا  ربمایپ  وا  هک  دندرک  یم  نامگ  هک  یلاح  رد  دندرک ، رس  هب  ار  بش  نیکرشم  .دیباوخ و  وا  باوختخر  رد  مالـسلا 

: دومرف تسا ، اجک  وت  قیفر ، دنتفگ : درک و  در  ار  اه  نآ  رکم  ادخ  دندید ، ار  یلع  یتقو  و  دندرک ، هلمح  وا  هب  درک  عولط  حبص  رون 
«. مناد یمن  »

لقن وا  زا  رعش  نیا  و  درک ، بسک  ار  ترخآو  ایند  تزع  داد  زورب  دوخ  زا  تانئاک  دیس  يارب  هک  يراکادف  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  و 
: تسا هدش 

ِرجِحلِابَو ِقیتعلا  ِتیبلِاب  َفاط  ْنمو 

یصَحلا یطو ء  ْنم  َریخ  یسفنب  ُتیقَو 

ِرکملا نم  ِلالِجلاوذ  یبر  ُهاقوف 

ِهب اورکمَی  نأ  َفاخ  امل  ًادمُحم 

ِرسألاو ِلتَقلا  یلع  یسفن  ُتنَّطو  دقَو 

یننورشنی یتم  ُمهیعارا  ُّتبَو 

(1)« ِرتس یفو  هلإلا  ِظفح  یف  َکلانُه 

انمآ ِراغلا  یف    ِ هّللا ُالوسر  َتابو 

.مدرک ظفح  درک  فاوطار  رجح  هبعک و  هناخ  هک  یسک  داهن و  هزیر  گنس  رب  اپ  هک  ار  یسک  نیرتهب  مدوخ  ناج  اب 

.درک ظفح  رکم  زا  ار  وا  لالجلاوذ  نم  راگدرورپ  سپ  دنزروب ، رکم  وا  هب  هک  دیسرت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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هدامآ تراـسا  ندـش و  هتـشک  يارب  ار  دوخ  و  دـندروآ ، شروی  نم  هب  هک  مدوب  اـه  نآ  بقارم  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  ار  بش  و 
.مدوب هدرک 

.دوب وا  هانپ  رد  ادخ و  تسارح  ظفح و  رد  اجنآ  درب ، رسب  تینما  اب  راغ  رد  ادخ  لوسر  و 

.میا هدرک  نایب  همانشناد  نیا  تادلجم  زا  یکی  رد  لصفم  تروص  هب  ار  هثداح  نیا  حرش  ام  و 

هبوت هروس 

هراشا

: مینک یم  نایب  رصتخم  روط  هب  ار  تسا  طابترا  رد  نآ  اب  هچنآ  هروس و  لوزن  ببس  دراد ، هیآ  .تسا و 129  یندم  هکرابم  هروس  نیا 

: نآ لوزن  ببس 

هکم دراو  هاگره  دنتشاد  تداع  نیکرشم  دشن ، نیکرشم  جح  عنام  درک ، حتف  ار  هکم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
یمن ارنآ  فاوط  زا  دعب  و  دنداد ، یم  هقدص  ار  نآ  دوبن و  لالح  اه  نآ  يارب  نآ  يراد  هگن  دندرک و  یم  فاوط  سابل  اب  دـندش  یم 
یسک داد و  یم  سپ  ارنآ  فاوط  زا  سپ  تفرگ و  یم  هیراع  فاوط  يارب  ار  یسابل  دش  یم  دراو  هکم  هب  هک  یـسک  سپ  دندیـشوپ ؛
لمع نیا  میرحت  يارب  هروـس  نیا  سپ  .درک  یم  فاوـط  هنهرب  تشاد ، ساـبل  تسد  کـی  درک و  یمن  ادـیپ  ار  يا  هیراـع  ساـبل  هک 

اجک ره  رد  نیکرـشم  نتـشک  هراـبرد  هروـس  هک  يروطناـمه  .دـش  لزاـن  مارحلا  تیب  لـخاد  هـب  نیکرـشم  اـهنآ  مـیرحت  ناکرـشم و 
.دنتشاد يدهعت  هکم  حتف  زور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  نانآ  رگم  هدش ، لزاندنشاب 
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: هروس ندناوخ  هب  رکب  یبا  هب  راطخا 

رکبوبا درک ، فلکم  نآ  ياهدـنب  ارجا  هب  اه  نآ  مازلا  و  هکم ، یلاها  رب  هروس  تئارق  هب  ار  رکبوبا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.درک یم  یط  ار  نابایب  دوخ  مهم  هفیظو  يادا  يارب 

: هروس ياهدنب  زا  ماما  توالت 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  دیـسر ، هفیلحلاذ  هب  ات  درک ، یمن  هجوت  زیچ  چـیه  هب  درک و  یم  یط  ار  نابایب  رکبوبا  و 
ار مالسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک ، غالبا  ار  هروس  نیا  دیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  ربخ  وا  هب  دش و  لزان 
ار نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فرط  زا  دریگب و  وا  زا  ار  هروـس  دوـش و  قـحلم  رکبوـبا  هـب  داد  روتـسد  وا  هـب  تساوـخ و 
هک دیسرت  دش و  تحاران  رکبوبا  تفرگ ، وا  زا  ار  هروس  دیـسر و  رکبوبا  هب  ات  تفر  دش و  راوس  ار  ربمایپ  ءابـضع )  ) هقان ماما  دناوخب ،

.تسا هدشن  لزان  وت  هرابرد  يزیچ  دومرف : وا  هب  درک و  مارآ  ار  وا  ماما  دشاب ، هدش  لزان  نامسآ  زا  يزیچ  وا  هرابرد  ادابم 

: دومرف درک و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  ماجنا  هب  مادقا  مالسلا  هیلع  ماما  و 

هداد تصرف  وا  هب  هک  یسک  دهد و  یمن  ماجنا  ار  مارحلا  هّللا  تیب  جح  كرـشم  دنک و  یمن  فاوط  ار  هناخ  نایرع  یـسک  مدرم  يا  »
«. ..دراد تصرف  هام  راهچ  ات  نونکا  مه  زا  درادن  یتدم  هک  یسک  دراد و  تصرف  شتدم  ات  هدش 

.(1) نابرق دیع  زور  اب  دوب  فداصم  وا  باطخ  و 

نیا غیلبت  تیلها  هک  نامسآ  هک  رکبوبا  هک  تسا  نیا  دننک ؛ یم  لالدتسا  نآ  هب  هعیش  هک  یلیالد  هلمج  زا  تسا  رکذ  هب  مزال  هچنآ  و 
رکب وبا  هلیسو  هب  ار  تایآ 
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.دوش راد  هدهع  دناوت  یم  ار  تسا  مالسا  رد  ساسح  زکارم  نیرتمهم  زا  هک  ار  ربمایپ  تفالخ  هنوگچ  دنیبب  تسناوتن 

{ َنوهتنَی ْمهَّلَعل  ْمهل  َنامیأ  مهَّنإ ال  رفُکلا  هَّمئأ  اولتاقَف  مُکنید  یف  اونعَطَو  ْمهِدهَع  ِدعب  نم  مهَناَمیأ  اوثکن  نإو  }

دننکشب شیوخ  دهع  زا  سپ  ار  دوخ  ياه  نامیپ  رگا  » 

.دنرادرب تسد  دیاش  دنرادن و  ینامیپ  اه  نآ  اریز  دینک ؛ راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  دنهد ، رارق  نعط  دروم  ار  امش  نییآ  و 

: دومرف شباحصا  هب  داد و  قیبطت  لمج  گنج  رد  هشیاع  بزح  ياضعا  هب  همیرک  هیآ  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

دـناوخ و هبطخ  داتـسیا و  سپ  دـشابن ،» اه  نآ  اد و  خ- نیب م-ن ، يرذـع  هک  منک  تجح  مامتا  نم  ات  دـینکن  هلجع  موق  نیا  هرابرد  »
: دومرف

.»؟ ما هدرک  یملظ  امش  هب  دوخ  تموکح  رد  نم  ایآ  هرصب ، لها  يا  »

.هن دنتفگ :

.»؟ تسا هدش  یمتس  امش  رب  لام  میسقت  رد  ایآ  : » دومرف سپ 

.هن دنتفگ :

.»؟ دیتسکش نم  اب  ار  دوخ  تعیب  نآ  ماقتنا  هب  امش  هک  ما ، هتشادرب  متیب  لها  دوخ و  يارب  ایند  لام  ایآ  : » دومرف

.هن دنتفگ :

.»؟ مدرک لطعمار  امش  مدرک و  يراج  دح  امش  نیب  ایآ  : » دومرف

.هن دنتفگ :

رب نم  دیدرک ، تعیب  نم  ریغ  اب  دیتسکش و  ارم  تعیب  هک  دش  هچ  سپ  : » دومرف
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«. متفاین ریشمش  ای  رفک  زج  مدرک  رما  مشچ  ینیب و 

: دومرف اه  نآ  هب  تشگرب و  شباحصا  يوس  هب  سپس 

مهَّنإ ال رفُکلا  هَّمئأ  اولتاقَف  مُکنید  یف  اونعَطَو  ْمهِدهَع  ِدعب  نم  مهَناَمیأ  اوثکن  نإو  : } دیامرف یم  شباتک  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  »
راکیپ رفک  نایاوشیپ  اب  دنهد  رارق  نعط  دروم  ار  امش  نییآ  دننکشب و  دهع  زا  سپ  ار  شیوخ  نامیپ  رگا  َنوهتنَی «،} ْمهَّلَعل  ْمهل  َنامیأ 
توبن هب  ار  دمحم  دیرفآ و  ار  هدنبنج  تفاکـش ، هناد  هک  یـسک  نآ  هب  دنرادرب ،» تسد  دیاش  دنرادن و  ینامیپ  اه  نآ  هک  اریز  دینک ؛

.(1)« دنا هیآ  نیا  باحصا  اه  نیا  .دیزگرب 

: دومرف درک و  داهشتسا  ناشتعیب  نتسکش  و  ریبز »  » و هحلط »  » رکم رب  همیرک  هیآ  نیا  رب  و 

سپ دننک ، روبجم  ار  اه  نآ  هکنیا  نودـب  دـندرک  تعیب  نم  اب  هنابلطواد  رایتخا  اب  اه  نآ  هک  تسا  نیا  ریبز »  » و هحلط »  » زا نم  رذـع  »
.(2) دناوخ ار  همیرک  هیآ  سپس  يا ،» هثداح  نودب  دنتسکش  ارم  تعیب 

َال   ُ هّللاَو   ِ هّللا َدنع  َنوُوتـسَی  َال    ِ هّللا ِلیبس  یف  َدـهاجَو  ِرخآلا  ِمویلاَو    ِ هّللاب َنمآ  نمَک  ِماَرحلا  ِدجـسملا  َهرامعَو  ِّجاحلا  َهیاقِـس  ْمتلعجَأ  }
{ َنیملاَّظلا َموقلا  يدهَی 

هدروآ و نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  دیداد  رارق  یسک  لمع  دننام  ار  مارحلا  دجـسم  نتخاس  دابآ  و  جاجح ، ندرک  باریـس  ایآ  » 
.دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  هورگ  دنوادخ  دنتسین و  يواسم  ادخ  دزن  ود  نیا  تسا ؟ هدرک  داهج  وا  هار  رد 
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هب بلطملادـبع » نب  ساـبع   » و هبیـش »  » هک یماـگنه  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  راوازـس  هک  يدـیجمت  رد  همیرک  هیآ  نیا 
: دومرف اه  نآ  هب  ماما  دش  لزان  ، دندرک یم  رخافت  رگیدکی 

.»؟ دینک یم  رخافت  رگیدکی  زیچ  هچ  هب  »

 . تسا جاجح  نداد  بآ  .دشن  هداد  يدحا  هب  هک  تسا  هدش  هداد  نم  هب  يزیچ  لضف  زا  تفگ : سابع » »

.تسا هدش  هداد  مارحلا  دجسم  هرامع  نم  هب  تفگ : یم  راختفا  اب  هبیش » »

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  و 

«. تسا هدشن  هداد  يدحا  هب  هک  هدش  هداد  نم  هب  يزیچ  یکدوک  رد  هک  میوگ  یم  امش  هب  نمو  »

؟ تسا هدش  هداد  هچ  وت  هب  یلع  يا  دنتفگ : اه  نآ 

: دومرف عطاق  تجح  اب  مالسلا  هیلع  ماما  و 

«. دیدروآ نامیا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  ات  مدز  ریشمش  اب  ار  امش  ینیب  »

ماما زا  هک  یلاح  رد  دمآ ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیـشک و  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  نماد  درک و  مرو  سابع »  » ینیب
: دومرف وا  هب  دناوخ و  ار  وا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، یکاش 

.»؟ ینک دروخرب  نینچ  تیومع  اب  هک  دش  ثعاب  هچ  یلع  يا  »

: دومرف هنادرمناوج  قطنم  اب  ماما 

«. دشاب دونشخ  دهاوخ  یم  دنک و  بضغ  دهاوخ  یم  مدرک ، دروخرب  وا  اب  قح  هب  ادخ ، لوسر  يا  »
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ْمتلعجَأ : } دروآ ار  هکرابم  هیآ  نیا  .داد و  يرترب  نیا  رد  ار  عطاق  مکح  دـش و  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لـیئربج  و 
دجسم ترامع  نتشاد  تسد  رد  جاجح و  هب  نداد  بآ  ایآ  ...ِرخآلا ،} ِمویلاَو    ِ هّللاب َنمآ  نمَک  ِماَرحلا  ِدجسملا  َهرامعَو  ِّجاحلا  َهیاقِس 

.(1) رخآ ات  تسا ؟ هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  دننام  مارحلا 

.دوب نامیشپ  دوب  هدش  رداص  سدقم  داهج  نامرهق  مالسا و  یماح  هک  شردارب  رسپ  هب  تبسن  يو  زا  هچنآ  زا  دش و  جراخ  سابع » »

الف ُمِّیقلا  ُنیِّدـلا  َکلذ  ٌمُرح  ٌهعبرأ  اهنِم  َضرألاو  ِتاواـمَّسلا  َقلخ  َموی    ِ هّللا ِباـتک  یف  ًارهـش  َرـشع  اـنثا    ِ هّللا َدـنع  ِروهـشلا  هَّدـع  َّنإ  }
{ َنیقَّتُملا َعم    َ هّللا َّنأ  اوملعاَو  ًهفاک  ْمکنوِلتاُقی  امک  ًهفاک  َنیکرشُملا  اوِلتاقَو  ْمکَسُفنأ  َّنهیف  اوِملظَت 

تسا هام  هدزاود  دیرفآ ، ار  نیمز  اه و  نآمسآ  هک  زور  نآ  زا  یهلا  باتک  رد  ادخ  دزن  اه  هام  دادعت  » 

یعمج هتـسد  ناکرـشم  اب  دـینکن و  متـس  دوخ  هب  اه  هام  نیا  رد  سپ  تسا ؛ اجرباپ  تباث و  نییآ  نیا  تسا ؛ مارح  نآ  هاـم  راـهچ  هک 
 .« تسا ناراکزیهرپ  اب  دنوادخ  دینادب  و  دننک ، یم  راکیپ  امش  اب  یعمج  هتسد  اه  نآ  هک  روط  نامه  دینک ، راکیپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نآ زا  هام  راهچ  تسا و  هام  هدزاود  لاس  مدرم  يا  دومرف : دش  نیگنس  شیرامیب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  »
.(2)« دنتسه یپ  رد  یپ  هس  ره  مرحم  هجحلاوذ و  هدعقلاوذ و  و  تسا ، درف  بجر  دومرف : شتسد  اب  سپس  .تسا  مارح 
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َنیقفانُملا َّنإ  ْمُهیسنَف    َ هّللا اوسَن  ْمهَیدیأ  َنوِضبقیَو  ِفورعَملا  ِنع  َنوهنیَو  ِرکنملِاب  َنورمأَی  ٍضعب  نم  مهَـضَعب  ُتاقفانملاَو  َنوقفانُملا  }
{ َنوقسافلا ُمه 

ادخ دندنب ، یمار  ناش  ياهتسد  دننک و  یم  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  اه  نآ  دنا  هورگ  کی  زا  همه  قفانم  نانز  قفانم و  نادرم  »
« .دنناقساف نامه  ناقفانم  نیقی  هب  .درک  شومارف  ار  اه  نآ  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار 

اوسَن : } هدش دراو  هیآ  رد  هک  ار  یتاملک  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هدرک و  ریسفت  ار  درک  شومارف  ار  اه  نآ  مه  ادخ  دندرک »، شومارف  ار  ادخ  { » ْمُهیسنَف   َ هّللا

اه نآ  يارب  ینعی  درک ؛ شومارف  ترخآ  رد  ار  اه  نآ  ادخ  سپ  دندرک ؛ شومارف  ار  وا  دـندرکن ، لمع  ادـخ  تعاط  هب  ایند  رد  ینعی  »
.(1)« دندش شومارف  ریخ  زا  دادن ، رارق  یباوث 

اهَتَحت يرجت  ٍتانج  ْمهل  َّدعأَو  ُهنع  اوضرَو  مُهنع    ُ هّللا یضر  ٍناسحإب  مهوعبَّتا  َنیذَّلاَو  ِراصنألاَو  َنیرجاهُملا  َنم  َنولوألا  َنوقباسلاَو  }
{ ُمیظَعلا ُزوفلا  َکلذ  ًادبأ  اَهیف  َنیدلاَخ  ُراهنألا 

زا اه  نآ  دوب و  دونشخ  اه  نآ  زا  دنوادخ  دندرک ، يوریپ  اه  نآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  راصنا و  نارجاهم و  زا  نیتسخن ، ناماگشیپ  »
دنهاوخ نآ  رد  هنادواج  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـش  مهارف  نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاه  غاـب  و  دـندش ، دونـشخ  وا 

« .گرزب يزوریپ  تسا  نیا  دنام و 

نامیا هب  مدرم  نیرتزاتـشیپ  وا  و  تسا ، هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ : درک و  تیاور  سابع » نبا  »
زامن هلبق  ود  هب  هک  تساوا  تسا و 
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.(1)« هنیدم هب  هشبح  زا  هشبح و  هب  هکم  زا  رفعج »  » اب درک ، ترجه  ود  ناوضر و  تعیب  ردب ، تعیب  .درک  تعیب  راب  ود  و  دناوخ ،

زا يزراب  لاثم  وا  اریز  تسا  نینمؤملاریما  لماش  اما  دوش  یم  رجاهم  راصنا و  زا  نیقباـس  عیمج  لـماش  تسه و  ماـع  هچ  رگا  هیآ  نیا 
.تساهنآ

سنوی هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  و 109  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  نآ  هیآ  هس  رگم  تسا  یکم  هکرابم  هروس  نیا  تیرثکا  هتفگ  هب 

َّنإ َنورفاکلا  َلاق  مهِّبر  َدـنع  ٍقدـص  َمدـق  ْمهل  َّنأ  اونمآ  َنیذَّلا  رِّشبَو  َساَّنلا  ِرذـنأ  ْنأ  ْمهنم  ٍلجر  یلإ  انیحوَأ  ْنأ  ًابجع  ساَّنلل  َناـکأ  }
{ ٌنیبُم ٌرحاَسل  اذه 

دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  دهد و  راذنا  ار  مدرم  هک  میداتسرف ؛ یحو  اه  نآ  زا  يدرم  هب  هک  دوب  یتفگش  ببـس  مدرم  يارب  ایآ  »
رحاـس درم  نیا  دـنتفگ  نارفاـک  اـما  تسا  ناـشراگدرورپ  دزن  ملـسم ) ياـه  شاداـپ  و   ) کـین هقباـساه  نآ  يارب  هک  دـهد ، تراـشب 

« .تسا يراکشآ 

: تسا نیا  هیآ  نیا  نومضم  هک  دومرف  ماما  دش ، لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(2)« تسا تمایق  زور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  تراشب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  تسا  ییاه  نآ  يارب  تراشب  » 
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{ َنودلاَخ اهیف  ْمه  ِهنَجلا  ُباحصأ  َکئلوأ  ٌهَّلذ  الَو  ٌرتق  مُههوجُو  ُقهرَی  الَو  ٌهدایزَو  ینسُحلا  اُونسحأ  َنیذَّلل  }

لها اه  نآ  دـناشوپ ، یمن  ار  ناشیاه  هرهچ  تلذ ، یکیرات و  دـنراد و  نآ  يارب  نوزفا  کـین و  شاداـپ  دـندرک ، یکین  هک  یناـسک  » 
« .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنا و  تشهب 

.(1) ایند هب  ار  نآ  يدایز  نک و  ریسفت  تشهب  هب  ار  یکین  هک  تشون  رکب » یبا  نب  دمحم   » هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

{ َنونَزحی ْمه  الَو  ْمهیلَع  ٌفوخ  ال    ِ هّللا َءایلوأ  َّنإ  الأ  }

« .دنوش یم  نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  ادخ ، ایلوا  ناتسود و  هک  دیشاب  هاگآ  انامه  «و 

لاؤس دـنوش  یم  نیگمغ  هن  دـنراد و  یـسرت  هن  هک  ایلوا  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هک  هدرک  تیاور  ساـبع » نبا  »
: داد باوج  دش ،

.دندید یم  ار  ایند  رهاظ  مدرم  هک  یماگنه  دندرک ، هاگن  ایند  نطاب  هب  دنـصلاخ و  لاعتم  يادخ  تدابع  رد  هک  دنتـسه  یموق  اه  نآ  »
هب دنتـسناد  یم  هک  ار  هچنآ  دـندرک  اهر  سپ  دـندوب  رذـگ  دوز  يایند  هب  رورغم  ناـنآ  ریغ  هک  یناـمز  ار  نآ  تبقاـع  دنتخانـش  سپ 

«. دناریم دهاوخ  ار  اه  نآ  دنتسناد  یم  هک  ار  هچنآ  دندنار  یم  و  درک ، دنهاوخ  كرت  ار  نآ  يدوز 

: دومرف نآ  رب  هفاضا  و 

بارخ يدوز  هب  هک  يزیچ  نآ  ترامع  رد  و  يا ، هدـش  راتفرگ  نآ  ماد  رد  يا و  هدرک  هتـسباو  اـیند  هب  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  يا  »
كاخ اه و  گنس  ریز  هک  تنادنزرف  هاگمارآ  هب  يا و  هدرک  هاگن  دنا  هدیسوپ  هک  تناردپ  ياهروگ  هب  ایآ  یشوک ، یم  دوش ، یم 
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نانآ يارب  ناکـشزپ  هک  ار  اهنآ  دوخ  ناتـسد  اب  يا و  هدرک  اوادم  ار  نانآ  تناتـسد  اب  هک  ینارامیب  رایـسب  هچ  يا ؟ هدرک  هجوت  تسا 
لمحتم ار  یناوارف  ياه  یتخس  اهنآ  جالع  هار  رد  ناشناتـسود  هک  ینارامیب  نامه  يا  هتخادرپ  نانآ  هجلاعم  هب  دنا  هدیچیپ  اه  هخـسن 

.(1) تسا هدوبن  راذگریثأت  اهنآ  رب  امش  ياود  هتشادن و  نانآ  لاح  هب  يا  هدیاف  امش  رحبت  دنا و  هدش 

دوه هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  ياراد 123  هک  تسا  یکم  هکرابم  هروس  نیا  تیرثکا  هتفگ  هب 

{ ٍنیبُم ٍباتک  یف  ٌّلک  اهعَدوتسم   َ اهَّرقتسُم و ُملعیَو  اُهقزر    ِ هّللا یلع  الإ  ِضرألا  یف  ٍّهباد  نم  امَو  }

همه دناد ، یم  ار  ناشلاقتنا  لقن و  لحم  هاگرارق ، وا  تسادـخ و  هدـهعرب  وا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین ، نیمز  رد  يا  هدـنبنج  چـیه  »
« .تسا تبث  يراکشآ  باتک  رد  اه  نیا 

و درادـن ، تلاخد  يزور  ندوبن  ندوب و  رد  وا  ندرکن  شالت  ناـسنا و  شـالتو  تسا ، يزور  نماـض  ادـخ  هک  تسا  یکاـح  هیآ  نیا 
: دومرف یم  هشیمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هراچ هدنب  نآ  هچ  رگا  دهد ، یمن  تسا  هدـش  ررقم  وا  يارب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  زا  شیب  هدـنب ، يارب  ادـخ  هک  دـینادب  نیقی  ملع و  اب  »
هدش ررقم  شیارب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  يا و  هدنب  چیه  نیب  .دشاب  اناوت  تسدربز و  يزاب  گنرین  رد  شوک و  تخس  وج ،
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.دشاب هراچ  مک  ناوتان و  هدنب  نآ  هچ  رگا  دهد  یمن  رارق  یلئاح  تسا 

يزور زا  ییامرخ  هتـسه  وا  تقامح  زگره  دنک و  یمن  دایز  ار  وا  يزور  ییامرخ  هتـسه  هزادـنا  هب  درم ، یکریز  تراهم و  مدرم ، يا 
، دنک کش  نآ  رد  سک  ره  .تسا و  رت  هدوسآ  همه  زا  يزور ، بسک  رد  نآ  ندرب  راک  هب  بلطم و  نیا  هب  تخانـش  .دـهاک  یمن  وا 

اـسب هچ  و  دوش ، رت  کیدزن  یهلا  باذـع  هب  ماگ  هب  ماـگ  هک  دـشاب  يا  هدیـسر  تمعن  هب  اـسب  هچ  .تسا  رتراـتفرگ  همه  زا  ناـیز  رد 
دوخ تلفغ  زا  نک و  هلجع  رتمک  ارادـم و  دوخ  شالت  رد  هدـننک  شـشوک  يا  سپ  .ددرگ  وا  یتخب  کـین  هیاـم  ـالب ، هک  يراـتفرگ 

.(1)« نک رکفت  تسا  هدمآ  شربمایپ  نابز  زا  لاعتم ، يادخ  بناج  زا  هچنآ  ردو  رادرب  تسد 

ِبازحألا َنم  ِهب  رُفکَی  نمَو  ِهب  َنونمؤی  َکئلوُأ  ًهمحرَو  ًامامإ  یـسُوم  ُباتک  ِهلبق  نمَو  ُهنم  ٌدـهاش  ُهولتیَو  هِّبر  نم  ٍهنَیب  یلع  َناک  نمفَأ  }
{ َنونمؤی ساَّنلا ال  َرثکأ  َّنکلو  کِّبر  نِم  ُّقحلا  ُّهنإ  ُهنم  ٍهیرم  یف  ُکت  الف  ُهدعوَم  راَّنلاف 

هک یـسوم  باتک  نآ  زا  شیپ  دـشاب و  یم  وا  يوس  زا  يدـهاش  نآ  لابند  هب  دراد و  شیوخ  راگدرورپ  زا  راکـشآ  لیلد  یـسک  ایآ  »
دندروآ و یم  نامیا  وا  هب  نابلط ) قح   ) اهنآ دشابن .) نینچ  نیا  هک  تسا  یـسک  دننام  دـهد  یم  نآ  رب  یهاوگ   ) دوب تمحر  اوشیپ و 

قح نآ  هک  شاب  هتـشادن  نآرق  رد  يدـیدرت  سپ  تسا ؛ اه  نآ  هاگ  هدـعو  شتآ  دـنوش  رفاک  وا  هب  هک  فلتخم  ياـه  هورگ  زا  سرت 
« .دنروآ یمن  نامیا  نآ  هب  مدرم  رتشیب  یلو  .راگدرورپ  هیحان  زا  تسا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  نآ  دوـب  راـگدرورپ  زا  يا  هنیب  رب  هک  یـسک  هکنیا  زا  تسا  رپ  میرک  نآرق  ریـسافت  راـبخا و  بتک 
: دومرف تسا و  دهاش  وا  هک  تسا  هدرک  مالعا  ماما  و  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نآ  دهاش  و  تسا ، ملسو 

ناشناقرف هب  ناقرف  لها  ناشلیجنا و  اب  لیجنا  لها  ناشتاروت ، هب  تاروت  لها  يارب  متـسشن  یم  دنتـشاذگ ، یم  ییاکتم  نم  يارب  رگا  »
رگم زور ، ای  بش  رد  دشن  لزان  ادخ  باتک  رد  يا  هیآ  ادخ  هب  .دنک  دوعـص  ادخ  يوس  هب  نآ  وترپ  هک  یتواضق  مدرک ، یم  تواضق 
باتک زا  وا  رد  يا  هیآ  هکنیا  رگم  جح  يارب  دشارتبرـس  هک  تسین  سک  چیه  و  هدش ، لزان  یـسک  هچ  هرابرد  متـسناد  یم  نم  هکنیا 

«. دنار یم  منهج  ای  تشهب  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  ادخ 

: تفگ وا  هب  دش و  دنلب  يدرم 

؟ تسا مادک  هدش  لزان  وت  هرابرد  هک  يا  هیآ  نانمؤملاریما  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

رب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  ...ُهنم ،} ٌدهاش  ُهولتیَو  هِّبر  نم  ٍهنَیب  یلع  َناک  نمفَأ  : } دیامرف یم  ادخ  هک  يدینشن  ایآ  »
.(1)« متسه وا  يارب  دهاش  نم  تسا و  ادخ  بناج  زا  هنیب 
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َّالإ ُهعم  َنمآ  امَو  َنمآ  ْنَمو  ُلوقلا  ِهیلع  َقبـس  نَم  َّالإ  َکَلهأَو  ِنینثا  ِنیجوَز  ِّلُک  نم  اهیف  لِمحا  انُلق  ُرونَّتلا  َرافو  اـنُرمأ  َءاـج  اَذإ  یّتح  }
{ ٌلیلق

جوز کی  ناویح  تفج  ره  زا  میتفگ  حون ) هب  ، ) تفرگ ندیـشوج  رونت  دیـسر و  ارف  ام  نامرف  هک  یماگنه  ات  تفای  همادا  عضو  نیا  » 
؛ ار نانمؤم  نینچمه  و  هدش ، هداد  لبق  زا  اه  نآ  كاله  هدـعو  هک  یناسک  رگم  ار  تنادـناخ  روط  نیمه  .نک و  لمح  یتشک  نآ  رد 

« .دندروآ نامیا  وا  هارمه  یمک  هدع  اما 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رونت دوب ، رونت  ناروف  شموق  تکاله  رد  شراگدرورپ  وا و  نیب  هدعو  و  دش ، غراف  يزاس  یتشک  زا  مالـسلا  هیلع  حون  هک  یماگنه  »
هک ره  دش  لخاد  و  دمآ ، الاب  بآ  سپ  درک ، رهم  ار  نآ  دش و  دنلب  سپ  .درک  ناروف  رونت  تفگ : نز  نآ  درک ، ناروف  ینز  هناخ  رد 

يادخ دنک ، ارنآ  دوب و  رونت  رب  نآ  دمآ و  شرهم  دزن  هب  سپ  دوش ، جراخ  دـیاب  هک  ره  دـش  جراخ  و  یتشک ) رد  ، ) دوش لخاد  دـیاب 
ٍءامب ِءامَّسلا  َباوبأ  اَنحتفَف  : } دیامرف یم  لجوزع 

،(2)(1){ ٍرسُدَو ٍحاولأ  ِتاذ  یلع  ُهاَنلمحَو  َرُدق *  ْدق  ٍرمأ  یلَع  ُءاملا  یَقتلاَف  ًانویُع  َضرألا  اَنرجفَو  ٍرمهنُم * 

نوریب ار  يداـیز  ياـه  همـشچ  میتفاکـش و  ار  نـیمز  .میدوـشگ و  یپ  رد  یپ  ناوارف و  یبآ  اـب  ار  نامــسآ  ياـهرد  ماـگنه  نـیا  رد  »
« .میدرک راوس  هدش  هتخاس  ياه  خیم  حاولا و  زا  یبکرم  رب  ار  وا  دنتخیمآرد و  مهاب  ردقم  هزادنا  هب  بآ  ود  نیا  میداتسرف و 
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{ ٍمیقَتسُم ٍطارص  یلَع  یِّبَر  َّنإ  اَهتیِصاِنب  ٌذخآ  َوه  َّالإ  ٍهَّباد  نِم  اَم  مکِّبرَو  یِّبر    ِ هّللا یلَع  ُتلکَوت  یَّنإ  }

نم راگدرورپ  دراد ، طلست  نآ  رب  وا  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنبنج  چیه  ما ، هدرک  لکوت  تسا  امش  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  نم  » 
« .تسا تسار  هار  رب 

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

یم ای  دنک  یم  وفع  دهاوخبار  هک  ره  يدب ، اب  ار  يدب  دهد و  یم  ازج  یکین  اب  ار  یکین  .دناوت  یم  تسا و  رداق  لاعتم  يادخ  ینعی  »
.(1)« تسا هزنم  كاپ و  یلاعت  يادخ  دزرمآ و 

{ ٌدیعسَو ٌّیقش  ْمهنمَف  ِهنذإب  ّالإ  ٌسفن  مَّلکَت  ِتأی ال  َموی  }

« .تخبشوخ یهورگ  دنتخبدب و  یهورگ  دیوگ ، یمن  نخس  وا  هزاجا  هب  زج  سک  چیه  دسر  ارف  هک  زور  نآ  »

هب وا  يارب  و  تسا ، منهج  شماجنارس  تخبدب  سپ  تخبدب ، تخبشوخ و  تسا  عون  ود  ناسنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  همیرک  هیآ  نیا 
لابند هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  دـنیوگ : یم  ناـیوار  تسا ، یلعا  سودرف  هب  شماجنارـس  تخبـشوخ  میرب و  یم  هاـنپ  ادـخ 

: دومرف یم  دیشک و  یم  نیمز  هب  تفرگ و  ار  یبوچ  دوب  يا  هزانج 

«. تسا هدش  هتشون  منهج  ای  تشهب  رد  وا  هاگیاج  هکنیا  رگم  تسین  يدحا  امش  زا  »

478 ص :

.2/151 یشایعلا : ریسفت  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 869 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ میشاب هتشادن  دامتعا  دنتفگ : یموق 

امأَف « } هدش قلخ  وا  يارب  تالیهست  مامت  هک  دینک  لمع  : » دومرف

،(2)(1){ ...یقَّتاَو یطعأ  ْنم 

« .دریگ شیپ  يراکزیهرپ  و  دنک ، قافنا  هک  سک  نآ  يارب  »

هب موق  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  هدافا  هچ  نآ  هصالخ  تسا و  هداد  حیـضوت  ار  ثیدـح  نیا  نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط » همـالع   » و
هدش و بش  مدرم  زا  یـضعب  يارب  هدش و  ررقم  تشهب  هک  دـندرک  مهوت  هنوگ  نیا  دوخ  اب  دـندرک و  ضارتعا  ناشراتفگ  رب  (ع ) ماما

هورگ ود  يارب  منهج  تشهب و  هکنیا  زا  دعب  تسین  تشهب  هب  ندیـسر  تامدـقم  ماجنا  يارب  يا  هزیگنا  چـیه  سپ  منهج ؛ روط  نیمه 
یقاب باستکا  رایتخا و  يارب  ینعم  تسا و  هدش  هتـشون  هتفرگ و  رارق  اضق  تحت  منهج  تشهب و  هب  ندیـسر  تامدـقم  دـش و  هتـشون 

.تسین یتصرف  و  دنام ، یمن 

: دومرف داد و  ار  ناش  لوا  لاؤس  خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  و 

هتفرگ ناسنا  تقلخ  تفص  رد  لاعتم  يادخ  لوق  زا  تقیقح  نیا  و  تسا ،» هدش  قلخ  وا  يارب  تالیهست  همه  »

قلخ اه  نآ  يارب  ار  تشهب  ادخ  هک  یتشهب  لها  ره  ینعی  درک ؛ ناسآ  وا  يارب  ار  هار  سپس  ، (3){ ُهرَّسَی َلیبَّسلا  َّمث  : } دومرف هک  هدش 
يدحا هکنیا  نودب  هدرک  ناسآ  ریـس  تیاغ  فده و  نیا  هب  اهنآ  ندیـسر  يارب  ار  هار  لاعتم  يادخ  منهج ، لها  ره  نینچمه  و  درک ،

.دنک روبجم  نآ  رب  ار 

نیا ندومیپ  هب  راچان  سپ  تسا  يوقت  نامیا و  نآ  تسا و  یشور  هار و  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دش ، هتـشون  وا  يارب  تشهب  هک  یناسنا 
تشهب وا  يارب  و  تسا ، هار 
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زا وا  يارب  انامه  دش ، هتـشون  وا  يارب  منهج  هک  یـسک  نآ  نینچمه  .تسا و  هدـشن  هتـشون  نآ  ندادـن  ماجنا  ای  حـلاص ، لمع  نودـب 
.تسا هدش  هتشون  نایصع  كرش و  قیرط 

همه ینعی  تسا ؛ لیهـست  ناـمه  ریـسیت  دومرف : « هل قلخ  اـمل  ریـسیتلاب  هملک « ریـسفت  رد  ماـما  مود  لاؤس  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  باوـج 
روما زا  قالطا ، ربانب  دشاب  ترورض  تشهب  هار  رگا  و  تسین ، نآ  رد  یترورض  هک  تسا  يروما  نآ  هدش و  قلخ  وا  يارب  تالیهـست 

« ییاـبطابط  » ققحم هچنآ  هصـالخ  دوب  نیا  ..دوب  دـهاوخن  شهار  تالیهـست  يارب  ییاـنعم  دریذـپ و  یمنرییغت  هک  دوب  دـهاوخ  هتباـث 
.دوب هدرک  نایب  هیلع  هّللا  همحر 

{ َنیرکاَّذلل يرکِذ  َکلذ  ِتائیَّسلا  َنبهُذی  ِتانسَحلا  َّنإ  لیَّللا  َنم  ًافلزَو  ِراهَّنلا  یفرَط  َهالصلا  ِمقأَو  }

هک یناسک  يارب  تسا  يرکذـت  نیا  دـنرب ، یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  تانـسح  انامه  راد ، اپرب  ار  زاـمن  بش  لـیاوا  زور و  يوس  ود  رد  » 
.دنرکذت لها 

تسا و زور  کیدزن  تاعاس  نآ  بش و  زا  یـساپ  و  ماـش ، حبـص و  نآ  دـنک و  یم  رما  زور  فرط  ود  رد  زاـمن  هماـقا  هب  همیرک ، هیآ 
هک دـنیوگ : یم  ناـیوار  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناـهانگ  تاـقوا  نیا  رد  زاـمن  هماـقا  هـکنیا  دوـش و  یم  هناـگ  جـنپ  ياـهزامن  اـب  قـبطنم 

: دومرف اه  نآ  هب  درک و  يور  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.»؟ تسا هدننک  راودیما  امش  دزن  ادخ  باتک  رد  يا  هیآ  هچ  »
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َنود ام  ُرِفغیَو  ِهب  َكرـُشی  نأ  ُرفغَی  ال    َ هّللا َّنإ  : } دومرف لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیرت  هدننک  راودـیما  دـنتفگ : شباحـصا  همه 
.(1){ ...ُءاشی نمل  َکلذ 

«. تسین نآ  یلو  تسا  بوخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(2){ ...هّللا ِهمحر  نِم  اوطَنقَت  مهِسُفنَأ ال  یلَع  اُوفرسأ  َنیذَّلا  َيدابِع  اَی  ُلق  : } دنتفگ تعامج  سپ 

«. تسین نآ  یلو  تسا  بوخ  : » دومرف ترضح 

.(3){ ..ْمِهبونُِذل اورَفغتساَف    َ هّللا اورکَذ  ْمُهسُفنأ  اوملَظ  وَأ  ًهشِحاف  اولعَف  اَذإ  َنیذَّلاَو  : } دنتفگ دندش و  دنلب  يا  هدع  و 

«. تسین نآ  یلو  تسا  بوخ  : » دومرف ترضح 

.میتسناد یمن  يزیچ  ادخ  هب  هن  دنتفگ : ماما  هب  تشادن و  يرگید  لیلد  یسک  و  دندرک ، ینیشن  بقع  مدرم 

: دومرف درک و  اه  نآ  يارب  نایب  هب  عورش  ماما  سپ 

َنم ًافلزَو  ِراهَّنلا  یفرَط  َهالـصلا  ِمقأَو   } ادخ باتک  رد  هیآ  نیرتراودیما  دیامرف : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  »
.درک توالت  رخآ  ات  ار  هیآ  و  لیَّللا }

هانگ دوش ، یم  دنلب  وضو  يارب  هک  امش  زا  کی  ره  تسا ، هدرک  ثوعبم  ریذن  ریشب و  قح  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  یلع ، يا  : » دومرف و 
تـسین یهانگ  وا  رب  ددرگ  یمن  ادج  زامن  زا  شبلق  دنک و  یم  ادـخ  هب  ور  بلق  تروص و  هب  هک  یماگنه  سپ  دزیر ، یم  وا  اضعا  زا 

دهاوخ باوث  وا  يارب  داد  يور  وا  يارب  يدـمآ  شیپ  زامن  ود  نیب  رگا  سپ  دوش  یم  ، تسا هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  و 
ار هناگ  جنپ  ياهزامن  ات  دوب ،

481 ص :
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«. دنک ادا 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

هک دیراد  کش  رگا  تسا  يراج  امش  زا  کی  ره  هناخ  رد  رب  هک  تسا  یبآ  رهن  دننام  نم  تما  يارب  هناگ  جنپ  زامن  انامه  یلع ، يا  »
تما يارب  هناگ  جنپ  زامن  هّللاو  سپ  دنام ؟ یم  یتفاثک  ندب  رد  ایآ  دنک  لسغ  راب  جنپ  زور  ره  دـشاب ، یتفاثک  امـش  زا  یکی  ندـب  رد 

.(1)« تسا هنوگ  نیا  نم 

فسوی هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  وا 111  تایآ  ددعو  تسا  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنیصَلخُملا انِدابِع  نِم  ُهَّنإ  َءاشحفلاَو  َءوُّسلا  ُهنع  َفرصِنل  َکلذک  هِّبر  َناهُرب  يأر  نَأ  الَول  اهب  َّمهو  ِهب  تَّمه  ْدقلَو  }

وا زا  ار  اشحف  يدب و  ات  میدرک  نینچ  نیا  .درک  یم  يو  دصق  دـید  یمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  زین  وا  درک و  وا  دـصق  نز  نآ  » 
« .دوب ام  صلخم  ناگدنب  زا  وا  اریز  مینک ؛ رود 

.دنراد فالتخا  هتفگ  ود  هب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  املع 

هیلع قداص  ماما  و  دراد ، ار  مالـسلا  هیلع  ایبنا  نأش  وا  و  تسا ، موصعم  وا  هدزن و  رـس  یکچوک  گرزب و  هاـنگ  فسوی  زا  هکنیا  لوا :
لیوأت اـجنیا  و  ، (2) تـشادن یمیمـصت  نینچ  فسوی  یلو  تفرگ  راک  نآ  ماـجنا  هب  میمـصت  اـخیلز  هک  تسا ، هدرک  ریـسفت  مالـسلا 

.دنا هدرک  رکذ  ریسفت  رداصم  هک  تسا  يرگید 

482 ص :

.162-2/161 یشایعلا : ریسفت  - - 1
.يذمرتلا حیحص  زا  لقن  ، 11/36 نازیملا : - - 2
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ماـما زا  هچنآ  هب  دـننک  یم  دانتـسا  بلطم  نیا  يارب  و  روـط ، نیمه  فـسوی  و  تفرگ ، تیـصعم  هب  میمـصت  اـخیلز  هکنیا  مود : هـتفگ 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

جات هب  هک  ار  یتب  اخیلز  سپ  درک ؛ شراولـش  ندرک  زاب  هب  میمـصت  و  درک ، عمط  وا  هب  مه  فسوی  تشاد و  عمط  وا  هب  اـخیلز  هکنیا  »
تسا يراک  هچ  نیا  دیسرپ  فسوی  دشابن ، ادیپ  ات  دناشوپ  يدیفـس  هچراپ  اب  تشاد ، رارق  قاطا  رانک  رد  دوب و  سبلم  توقای  رُد و  زا 

.؟ یهد یم  ماجنا  هک 

.دنیبب تلاح  نیا  رد  ارم  هک  منک  یم  ایح  میادخ  زا  تفگ :

دننک یم  هچ  هک  تسا  مدرم  همه  رب  مئاق  هک  ییادخ  زا  نم  ینک ، یم  ایح  دماشآ  یم  هن  دروخ ، یم  هن  هک  یتب  زا  وت  تفگ : فسوی 
؟ منکن ایح 

.(1)« دید وا  هک  یناهرب  دوب  نآ  و  دیسر ، یهاوخن  نم  لاصو  هب  هاگ  چیه  تفگ : سپ 

ناماما زا  يداـیز  راـبخا  و  تسا ، تمـصع  اـب  یفاـنم  نآ  اریز  درک ؛ داـمتعا  نآ  هب  ناوتب  تسین  نکمم  تسا ، فیعـض  تیاور  نیا  و 
.میراد ایبنا  تمصع  هرابرد  مالسلا  مهیلع  يده 

دعر هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 43  هکرابم  هروس  نیا 

ٍضعب یلع  اهضعب  ُلضفنو  ٍدحاو  ٍءامب  یقـُسی  ٍناونـص  ُریغَو  ٌناونـص  ٌلیخنَو  ٌعرزو  ٍبانعأ  نم  ٌتانجَو  ٌتارواجتم  ٌعطق  ِضرألا  یفَو  }
{ َنولقعی ٍموقل  ٍتایال  کلذ  یف  َّنإ  ِلکألا  یف 

483 ص :

.4/13 روثنملا : ّردلا  - - 1
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هیاپ کی  رب  هاگ  هک  اه  لخن  تعارز و  روگنا  زا  ییاه  غاب  دـنا و  توافتم  مه  اب  هک  داد  رارق  مه  رانک  رد  یتاـعطق  نیمز  يور  رد  «و 
رب هویم  تهج  زا  ار  اه  نآ  زا  یخرب  لاح  نیا  اب  یلو  دـنوش ، یم  باریـس  بآ  کی  زا  اـه  نآ  همه  و  هیاـپ ، ود  رب  هاـگ  دـنیور و  یم 

« .دنریگ یم  راک  هب  ار  شیوخ  لقع  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اه  نیا  رد  .میهد  یم  يرترب  يرگید 

هرجش زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  وا و  هکنیا  رب  درک  یم  داهشتسا  هکرابم  هیآ  نیا  رب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر 
: دیوگ یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : رباج » ، » دنتسه هکرابم  هبیط 

ٌعرزو ٍباـنعأ  نم  ٌتاـنجَو  : } درک تئارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  میتـخرد ،» کـی  زا  وت  نم و  دـنا و  فلتخم  ناـتخرد  زا  مدرم  یلع ، يا  »
.(1) هیاپ ود  رب  هاگ  دنیور و  یم  هیاپ  کی  رب  هاگ  هک  اه  لخن  تعارز و  روگنا و  زا  ییاه  غاب  ٍناونص ،} ُریغَو  ٌناونص  ٌلیخنَو 

{ ٍداه ٍموق  ِّلکلو  ٌرذنم  َتنأ  امَّنإ  هِّبر  نم  ٌهیآ  ِهیلع  َلزنأ  الول  اورفک  َنیذَّلا  ُلوقیو  }

تیاده یهورگ  ره  يارب  يا و  هدنهد  میب  طقف  وت  هدـشن ، لزان  وا  رب  شراگدرورپ  زا  هیآ  ارچ  دـنیوگ : یم  دـندش  رفاک  هک  یناسک  »
« .تسا يا  هدننک 

تما نیا  يداه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تسا و  هدنهد  راذنا  وا  هک  هدیسر  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يدایز  تایاور 
، دنک ریهطت  ار  دوخ  ات  تساوخ  بآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : تسا ، هدرک  تیاور  یملـسا » هدـیرب  وبا  ، » تسا

هدنناسرت وت  انامه  {، » ٌرذنم َتنأ  امَّنإ  : } دومرف سپس  دینابـسچ ، هنیـس  هب  ار  وا  تفرگ  ار  یلع  تسد  ریهطت و  دوب ، وا  دزن  یلع  دعب و 
: دومرف تشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  هب  تسد  سپس  يا ،»

484 ص :
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سپس تسا ،» ییامنهار  هدننک و  تیاده  یموق  ره  يارب  {، » ٍداه ٍموق  ِّلکلو  }

.(1)« مهد یم  یهاوگ  نآ  رب  نم  ینایراق و  ریما  و  تیاده ، ياهتنا  نامدرم ، رون  لحم  وت  : » تفگ وا  هب 

ُهلثم ٌدـبز  ٍعاتم  ْوأ  ٍهیلح  َءاغتبا  راَّنلا  یف  ِهیلع  َنودـقُوی  اممو  ًایبار  ًادـبز  لـیَّسلا  َلـمتحاف  اَهردـقب  ٌهیدوأ  ْتلاـسف  ًءاـم  ءاـمَّسلا  نم  َلزنأ  }
{ َلاثمألا   ُ هّللا ُبرضَی  َکلذک  ِضرألا  یف  ُثکمیف  ساَّنلا  ُعفنی  ام  اَّمأو  ًءافج  ُبهذیَف  دبَّزلا  امأف  َلطابلاَو  َّقحلا    ُ هّللا ُبرضی  َکلذک 

فپ یفک  ، بالیـس سپـس  دش ، يراج  یبالیـس  شتعـسو  هزادـنا  هب  يا  هناخدور  هرد و  ره  زا  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ ، زا  دـنوادخ  » 
شتآ یگدـنز  لـیاسو  اـی  تـالآ  تنیز  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـه ) هروک   ) رد هک  یماـگنه  دـننام  هدرک  لـمح  دوخ  يور  ار  هدرک 

یم باترپ  نوریب  هب  اه  فک  اما  دـنز ؛ یم  لاـثم  نینچ  ار  لـطاب  قح و  دـنوادخ  .دـیآ  یم  دوجو  هب  ییاـه  فک  دـننک و  یم  نشور 
« .دنز یم  لاثم  نینچنیا  دنوادخ  .دنام  یم  یقاب  نیمز  رد  دناسر  یم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  و  دنوش ،

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  نایب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب هک  ینامز  .دوش  یم  یـشالتم  تسا و  لطاب  ینتفر و  نیب  زا  نآ  هدـش و  تابثا  نآرق  رد  هک  تسا ، نیدـحلم  مالک  اجنیا  رد  فک  »
هنو نآ  تیئه  هن  یلطاب –  چیه  نآ  رد  هک  تسا  نآرق  دراد  دوس  مدرم  يارب  هک  يروایب  تسد  هبار  يزیچ  یهاوخب  رگا  دیایب  تسد 

.(2)« تسا نآ  رارق  ملع و  لحم  اج  نیا  رد  نیمز  و  دنریذپ ، یم  ارنآ  اه  لد  هتفاین و  هار   - نآ هارمه 

{ راَّدلا یبقُع  معنَف  ُمتربص  اِمب  مکیلَع  ٌمالس  }

485 ص :
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  .نادیواج » يارس  نآ  ماجنارس  تسا  وکین  هچ  و  ناتتماقتسا ، ربص و  لیلد  هب  امش  رب  مالس  »

ره تیـصعم ، زا  ربص  تعاط ، رب  ربص  تبیـصم ، ماـگنه  ربص  تسا ؛ هنوگ  هس  ربص  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
نیب هک  .دسیون  یم  هجرد  دصیس  وا  رب  لاعتم  يادخ  دنادرگرب  لمحت  نیرتهب  هب  ار  تبیصم  نآ  ات  دنک ، ربص  تبیـصم  رد  هک  یـسک 

ره نیب  هک  دسیون  یم  هجرد  دصـشش  وا  يارب  ادخ  دنک  ربص  تعاط  رب  هک  یـسک  .تسا و  نیمز  نامـسآ و  نیب  هزادـنا  هب  هجرد  ره 
يا هجرد  ره  نیب  هک  دوش ، یم  هتشون  هجرد  دصهن  وا  يارب  دنک  ربص  تیـصعم  رب  هک  یـسک  .تسا و  شرع  ات  نیمز  زکرم  زا  هجرد 

.(1)« تسا شرع  ياهتناات  نیمز  زکرم  زا 

{ ُبولُقلا ُّنئمطَت    ِ هّللا ِرکذب  الَأ    ِ هّللا ِرکذب  مُهبوُلق  ُّنئمطتَو  اونمآ  َنیذَّلا  }

یم شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  دیـشاب  هاگآ  تسا  نئمطم  ادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نآ  » 
« .دبای

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دراد تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  یسک  نیا  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  »
رگیدکی ادخ  دای  اب  اهنت  دیـشاب  هاگآ  دراد ، تسود  ار  بیاغ  رـضاح و  نانمؤم  و  دراد ، تسود  غورد  نودب  هناقداص  ارم  تیب  لها  و 

.(2)« دیرادب تسود  ار 

486 ص :
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{ ِباتکلا ُملع  ُهدنع  ْنمو  مُکنَیبَو  ینیب  ًادیهَش    ِ هّللاب یَفک  لق  ًالسُرم  َتسل  اورفَک  َنیذَّلا  ُلوقیَو  }

نم و نایم  تسا  وا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  دـنوادخ و  هک  تسا  یفاک  وگب  یتسین  ربمایپ  وت  دـنیوگ  یم  دـندش ، رفاک  هک  اه  نآ  » 
« .دشاب هاوگ  امش 

شربمایپ هب  لاعتم  يادخ  تسین ، لاعتم  يادخ  هداتسرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندرک  یم  نامگ  دندوب  رفاک  ییاه  نآ 
تلاسر و زا  هک  هچنآ  رب  دـشاب » هاوگ  امـش  نم و  نیب  تسا  یفاک  ادـخ  { » مُکنَیبَو ینیب  ًادیهَـش    ِ هّللاـب یَفک  : } وگب اـه  نآ  هب  دومرف :

«. تسا وا  دزن  باتک  ملع  هک  تسا  یسک  { » ِباتکلا ُملع  ُهدنع  ْنَم   } نآ رب  هاوگ  میوگ و  یم  توبن 

، تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  نیدحوم  دیس  نیقتم و  ماما  صخش  نآ  هک  تسا  يدایز  رابخا 

ربمایپ سپ  درک  لاوس  ار  تسا  وا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  نآ  ینعم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  زا  يردـخ » دیعـسوبا  »
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.(1)« تسا بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نآ  »

میهاربا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  و 52  نآ ، زا  هیآ  ود  رگم  تسا  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

اوّدرَف ِتاـنیبلاب  مُهلـسُر  ْمهتءاـج    ُ هّللا ّـالإ  مهُملعَی  ـال  ْمهدـَعب  نم  َنیذَّلاَو  َدومثَو  ٍداـعَو  ٍحون  ِموق  مُکلبَق  نم  َنیذَّلا  اؤـبن  ْمِکتأَـی  ْملَأ  }
{ ٍبیُرم ِهیلإ  انَنوعدت  اَّمم  ٍّکش  یفل  اَّنإَو  ِهب  ُمتلسرُأ  اِمب  اَنرفَک  ّانإ  اولاقَو  مِههاوفَأ  یف  ْمُهیدیأ 

زا سپ  هک  اه  نآ  دومث و  داع ، حون ، موق  هدیسرن ؛ امش  هب  دندوب  شیپ  زا  هک  یناسک  ربخ  ایآ  »
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رب تسد  اه  نآ  یلو  دندروآ  اه  نآ  يارب  نشور  لیالد  ناشناربمایپ  تسین ، هاگآ  اه  نآ  زا  دـنوادخ  زج  هک  اه  نامه  دـندوب ؛ ناشیا 
دینک یم  توعد  نآ  يوس  هب  ار  ام  هک  هچنآ  هب  تبسن  و  میرفاک ، دیا  هدش  هداتسرف  نآ  يارب  امش  هچنآ  هب  ام  دنتفگ  دنتفرگ و  ناهد 

«. میراد دیدرت  کش و 

یعمج يدوبان  تابوقع و  اه  نآ  يارب  ادخ  .دندوب  اه  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  دومث و  داع ، حون ، موق  زا  نتفرگ  زردنا  همیرک  هیآ  نیا 
هیلع نینمؤملاریما  ماما  هب  یـسانش  بسن  درم  و  دناد ، یمن  لاعتم  يادخ  زج  ار  نانآ  دادـعت  هک  هدرب  نیب  زا  ار  ناشراثآ  و  درک ، لزان 

.مسانش یم  ار  مدرم  بسن  مسانش  بسن  نم  تفگ : وا  هب  درک و  دروخرب  مالسلا 

«. ینک نایب  ار  مدرم  بسن  یناوت  یمن  وت  : » دومرف درک و  در  ار  نآ  ماما 

.تسا مدرم  نیرت  سانش  بسن  وا  هک  درک  رارصا  درم 

: دومرف ماما 

ماوقا سر و  باحـصا  دومث ، داع ، موق   » (1){ ًاریثک َکلذ  َنیب  ًانوُرقَو  ِّسَّرلا  َباحـصأو  َدومثو  ًاداعَو  : } تسا هدومرف  لاـعتم  يادـخ  »
« .میدرک كاله  دندوب  نایم  نیا  رد  هک  ار  يرگید  رایسب 

.مسانش یم  ار  يدایز  بسن  نم  تفگ : درم  نآ 

: دومرف درک و  در  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

ّالإ مهُملعَی  ْمهدَعب ال  نم  َنیذَّلاَو  َدومثَو  ٍداعَو  ٍحون  ِموق  مُکلبَق  نم  َنیذَّلا  اؤبن  ْمِکتأَی  ْملَأ  : } يا هدینـشن  ار  لاعتم  يادـخ  نانخـس  ایآ  »
 .ُ..{. هّللا
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ٍهبیط ٍهرجـشک  ًهبیط  ًهملک  ًالثم    ُ هّللا َبرـض  َفیک  َرت  ْملأ  }(1) دنک هئارا  ار  یتجح  لیلد و  چیه  تسناوتن  دـش و  تکاس  سانـش  بسن 
{ ِءامَّسلا یف  اهُعرفَو  ٌتباث  اَهلصأ 

نامـسآ رد  نآ  هخاش  تباث و  نیمز  رد  نآ  هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار  هبیط  هملک  هنوگچ  دـنوادخ  يدـیدن  اـیآ  »
 « .تسا

هیلع رفعج  یبا  ماما  زا  هدقع » نبا   » .دنا و تشهب  تلاسر و  ندعم  توبن ، تیب  لها  هیآ  نیا  ینعم  هک  تسا  هراب  نیا  رد  يدایز  رابخا 
: هدرک تیاور  مالسلا 

وا و نادـنزرف  نآ  هویم  همطاـف ،÷ تخرد  هشیر  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نآ  هخاـش  ملـسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هرجـش  هک  »
زا يدنزرف  هاگره  .دوش و  یم  طقاس  نآ  زا  یگرب  دریم  یم  ام  نایعیـش  زا  يدرم  هاگره  .دـنیاه  نآ  نایعیـش  نآ  ياه  گرب  هخاش و 

.(2)« دیور یم  یلبق  گرب  ياج  هب  یگرب  دوش  یم  دلوتم  ام  نایعیش 

: تفگ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  تفگ : درک ، تیاور  سابع » نبا  »

.(3)« دنتخرد نآ  ياه  هویم  نیسح  نسح و  نآ ، ياه  گرب  همطاف  نآ ، هخاش  یلع  یتسه ، تخرد  وت  »

{ ٍرارَق نم  اهلام  ِضرألا  ِقوف  نم  ْتثتجا  ٍهثیبخ  ٍهرجشک  ٍهثیبخ  ٍهملک  ُلثمَو  }

« .درادن یتابث  رارق و  دش و  هدنک  نیمز  يور  زا  هک  درک ؛ هیبشت  یکاپان  تخرد  هب  ار  هثیبخ  هملک  و  » 

هیلع رفعجوبا  ماـما  ار  نیا  دـنا ،» هیما  ینب   » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  نانمـشد  هیآ  نیا  ینعم  هک  تسا  هدـمآ  ریـسافت  یخرب  رد 
.تسا هدرک  تیاور  مالسلا 
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{ ِراوبلا َراد  ْمهموق  اوُّلحأو  ًارفک    ِ هّللا تمِعن  اولدب  َنیذلا  یلإ  َرت  ْملأ  }

.دندناشک يدوبان  یتسین و  يارس  هب  ار  دوخ  موق  و  دندرک ، لیدبت  نارفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

ونب  » اما و  درک ؛ عطق  ردب  گنج  زور  رد  ادخ  ار  هریغم » ینب  » اما هریغم ؛» ونبو  هیما  ونب  ، » دنا شیرق  زا  نارجاف  هورگ  ود  هیآ  نیا  ینعم  »
.(1)« دندوب دنم  هرهب  یتدم  ات  هیما »

رجح هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  تسا و 99  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنیملسِم اوناک  ْول  اورفک  َنیذلا  ُّدوی  امبُّر  }

«. دندوب ناملسم  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  اسب  هچ  دننیبب ، ار  دوخ  لامعا  موش  راثآ  نارفاک  هک  یماگنه  »

یم وزرآ  و  دـنک ، یم  تلالد  دـنوش  یم  نامیـشپ  تمایق  زور  رد  ناشدرمت  ناشرفک و  رب  يدوز  هب  نارفاـک  هکنیا  رب  همیرک  هیآ  نیا 
.دندوب نمؤم  ناملسم و  شاک  يا  دننک 

مالـسلا هیلع  ماما  تسا : هدرک  تیاور  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
: دومرف
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ناهانگ اب  هک  دنا  ییاه  نآ  اه  تما  نیدحوم  زا  گرزب  ناهانگ  لها  هک  یتسرد  هب  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
ار ناش  ياه  تروص  دوش ، یمن  قرزا  ناشیاهمـشچ  دـندش ، منهج  دراو  هک  اه  نآ  زا  یناسک  .دـندرم  هبوت  ینامیـشپ و  نودـب  ناش 

سابل زا  دنناروخ و  یمن  اه  نآ  هب  منهج  میمح  زا  دنوش  یمن  هتـسب  ریجنز  لغ و  هب  .دنوش  یمن  کیدزن  نیطایـش  هب  دـننک  یمن  هایس 
نآ تروص  نینچمه  تسا و  هدرک  مارح  منهج  رد  دولخ  زا  دیحوت  لیلد  هب  ار  اه  نآ  دسج  دنوادخ  .دـنناشوپ  یمن  اه  نآ  هب  نارطق 

هزادـنا هب  شتآ  ار  اـه  یـضعب  دریگ ، یم  شتآ  رـس  تـشپ  زا  ار  اـه  نآزا  یخرب  سپ  هدرک ، مارح  شتآ  زا  هدجـس  لـیلد  هـب  ار  اـه 
جراخ اجنآ  زا  سپـس  دننک ، یم  گنرد  اجنآ  رد  هام  کی  هزادـنا  هب  اه  نآ  زا  یخرب  .دریگ و  یم  ارف  ندرگات  ناشلامعاو  ناشهانگ 

.دورب نیب  زا  ات  هدش ، قلخ  هک  یماگنه  زا  تسا ، ایند  رمع  هزادنا  هب  اه  نآ  گنرد  نیرت  ینالوط  دنوش و  یم 

رد هک  دیحوت  لها  هب  دنا  شتآ  رد  هک  ناتـسرپ  تب  نایدا و  زا  یـسک  ره  يراصن و  دوهی ، دنک ، جراخ  ار  اه  نآ  دهاوخب  ادخ  یتقو 
سپ میا ؛ شتآ  رد  يواست  روط  هب  امـش  ام و  نونکا  دـیدروآ ؟ نامیا  شناربمایپ  وا و  ياهباتک  ادـخ و  هب  ایآ  دـنیوگ ، یم  دـنا  شتآ 
نانآ دنوادخ  سپ  دوب ؛ هدرکن  هتشذگرد  يزیچ  يارب  یبضغ  نینچ  ماگنه  نآ  ات  هک  يدیدش  بضغ  دنک ، یم  بضغ  لاعتم  يادخ 

هرابود دـیور  یم  لیـس  فک  زا  سپ  هک  یهاـیگ  دـننام  اـه  نآ  سپ  درب ؛ یم  تسا  طارـص  لـپ  تشهب و  ناـیم  هک  يا  همـشچ  هب  ار 
رد و  منهج ، زا  نامحر  ناگدش  دازآ  هدـش  هتـشون  ناش  یناشیپ  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  سپـس  دـننک ، یم  شیور 

.دهاوخب ادخ  هک  اجنآ  ات  دننام  یم  تشهب 
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اه نآ  زا  ار  مسا  نآ  ات  دنک  یم  باختنا  ادخ  ار  یکلم  سپ  دننک ، وحم  اه  نآ  زا  ار  مسا  نیا  هک  دننک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  سپس 
ورف ...و ) رافک  زا   ) شتآ رد  هک  هدنام  یقاب  ییاهنآ  هب  هک  شتآ  زا  ییاه  خیم  اب  هک  دنیزگ  یمرب  ادخ  ار  ییاه  هکئالم  و  دنک ، وحم 

يادخ و  دـننادرگ ، یم  يور  ناشتاذـل  اه و  تمعن  اب  اه  نآ  زا  تشهب  لها  درک و  بوک  خـیم  اه  خـیم  نآ  اب  ار  اه  نآ  و  دـننک ، یم 
امبُّر : } دیامرف یم  لاعتم 

.(1){ َنیملسِم اوناک  ْول  اورفک  َنیذلا  ُّدوی 

{ ٌموسقَّم ٌءزج  ْمهنم  ٍباب  ِّلکل  ٍباوبأ  ُهعبس  اهل  }

«. دنا هدش  میسقت  اه  نآ  زا  ینیعم  هورگ  يرد  ره  يارب  دراد و  رد  تفه  »

: تسا هدش  تیاور  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا 

: دومرف داد و  رارق  يرگید  رب  ار  شتسد  کی  تسا و  رگیدکی  يالاب  اه  نآ  تاقبط  دراد ؛ رد  تفه  منهج  »

نآ ياه  هقبط  نیرت  نییاپ  داد  رارق  رگیدـکی  يور  هقبط و  هقبط  منهج  دراد و  رارق  ضرع  رب  ار  تشهب  نیا  لاـعتم  يادـخ  نینچمه  »
مه نآ  نیرخآ  ریعـس و  نآ  يالاب  و  میحج ، رقـس و  نآ  زا  دـعب  تاقبط  همطح ، نآ  رتـالاب  یظل و  نآ  منهج  زا  رتـالاب  تسا و  منهج 

.(2)« تسا هیواه 

{ َلیِمجلا حفَّصلا  ِحفصاَف  ٌهیتآل  َهعاَّسلا  َّنإو  ِّقحلِاب  َّالإ  امُهنیب  امَو  َضرألاو  تاوامَّسلا  انقلخ  امَو  }

هب اه  نآ  زا  سپ  دسر ، یم  ارف  عطق  روط  هب  دوعوم  تعاس  میدـیرفاین و  قح  هب  زج  ار  تسا  ود  نآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اه ، نامـسآ  ام 
ناشیاه ینادان  رب  ار  اه  نآ  نک و  رظن  فرص  يا  هتسیاش  زرط 
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.نکن تمالم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« تسا تمالم  نودب  وفع  نامه  هتسیاش ؛ تشذگ  »

.(2)« تسا شنزرس  تمالم و  نودب  يدونشخ  ای  «و 

لحن هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ 128  تایآ  ددعو  تسا  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِنوقتاَف انَأ  َّالإ  هلإ  ُهنأ ال  اورذنَأ  نَأ  ِهدابِع  نِم  ُءاشی  نَم  یلَع  ِهرمأ  نم  ِحورلاب  َهکئالملا  ُلزُنی  }

نم زج  يدوبعم  دنک و  راذنا  ار  مدرم  هک  دـنک ، یم  لزان  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  مادـک  ره  رب  شنامرف  هب  حور  اب  ار  ناگتـشرف  » 
«. دنک هشیپ  اوقت  سپ  تسین ،

دهاوخب هک  شناگدـنب  زا  کی  ره  رب  ار  یحو » اب  ینعی  « ؛ حور اب  ار  هکئالم  لاعتم  يادـخ  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  همیرک ، هیآ  نیا 
.دنتسه ماظع  ایبنا  اه  نآ  دنرشب و  زا  ناگدیزگرب  اه  نآ  و  دنک ، یم  لزان 

.؟ تسا لیئربج  نآ  ایآ  درک : لاؤس  حور  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دزن  يدرم 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نارگ درم  نآ  رب  نیا  تسا ،» لیئربج  زا  ریغ  حور  تسا و  هکئالم  زا  لیئربج  »
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: تفگ ماما  هب  دمآ و 

.دشاب لیئربج  زا  ریغ  حور  هک  دنک  یمن  نامگ  سک  چیه  یتفگ ، یگرزب  نخس 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

َنوکرُشی اَّمع  یلاعتَو  ُهناحبُس  ُهولجعَتسَت  الَف    ِ هّللا ُرمَأ  یتَأ  : } دیوگ یم  شربمایپ  هب  ادخ  .ینک  یم  تیاور  ناهارمگ  زا  یهارمگ ، وت  »
ياتمه ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم و  دنوادخ  دینکن  هلجع  نآ  يارب  تسا ، هدیـسر  ادخ  نامرف  ،» (1){ ...ُحوُّرلاب َهکئالملا  ُلزُنی  * 

، دیهد یم  رارق  ناگتشرف 

.(2)« تسا هکئالم  زا  ریغ  حور  و  دنک ، یم  لزان  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  مادک  ره  رب  دنتسه و  شنامرف  هب  حور  اب  ناگتشرف 

{ َنودتهَی ْمه  ِمجنلِابو  ٍتامالعَو  }

« .دنوش یم  تیاده  ناگراتس  هلیسو  هب  ماگنه  بش  هک  داد  رارق  یتامالع  و  » 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؛ تسا يدج  هراتس  نآ  دنوش ،» یم  تیاده  ناگراتس  اب  و  { » َنودتهَی ْمه  ِمجنلِابو  : } دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  »
.(3)« دنوش یم  تیاده  ایرد  یکشخ و  لها  نآ  اب  .تسا و  نآ  رب  هلبق  يانبم  و  دنز ، یمن  رود  هک  دشاب  یم  يا  هراتس  اریز 

{ َنیقتُملا ُراد  َمعنلَو  ٌریخ  ِهرخآلا  ُرادلَو  ٌهنسح  اینُّدلا  َهذه  یف  اونَسحأ  َنیذلل  ًاریخ  اولاَق  مکُّبر  َلزنَأ  اَذام  اوقَّتا  َنیذلل  َلیقَو  }

: دنتفگ تسا ؟ هدرک  لزان  زیچ  هچ  امش  راگدرورپ  دش ، یم  هتفگ  ناراکزیهرپ  هب  هک  یماگنه  »
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هچ ناراکزیهرپ  يارس  .تسا و  رتهب  مه  نآ  زا  ترخآ ، يارـس  تسا و  یکین  ایند  نیا  رد  دندرک ، یکین  هک  یناسک  يارب  يرآ  .ریخ 
« .تسا بوخ 

: تشون درک و  داهشتسا  هیآ  نیا  هب  رصم  لها  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، دنک لمع  وا  تعاط  هب  هک  تسا  یماگنه  دنک ، یم  کیدزن  تمحر  شزرمآ و  هب  ار  هدنب  هک  يزیچ  نیرتکیدزن  ادخ ، ناگدـنب  يا  »
تسین و نآ  ریغ  يریخ  تسا و  ریخ  مامت  عماج و  نآ  اریز  یهلا ، ياوقت  داب  امـش  رب  دریگب ، زردنا  وا  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  رد  و 

َنیذلل ًاریخ  اولاَق  مکُّبر  َلزنَأ  اَذام  اوقَّتا  َنیذلل  َلیقَو  : } دـیامرف یم  لجوزع  يادـخ  دـیآ ، یم  تسد  هب  ترخآ  ریخ  ایند و  ریخ  نآ  اب 
.(1){ َنیقتُملا ُراد  َمعنلَو  ٌریخ  ِهرخآلا  ُرادلَو  ٌهنسح  اینُّدلا  َهذه  یف  اونَسحأ 

( ٌریدق ٌمیلع    َ هّللا َّنإ  ًائیش  ٍملع  دعب  َملعَی  یکل ال  ِرمُعلا  ِلذرأ  یلإ  ُّدری  نَم  مکنمَو  ْمکافَوتی  َّمث  ْمکقلَخ    ُ هّللاَو )

ملع زا  دـعب  ات  دنـسر  یم  رمع  يالاب  نینـس  نیرت  بولطمان  هب  امـش  زا  یخرب  .دـناریم  یم  ار  امـش  سپـس  دـیرفآ ، ار  امـش  دـنوادخ  »
« .تسا اناوت  اناد و  دنوادخ  طقف  و  دننک ) شومارف  ار  زیچ  همه  و   ) دننادن يزیچ  یهاگآو 

زا سپـس  هدرک و  اطع  وا  هب  ار  اه  تمعن  عاونا  و  قلخ ، ار  ناسنا  لاعتم  يادخ  انامه  هک ؛ تسا  نیا  هیآ  نیا  زا  هدش  هداد  تاعالطا  زا 
، دسر یم  رمع  نینس  نیرت  بولطمان  هب  هک  یسک  اه  نآ  زا  .دریگ و  یم  وا 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  و 
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.(1)« تسا لاس  ناسنا 75  رمع  نامز  نیرت  بولطمان  »

{ َنورَّکذَت ْمکلَعل  ْمکُظعَی  یغَبلاَو  ِرکنُملاَو  َءاشحفلا  نَع  یهنیَو  یبرُقلا  يذ  ِءاتیإَو  ِناسحإلاو  ِلدعلاب  ُرمأی    َ هّللا َّنإ  }

زردنا امـش  هب  دنوادخ  .دنک  یم  یهن  متـس  رکنم و  اشحف ، زا  و  دهد ، یم  نامرف  ناکیدزن  هب  شـشخب  ناسحا و  لدـع ، هب  دـنوادخ  » 
« .دیوش رکذتم  دیاش  دهد  یم 

یم وگتفگ  يزیچ  هچ  هراـبرد  : » دومرف دـندرک ، یم  وگتفگ  رگیدـکی  اـب  هک  درک  دروخرب  یموق  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما 
.میدرک یم  هرکاذم  يدرمناوج  هرابرد  دنتفگ : دینک .»؟

ِلدـعلاب ُرمأی    َ هّللا َّنإ  : » دـیامرف یم  هک  یماـگنه  تسین ، یفاـک  امـش  يارب  شباـتک  رد  دـنوادخ  راـتفگ  اـیآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  وا 
.(2)« تسا لضفت  ششخب  فاصنا و  لدع  سپ  دنک ، یم  رما  ششخب  ناسحا و  لدع ، هب  ادخ  ِناسحإلاو ،»

ءارسا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ 111  تایآ  دادعت  یکم و  هروس  نیا 

{ ًاروبثم ُنوعِرف  ای  َکنُظأل  ّینإَو  َرئاَصب  ِضرألاَو  ِتاوامسلا  ُّبر  َّالإ  ِءالؤه  َلزنأ  ام  َتملع  ْدقل  َلاق  }

یم نامگ  نم  و  هداتسرفن ، اه  لد  ینشور  يارب  زج  نیمز  اه و  نآمـسآ  راگدرورپ  زج  ار  تایآ  نیا  یناد  یم  وت  هک  تفگ  یـسوم  » 
« .دش یهاوخ  كاله  يدوز ) هب   ) وت نوعرف  يا  منک 
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ار تایآ  نیا  نوعرف  يا  یناد  یم  وت  هنیآ  ره  نوعرف  ياپ  نآ  ینعم  و  تسا ، حتف  هب  َتملع » دقل   » دوجوم میرک  نآرق  ياه  هخسن  رد 
يارب درک  قلخ  ار  اهنآ  هک  یسک  نیمز ، نامسآ و  يادخ  دراد -  یـسوم  توبن  رب  تلالد  هک  تسا  یتایآ  هب  هراشا  زج -  درکن  لزان 

 . مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  توبن  رب  دننک  تلالد  ات  مدرم  يارب  ییاه  ناهرب  یهاگآ و  تریصب و 

.دشاب ملکتم  ریمض  ات  مض  اب  ُتملع » دقل  : » درک تئارق  وا  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هدش  تیاور  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  و 

یلو تسناد ، یمن  نوعرف  ینعی  ادخ -  نمشد  ادخ  هب  »

.(1)« تسناد یم  هک  تسا  یسک  نآ  یسوم 

فهک هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 110  هکرابم  هروس  نیا 

{ ًارکِذ ُهنم  مُکیلَع  اُولتأَس  ْلق  ِنینرَقلا  يِذ  نَع  َکنولأسیَو  }

.درک مهاوخ  وگزاب  امش  يارب  ار  وا  تشذگرس  زا  یشخب  يدوز  هب  وگب : دنسرپ ، یم  نینرقلا » اذ   » هرابرد وت  زا  و 

: تفگ داتسیا و  وا  ربارب  رد  ءاوک » نبا  ، » دناوخ یم  هبطخ  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
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زا ای  هدوب  الط  زا  ایآ  وا  ياه  خاش  زا  هدـب  ربخ  و  هاـشداپ ، اـی  تسا  هدوب  ربماـیپ  اـیآ  نینرقلا » اذ   » زا هدـب  ربخ  نم  هب  نینمؤملاریما  يا 
؟ هرقن

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

تحیـصن ادخ  يارب  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  هک  دوب  يا  هدـنب  یلو  هدوبن ؛ هرقن  زا  ای  الط  زا  وا  ياه  خاش  و  دوبن ، هاشداپ  ای  ربمایپ  وا  »
توعد لجوزع  يادخ  يوس  هب  ار  شموق  وا  اریز  دش ؛ هدیمان  خاش  بحاص  تهج  نیا  هب  درک و  تحیـصنار  وا  ادـخ  سپ  درک ، یم 

هب هرابود  نانآ  تشگرب ، نانآ  يوس  هب  سپـس  دـش ، یفخم  نانآ  زا  وا  یتدـم  سپ  دـندز ، هبرـض  وا  یناشیپ  يـالاب  رب  سپ  درک  یم 
،(1) دندز وا  رس  رگید  تمسق 

دهاوخ باضخ  ار  وا  رـس  شریـشمش  اب  يدارم » مجلم  نبا   » يدوز هب  هک  شفیرـش ، سفن  ینعی   (3)،(2)« تسا امـش  نیب  رد  وا  دننام 
.درک

{ ًاعمَج ْمهانعَمجَف  روُّصلا  یف  َخفنَو  ٍضعب  یف  ُجومی  ٍذئموَی  ْمهضَعب  اَنکرتَو  }

یم عمج  ار  اـهنآ  همه  اـم  دوش و  یم  هدـیمد  روص  رد  دـننز و  یم  جوـم  مهرد  هک  مینک  یم  اـهر  ناـنچ  ار  ناـنآ  اـم  زور  نآ  رد  «و 
« .مینک

.(4)« تمایق زور  ینعی   » هدرک تیاور  ...ٍضعب } یف  ُجومی  ٍذئموَی  ْمهضَعب  اَنکرتَو   } هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هتابن » نب  غبصا  »

498 ص :

( ققحم  ) .دش هدیمان  نینرقلاوذ  دندوب  هدرک  بورخم  ار  وا  یناشیپ  فرط  ود  هک  تهج  نیا  هب  و  - . 1
.394-393 نیدلا : لامک  - - 2

رد دریگ  یم  رارق  نانمـشد  تابرـض  دروم  نینرقلاوذ  هبترم  ود  ترـضح  نآ  كرابم  قرف  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  - . 3
.هیلع هللا  تنعل  يدارم  مجلم  نبا  طسوت  دعب  هلحرم  رد  دودبع و  نب  رمع  طسوت  لوا  هلحرم 
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{ ًالاَمعأ َنیرَسخألِاب  مُکئبُنن  ْله  ُلق  }

؟ دنتسه یناسک  هچ  اهراک  رد  مدرم  نیرتراک  نایز  هک  میهد  ربخ  امش  هب  ایآ  وگب 

: دومرف مالسلا  هیلع  وا  درک ، لاؤس  هیآ  نیا  رد  نیرتراک  نایز  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  ءاوک » نبا  »

.(1)« دنتسه شیرق  نیرجاف  اه  نآ  »

میرم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یکم و 98  هکرابم  هروس  نیا 

{ ًایشعَو ًهَرُکب  اوحِّبس  نَأ  ْمهَیلإ  یحوأَف  ِبارحِملا  نِم  ِهموق  یلَع  َجرخَف  }

« دییوگ حیبست  ار  ادخ  ماش  حبص و  تفگ : اه  نآ  هب  هراشا  اب  و  دمآ ، شمدرم  يوس  هب  شتدابع  بارحم  زا  وا  » 

یحو ماهلا و  یحو  توبن ، یحو  درک ؛ میـسقت  هس  هب  ار  نآ  دنا و  هدومرف  نایب  یحو  قالطا  هرابرد  هک  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
حبـص و هک  درک  هراشااه  نآ  هب  ینعی  ًایـشعَو ،} ًهَرُکب  اوحِّبـس  نَأ  ْمهَیلإ  یحوأَف  : } هدومرف هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  هتفگ  وا  هراـشا و 

زور هس  هک  تسا  نآ  وت  هناـشن  ، » (3)(2){ ...ًازمَر َّالإ  ٍمایَأ  َهثالَث  َساَّنلا  مِّلُکت  الَأ  : } ادخ هدومرف  دننام  دییوگ و  حـیبست  ار  ادـخ  ماش ،
« .تفگ یهاوخن  نخس  مدرم  اب  زمر  هراشا و  هب  زج 

{ ًاّینَج ًابطر  َکیلَع  ِْطقاُست  ِهلخَّنلا  ِعذِجب  ِکیلإ  يزُهَو  }

499 ص :

.4/253 روثنملا : ّردلا  - - 1
.41: نارمع لآ  - - 2

.75 ینامعنلا : ریسفت  - - 3
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« .دزیر یم  ورف  وت  رب  يا  هزات  بطر  هدب ، ناکت  دوخ  فرط  هب  ار  لخن  هنت  نیا  «و 

.دوش اوادم  دروخب و  هلماح  هک  تسین  بطر  زا  رتهب  يزیچ  : » دومرف درک و  داهشتسا  همیرک  هیآ  هب  بطر  دیاوف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لخن هنت  نیا  ، (2)(1){ ..ًانیَع يِّرقَو  یبَرـشاَو  یلکَف  ًاّینَج *  َکیلَع  ِْطقاُست  ِهلخَّنلا  ِعذِجب  ِکیلإ  يزُهَو  : } دومرف میرم  هب  لاعتم  يادـخ 

اب ار  تمشچ  شونب و  اراوگ  بآ  نآ  زا  و  روخب ، ذیذل  ياذغ  نیا  زا  دزیر ، یم  ورف  وت  رب  يا  هزات  بطر  هدب ، ناکت  دوخ  فرط  هب  ار 
.راد نشور  دیدج  دولوم  نیا 

{ ًادفَو نمحَّرلا  َیلإ  َنیقَّتُملا  ُرشحن  َموَی  }

« .مینک یم  روشحم  نامحر  دنوادخ  يوس  هب  یعمج  هتسد  ار  ناراکزیهرپ  زور  نآ  رد  » 

: دومرف سپ  دیسرپ ، هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

ار اه  نآ  ادخ  .دنسرت  یم  لجوزع  يادخ  زا  هک  دنتسه  ینادرم  اه  نآ  هراوس  رگم  دنوش  یمن  رضاح  رشحم  رد  هورگ  نآ  یلع ، يا  »
.(3)« دیمان نیقتم  ار  اه  نآ  .تسا و  دونشوخ  ناش  لامعا  زا  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اه  نآ  و  دراد ، تسود 

: دومرف دیسرپ ، زین  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  ماما  و 

یتشهب ياه  هقان  اب  ار  اه  نآ  یلو  دـننک ، یمن  روشحم  یلومعم  روط  هب  ار  اه  نآ  و  دـنوش ، یمن  روشحم  ناش  ياهاپ  اب  اـه  نآ  هّللاو  »
.تسا دجربز  زا  نآ  راسفا  الط و  اه  نآ  نیز  دنا ، هدیدن  ارنآ  دننام  قیالخ  هک  دنروآ ، یم 

رد دننیشن و  یم  نآ  رب  سپ 

500 ص :

25و26. میرم : - - 1
.2/637 لاصخلا : - - 2

.2/53 یّمقلا : ریسفت  - - 3
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.(1)« دنوش یم  هدایپ  تشهب 

{ ًادُو نمحَّرلا  ُمهل  ُلَعجیَس  ِتاحلاَّصلا  اُولمعَو  اُونمآ  َنیذَّلا  َّنإ  }

« .دهد یم  رارق  اه  لد  رد  نانآ  يارب  یتبحم  نامحر  دنوادخ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  »

ياه لد  رد  ماما  تبحم  هب  هیآ  نیا  رد  ار  دو »  » هملک سابع » نبا   » هدش و لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد  همیرک  هیآ  نیا 
.(2) تسا هدرک  ریسفت  نانمؤم 

یل لـعجا  ِّمهللا  : » وگب دوـمرف ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : تسا  اربـلا  تیاور  رد  و 
اُونمآ َنیذَّلا  َّنإ  : } درک لزان  لاـعتم  يادـخ  سپ  ًهَّدوم ،» َنینمؤملا  ِرودـص  یف  یل  لـعجاو  ًادو ، َكدـنع  یل  لـعجاو  ًادـهع ، َكدـنع 

نامحر دـنوادخ  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  ًادُو ،} نمحَّرلا  ُمهل  ُلَعجیَـس  ِتاـحلاَّصلا  اُولمعَو 
.(3) تسا هدش  لزان  یلع  هرابرد  نیا ، دهد و  یم  رارق  اه  لدرد  نانآ  يارب  یتبحم 

هط هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  هدش و 135  لزان  هکم  رد  هکرابم  هروس  نیا 

{ يَوَتسا ِشرَعلا  یلَع  ُنمحَّرلا  }

« تسا طلسم  شنیرفآ  روما  ریبدت  ییاورنامرف و  تحت  هب  نامحر  ( » يادخ )

501 ص :

.4/285 روثنملا : ّردلا  - - 1
.14/115 نازیملا : - - 2

.4/287 روثنملا : ّردلا  - - 3
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شریبدت ینعی  : » دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« تفرگ الاب  شراک  رقتسم و 

32 ات 29 يرمَأ } یف  ُهکرشأَو  يِرزأ *  ِهب  دُدشا  یخَأ *  َنوراه  یلهَأ *  نم  ًاریَزو  ِیل  لعجاَو  }

« .زاس کیرش  مراک  رد  ار  وا  و  نادرگ ، مکحم  ار  متشپ  وا  اب  ار ، نوراه  مردارب  هد ، رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  » 

شردارب و هب  ار  وا  تشپ  هک  درک  تساوـخرد  لاـعتم  يادـخ  زا  و  دـناوخ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوـسر  ار  تاـیآ  نـیا 
.دنادرگ مکحم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  شیومعرسپ 

یم تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ  : » دومرف یم  وا  .دوب  هداتسیا  ریبث  هوک  ربارب  رد  مدید  ار  ادخ  لوسر  تفگ : سیمع » تنب  امسا  هدیس  »
ات يرادرب  نم  نابز  زا  هرگ  ینادرگ و  ناسآ  ارم  راـک  ینادرگ ، هداـشگ  ارم  هنیـس  هکنیا  تساوخ ، وت  زا  یـسوم  مردارب  هچنآ  هب  منک 
نم راـک  رد  ار  وا  ینادرگ و  مـکحم  مردارب  یلع  اـب  ارم  تـشپ  و  یهد ، رارق  مـتیب  لـها  زا  يریزو  نـم  يارب  و  دــنمهفب ، ارم  راـتفگ 

.(2)« يراد تراظن  ام  رب  يریصب و  وت  هک  یتسرد  هب  منک ، دای  دایز  ار  وت  و  منک ، حیبست  دایز  ار  وت  ات  ینادرگ ، کیرش 

{ یسوُّم ًهفیخ  ِهسفَن  ِیف  َسجوأَف  }

« .درک ساسحا  دوخ  رد  یفیفخ  سرت  یسوم  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

ياه تلود  نانادان و  رب  هبلغ  يارب  هکلب  دیسرت ، یمن  دوخ  ناج  زا  یسوم  » 

502 ص :

.250 جاجتحالا : - - 1
.5/295 روثنملا : ّردلا  - - 2
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.(1)  « دیسرت یم  هارمگ 

{ َیسَنَف یسُوم  ُهلإو  ْمُکهلإ  اَذه  اُولاقَف  ٌراوخ  ُهل  ًادسج  ًالجِع  ْمهل  َجرخأَف  }»

یسوم يادخ  امش و  يادخ  نیا  دنتفگ : دروآ و  دیدپ  تشاد ، هلاسوگ  يادص  دننام  ییادص  هک  يا  هلاسوگ  همسجم  نانآ  يارب  و  » 
«. دوب هتسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ   ) درک شومارف  وا  و  تسا ،

داد و ناشن  اه  نآ  هب  ار  هلاسوگ  درک و  هارمگ  یسوم  نتفر  زا  دعب  ار  لیئارسا  ینب  هک  يرماس  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  یسوم  يادخ  امش و  يادخ  نیا  تفگ :

هلاسوگ نآ  اب  و  درک ، لیئارـسا  ینب  تالآ  تنیز  يروآ  عمج  هب  مادقا  يرماس  تفاتـش ، شراگدرورپ  يوس  هب  یـسوم  هک  یماگنه  »
هب يرماس  دش ، یم  جراخ  ییادص  دوب  هک  يدـسج  زا  ماگنه  نیا  رد  تخیر ، نآ  نورد  ار  كاخ  تشم  کی  سپـس  .تخاس  ار  يا 

رگم ...ًانـسَح ،} ًادعَو  ْمکُّبر  ْمکدـِعَی  ملَأ  : }.. تفگ اه  نآ  هب  نوراه  سپـس  تسا  یـسوم  يادـخ  امـش و  يادـخ  نیا  تفگ : اه  نآ 
(3).(2) دادن ییوکین  هدعو  امش  هب  ناتراگدرورپ 

{ يوقَّتِلل ُهبقاعلاَو  َُکقُزَرن  ُنحَّن  ًاقزِر  َُکلأسن  اهیلَع َال  ْربَطصاَو  ِهالصلِاب  َکلهأ  ْرمأَو  }

تبقاع میهد و  یم  يزور  وت  هب  ام  هکلب  میهاوخ  یمن  يزور  وت  زا  شاب ، ابیکـش  نآ  ماجنا  رب  هد و  نامرف  زاـمن  هب  ار  دوخ  هداوناـخ  » 
« .تسا يوقت  يارب  کین ،

یم یلع  هناخ  رد  هب  هام  تشه  دش ، لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه  درک ، تیاور  يردخ » دیعـسوبا  »
، دنک تمحر  ار  امش  ادخ  زامن ، تفگ : یم  دمآ و 

503 ص :

.51 هغالبلا : جهن  - - 1
.86 هط : - - 2

.5/305 روثنملا : ّردلا  - - 3
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تیب لها  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دهاوخ  یم  ادخ  . » (2)(1){ ًاریهطَت مکَرهُطیَو  ِتیبلا  َلهأ  َسجرلا  ُمکنع  َبهُذیل    ُ هّللا ُدیُریامَّنإ  }
« .دنک كاپ  ار  امش  هدرک و  رود 

.تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  يدایز )  ) رتاوتم رابخا  و 

ءایبنا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ 112  تایآ  دادعت  یکم و  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوعجُرت اَنیلإَو  ًهنتف  ِریخلاَو  ِّرشلاب  مُکولبنَو  ِتوملا  ُهقئاذ  ٍسفن  ُّلُک  }

یم هدـنادرگزاب  ام  يوس  هب  ماجنارـس  مینک و  یم  شیامزآ  اه  یبوخ  اه و  يدـب  اب  ار  امـش  و  دـشچ ، یم  ار  گرم  معط  یناـسنا  ره  »
« .دیوش

«. رّشب : » دومرف هنوگچ ، نینمؤملاریما  يا  دنتفگ : وا  هب  دندرک و  تدایع  وا  زا  شناردارب  دش ، ضیرم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

؟ تسا امش  دننام  زا  مالک  نیا  دنتفگ :

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: }... دیامرف یم  لاعتم  يادخ  »

رقف ضرم و  رـش ، تسا و  ینغ  تحـص و  ریخ ، مینک »، یم  شیاـمزآ  بوـخ  دـب و  هب  ار  امـش  اـم  {، » ...ًهـنتف ِریخلاَو  ِّرـشلاب  مُکوـلبنَو 
.(3)« تسا

504 ص :

.33 بازحالا : - - 1
.دمآ یم  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  هام  هلآ 9  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نایبلا  عمجم  رد  ، 14/242 نازیملا : - - 2

.7/74 نایبلا : عمجم  - - 3
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{ َنیبِساح اِنب  یفکَو  اهب  انیَتأ  ٍلدرخ  نم  ٍهبح  َلاقثم  َناک  نإو  ًائیش  ٌسفن  ُملُظت  َالف  ِهمایقلا  ِمویل  َطسقلا  َنیزاوَملا  ُعضنَو  }

رادقم هب  رگا  و  دوش ، یمن  یمتس  نیرتمک  سک  چیه  هب  سپ  مینک ، یم  اپرب  تمایق  زور  رد  ار  لدع  يوزارت  ام  »

« .میشاب هدننک  باسح  ام  هک  تسا  یفاک  میتسه و  هاگآ  نآ  هب  ام  دشاب ، يدب ) کین و  راک   ) لدرخ هناد  کی  ینیگنس 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ  .دیسرپ  دوب  هدش  هبتشم  وا  هب  هک  یتایآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يدرم 

اپرب تمایق  زور  رد  ار  لدـع  يوزارت  ام  ...ًائیـش «،} ٌسفن  ُملُظت  َالف  ِهمایقلا  ِمویل  َطسقلا  َنیزاوَملا  ُعضنَو  : } دومرف لاـعتم  يادـخ  لوق  »
یم هذخاؤم  نآ  اب  تمایق  زور  ار  قیالخ  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  لدع  نازیم  دوش ، یمن  یمتس  نیرت  مک  سک  چیه  هب  سپ  مینک ، یم 

.(1)« دهد یم  ازج  نازیم  نآ  هب  ار  مدرم  یضعب  یلاعت  كرابت و  يادخ  .دننک 

{ َنودعبُم اهنَع  َکئلوأ  ینسُحلا  انِم  مُهل  ْتقبس  َنیذَّلا  ّنإ  }

« .دنوش یم  هتشاد  هاگن  رود  خزود  نآ  زا  هدش ، هداد  اه  نآ  هب  ام  يوس  زا  کین  هدعو  لبق ، زا  هک  یناسک  »

، تسا هداد  ار  منهج  زا  يرود  میعن و  سودرف و  هب  هدعو  نیقتم ، ناگدنب  هب  لاعتم  يادخ 

: تسا هدومرف  وا  هب  هدرک و  داهشتسا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  شثیدح  رد  همیرک  هیآ  نیا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

زور امش  .دیوش و  یم  عنام  دیتسه  تحاران  هک  نآ  زا  و  دیهد ، یم  بآ  دیراد  تسود  ار  هک  نآ  ضوح  هب  تنایعیش  وت و  یلع ، يا  »
.دیا نمیا  گرزب  تشحو 

505 ص :

.268 دیحوتلا : - - 1
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هب ام  يوس  زا  کین  هدعو  لبق ، زا  هک  یناسک  {، » َنودعبُم اهنَع  َکئلوأ  ینسُحلا  انِم  مُهل  ْتقبس  َنیذَّلا  ّنإ  : } هدش لزان  امش  هرابرد  و 
اذه ُهکئالملا  ُمهاقلتتَو  ُربکألا  ُعزفلا  ُمهنُزحی  َال  : } هدـش لزان  امـش  هرابرد  و  دـنوش ،» یم  هتـشاد  هاگن  رود  نآ  زا  هدـش ، هداد  اه  نآ 
یم  ) دنیآ و یم  ناش  لابقتسا  هب  ناگتـشرف  و  دنک ، یمن  نیگهودنا  ار  اه  نآ  گرزب  تشحو   » (2)(1){ َنودعُوت متنُک  يذَّلا  ُمکُموی 

« .دش هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزور  نآ  نیا  دنیوگ )

{ َنیلِعاَف اَّنک  اَّنإ  اَنیلَع  ًادعَو  ُهدیُعن  ٍقلخ  َلوأ  انأَدب  امَک  ِبتُکلل  ِّلجِّسلا  ِّیطک  ءامَّسلا  يوطَن  َموی  }

نیا .مینادرگ  یم  زاب  ار  نآ  میدرک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  هنوگ  نامه  میچیپ ، یم  مهرد  يراموط  دننام  ار  نامـسآ  هک  زور  نآ  رد  » 
« .داد میهاوخ  ماجنا  ار  نآ  عطق  روط  هب  ام و  رب  تسا  يا  هدعو 

: دومرف درک و  داهشتسا  تاوما  زا  شثیدح  ضرع  رد  همیرک ، هیآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

، دندیزگرب عیسو  ياه  هناخ  ياج  هب  ار  کیرات  گنت و  ياه  هناخ  و  دندرک ، باختنا  ندنام  يارب  نآ  حطس  ياج  هب  ار  نیمز  نورد  »
ار نآ  زاغآ  رد  هک  روط  نامه  دنتـشگزاب  نیمز  هب  دندیزگرب و  ار  تملظ  رون  ياج  هب  و  ار ، تبرغ  نادنواشیوخ  اب  یگدـنز  ياج  هب 

يادـخ هک  روط  نآ  .دـندرک  چوک  یگـشیمه  هناخ  نادـیواج و  یگدـنز  يوس  هب  دوخ  لامعا  اب  و  دـنتفگ ، كرت  نایرع  هنهرباـپ و 
امَک : } دیوگ یم  ناحبس 

تـسا ام  رب  يا  هدعو  مینادرگ ، یم  زاب  ارنآ  میدرک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  نانچ  {، » َنیلِعاَف اَّنک  اَّنإ  اَنیلَع  ًادعَو  ُهدـیُعن  ٍقلخ  َلوأ  انأدـَب 
.(3)« داد میهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  انامه 

506 ص :

.103 ءایبنالا : - - 1
.415 قودصلا : یلامأ  - - 2

.167-166 هغالبلا : جهن  - - 3
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جح هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ 78  تایآ  دادعت  دشاب و  یم  یندم  هکرابم ، هروس  نیا 

ِّلک یلَع    َ هّللا َّنإ  ِهمایقلا  َموی  ْمهنَیب  ُلصفَی    َ هّللا َّنإ  اوکَرشأ  َنیذلاَو  َسوجملاَو  يراصَنلاَو  َنیئباَّصلاَو  اوداَه  َنیذلاَو  اونَمآ  نیذَّلا  َّنإ  }
{ ٌدیهَش ٍءیش 

زور رد  دنکرـشم ، هک  یناسک  سوجم و  يراصن و  یبئاص و  يدوهی و  هک  یناـسک  و  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  نیب  دـنوادخ  »
« .تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  دنوادخ  .درک  دهاوخ  يرواد  تمایق 

یم دوب و  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تسا ، سوجم  اه  نآ  هلمج  زا  هدـش و  هضرع  نایدا  زا  یـضعب  يارب  همیرک  هیآ  نیا 
تساخرب و اج  زا  قفانم  سیق  نب  ثعشا  .مشابن  امـش  نایم  رد  نم  هک  نآ  زا  لبق  دیـسرپب ، نم  زا  ینودقفَت ،» نأ  َلبق  ینولَـس  : » دومرف

؟ هدشن ثوعبم  اه  نآ  هب  يربمایپ  هدشن و  لزان  اه  نآ  رب  یباتک  هک  یلاح  رد  دیریگ ، یم  هیزج  هنوگچ  سوجم  زا  تفگ : وا  هب 

: داد ار  وا  باوج  ماما  سپ 

دوخ رتخد  دوب و  تسم  یبش  دنتشاد  یهاشداپ  داتـسرف ، اه  نآ  يارب  يربمایپ  و  درک ، لزان  اه  نآ  رب  یباتک  ادخ  ثعـشا »  » يا هکلب ، »
عمجت شا  هناخ  رد  رب  وا  موق  و  دندناسر ، مه  شوگ  هب  ار  ربخ  مدرم  حبـص  ماگنه  .دش  وا  اب  انز  بکترم  و  دناوخ ، دوخ  شارف  هب  ار 
.میزاس يراج  وت  رب  دح  كاپ و  ار  وت  ات  وش  جراخ  سپ  يدرک ، كاله  ار  نآ  هدولآ و  ام  رب  ار  ام  نید  هاشداپ  يا  دنتفگ : دندرک و 

507 ص :
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تسا و نم  اـب  قح  دوب  يرارف  هار  مدـش  بکترم  نم  هک  يراـک  يارب  رگا  .دیونـشب  ارم  مـالک  دـیوش و  عمج  تفگ : اـه  نآ  هب  سپ 
.دیوش عمج  هک  دیراد  قح  امش  هنرگ 

؟ تسا هدیرفاین  یتقلخ  اوح  ام  ردام  مدآ و  ام  ردپ  زا  رتراوگرزب  لجوزع  يادخ  هک  دیناد  یم  ایآ  تفگ :

.کلم يا  یتفگ  تسرد  دنتفگ :

؟ شنارسپ هب  ار  شنارتخد  داد و  یمن  شنارتخد  هب  ار  شنارسپ  وا  ایآ  تفگ :

وحم دنتـشاد  هنیـس  رد  هک  ار  یملع  نآ  لاعتم  يادـخ  سپ  دنتـسب ، ناـمیپ  نآ  رب  هک  دوب  ینید  نآ  نیا  سپ  یتفگ ، تسرد  دـنتفگ :
سپ .تشادرب  اه  نآ  زا  ار  باتک  و  درک ،

(1) «. تسا رت  تخس  نیقفانم  زا  ناش  لاح  و  دنوش ، یم  منهج  دراو  باسح  نودب  هک  دنتسه  ینارفاک  اه  نآ 

.دوب نیقفانم  سار  رد  هک  درک  ثعشا »  » هب هراشا  هلمج  نیا  اب  و 

508 ص :

ترضح یهلا  ربمایپ  هب  هاش  هک  یتمهت  نآ  رطاخ  هب  لاعتم  يادخ  هکنیا  هب  هدش  هراشا  تیاور  رد  تسا و  ملـسم  هک  هچنآ  هتبلا  - - 1
تـسا هدش  هداد  باوج  ههبـش  نیا  هب  زین  تایاور  رد  داد و  رارق  اهنآ  يارب  ار  باذع  نیا  مدرم ، شریذپ  زین  نز و  وا  نادـنزرف  مدآ و 
هدومرف قلخ  ار  اوح  مدآ  ترضح  يارب  هک  يروط  نامه  .تسا  هداد  رارق  ینارسمه  زین  مدآ  ترـضح  نارـسپ  يارب  لاعتم  يادخ  هک 

كردتـسم باتک  رد  و  هلـصاو ) حاکنلا  ءدـب  باب  حاکنلا ، باتک  و 4338 ، ح 4337  ص 381 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم   ) دوب
میرحت رد  قداص  ماما  زا  یتایاور  نآ  لیذ  هدروآ و  اقلطم » تخـالا  میرحت  باـب   » ناونع هب  یباـب  ات 364  ص 361  ج 14 ، لئاسولا ،

ص ج 14 ، مجنپ ص 223 ، باـب  رد  ج 11 ، راونالا ، راحب  باتک  رد  زین  تسا و  هدـش  جرد  مدآ  ترـضح  تقلخ  لوا  زا  هلئـسم  نیا 
( ققحم « . ) تسا هداد  صاصتخا  (ع ) مدآ دالوا  جیوزت   » ناونع هب  ار  یباب  ات 364   361
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.(1) مدرگ یمن  رب  زگره  نآ  دننام  هب  رگید  ادخ  هب  مدوب ، هدینشن  باوج  نیا  دننام  هب  ادخ  هب  تفگ : ثعشا » »

نونمؤم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  هدش و 118  لزان  هکم  رد  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوعشاخ ْمِهتالص  یف  ْمه  َنیذَّلا  }

« .دنراد عوشخ  ناشزامن  رد  هک  ییاه  نآ  »

.(2) دنادرگنرب یلصم  زا  يور  هک  هدرک  ریسفت  ار  زامن  رد  عوشخ  مالسلا  هیلع  ماما 

{ َنوضرعُم ِوغَّللا  ِنع  ْمه  َنیذَّلاَو  }

« .دننادرگ يور  یگدوهیب  وغل و  زا  هک  اه  نآ  «و 

.(3)« تسا هدوهیب  دشابن  نآ  رد  ادخ  دای  هک  يراتفگ  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ُنـسحأ   ُ هّللا َكرابتَف  َرخآ  ًاقلخ  ُهانأَشنأ  َّمث  ًامحل  َماظِعلا  انوسکَف  ًاماظع  َهغـضُملا  اَنقلخَف  ًهغـضُم  َهقلَعلا  اـنقلخَف  ًهقلَع  َهفطُّنلا  اَـنقلخ  َّمث  }
{ َنیقلاخلا

اه ناوختـسا  رب  میدروآرد و  ییاه  نآوختـسا  تلاـح  هب  ار  هغـضم  و  هغـضم ، تلاـح  هب  ار  هقلع  و  هقلع ، تلاـح  هب  ار  هفطن  سپـس  » 
« .تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ؛ يا  هزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپس  میدناشوپ ، تشوگ 

رد هک  دنک ، یم  ثوعبم  ار  یکلم  لاعتم  يادخ  تشذگ ، هفطن  زا  هام  راهچ  هک  یماگنه  دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دمدب حور  وا  هب  هناگ  هس  تاملظ 

509 ص :

.قودصلل دیحوتلا  زا  لقن  . 14/362 نازیملا : - - 1
.5/3 روثنملا : ّردلا  - - 2

.157 دیفملا : داشرا  - - 3
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یم هدـیمد  وا  رد  حور  ینعی  .مـیداد  يا  هزاـت  شنیرفآ  ار  نآ  سپـس  َرخآ « ،} ًاـقلخ  ُهاـنأَشنأ  َّمـث  : }... وا هدوـمرف  ياـنعم  تـسا  نـیا 
.(1)« دوش

{ َنیلَتبَمل اَّنک  نإَو  ٍتایآل  َکلذ  یف  َّنإ  }

« .مینک یم  شیامزآ  ار ) ناگمه   ) عطق روط  هب  ام  تسا و  ییاه  هناشن  تایآ و  ارجام  نیا  رد  يرآ  »

: دومرف درک و  داهشتسا  مدرم  هب  شباطخ  رد  هیآ  نیا  رخآ  تمسق  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

شیامزآ هک  تخاسن  نمیا  ار  امش  زگره  اما  تسا ؛ هداد  نیمات  امش  هب  تهج  نیا  زا  و  درک ، دهاوخن  ملظ  امش  هب  دنوادخ  مدرم  يا  »
تسا و ییاه  هناشن  ارجام  نیا  رد  ، (2){ َنیلَتبَمل اَّنک  نإَو  ٍتایآل  َکلذ  یف  َّنإ  : } دومرف هک  تسا  رترب  تاذ  نآ  زا  نخـس  نیا  .دیوشن 

.مینک یم  شیامزآ  ار  مدرم  ام 

{ َنوعَّرضتَی اَمو  ْمهِّبِرل  اُوناکَتسا  امَف  ِباذعلِاب  ْمُهانذخأ  دقلَو  }

 .« دندرک عرضت  شهاگرد  هب  هن  و  دندرک ، عضاوت  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  هن  نانآ  اما  میدرک ؛ راتفرگ  الب  باذع و  هب  ار  اه  نآ  ام  »

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(3)« داد یم  ار  اه  نآ  باوج  دندوب ، یم  عضاخ  ادخ  ربارب  رد  رگا  و  میلست ، عضاوت و  هن  دندرک  ینتورف  اعد  رد  هن  ینعی  »

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هتابن » نب  غبصا  »

510 ص :

.5/7 روثنملا : ّردلا  - - 1
.160 هغالبلا : جهن  - - 2

.5/14 روثنملا : ّردلا  - - 3
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«. دینک دنلب  ار  اه  تسد  هناکتسا  تلاح  اب  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.»؟ تسیچ هناکتسا  : » دومرف وا  هب  ماما 

دـندرکن و عضاوت  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  اه  نآ  ، (1){ َنوعَّرـضتَی اَمو  ْمهِّبِرل  اُوناکَتـسا  امَف  : }... يا هدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  : » دومرف
.دننک یمن  عرضت 

رون هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 64  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوعنصَی اِمب  ٌریبخ    َ هّللا َّنإ  ْمهل  یَکزأ  َکلذ  ْمهجوُرف  اوُظفحیَو  ْمهِراصبأ  نِم  اوُّضغَی  َنینمؤملل  ُلق  }

، تسا رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  فافع  دـندنبب و  نامرحمان ) هب  هاـگن   ) زا ار  دوخ  ياـه  مشچ  وگب  ناـنمؤم  هب  » 
« .تسا هاگآ  دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ 

: تسا هدومرف  هدش و  تیاور  هیآ  لوزن  ببس  ماما  زا 

درک یم  هاگن  وا  هب  سپ  دنداد ؛ یم  رارق  ناش  شوگ  تشپ  رد  ار  ناش  هعنقم  نانز  درک ، دروخرب  ینز  اب  هنیدم  رد  راصنا ، زا  یناوج  »
هب شتروص  درک ، یم  هاگن  وا  رس  تشپ  هب  ناوج  نآ  دش ، هچوک  دراو  درک و  هاگن  وا  هب  تشذگ  وا  زا  نوچ  دمآ  یم  وربور  زا  وا  و 
هب نوخ  دـید  درک  هاگن  ناوج  نآ  تشذـگ  نز  نآ  هک  یماـگنه  .دـش و  هراـپ  درک و  دروخرب  دوب  راوید  رد  هک  يا  هشیـش  اـی  راوید 

ار وا  مور و  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  هب  عضو  نیا  اب  هّللاو  تفگ : ناوج  نآ  سپ  هدش ، يراج  شا  هنیس  سابل و 
؟ تسیچ نیا  دومرف : تسیرگن و  وا  هب  ادخ ، لوسر  دزن  دمآ  سپس  منک ؛ یم  رادربخ 
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ار هیآ  نیا  دـش و  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  سپ  درک ، فیرعت  وا  يارب  ار  هیـضق  تسیچ » نوخ  تلع  ینعی  »
ُلق : } دروآ

.(1){ ْمهِراصبأ نِم  اوُّضغَی  َنینمؤملل 

{ ُراصبألاَو ُبولُقلا  ِهیف  ُبَّلقتَت  ًاموَی  َنوفاخَی  ِهاکَّزلا  ِءاتیإو  هالَّصلا  ِماقإو    ِ هّللا رکِذ  نع  ٌعیب  الو  ٌهراجت  ْمهیهلت  َّال  ٌلاجر  }

یم يزور  زا  اه  نآ  دـنک ، یمن  لفاغ  تاکز  يادا  زامن و  نتـشاداپرب  ادـخ و  دای  زا  ار  نانآ  يا  هلماعم  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  » 
« .دوش یم  وروریز  اه  مشچ  اه و  لد  نآ  رد  هک  دنسرت 

: تفگ یم  نآ  تشپ  رد  دناوخ ، یم  ار  هیآ  نیا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

اب دنک ، یمن  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  اه  نآ  یشورف  دیرخ و  ای  تراجت  چیه  .دندیزگرب و  ایند  ياج  هب  ار  ادخ  دای  هک  دنا  یمدرم  انامه  »
دوخ دنهد و  یم  نامرف  تلادع  هب  دنناسرت ، یم  یهلا  ياهرفیک  زا  دوخ  ياهرادـشه  اب  ار  نالفاغ  دـننارذگ و  یم  راگزور  ادـخ  دای 

، هدرک اهر  ارنآ  ایوگ  دننک  یم  یگدنز  ایند  رد  هکنیا  اب  دنراد ، زیهرپ  اه  نآ  زا  دوخ  دننک و  یم  یهن  اه  يدـب  زا  دـنرتسگ ، تلادـع 
و دـنراد ، یهاگآ  ناشتماقا  ینالوط  تدـم  نایخزرب و  ناهنپ  لئاسم  زا  ایوگ  هدرک  هدـهاشم  ار  رگید  يارـس  دـنا ، هتـسویپ  ترخآ  هب 

تـسا نیا  دننام  و  دنا ، هتـشادربایند  مدرم  يارب  ار  اه  هدرپ  اه  نآ  .تسا  هدیـشخب  ققحت  نانآ  يارب  ار  دوخ  ياه  هدـعو  تمایق  ایوگ 
.(2)« دنونش یم  دننیب و  یم  دنونش ، یمن  دننیب و  یمن  مدرم  هک  ار  هچنآ  نانآ  هک 

رود ادخ  رکذ  زا  ار  اه  نآ  عیب  تراجت و  هک  ییاه  نآ  دنک ، یم  تیاکح  ار  وا  ناتـسود  ادخ و  ایلوا  ناشخرد  تیقفوم  زا  مالک  نیا 
.دنک یمن 
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ُعیرس   ُ هّللاَو ُهباسِح  ُهافوَف  ُهدنع    َ هّللا َدجوَو  ًائیَش  ُهدجی  ْمل  ُهءاج  اذإ  یَّتح  ًءام  ُنآمظلا  ُهبسحی  ٍهعیقب  ٍبارـسک  ْمُهلامعأ  اورفک  َنیذَّلاَو  }
{ ِباسحلا

هب هک  یماگنه  اما  درادنپ ؛ یم  بآ  ار  نآ  رود  زا  هنشت  ناسنا  هک  تسا ، ریوک  رد  یبارس  نوچمه  ناشلامعا  دندش  رفاک  هک  یناسک  »
باسحلا عیرـس  دنوادخ  .دهد و  یم  لماک  روط  هب  ار  نآ  باسح  هک  دبای  یم  نآ  دزن  ار  ادخ  دبای و  یمن  يزیچ  دـیآ  یم  نآ  غارس 

« .تسا

نامه : » دومرف ترـضح  دسر ؟ یمدحاو  نآ  رد  ار  شناگدـنب  باسح  ادـخ  هنوگچ  دـش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا 
.(1)« دهد یم  يزور  دحاو  نآ  رد  هک  هنوگ 

ٍدَرب نم  اَهیف  ٍلابج  نم  ءامَّسلا  نِم  لِّزنیَو  ِهلالِخ  نِم  ُجُرخَی  َقدَولا  يرَتَف  ًاماکُر  ُهلعجَی  َّمث  ُهنیب  فِّلُؤی  َّمث  ًاباحَس  یجُزی    َ هّللا َّنأ  َرت  ْملأ  }
{ ِراصبألِاب ُبهذی  ِهقرب  انَس  ُداکَی  ُءاشَی  نَّمع  ُهفرصیَو  ُءاشَی  نم  ِهب  ُبیصیَف 

رد دنک ؟ یم  مکارتم  ار  نآ  و  دهد ، یم  دنویپ  اه  نآ  نایم  سپـس  دهد ، یم  تکرح  یمارآ  هب  ار  ییاهربا  دنوادخ  هک  يدـیدن  ایآ  » 
ییاهربا ، ) تسا نآ  رد  هک  ییاههوک  نامـسآ و  زا  و  دوش ، یم  جراخ  اه  نآ  يال  هبال  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراـب  ياـه  هناد  لاـح  نیا 

سک ره  زا  دناسر و  یم  نایز  نآ  هلیـسو  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  و  دـنک ، یم  لزان  گرگت  ياه  هناد  هدـش ) هتـشابنا  هوک  دـننام  هک 
« .دنک روک  ار  اه  مشچ  هک  تسا  کیدزن  نآ  قرب  یگدنشخرد  دنک و  یم  فرطرب  ار  نایز  نیا  دهاوخب 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ار  هیآ  نیا  ریسفت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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ررـض دـنک  یم  تباصا  هچنآ  هب  ات  دـندرگ  بآ  دـننک و  بوذ  ار  گرگت  ات  هداد  رارق  ناراب  ياه  لاـبرغ  ار  اـهربا  لـجوزع  يادـخ  »
یم دـهاوخب  شناگدـنب  زا  کـی  ره  هب  هک  دـشاب ، یم  لـجوزع  يادـخ  رفیک  ینیب  یم  اـه  هقعاـص  گرگت و  زا  هک  هـچنآ  و  دـننزن ،

.(1)« دناسر

يذَّلا مُهنید  ْمهل  َّننِّکُمیلَو  مِهلبَق  نِم  َنیذَّلا  َفلختسا  امک  ِضرألا  یف  مهَّنَِفلختسَیل  ِتاحلاَّصلا  اولمعَو  مُکنم  اونمآ  َنیذَّلا    ُ هّللا َدعَو  }
{ َنوقساَفلا ُمه  َکئلوأف  َکلذ  َدعب  َرفَک  نمَو  ًائیَش  یب  َنوکرُشی  ینَنودبعَی ال  ًانمأ  ْمِهفوَخ  ِدعب  نِّم  مهنلِّدُبیلَو  ْمهل  یضَترا 

نارمکح ار  نانآ  عطق  روط  هب  هک  دهد ، یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  » 
ناـنآ يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  .دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـه  نآ  ناینیـشیپ  هـب  هـک  هنوـگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ  نـیمز  يور 

و دنتـسرپ ، یم  ارم  اهنت  هک  نانچنآ )  ) دنک یم  لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  و  درک ، دـهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنـسپ ،
« .دنناقساف دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  درک ، دنهاوخن  نم  کیرش  ار  يزیچ 

دتـسرف یم  سراف  هب  گنج  يارب  هک  يرکـشل  اب  هک  درک ، داهـشتسا  باطخ » نب  رمع   » هب تحیـصن  رد  هیآ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دوشن جراخ 

زوریپ ار  نآ  هک  تسا  ادخ  نید  مالسا  تسین ؛ نآ  نارادفرط  یمک  یناوارف و  هب  مالسا  تسکش  يزوریپ و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
رب ام  .درک و  عولط  دوب  مزال  هک  اج  ره  رد  دسرب ، دـیاب  هک  ییاجنآ  ات  دیـسر  درک و  يرای  هدامآ و  ار  نآ  هک  تسا  وا  هاپـس  هدرک و 

: دومرف دنوادخ  میراودیما ، دوخ  راگدرورپ  هدعو 

514 ص :

.8/240 یفاکلا : هضور  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 905 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_155_1
http://www.ghaemiyeh.com


يذَّلا مُهنید  ْمهل  َّننِّکُمیلَو  مِهلبَق  نِم  َنیذَّلا  َفلختسا  امک  ِضرألا  یف  مهَّنَِفلختـسَیل  ِتاحلاَّصلا  اولمعَو  مُکنم  اونمآ  َنیذَّلا    ُ هّللاَدعَو }
.درک دهاوخ  يرای  ار  دوخ  هاپس  دنک و  یم  افو  دوخ  هدعو  هب  لاعتم  يادخ  ....ًانمأ } ْمِهفوَخ  ِدعب  نِّم  مهنلِّدُبیلَو  ْمهل  یضَترا 

هرهم دلسگب  مه  زا  هتشر  نیا  رگا  .دهد  یم  دنویپ  مه  هب  و  تخاس ، دحتم  ار  اه  هرهم  هک  تسا  مکحم  ینامسیر  دننام  ربهر  هاگیاج 
 . دنک یمن  عمج  هک  دشاب  يا  هدننک  ادج  اسب  هچ  داتفا  دنهاوخ  ییوس  هب  مادک  ره  و  هدنکارپ ، اه 

دننام وت  سپ  .دـنادنمتردق  زیزع و  یگنهامه  داحتا و  اب  دـنا و  ناوارف  مالـسا  تمعن  اب  اما  تسا ؛ كدـنا  هچرگا  زورما  برع  دادـعت 
، دنوش جراخ  نیمزرـس  نیا  زا  رگا  اریز  ناخرچب ، وس  ره  زا  ار  هعماج  ياه  خرچ  برع  کمک  اب  و  شاب ) زکرم  رد  ، ) بایـسآ روحم 
رت مهم  يراذگ  یم  رس  تشپ  هک  لخاد  ياهزرم  ظفح  اسب  هچ  دننکـش و  یم  نامیپ  هدرک و  اهر  ار  اه  نآ  وس  ره  زا  برع  نافلاخم 

.(1)« تشاد دیهاوخ  يور  شیپ  رد  هک  دشاب  ییاه  نآ  زا 

ناقرف هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ 77  تایآ  دادعت  یکم و  هکرابم  هروس  نیا 

{ ًالیقَم ُنسحأَو  ًارقتسُّم  ٌریخ  ٍذئموَی  ِهَّنَجلا  ُباحصأ  }

« .تسا رتوکین  ناش  هاگ  تحارتسا  رتهب و  همه  زا  ناش  هاگرارق  زور  نآ  رد  اه  یتشهب  » 
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: دومرف تسا ، هدرک  داهشتسا  هیآ  نیا  هب  شربق  رد  نمؤم  عضو  زا  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، دنیوگ یم  وا  هب  دـننک و  یم  زاب  تشهب  هب  يرد  وا  يارب  سپـس  دـننک ، یم  زاب  اج  دـنک  یم  راک  مشچ  ات  شربق  رد  کلم  ود  سپ  »
یتشهب ًالیقَم ،} ُنسحأَو  ًارقتسُّم  ٌریخ  ٍذئموَی  ِهَّنَجلا  ُباحصأ  : } دیامرف یم  ادخ  انامه  سرون  ناوج  ندیباوخ  نشور ، تمـشچ  باوخب 

.(1)« تسا رتوکین  ناش  هاگ  تحارتسا  رتهب و  همه  زا  ناش  هاگرارق  زور  نآ  رد  اه 

{ ًاریثک َکلذ  َنیب  ًانوُرقو  ِّسَّرلا  َباحصأو  َدومثو  ًاداعَو  }

ار دندوب  نایم  نیا  رد  هک  يرگید  رایـسب  ماوقا  و  دـندیتسرپ ) یم  ار  ربونـص  ناتخرد  هک  یناسک   ) سرلا باحـصا  دومث و  داع ، موق  » 
« .میدرک كاله 

: تسا نیا  شا  هصالخ  هک  هدرک  نایب  ار  سر  باحصا  ناتساد  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

رد نافوط  زا  دعب  ار  نآ  حون » نب  ثفای   » .دنتفگ یم  تخرد  هاش  نآ  هب  و  دندیتسرپ ؛ یم  ار  ربونـص  تخرد  هک  دـندوب  یموق  اه  نآ  »
.دندوب دابآ  رهن ، نیا  رانک  رد  هیرق  هدزاود  و  دنتفگ ، یم  بآ  نشور  ار  نآ  و  دوب ، هدرک  سرغ  يا  همشچ  بل 

ناشنایاپراهچ رب  ناشدوخ و  رب  ار  نآ  بآ  و  دوب ، يراج  نآ  رب  همشچ  زا  يرهن  و  دوب ، ربونص  زا  یتخرد  اه  نآ  زا  يا  هیرق  ره  رد  و 
نایادخ یگدنز  يارب  نیا  دنتفگ  یم  دنتشک و  یم  ار  وا  دروخ  یم  بآ  نآ  زا  سک  ره  .دندوب و  هدرک  مارح 
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یم جراـخ  هدرک و  نییعت  دـیع  يارب  يا  هیرق  رد  ار  يزور  لاـس  رد  هاـم  ره  يارب  سپ  دـنک ؛ مک  ار  نآ  یـسک  تسین  راوازـس  تسا 
یم عرضت  هیرگ و  هدنازوس و  ار  نآ  سپ  .دندرک  یم  حبذ  ینابرق  نآ  يارب  دندرک و  دجس  نآ  يارب  هتفر و  تخرد  دزن  هب  و  دندش ،

.دوب ناش  تداع  نیا  درک و  یم  تبحص  اه  نآ  اب  ناطیش  دندرک و 

لاعتم يادخ  تدابع  هب  ار  اه  نآ  داتسرف  لیئارسا  ینب  زا  يربمایپ  دنوادخ  دیـشک ، دش  ینالوط  تخرد  شتـسرپ  رفک و  هک  یماگنه 
تخرد رب  سپ  دندرواین ، نامیا  وا  هب  .دناوخ  ار 

: دنتفگ نارگید  و  درک ، وداج  ار  ام  نایادخ  درم  نیا  دنتفگ : دـندرک و  عزج  دـندید ، ار  نآ  هک  یماگنه  .دـش  کشخ  درک و  نیرفن 
دندنک و یهاچ  سپ  دش ؛ یکی  وا  نتشک  رب  ناشرظن  همه ، .دناوخ  یم  رفک  هب  ار  ام  هک  درک  بضغ  ام  هب  درم  نیا  لیلد  هب  ام  يادخ 

كاله ار  اه  نآ  نیرخآ  ات  داتـسرف و  ار  شباذع  اه  نآ  رب  ادـخ  درم و  وا  ات  دـندرک  دودـسم  ار  هاچ  برد  و  دـندنکفا ، نآ  رد  ار  وا 
.(1) درک

{ ًاریدق َکُّبر  َناکَو  ًارهصَو  ًابسن  ُهلعجف  ًارشب  ِءاملا  َنم  َقلخ  يذَّلا  َوهَو  }

« .تسا هدوب  اناوت  هراومه  وت  راگدرورپ  داد و  رارق  ببس  بسن و  ار  وا  سپس  دیرفآ ، ار  یناسنا  بآ  زا  هک  تسا  یسک  وا  » 

مالسلااهیلع همطاف  رسمه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ : نیریـس » نبا  »
.(2) دوب وا  داماد  وا و  رتخد  رسمه  يو و  يومع  رسپ  وا  هدش ، لزان 
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ءارعش هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 127  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنیبرقَألا َکتریشَع  ْرذنأَو  }

« .نک راذنا  ار  دوخ  نادنواشیوخ  نیرت  کیدزن  »

مالـسا هب  اه  نآ  توعد  شا و  هداوناخ  هب  غالبا  يارب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یمالـسا  توعد  توبن  زاـغآ  رد  هیآ  نیا 
شیرق هلیبق  زا  هک  داد  روتسد  درک و  راضحا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .دش  لزان 
توعد ار  اه  نآ  سپ  دنک  غالبا  اه  نآ  هب  ار  شراگدرورپ  تلاسر  ات  دـنک ، توعد  هدـش  اپرب  اهنآ  يارب  هک  يا  همیلو  فرـص  يارب 

ریزو و ناونع  هب  ار  وا  اـت  دـیوگ  خـساپ  ار  وا  توعد  یکی  یتح  هک  درک  تساوخرد  اـه  نآ  زا  سپ  دـندادن ، ار  وا  باوج  اـما  درک ،
نییعت دوخ  هفیلخ  ریزو و  ناونع  هب  ار  وا  سپ  دادـن ، ار  وا  خـساپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زج  هب  یـسک  دـنک ، باـختنا  دوخ  هفیلخ 

.میا هدرک  نایب  همانشناد  نیا  تادلجم  زا  یکی  رد  لصفم  روط  هبار  نایرج  نیا  ام  و  درک ،

صصق هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ 88  تایآ  دادعت  یکم و  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنیثراولا ُمهَلعجنَو  ًهمئَأ  مُهلعَجنَو  ِضرألا  ِیف  اوفعُضتسا  َنیذَّلا  یلَع  َّنمَّن  نأ  ُدیرنَو  }

« .میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  و  میراذگ ، تنم  نیمز  نافعضتسم  رب  میتساوخ  یم  ام  » 
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: هدومرف هدرک  داهشتسا  هیآ  نیا  هب  ثیدح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.دناوخ ار  هیآ  نیا  و  دوش ،» یم  نابرهم  دوخ  هچب  هب  هک  وخدب  هدام  رتش  دننام  دروآ ، یم  يور  ام  هب  یشکرس  زا  سپ  ایند  «و 

یم میقتسم  ار  نید  ياه  يژک  هک  یسک  دنک ، یم  هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  گرزب  حلصم  تموکح  هب  شثیدح  نیا  رد  ماما  و 
.دنک یم  حالصا  ار  ایند  روما  رد  داسف  دنک و 

.درک یم  ریسفت  شنادنزرف  فسوی و  هب  ار  نافعضتسم  ماما  هک  تسا  روثنملا  ّرد  رد  و 

هّللا َّنإ  ِضرألا  یف  َداسَفلا  ِغبَت  الَو  َکیلإ    ُ هّللا َنسحأ  اَمک  نسحأَو  اینُّدلا  َنم  َکبیصَن  َسنت  الَو  َهرخآلا  راَّدلا    ُ هّللا َكاتآ  امِیف  َغتباَو  }
{ َنیدِسفملا ُّبُحی  ال  َ 

یکین وت  هب  ادـخ  هک  هنوگ  ناـمه  .نکن و  شوـمارف  اـیند  زا  ار  تا  هرهب  نک و  بلط  ار  ترخآ  يارـس  هداد  وـت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  «و 
« .درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  شابن  داسف  يوجتسج  رد  نیمز  رد  زگره  و  نک ، یکین  هدرک 

«، نکن شومارف  ایند  زا  ار  تا  هرهب  و  {، » ...اینُّدلا َنم  َکبیصَن  َسنت  الَو  : } دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
هداد رارق  يا  هلیـسو  ار  نآ  هک  ار  تطاـشن  یناوج و  ار ،) تندوبن  راـتفرگ   ) تغارف شیاـسآ و  توق ، یتمالـس ، نکن  شوـمارف  ینعی 

.(1)« ترخآ ندروآ  تسد  هب  يارب 

{ َنیقتُمِلل ُهبقاعلاَو  ًاداسَف  الَو  ِضرَألا  یف  ًاولُع  َنودیُری  َنیذَّلل َال  اُهلعَجن  ُهرخآلا  ُراَّدلا  َکِلت  }

نیمز و رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارس  نیا  يرآ  » 
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« .تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  و  دنرادن ، ار  داسف 

یم کمک  افعـض  هب  درک ، یم  ییامنهار  ار  ناهارمگ  تفر ، یم  هار  اهرازاب  رد  شتفـالخ  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما 
: دناوخ یم  درک و  یم  زاب  اه  نآ  يارب  ار  نآرق  و  تفر ، یم  لاقب  هدنشورف و  دزن  درک و 

هک میهد ، یم  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نیا  {، » ًاداسَف الَو  ِضرَألا  یف  ًاولُع  َنودیُری  َنیذَّلل َال  اُهلعَجن  ُهرخآلا  ُراَّدـلا  َکِلت  }
تردـق لها  زامن و  زا  یبلاطم  تلادـع و  نابحاص  هراـبرد  هیآ  نیا  : » دومرف یم  و  دـنرادن ،» ار  داـسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  هدارا 

.(1)« تسا مدرم  ریاس  يارب 

{ َنوعَجُرت ِهیلإَو  ُمکُحلا  ُهل  ُههجو  َّالإ  ٌکلاه  یش ٍء  ُّلک  َوه  ّالإ  هلإ  َرخآ َال  ًاهلإ    ِ هّللا َعم  ُعدت  الَو  }

نآ زا  اهنت  تیمکاح  دوش ، یم  یناف  وا  كاپ )  ) تاذ زج  زیچ  همه  .تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  ناوخن  ادـخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  » 
« .دوش یم  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  همه  تسا و  وا 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  ماما 
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نآ زا  مظعا  لجا و  وا  دـنامب و  یقاـب  نآ  زا  هجو  .دوش و  دوباـن  يزیچ  وا  زا  تسا  لاـحم  اریز  نید ، رگم  دور  یم  نیب  زا  يزیچ  ره  »
ُهجو یقبیَو  ٍناـف *  اـهیلَع  نَم  ُّلُـک  : } دـیامرف یم  وا  هـک  ینیب  یمن  اـیآ  .تـسین  وا  زا  هـک  يزیچ  دوـش ، یم  كـاله  اـنامه  و  تـسا ،

یم یقاب  تراگدرورپ  یمارگ  لـالجلاوذ و  تاذ  اـهنت  دـنوش ، یم  یناـف  دنتـسه  نیمز )  ) نآ يور  هک  یناـسک  همه  ، (2)(1){ َکِّبر
.دنام

توبکنع هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یکم و 69  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنونَتُفی ْمهَو َال  اَّنمآ  اولوقَی  نَأ  اوکرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبسحَأ  }

.دنریگ یمن  رارق  شیامزآ  دروم  دنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ ، نامیا  دنتفگ  هک  نیمه  دنتشادنپ  مدرم  ایآ 

؟ يا هدیسرپ  هنتف  هرابرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  تفگ : وا  هب  تفر و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هب  يدرم 

نیا َنونَتُفی ،} ْمهَو َال  اَّنمآ  اولوقَی  نَأ  اوکرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبسحَأ  ملا * : } درک لزان  لاعتم  يادخ  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
لوسر يا  متفگ : سپ  .دوش  یمن  لزان  ام  رب  هنتف  تسا  ام  نیب  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  ات  متـسناد  ار  هیآ 

یم شیامزآ  يدوز  هب  نم  زا  دـعب  نم  تما  یلع  يا  : » دومرف سپ  تسا ؟ هداد  ربخ  ام  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  يا  هنتف  هچ  نیا  ادـخ 
.(3)« دنوش
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«{ ُمیلَعلا ُعیمَّسلا  َوهَو  ٍتآل    ِ هّللا لَجأ  َّناف    ِ هّللا َءاِقل  اوجرَی  َناک  نَم  }

اونش و وا  دسر و  یم  ارف  هدرک  نییعت  ادخ  هک  ار  یتدم  اریز  دشوکب ؛) وا  نامرف  تعاطا  رد  دیاب   ) دراد ادخ  رادید  هب  دیما  هک  یـسک 
.تسا اناد 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تسین و ندید  اجنیا  رد  اقل  يانعم  سپ  دسر ، یم  باقع  باوث و  زا  ادخ  هدعو  سپ  دوش ؛ یم  هتخیگنارب  هک  دراد  نامیا  هک  یـسک  »
.(1)« تسا ندش  هتخیگنارب  نامه  اقل 

مور هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ و 60  تایآ  دادعت  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوفعضُملا ُمه  َکئلوأف    ِ هّللا َهجو  َنودیُرت  ٍهاکز  نِم  ُمتیتآ  امَو    ِ هّللا َدنع  اُوبرَی  الَف  ساَّنلا  ِلاومأ  یف  اُوبریل  ًابر  نِم  ُمتیتآ  امَو  }

و دیزادرپ ، یم  تاکز  ناونع  هب  ار  هچنآ  .تفای و  دهاوخن  ینوزف  ادخ  دزن  دبای ، ینوزف  لاوما  رد  ات  دـیزادرپ  یم  ابر  ناونع  هب  هچنآ 
.دیا فعاضم  شاداپ  ياراد  دیبلط  یم  ار  ادخ  ياضر  اهنت 

: دومرف هیآ  نیا  نایب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هیام ار  ماحرا  هلـص  و  قلخ ، صالخا  شیامزآ  يارب  ار  هزور  و  قزر ، ببـس  ار  تاکز  و  ربک ، زا  یکاپ  يارب  ار  زامن  لاـعتم  يادـخ  »
.(2)« تسا هدرک  بجاو  هداد و  رارق  يدنواشیوخ  تنیز 
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نامقل هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 34  هکرابم  هروس  نیا 

ُتومت ٍضرأ  ِّيأب  ٌسفن  يردَت  امَو  ًادغ  ُبسکَت  اذاَّم  ٌسفن  يردَت  امَو  ِماحرألا  یف  ام  ُملعیَو  َثیغلا  ُلِّزنیَو  ِهعاسلا  ُملع  ُهدنِع    ِ هّللا َّنإ  }
{ ٌریبَخ ٌمیلع    َ هّللا َّنإ 

یسک .دناد  یم  تسا  اه  محر  رد  هکار  هچنآ  و  دنک ، یم  لزان  ار  ناراب  هک  تسا  وا  تسا و  ادخ  صوصخم  تمایق  نامز  زا  یهاگآ 
.تسا هاگآ  ملاع و  دنوادخ  دریم ؟ یم  ینیمزرس  هچ  رد  دناد  یمن  دروآ و  یم  تسد  هب  هچ  ادرف  دناد  یمن 

بـسک هچ  ادرف  هکنیا  رتخد ، رـسپ و  زا  تسا  نانز  ماحرا  رد  هچنآ  هب  ملاع  ناراب ، ندـش  لزان  تماـیق ، زور  نتـسناد  روما ؛ جـنپ  نیا 
ماما هک  هنوگ  نآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  اـه  نیا  همه  وا ، رب  گرم  ندوب  ناـهنپ  درک ، دـهاوخ 

(2).(1) دوب ناهنپ  تفگ ، یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هدجس هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 30  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوُوتسَی ًاقساَف َال  َناک  نمَک  ًانمؤم  َناک  نمفَأ  }

523 ص :

.5/169 روثنملا : ّردلا  - - 1
هیآ 26 رد  هک  روط  نامه  دهد  یم  ار  نآ  ملع  دهاوخب  هک  ره  هب  لاعتم  يادخ  اّما  تسا ، لاعتم  يادخ  صتخم  بیغ  ملع  هتبلا  - - 2
هک تسا  یلوسر  ام  ربمایپ  ًانیقی  هک  ...لوسر ) نم  یضترا  نم  ّالا  ًادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  : ) دیامرف یم  نج  هروس  و 27 

اهیحون بیغلا  ءابنا  نم  کـلت  : ) دـیامرف یم  دوه  هروس  هیآ 49  زین  دـنک و  هاگآ  بیغ  ملع  هب  ار  وا  هک  دراد  تیاـضر  لاـعتم  يادـخ 
امو ناک  ام  ملع  هتعدواو  : ) دـنا هدومرف  هبدـن  ياعد  رد  هک  روط  نامه  و  اذـه )...  لبق  نم  کموق  ـالو  تنأ  اـهملعت  تنک  اـم  کـیلا 

(. کقلخ ءاضقنا  یلا  نوکی 
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.دنتسین ربارب  ود  نیا  زگره  هن  تسا ،؟ قساف  هک  تسا  یسک  نوچمه  دشاب  نامیا  اب  هک  یسک  ایآ 

راختفا وا  رب  درک ، یم  هرجاشم  ماما  اب  هک  دـش  لزان  طیعم » یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو   » مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هراـبرد  هیآ  نیا 
.ما هنومن  هورگ  رد  نم  رتزیت و  وت  زا  ما  هزین  رت و  هداس  وت  زا  منابز  هّللاو  نم  تفگ : یم  درک و  یم 

: دومرف وا  هب  ماما 

.(1)« َنوُوتسَی ًاقساَف َال  َناک  نمَک  ًانمؤم  َناک  نمفَأ  : » ار هیآ  درک  لزان  ادخ  سپ  یقساف ،» وت  وش ، تکاس  »

بازحالا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 73  هکرابم  هروس  نیا 

َنیرجاهُملاَو َنینمؤملا  َنم  هّللا  ِباتک  یف  ٍضعِبب  یلوَأ  مُهضَعب  ِماحرألا  اولوأَو  مُهتاهَّمُأ  ُهجاوزأَو  ْمِهـسفنأ  نِم  َنینمؤملِاب  یلوَأ  ُّیبّنلا  }
{ ًاروطسَم ِباتکلا  یف  َکلذ  َناک  ًافورعم  مُکئایلوَأ  یلإ  اولَعفت  نَأ  َّالإ 

زا ادخ  باتک  قبط  نادنواشیوخ  دـنا و  ناشیا  ناردام  مکح  رد  ناشنارـسمه  و  تسا ، رت  مدـقم  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ 
نیا هک  دننک  یکین  دوخ  ناتسود  هب  دنهاوخب  هک  نآ  رگم  دنراد ، مدقت  تیولوا و  ثرا ) رد   ) رگیدکی هب  تبـسن  نارجاهم  نانمؤم و 

.تسا هدش  هتشون  ادخ  باتک  رد  مکح 

524 ص :

.2/170 یّمقلا : ریسفت  - - 1
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یلص ادخ  لوسر  دزن  هب  سپ  مدید ؛ يریگ  تخس  وا  زا  و  مدرک ، تکرـش  نمی  گنج  رد  یلع  اب  تسا : هتفگ  هدرک ، تیاور  هدیرب » »
درک و رییغت  شتروص  گـنر  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـید  مدرک ، ییوگدـب  یلع  زا  متفر و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا 

: دومرف

.»؟ متسین مدقم  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  نم  ایآ  هدیرب ،» يا  »»

.(1){ ُهالوَم ٌّیلعَف  ُهالوَم  ُتنُک  نَم  : } دومرف .ادخ  لوسر  ای  ارچ ، متفگ :

.تسا کیرش  وا  اب  نآ  رد  شملع  رهش  هزاورد  شیصو و  هک  تسا  تیالو  نیا  و  تسا ، یتاذ  تیالو  نانمؤم  رب  ادخ  لوسر  تیالو 

َبهذـُیل   ُ هّللا ُدـیُری  امَّنإ  ُهلوسرَو    َ هّللا َنعطأَو  َهاـکَّزلا  َنیتآَو  َهـالَّصلا  َنمقأَو  یلوُـالا  ِهیلهاـجلا  جُّربت  نجَّربتت  ـالَو  َّنکتُوُیب  یف  َنرقَو  }
{ اریهطَت مکَرهُطیَو  ِتیبلا  َلهأ  َسجرلا  ُمکنع 

ادـخ و دـیهدب و  تاکز  دـیراد ، اپ  هب  زامن  دـیوشن و  رهاظ  شیارآ  اب  میدـق  تیلهاج  راگزور  دـننام  دینیـشنب و  ناـتیاه  هناـخ  رد  «و 
هزیکاپ ـالماک  ار  امـش  و  هدرک ، رود  تیب  لـها  امـش  زا  ار  یگدولآ  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسین  نیا  زج  .دـینک  تعاـطا  ار  شلوسر 

« .دنک

مالـسلا و هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  قـح  رد  ًاریهطَت } مکَرهُطیَو  ِتیبـلا  َلـهأ  َسجرلا  ُمکنع  َبهذـُیل    ُ هّللا ُدـیُریامَّنإ  : } همیرک هیآ  نیا 
یکی رد  لیصفت  هب  ار  بلطم  نیا  ام  هدش و  لزان  مالسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  شنادنزرف  ود  ملاع و  ود  نانز  يوناب  همطاف  وا  رـسمه 

.میا هدرک  نایب  لماک  روط  هب  همانشناد  نیا  تادلجم  زا 

{ ًاریثک ًارکذ    َ هّللا اورکْذا  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }

« .دینک دایرایسب  ار  ادخ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  » 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

525 ص :

.5/182 روثنملا : ّردلا  - . 1
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هب ناهنپ  رد  دندرک و  یم  دای  راکـشآ  روط  هب  ار  ادخ  نیقفانم  تسا ، هدرک  دای  دایز  ار  ادخ  دنک ، دای  یناهنپ  رد  ار  ادـخ  هک  یـسک  »
دـننک و یم  يراک  ایر  مدرم  اب  ، » (2)(1){ ًالیلَق َّالإ    َ هّللا َنورکذَـی  الَو  َساَّنلا  َنوءاُری  دومرف ...{: لجوزع  يادـخ  سپ  .دـندوبن  وا  دای 

« .دننک یم  دای  یکدنا  ار  ادخ 

{ ًامیلسَت اومِّلسَو  ِهیلَع  اوُّلَص  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  ِّیبَّنلا  یلَع  َنوُّلُصی  ُهَتکئالمَو    َ هّللا َّنإ  }

دییوگب مالـس  دـیتسرف و  دورد  وا  رب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  .دنتـسرف  یم  دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتـشرف  ادـخ و  نامگ  یب  » 
« .هتسیاش یمالس 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یتقو دنک ، یم  لوبقار  امش  رب  وا  ياعد  دمحم و  مان  ماگنه  ار  امـش  ياعد  لاعتم  يادخ  اریز  دیتسرفب ؛ دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد  »
.(3)« نآ ریغ  رد  ای  دیشاب  زامن  رد  هچ  دیتسرفب  وا  رب  دورد  سپ  ِّیبَّنلا ،} یلَع  َنوُّلُصی  ُهَتکئالمَو    َ هّللا َّنإ  : } دیدناوخ اهامش  هک 

{ ًالوهَج ًامولَظ  َناک  هَّنإ  ُناسنإلا  اهَلمحَو  اهنِم  َنقفشأَو  اهَنلمحَی  نَأ  َنیبَأف  ِلابجلاَو  ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  یلَع  َهنامألا  انضرَع  اَّنإ  }

نآ زا  دـندز و  زابرـس  نآ  لـمحت  زا  اـه  نآ  میدرک و  هضرع  اـه  هوک  نیمز و  اـه ، نامـسآ  رب  ار  فـیلکت ) راـب  یهلا و   ) تناـما اـم  » 
« .دوب نادان  يرگمتس  وا  یتسار  هب  درکن ) فیلکت  يادا  یلو   ) تفرگ شود  رب  ار  نآ  ناسنا  یلو  .دندیساره 

526 ص :

.142 ءاسنلا : - - 1
.6/331 نازیملا : - - 2

.2/613 لاصخلا : - - 3
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: دومرف نآ  نأش  تمظع  تناما و  تیمها  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ياه نیمز  هتـشارفارب ، ياه  نآمـسآ  رب  ار  یهلا  تناما  تسا ، راک  نایز  دزادرپن  ار  اه  تناما  هک  سک  نآ  دـینک  ادا  ار  تناما  اـنامه  »
دوب انب  رگا  دنتفریذپن  اما  دـندرک ؛ هضرعدوش  یمن  تفای  رت  عیـسو  رتگرزب و  رتدـنلب ، اه  نآ  زا  هک  هتـشاد ، اپ  هب  ياه  هوک  هدرتسگ و 

زا و  دندیسرت ، یهلا  رفیک  زا  اما  ؛ دندوب نانآ  دنز  زابرس  تناما  نتفریذپ  زا  يدنلبرس  يدنمناوت و  ضرع و  لوط و  لیلد  هب  يزیچ  هک 
ًامولَظ َناک  هَّنإ  : } دومرف ادـخ  هک  تسا  ناسنا  نآ  تشادـن و  یهاگآ  اه  نآ  زا  رت  ناوتان  هک  دنتـشاد ، یهاگآ  تناما  لـمحت  بقاوع 

.(1)« تسا نادان  راک  متس  ناسناانامه  {، » ًالوهَج

527 ص :

هب هک  هدـش  هداد  روتـسد  هک  تسا  هدـش  دراو  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  يرایـسب  تایاور  ننـست  لـها  بتک  رد  . 318 هغالبلا : جـهن  - . 1
صاصتخا تایاور  نیا  رکذ  هب  ار  یباب  نانآ  یئاور  بتک  رد  یتح  دننک و  رکذ  ار  ترضح  نآ  (ص ) مرکا لوسر  هب  تاولـص  ماگنه 

ج 3، يردخلا ، دیعس  یبا  دنسم  دمحا ، دنسم  ص 42 ؛ هالصلا ، نم  هلبقلا  لابقتسا  باتک  نمو  باب  یعفاش ، دنسملا ، باتک  .دنا  هداد 
دیمح یبا  ثیدح  جو 5 ، ص 274 ؛ ورمع ، نب  هبقع  دوعسم  یبا  ثیدح  جو 5 ، ص 243 ؛ هزجع ، نب  بعک  ثیدح  و ج 4 ، ص 47 ؛

ج 6، يراخب ، حیحـص  و 310 ؛ ص 309  ملـسو ،!! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هالـصلا  باب  ج 1 ، یمراد ، ننـس  ص 424 ؛ يدعاسلا ،
هللا یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  باب  تاوعدلا ، باتک  جو 7 ، ص 27 ؛ یبنلا ،...  یلع  نولصی  هتکئالمو  هللا  نا  هلوق  باب  بازحالا ، هروس 

هماقا باتک  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 17 و 16 ؛ دهشتلا ، دعب  یبنلا  یلع  هالـصلا  باب  ج 2 ، ملسم ، حیحص  ص 157 ؛ ملسو ،!! هیلع 
باب هالصلا ، باتک  ج 1 ، دواد ، نبا  ننس  ات 294 ؛ ات 906 ص 292  ج 903  مّلسو ،!! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  باب  هالـصلا ،
هفـص یف  ءاج  ام  باب  ج 1 ، يذمرت ، ننس  ات 222  ات 382 ص 221  ح 976  دهشتلا ، دعب  ملسو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هالـصلا 

ج 3، یئاسنلا ، ننس  ص 38 ؛ ح 3273 ، بازحالا ، هروس  جو 5 ، ح 482 ؛ ص 301 و 302 ، ملسو ،!! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا 
ج 2، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ات 49 . ص 47  ملسو !! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلاب  رمالا  باب  دهشتلا ، باجیا  باب  وهسلا ، باتک 

یلص یبنلا  یلع  هالصلا  بوجو  باب  صو 378 و 379 ، ات 148 ، ص 146  دهشتلا ، یف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالـصلا  باب 
،17 ص 19 -  ج 6 ، یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  66 ؛ ص 53 -  ، 73 ح 56 -  یمضهج ، (ص ،) یبنلا یلع  هالصلا  لضف  ملـسو !! هیلع  هللا 

( ققحم . ) 9883 ح 9875 ،  ملسو ،!! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  فیک  باب 
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أبس هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 54  هکرابم  هروس  نیا 

یف ْمهَو  اولمَع  امب  ِفعِّضلا  ُءازج  ْمهل  کئلوأَف  ًاحلاص  َلمعَو  َنمآ  ْنم  َّالإ  یفلُز  انَدـنِع  مُکبِّرُقت  یتَّلاـِب  مکُدـالوأ  ـالَو  ْمُکلاومأ  اـمَو  }
{ َنونِمآ ِتافُرُغلا 

هدرک هتسیاش  راک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  رگم  دنک ، کیدزن  ام  هاگـشیپ  هب  ار  امـش  هک  تسین  يزیچ  ناتنادنزرف  لاوما و  و  » 
« .دوب دنهاوخ  لیلد  هدوسآ  یتشهب )  ) ياه هفرغ  رد  اه  نآ  تسا و  فعاضم  شاداپ  دنا  هدرک  هچنآ  هب  ار  اه  نآ  هک  دنشاب ،

: هدرک ریسفت  نخس  نیا  اب  هیآ  رد  ار  فعاضم » شاداپ   » مالسلا هیلع  ماما 

و دوش ، یم  هداد  شاداپ  ربارب  دـصتفه  ات  ار  نآ  دـننام  ربارب و  هد  لمع ، ره  هب  سپـس  دوش ، یم  باسح  اه  نآ  يارب  تماـیق  زور  اـت  »
ازَج : } دیامرف یم  لجوزع  يادخ 

ِفعِّضلا ُءازج  ْمهل  کئلوأَف  : } دومرف و  باسح ، هب  تسا  یـششخب  تراـگدرورپ و  زا  تسا  یـشاداپ  ، (1){ ًاباسِح ًءاـطع  َکِّبر  نِم  ًء 
( یتـشهب  ) ياـه هفرغ  رد  اـه  نآ  تسا و  فعاـضم  شاداـپ  دـنا ، هدرک  هچنآ  هب  ار  اـه  نآ   (2){ َنونِمآ ِتاـفُرُغلا  یف  ْمهَو  اولمَع  اـمب 

.دوب دنهاوخ  هدوسآ 

528 ص :

.36 أبن : - - 1
.26 یسوطلا : خیشلا  یلامأ  - - 2
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{ َنیقزاَّرلا ُریخ  َوهَو  ُهفلُخی  َوهف  ٍءیش  نِم  ُمتقفنأ  اَمو  ُهل  ُردقیَو  ِهدابِع  نِم  ُءاشی  نِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  یِّبر  َّنإ  ُلق  }

ره .دریگ و  یم  گنت  وا  يارب  ای  دهد ، یم  تعـسو  دهاوخب  شناگدـنب  زا  مادـک  ره  يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  دـیدرت ، یب  وگب :
.تسا هدنهد  يزور  نیرتهب  وا  .دهد  یم  ار  شضوع  ادخ  دیدرک ، قافنا  هچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دیامرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  »

اب ار  زور  نآ  سحن  تسا ، یسحن  تعاس  يزور  ره  يارب 

زا ...ُهفلُخی »  َوهف  ٍءیش  نِم  ُمتقفنأ  اَمو  دومرف ...« : یم  ادخ  مدینش  نم  دیناوخب  ار  ینیـشناج  هاگیاج  دومرف : سپـس  دینک ، عفد  هقدص 
(1) »؟ دوش نیشناج  هنوگچ  ینکن  قافنا  رگا  و  دوش ، یم  نیشناج  دنام و  یم  نآ  دیدرک ، قافنا  هچ  ره  يزیچ  ره 

رطاف هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 45  هکرابم  هروس  نیا 

یلَع   َ هّللا َّنإ  ُءاشَی  اَم  ِقلخلا  یف  ُدیزَی  َعابُرَو  َثُالثَو  ینثَّم  ٍهِحنجأ  یلوُأ  ًالـسُر  ِهکئالملا  ِلعاج  ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  ِرطاف    ِ هّلل ُدمَحلا  }
{ ٌریدَق ٍیَش  ِّلک 

هـس هناگود و  ياه  لاب  ياراد  هک  داد  رارق  ینالوسر  ار  ناگتـشرف  و  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  هدندروآ  دیدپ  هک  ار  يادـخ  ساپس 
.تسا اناوت  زیچ  ره  هب  ادخ  هک  اریز  دیازفا ؛ یم  دهاوخب  هچ  ره  شنیرفآ  رد  دنا و  هناگراهچ  هناگ و 

529 ص :

.5/239 روثنملا : ّردلا  - - 1

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 920 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_170_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدومرف  هتفگ و  نخس  هکئالم  تقلخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

تنوکس تیاه  نآمسآ  رد  يدرک و  قلخ  ار  هکئالم  «و 

نیرت هدنسرت  دنتـسه و  وت  هب  قلخ  نیرتاناد  اه  نآ  تسین ، اه  نآ  نیب  رد  تیـصعم  درادن و  دوجو  تلفغ  یتسـس و  اه  نآ  رد  يداد ،
هار وهس  اه  نآ  لقع  رد  دریگ و  یمن  باوخ  ار  اه  نآ  وت ، تعاط  هب  اه  نآ  نیرت  لماع  وت و  هب  تاقولخم  نیرت  کیدزن  تتاقولخم ،

رادقم یب  بآ  زا  دنریگ و  یمن  رب  رد  ار  اه  نآ  اه  محر  دنریگ ، یمن  رارق  بالصا  رد  دوش ، یمن  داجیا  ناشندب  رد  یتسـس  درادن و 
تیحو رب  و  یتشاد ، یمارگ  تدوخ  راوج  رد  يداد و  تنوکـس  تیاه  نآمـسآ  رد  يا و  هدیرفآ  ار  اه  نآ  سپ  دـنا ؛ هدـشن  هدـیرفآ 
دندوبن يوق  اه  نآ  دوبن  وت  تردق  رگا  يدرک ، كاپ  ار  اه  نآ  هانگ  زا  يدومن و  ظفح  اهالب  زا  تافآ و  زا  ار  اه  نآ  و  يدرک ، نمیا 

ماقم و اب  اه  نآ  دـندوبن ، اه  نآ  يدوبن  وت  رگا  دـندرک و  یمن  تعاطا  دوبن  وت  تمحر  رگا  دـندش ، یمن  تیبثت  دوبن ، وت  تابث  رگا  و 
هب هچنآ  زا  رگا  دـنرادن ، وت  نامرف  زا  یتلفغ  نیرت  مک  دـنرادروخرب ، وت  دزن  رد  هک  یـشزرا  زاو  وت  زا  ناشتعاط  و  دـنراد ، هک  یتیزم 

دنناد یم  دنریگ و  یم  داریا  شیوخ  هب  و  دنرامـش ، یم  زیچان  کچوک و  ار  دوخ  ياهراک  همه  دنـشاب ، هاگآ  تسا  هدش  هداد  اه  نآ 
شیامزآ یتسرد  هب  ار  ناگدنب  يدوبعم و  هدننیرفآ و  هک  تسا  ازـس  ار  وت  شیاتـس  ایادخ  دـندرکن ، تدابع  ار  وت  دـیاب  هک  هنوگ  نآ 

.(1)« يدرک

سی هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

530 ص :
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.دراد هیآ  یکم و 83  هکرابم  هروس  نیا 

{ ٍنیبُم ٍمامإ  یف  ُهانیصحَأ  ٍءیَش  َّلکَو  ْمُهَراثآَو  اومَّدق  اَم  ُبتکنَو  یتوَملا  یُحن  ُنَحن  اَّنإ  }

همه میـسیون و  یم  ار  هدنام  ياج  هب  ناشیا  زا  هچنآ  دنداتـسرف و  شیپ  زا  ار  هچ  ره  و  مینک ، یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  میتسه  ام  نیا 
.میا هدرمشرب  نایامن  یماما  رد  ار  زیچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرابرد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.(1)« تسا هدروآ  باسح  هب  ار  زیچ  همه  ملع  وا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  یماما  وا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  و 

.(2)« مدرب ثرا  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  منک ، یم  نایب  لطاب  زا  ار  قح  هک  متسه  نیبم  ماما  نم  هّللاو  »

ام اب  ناش  ياهتـسد  مدـنب ، یم  ار  ناشناهد  زورما  { َنوبِـسکَی اوناَک  اِمب  مُهلُجرَأ  ُدهـشَتَو  ْمِهیدـیَأ  اـنمِّلُکتَو  ْمهِهاوفَأ  یلَع  ُمتَخن  َمَویلا  }
.دهد یم  یهاوگ  دندرک  یم  مهارف  هچ  نآ  هب  ناش  ياهاپ  دنیوگ و  یم  نخس 

: تسا هدومرف  هدرک و  فیصوت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ و  یم  نخس  تمایق  زور  تشحو  هرابرد  هیآ 

دنا هداد  ماجنا  هک  یتیـصعم  ره  هب  دنوش و  یم  ایوگ  تسوپ ، اپ و  تسد و  دـنک ، یم  رهم  ار  ناش  ياهناهد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  »
.(3)« دیداد یهاوگ  ام  هیلع  رب  ارچ  دنیوگ  یم  ناشتسوپ  هب  دراد و  یم  رب  اه  نآ  ناهد  زا  ار  رهم  سپس  .دنهد  یم  یهاوگ 

531 ص :
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{ َنیِرفاَکلا یلَع  ُلوقلا  َّقحیَو  ًایح  َناَک  نم  َرذنِیل  }

.دبای ققحت  نارفاک  رب  باذع )  ) نخس دهد و  میب  تسا  هدنز  شلد  هک  ار  نآ  ات 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« تسا لقاع  صخش  یح  هب  دارم  »

{ ُنوکیَف نُک  ُهل  َلوقَی  نَأ  ًائیَش  َداَرأ  اذإ  ُهُرمأ  امَّنإ  }

.دوش یم  سپ  شاب  دیوگب  نآ  هب  هک  تسا  نیا  اهنت  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاگره  وا  نامرف 

دنک دروخرب  هک  ییادص  هب  هن  دوش ، یم  دوجوم  نآ  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  ندوب  لاعتم  يادخ  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
لبق زا  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رهاظ  دـنک و  یم  داجیا  هک  تسا  وا  لعف  ناحبـس  يادـخ  مالک  انامه  دوش ، هدینـش  هک  ییادـن  هب  هن  و 

.(2)« دوب مود  يادخ  دوب  میدق  زا  رگا  تسا و  هتشادن  دوجو 

تافاص هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 182  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِبکاَوکلا ٍهنیِزب  اَینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنیَز  اَّنإ  }

.میتسارآ نارتخا  رویز  هب  ار  ایند  نامسآ  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیمز رد  هک  ییاهرهش  دننام  دنتسه  ییاهرهش  دنا ؛ نامسآ  رد  هک  یناگراتس  »

532 ص :
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.(1)« تسا

( َنولوؤسَم ْمهَّنإ  مهوُِفقَو  )

.دش دنهاوخ  تساوخزاب  هک  دیراد  هگن  ار  اه  نآ  و 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  ار  ناگدنب  هک  تسا : هدرک  تیاور  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يردخ » دیعـس  وبا  »
.(2) دننک یم  لاؤس 

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاصخ  رد  و 

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »

زا هدرک ، مامت  زیچ  هچ  رد  هک  شرمع  زا  دننک ؛ لاؤس  وا  زا  زیچ  راهچ  زا  ات  درادرب  مدق  زا  مدق  دنراذگ  یمن  ار  يا  هدـنب  تمایق  زور 
یتسود زا  هدرک و  جرخ  یهار  هچ  رد  هدروآ و  تسد  هب  اجک  زا  هک  شلام  زا  هدناسر ، يریپ  هب  ار  نآ  يزیچ  هچ  رد  هک  شا  یناوج 

«. تیب لها  اب 

{ ِنیدهیَس یِّبَر  یلإ  ٌبهاذ  یِّنإ  َلاقَو  }

.درک دهاوخ  تیاده  ارم  وا  مور ، یم  مراگدرورپ  يوس  هب  يدوز  هب  نم  دومرف : میهاربا  و 

: دومرف درک  لاؤس  وا  زا  دوب  هیآ  نیا  رد  هک  يا  ههبش  زا  يدرم  هک  یتقو  ریز  ثیدح  رد  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دـشاب هتـشادن  رـشب  مالک  هب  تهابـش  ودشاب  یم  شلیزنت  زا  ریغ  شلیوات  لجوزع ، يادـخ  باتک  زا  يزیچ  اسب  هچ  مزومآ  یم  وت  هب  »
: تسا لیبق  نیا  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  هدومرف  دشاب ، یفاک  هّللا  ءاشنا  وت  يارب  هک  مهد  یم  ربخ  وت  هب  ار  نآ  زا  یتمسق 
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یلا هبرق  داهتجا و  تدابع و  ادخ  هب  وا  ندروآ  يور  شراگدرورپ ، يوس  هب  وا  نتفر  سپ  ِنیدهیَس ،} یِّبَر  یلإ  ٌبهاذ  یِّنإ  َلاقَو  }... 
.(1) »؟ تسا شلیزنت  زا  ریغ  نآ  لیوأت  هک  ینیب  یمن  ایآ  دوب ، لجوزع  هّللا 

{ َنیسای لآ  یلَع  ٌمالَس 

.نیسای لآ  رب  مالس 

.(2)« میتسه نیسای  لآ  ام  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیسای  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هروس ص

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 88  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِباسِحلا ِموی  َلبق  انِِّطق  انَّل  لِّجع  انِّبر  اولاقَو  }

.هدب باذع )  ) زا ار  ام  مهس  رتدوز  هچ  ره  باسح  زور  زا  شیپ  اراگدرورپ  دنتفگ : توخن  يور  زا  و 

.(3)« باذع زا  اه  نآ  بیصن  ینعی  : » دومرف انّطق )  ) ریسفت رد  مالسلا  هیلع  ماما 

{ ِباجحلِاب ْتراَوت  یَّتح  یِّبر  ِرکِذ  نع  ِریخلا  َّبح  ُتببحأ  یِّنإ  َلاقَف  }

هک ارچ   ) مدرک باختنا  وا  ای  رطاخ  هب  مراد و  تسود  رایـسب  مراگدرورپ  رطاخ  هب  ار  نابـسا  نیا  یتسود  تدش  نم  تفگ : نامیلـس » »
.دندش رود  مشچ  زا  هکنیا  ات  درک  یم  هاگن  اهنآ  هب  هراومه  و  دنداهج ) رازبا 
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: دومرف مدیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  هیآ  نیا  تفگ : سابع » نبا  »

.»؟ سابع رسپ  يا  تسا  هدیسر  هچ  وت  هب  نآ  هرابرد  »

نآ دندروآ  ار  اه  بسا  تفگ : سپ  تشذگ ، زامن  تقو  ات  دوب ، لوغشم  نابسا  ندید  هب  نامیلس » : » دیوگ یم  بعک »  » مدینـش متفگ :
تدم 14 هب  ار  وا  کلم  ادخ  و  دندش ، هتشک  ات  دندز  اه  نآ  ياه  قاس  ندرگ و  رب  ریشمش  اب  داد  روتـسد  سپ  دوب ؛ بسا  هدراهچ  اه 

.تشکار اه  نآ  درک و  ملظ  اه  بسا  هب  اریز  تفرگ ؛ وا  تسد  زا  زور 

هب باتفآ  بورغ  ات  تشاد  ار  نمـشد  اب  داهج  دـصق  هک  زور  کی  رد  نامیلـس  تفگ : غورد  بعک » : »» دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
رما هب  تفگ : سپ  دوب ، لوغشم  اه  بسا  یسررب 

ادخ ناربمایپ  انامه  .دناوخ  شتقو  رد  ار  رصع  زامن  تشگرب و  سپ  دینادرگ ؛ رب  نم  يارب  ار  دیشروخ  هک  نیلکوم  ياه  هکئالم  ادخ 
.(1)« دنا كاپ  نمیا و  اطخ  زا  اه  نآ  اریز  دنهد ؛ یمن  مه  ملظ  هب  روتسد  دننک و  یمن  ملظ 

و72 َنیدجاَس } ُهل  اوعقَف  یحور  نم  ِهیف  ُتخفنَو  ُهتیَّوس  اذإف  ٍنیط *  نِم  ًارَشب  ٌقلاخ  یِّنإ  ِهکئالملل  َکُّبر  َلاق  ذإ  }

زا مدیـشخب و  ماظن  ار  نآ  هک  یماگنه  منیرفآ ، یم  لِگ  زا  يرـشب  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  روایب ، دای  هب  و 
.دیتفا هدجس  هب  وا  يارب  مدیمد  نآ  رد  دوخ  حور 

دوب ادخ  يارب  هدجس  نامه  هک  مدآ  يارب  وا  دوجس  زا  هک  هتخادرپ  وا  ربکت  سیلبا و  هب  شیاه ، هبطخ  زا  یضعب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
و دـیزگرب ، دوخ  يارب  ار  ود  نآ  و  دیـشوپ ، یگرزب  تزع و  ساـبل  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیزرو ، ربـکت 

.دیزگرب شیوخ  یگرزب  يارب  ار  ود  نآ  تشادزاب و  ود  نآ  زا  ار  نارگید 

535 ص :

.8/741 نایبلا : عمجم  - - 1
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ناگتشرف ور  نیا  زا  .دزیخرب  زیتس  هب  ادخ  اب  یهلا  ییایربک  تزع و  يوزرآ  رد  هک  داتـسرف  یـسک  نآ  رب  ار  شیوخ  نیرفن  تنعل و  و 
یناهنپ اه و  لد  رارـسا  هب  هاگآ  هک  ناحبـس  دنوادخ  سپ  دنک ، ادـج  ناشک  ندرگ  زا  ار  نانتورف  ات  دومزآ  نادـب  ار  شیوخ  کیدزن 

ُهکئالملا َدجـسَف  َنیدـجاَس *  ُهل  اوعقَف  یحور  نم  ِهیف  ُتخفنَو  ُهتیَّوس  اذإف  ٍنیط *  نِم  ًارـَشب  ٌقلاخ  یِّنإ  دومرف ...{ : تسا  نورد  ياـه 
.مدـیمد شیوخ  حور  زا  وا  رد  مدرک ، لماک  ار  نآ  هک  یماگنه  منیرفآ ، یم  لِـگ  زا  ار  يرـشب  نم  ...َسیلبإ } ـَّالإ  َنوُعمجأ *  مهُّلک 

هب مدآ  رب  تفرگ و  ارف  تداسح  بصعت و  ار  وا  هک  سیلبا  رگم  دـندرک ، هدجـس  یگمه  ناگتـشرف  سپ  دـینک ، هدجـس  وا  يارب  سپ 
نمـشد .دـش و  مدآ  ربارب  رد  بصعت  راـچد  تسا ، شتآ  زا  هک  شدوـجو  لـصا  لـیلد  هب  و  تخورف ، رخف  كاـخ  زا  شتقلخ  تهج 

و تساخرب ، ادخ  اب  ینمشد  هب  ربکت  سابل  ندیشوپ  اب  .دش و  دنوادخ  ربارب  رد  بصعت  ربک و  راذگ  هیاپ  نیربکتم ، هدرک  رس  دنوادخ 
کچوک شا  ینیب  گرزب  دوخ  لیلد  هب  ار  وا  دنوادخ  هنوگچ  هک  دینیب  یمن  ایآ  .درک  جراخ  شیوخ  نت  زا  ینتورف  عضاوت و  سابل 

ایهم شیارب  ار  خزود  شتآ  ترخآ  رد  و  درک ، شدرط  اــــیند  رد  و  راوــــخ ، ار  وا  شیزاورپ  دــــنلب  تـــهج  هــــب  و  درک ، ریقح  و 
(2).(1)« دینادرگ

رمز هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 75  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوقَّتملا ُمه  َکئلوأ  ِهب  َقَّدصَو  ِقدِّصلاب  َءاج  يذَّلاَو  }

.دنناراکزیهرپ نانآ  دنک ، قیدصت  ار  نآ  هک  یسک  و  دیوگب ، تسار  نخس  هک  یسک 
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.74-71 ص : - - 1
.286-285 هغالبلا : جهن  - - 2
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نب یلع  درک ، قیدصت  ار  وا  هک  نآ  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تفگ : یتسرد  هب  نخس  هک  یسک  نآ  تسا  هدمآ 
.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

َّنإ ًیمـسُم  ٍلجأ  َیلإ  يَرخألا  ُلسُریَو  َتوملا  اهیَلَع  یـضَق  یتَّلا  ُکسُمیَف  اهِماَنم  یف  ْتمَت  ْمل  یَّتلاَو  اهتوَم  َنیح  َسفنـألا  یَّفوتَی    ُ هّللا }
{ َنورکفَتَی ٍموقل  ٍتایال  َکلذ  یف 

نامرف هک  ار  یحاورا  سپس  دریگ ؛ یم  باوخ  ماگنه  هب  دنا  هدرمن  هک  ار  یحاورا  .دنک  یم  ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا  دنوادخ 
رما نیا  رد  ات  دـنادرگ ، یم  زاب  ار  دـننامب  هدـنز  دـیاب  نیعم  یتدـم  ات  هک  يرگید  حاورا  و  دراد ، یم  هگن  ار  هدـش  رداص  ناش  گرم 

.دننک یم  هشیدنا  هک  یناسک  يارب  تسا  ینشور  ياه  هناشن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیسرپ ، دوب  هدش  هبتشم  تایآ  زا  وا  يارب  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يدرم 

، دریگ یم  ار  امش  حور  و  هدش ، رومام  امش  رب  گرم  وگب  هتشرف  هب  ، (1){ ...ْمِکب َلکُو  يذَّلا  ِتوملا  ُکلم  مُکاَّفَوتی  ُلق  : } هدومرف وا  »
.دنادرگ یم  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  ارامش  سپس 

.دنک یم  ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا  دنوادخ  ، (2){ ...اهتوَم َنیح  َسفنألا  یَّفوتَی    ُ هّللا : } دومرف وا 

.دننک یمن  یهاتوک  اه  نآ  دنریگ و  یم  ار  وا  ناج  ام  ناگداتسرف  ماگنه  نیا  رد  ، (3){ َنوطِّرُفیال ْمهَو  انلسُر  ُهتفَوت  : }... دومرف وا 

ملظ دوخ  هب  دنریگ ، یم  ار  ناش  حور  گرم ، ناگتشرف  هک  اه  نامه  ، (4){ ...مِهسُفنأ یملاَظ  ُهکئالَملا  مُهاَّفَوتت  َنیذَّلا  : }... دومرف وا 
.دندوب هدرک 

537 ص :

.11 هدجسلا : - - 1
.42 رمزُّلا : - - 2

.61 ماعنالا : - - 3
.28 لحنلا : - - 4
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رد دنریگ ، یم  ار  ناش  حور  گرم ، ناگتشرف  هک  اه  نامه  ، (1){ ...ْمکیلَع ٌمالس  َنولوقَی  َنیبِّیط  ُهکئالَملا  ُمهاَّفوتَت  َنیذَّلا  : } دومرف وا 
یم ریبدت  ار  روما  دهاوخب  هنوگ  ره  یلاعت  كرابت و  يادـخ  سپ  امـش ، رب  مالـس  دـنیوگ  یم  اه  نآ  هب  دـنا  هزیکاپ  كاپ و  هک  یلاح 

.دنک یم  لکوم  دهاوخب ، هنوگره  و  دهاوخب ، ار  شقلخ  زا  مادک  ره  و  دنک ،

زا مادک  ره  يارب  شصوصخم  کئالم  زا  دنک ، یم  لکوم  دهاوخب  هک  شتاقولخم  زا  یصاخ  دارفا  هب  لاعتم  يادخ  ار  توملا  کلم 
فیعض يوق و  اه  نآ  نیب  رد  اریز  دنک ؛ ریـسفت  مدرم  همه  يارب  ار  ملع  مامت  ات  .دنک  یم  لکوم  و  هداتـسرف ، دهاوخب  هک  شتاقولخم 

دنک و ناسآ  وا  يارب  ار  نآ  لمح  ادخ  هکنیا  رگم  دنرادنار ، نآ  لمح  ناوت  اه  یضعب  دنراد و  ار  نآ  لمح  ناوت  اه  یضعب  .تسا و 
.دنک کمک  وا  هب  شصاخ  ایلوا  زا 

زا کی  ره  تسد  هب  ار  دارفا  ياه  ناج  هک  تسا  وا  و  دـنک ، یم  هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  ادـخ  ینادـب  هک  تسا  یفاـک  وت  يارب  و 
.(2)« دریگ یم  اه  نآ  ریغ  هکئالم و  زا  شتاقولخم 

{ ُمیحَّرلا ُروفغلا  َوه  ُهَّنإ  ًاعیمَج  َبونُّذلا  ُرفغَی    َ هّللا َّنإ    ِ هّللا ِهمحر  نِم  اوطَنقَت  مهِسُفنأ َال  یلَع  اوفَرسأ  َنیذَّلا  َيدابع  ای  ُْلق  }

؛ دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  انامه  دیوشن  دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  وگب ، دـنا  هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  هب  هک  نم  ناگدـنب  هب 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  وا  اریز 

538 ص :

.32 لحنلا : - - 1
.دیحوتلا زا  لقن  ، 17/276 نازیملا : - - 2
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دروم رد  ...مهِـسُفنأ } یلَع  اوفَرـسأ  َنیذَّلا  َيداـبع  اـی   }... هیآ نیا  زا  رت  هدرتسگ  نآرق  رد  يا  هیآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.(1) درادن دوجو  دنوادخ  تمحر 

ِتایآ ْمُکیلع  َنولتَی  ْمکنِم  ٌلسُر  ْمِکتأی  ْملَأ  اُهتنَزخ  ْمهل  َلاقَو  اـُهباوبأ  ْتحُتف  اـهوؤاج  اَذإ  یَّتح  ًارمُز  مَّنهج  َیلإ  اورفَک  َنیذَّلا  َقیـسَو  }
{ َنیرفاکلا یلَع  ِباذعلا  ُهملَک  تَّقح  نکلَو  یَلب  اولاَق  اَذه  ْمکِموی  َءاقل  ْمکَنورذُنیَو  ْمکِّبر 

دوش یم  هدوشگ  نآ  ياهرد  دنسر  یم  خزود  هب  هک  یماگنه  دنوش  یم  هدنار  منهج  يوس  هب  هورگ  هورگ  دندش  رفاک  هک  یناسک  و 
زا و  دـنناوخب ، امـش  يارب  ار  ناتراگدرورپ  تایآ  هک  دـندماین  امـش  نایم  زا  ینالوسر  ایآ  دـنیوگ : یم  اـه  نآ  هب  خزود  ناـنابهگن  و 

سپ میدرک ؛ تفلاخم  ام  دندناوخ و  ام  رب  ار  یهلا  تایآ  دـندمآ و  ناربمایپ  يرآ  دـنیوگ  دـنراد ؟ رذـحرب  ار  امـش  زور  نیا  تاقالم 
.تسا هدش  ملسم  نارفاک  رب  یهلا  باذع  نامرف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا : » دومرف تشاذـگ و  يرگید  يور  رب  ار  شیاه  تسد  زا  یکی  سپ  دراد » رارق  رگیدـکی  يور  رب  شتاقبط  دراد  رد  تفه  منهج  »
یظل نآ  يالاب  تسا ، منهج  نآ  نیرت  نییاپ  رگیدکی  يور  رب  ار  نارین  هداد و  رارق  انهپ )  ) ضرع رب  ار  تشهب  لاعتم  يادـخ  و  هنوگ ،

.(2)« تسا هیواه  ریعس  يالاب  ریعس و  میحج  يالاب  میحج  يالاب  میحج ، رقس  يالاب  رقس ، یظل  يالاب  تسا ، همطح  نآ  يالاب  تسا ،

( َنیدلاَخ اهُولُخداف  ْمتبِط  ْمکیلع  ٌمالَس  اُهتنَزخ  ْمَهل  َلاقَو  اُهباوبأ  تحُتفَو  اهوُؤاج  اَذإ  یَّتح  ًارمُز  ِهنَجلا  یلإ  ْمهَّبر  اوقَّتا  َنیذَّلا  َقیسَو  )

539 ص :

.8/785 نایبلا : عمجم  - - 1

.6/118 نایبلا : عمجم  - - 2
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تـشهب ياهرد  دنـسر  یم  نآ  هب  هک  یماگنه  .دنوش  یم  هدرب  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندرک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  یناسک  و 
.دینامب هنادواج  دیوش و  تشهب  لخاد  اه ، تمعن  نیا  داب  ناتیاراوگ  امش  رب  مالس  دنیوگ  یم  نانآ  هب  نانابهگن  و  دوش ، یم  هدوشگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم دراو  رد  نآ  زا  ناـحلاص  ادهـش و  هک  يرد  دـنوش و  یم  دراو  نآ  زا  ناقیدـص  اـیبنا و  هـک  يرد  تـسا  رد  تـشه  تـشهب  يارب  »
.(1)« دنوش یم  دراو  ام  ناتسود  نایعیش و  اه  نآ  زا  هک  رگید  رد  جنپ  و  دنوش ،

رفاغ هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  تسا و 85  یکم  هروس  نیا 

{ راَّهقلا ِدحَاولا    ِ هّلل َموَیلا  ُکلُملا  ِنمل  ٌءیش  ْمهنِم    ِ هّللا یلَع  یفخَی  َنوزراب َال  مُه  َموی  }

يارب زورما  تموکح  دوش ) یم  هتفگ  و   ) دـنام دـهاوخن  ناهنپ  ادـخ  رب  اه  نآ  زا  يزیچ  و  دـنوش ، یم  راکـشآ  ناـنآ  همه  هک  يزور 
.راهق ياتکی  دنوادخ  يارب  تسیک ؟

حاورا سپ  تسیک ، يارب  زورما  تموکح  َموَیلا ،} ُکلُملا  ِنمل  : } دیامرف یم  لجوزع  يادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
 ِ هّلل : } دنیوگ یم  وا  ججح  و  نالوسر ، ایبنا ، ،

540 ص :

ملو هللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـش  نمم  نیملـسملا  رئاس  هنم  لخدـی  باب  هدـش و  رکذ  تیاور  همادا  رد  و  407 و 408 ح 6 . لاصخلا : - - 1
تینادحو هب  تداهـش  هک  ینانآ  تسا ، ناناملـسم  ریاس  هب  طوبرم  رد  نیرخآ  هک  (ع ) تیبلا لهأ  انـضغب  نم  هّرذ  رادقم  هبلق  یف  نکی 

.دشاب هتشادن  ار  تیب  لها  ضغب  يا  هرذ  هزادنا  هب  یتح  شبلق  رد  هتشاد و  لاعتم  دنوادخ 
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زورما ، (1){ ْتبـسَک اِمب  ٍسفن  ُّلک  يزُجت  َمویلا  : } دیامرف یم  هلالج  لج  يادخ  سپـس  راهق ، ياتکی  دنوادخ  يارب  راَّهقلاِدـحَاولا ،}
.دریگ یم  ار  نآ  شاداپ  تسا  هدرک  يراک  ره  سک  ره 

: دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  ایند ، نتفر  نیب  زا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  و 

شنیرفآ زا  لبق  هک ؛ هنوگ  نآ  تسین  وا  اب  يزیچ  اهنت ، ياهنت  دـنام ، یم  یقاب  ناحبـس  يادـخ  اـهنت  ناـهج  يدوباـن  زا  سپ  اـنامه  «و 
یب .دوبن  وا  اب  يزیچ  ناهج 

زج يزیچ  و  دوش ، يرپس  اه  تعاس  اه و  لاس  دـیآ ، رـس  هب  اه  تلهم  هک  یماـگنه  نآ  رد  یناـکم  هن  يراـگزور و  هن  ناـمز  تقو و 
، دنتـشادن یتردق  دندش  هدیرفآ  هک  یماگنه  اه  هدیدپ  تسا ، وا  يوس  هب  زیچ  همه  تشگزاب  هک  دنام ، یمن  یقاب  راهق  هناگی  يادـخ 

.(2)« دندنام یم  رادیاپ  دنتسناوت  یم  رگا  اریز  دنرادن ؛ یعانتما  تردق  زین  يدوبان  ماگنه  هب  و 

تلصف هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یکم و 54  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنیِعئاط انیَتأ  اَتلاق  ًاهرَک  ْوأ  ًاعوط  اِیتئا  ِضرأللَو  اَهل  َلاقف  ٌناخُد  َیهَو  ِءامَّسلا  یلإ  يوَتسا  َّمث  }

تعاطا يور  زا  هاوخ  دیآ ، دوجو  هب  داد  روتـسد  نیمز  هب  و  دوب ، دود  تروص  هب  هک  یلاح  رد  تخادرپ ، نامـسآ  شنیرفآ  هب  سپس 
.میریگ یم  لکش  مییآ و  یم  تعاطا  يور  زا  ام  دنتفگ  اه  نآ  هارکا ، هاوخ 

: دومرف اه  نامسآ  تقلخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هاگ هیکت  نوتس و  نودب  اجرباپ ، ياه  نآمسآ  تقلخ  وا  شنیرفآ  ياه  هناشن  زا  »

541 ص :

.234 قودصلا : دیحوتلا -  - - 1
.276 هغالبلا : جهن  - - 2
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وا و يراگدرورپ  هب  اه  نآمـسآ  رارقا  رگا  .دـندرک  تباجا  گنرد  نودـب  اه  نآ  توعد و  شیوخ  تعاـطا  هب  ار  اـه  نآمـسآ  .تسا 
نانخس نتفر  الاب  ناگتشرف و  هاگیاج  شیوخ و  شرع  لحم  ار  اه  نآمسآ  زگره  دوبن ، وا  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  رد  ناش  فارتعا 

.(1)« داد یمن  رارق  شناگدنب  حلاص  کین و  لامعا  كاپ و 

{ َنولَمعَت اَّمم  ًاریثک  ُملعَی  َال    َ هّللا َّنَأ  ْمتننَظ  نکلَو  ْمکُدُولج  َالَو  ْمکُراصبَأ  َالَو  ْمُکعمَس  ْمکیلع  َدهشَی  نَأ  َنورتَتست  ْمتنُک  امَو  }

، دیتشاد میب  دوخ  نت  ياه  تسوپ  اه و  مشچ  اه و  شوگ  تداهش  زا  هک  دوبن  نیا  لیلد  هب  دیدرک ، یم  یفخم  ار  نات  هانگ  رگ  امش ا 
.دناد یمن  دیهد ، یم  ماجنا  هک  ار  یلامعا  زا  يرایسب  دنوادخ  هک  دیدرک  یم  نامگ  امش  هکلب 

.(2) تسا هدرک  ریسفت  جورف  هب  ار  هیآ  رد  دولج ) «، ) هیفنح نب  دمحم   » هب شتیصو  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

{ َنیلَفسألا َنم  اَنوکیل  انِمادقَأ  َتحت  امُهلعَجن  ِسنإلاَو  ِّنجلا  نِم  انَّالضأ  نیذَّلا  انِرأ  انِّبر  اورفَک  َنیذَّلا  َلاقَو  }

تـسپ زا  .میراذگب و  دوخ  ياپ  ریز  ات  هدب ، ناشن  ام  هب  دندرک  هارمگ  ار  ام  سنا  نج و  زا  هک  ار  ییاه  نآ  اراگدرورپ  دنتفگ  نارفاک 
.دنشاب مدرم  نیرت 

، درک زاغآ  نیمز  يور  رد  ار  تیصعم  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  هک  مدآ » نب  لیباق   » سیلبا و هب  ار  انَّالضأ } نیذَّلا   } مالـسلا هیلع  ماما 
.(3) تسا هدرک  ریسفت 

542 ص :

.261 هغالبلا : جهن  - - 1
.17/386 نازیملا : - - 2

.9/16 نایبلا : عمجم  - - 3
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يروش هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 53  هکرابم  هروس  نیا 

ْدزَّن ًهنسح  فرتقَی  نمَو  یبرُقلا  یف  هَّدوملا  ّالإ  ًارجَأ  ِهیلع  مُکلأسأ  ُلق َال  ِتاحلاَّصلا  اُولمعَو  اُونمآ  نیذَّلا  ُهدابِع    ُ هّللا ُرشُبی  يذَّلا  َکلذ  }
{ ٌروکش ٌروفغ    َ هّللا َّنإ  ًانسُح  اَهیف  ُهل 

هک ار  یناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

منک یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امـش  زا  یـشاداپ  چیه  نم  وگب  دهد ، یم  دیون  نآ  هب  دـنا ، هداد  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا 
رازگـساپس هدـنزرمآ و  دـنوادخ  هک  اریز  میازفا ؛ یم  شا  یکینرب  دـهد ، ماجنا  یکین  راک  سک  ره  و  مناکیدزن ، نتـشاد  تسود  زج 

.تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دـناوخ ار  هیآ  سپـس  ینمؤم  ره  رگم  دـنک  یمن  ظفح  چـیه  ار  ام  تدوم  هک  تسا  يا  هیآ  نآ  رد  دـش و  لزان  ام  هرابرد  مح  لا -  »
: تسا هتفگ  هدرک و  هراشا  تیمک  هدیقع  رعاش  نیا  هب  و  یبرُقلا ،} یف  هَّدوملا  ّالإ  ًارجَأ  ِهیلع  مُکلأسأ  ُلق َال  }... 

(1) ٌبرعُمَو ّیقت  اَّنم  اهلَّوأت  ًهیآ  مح  لآ  یف  مکل  اندجَو 

.تسا برع  هدش  هتخانش  راکزیهرپ و  درم  نامه  ام  رظن  زا  شلیوات  هک  میدرک  ادیپ  ار  يا  هیآ  دمحم ) لآ   ) مح لآ  هروس  رد 

{ ٌریصب ٌریبخ  ِهدابعب  ُّهنإ  ُءاشی  اَم  ٍردِقب  ُلِّزُنی  ِنکلو  ِضرألا  یف  اوغَبل  ِهدابعل  َقزِّرلا    ُ هّللا َطَسب  ْولَو  }

.دننک یم  متس  نایغط و  نیمز  رد  دشخب ، هعسوت  شناگدنب  يارب  ار  يزور  دنوادخ  هاگ  ره  » 

543 ص :

.9/43 نایبلا : عمجم  - - 1
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« .تسا انیب  هاگآ و  شناگدنب  هب  تبسن  اریز  دنک ؛ یم  لزان  دناد ) یم  تحلصم  و   ) دهاوخ یم  هک  يرادقم  هب  ور  نیا  زا 

ار ایند  سپ  دوب  ام  رد  ایند  رگا  دنتفگ : هک  دوب  لیلد  نادب  نیا  و  دـش ، لزان  هفـص  باحـصا  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
« هریرهوـبا  » اـه نآ  هلمج  زا  دـنداد و  یم  هقدـص  اـه  نآ  هب  ناناملـسم  دـندوب ، دجـسم  ناـمهم  هک  دـندوب  ییارقف  .میدرک  یم  وزرآ 

.(1) دوب

{ ٍریثک نَع  اوُفعیَو  ْمُکیدیأ  ْتبسَک  امبَف  ٍهبیصم  نِم  مُکباصَأ  امَو  }

« .دنک یم  وفع  زین  ار  يرایسب  و  دیا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  لیلد  هب  دسر  امش  هب  هک  یتبیصم  ره  » 

: دومرف ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هتابن » نب  غبصا  »

ادخ رگا  دومرف : درک و  يور  ام  هب  سپـس  دنک ،» كرد  ار  نآ  تسا  مزال  یناملـسم  ره  يارب  هک  میوگ ، یم  امـش  يارب  یثیدح  نم  »
رد ار  وا  هراـبود  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  رت و  هدنـشخب  رتراوگرزب و  رتراـبدرب و  ادـخ  دـنک  تبوـقع  اـیند ؛ نیا  رد  ار  ینمؤـم  هدـنب 

«. دنک تبوقع  تمایق 

نیا سپـس  دنک ، یم  شیامزآ  شلها  ای  شدنزرف  ای  شتورث  شندـب ، رد  ییالب  هب  ار  نمؤم  لجوزع  يادـخ  یهاگ  و  : » دومرف سپس 
.(2){ ٍریثک نَع  اوُفعیَو  ْمُکیدیأ  ْتبسَک  امبَف  ٍهبیصم  نِم  مُکباصَأ  امَو  : } دناوخ ار  هیآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، یلع يا  .تسا  هیآ  نیا  ادخ  باتک  رد  هیآ  نیرتهب  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »

544 ص :

.6/85 روثنملا : ردلا  - - 1
.2/276 یّمقلا : ریسفت  - - 2
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.ددرگرب نآ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  هدیـشخب  ایند  رد  ادخ  هک  ار  هچنآ  و  یهانگ ، هب  رگم  تسین  ییاپ  تبکن  هن  یبوچ و  شارخ 
.(1)« دنک تازاجم  نآ  هب  ار  شا  هدنب  هرابود  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداع  هداد ، رفیک  نآ  هب  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  و 

{ َروکُّذلا ُءاشی  نَمل  ُبهیَو  ًاثاَنإ  ُءاشی  نِمل  ُبهَی  ُءاشی  اَم  ُُقلخَی  ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  ُکلم    ِ هّلل }

هب دشخب و  یم  رتخد  دنک  هدارا  سک  ره  هب  دنیرفآ  یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  .تسا  ادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تیمکاحو  تیکلام  » 
« رسپ دهاوخب  سک  ره 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هدمآ و مردپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  يدرم 
.دنزب ررض  نم  هب  دهاوخ  یم  هکنیا  لثم  وا  تسا ، هدرک  دازآ  ما  هتشاد  نم  هک  ار  يا  هدرب 

وا شکرت  زا  يریت  وت  دـشاب و  یم  تردـپ  هب  یهلا  ياـیاطع  زا  وت  تورث  وت و  دومرف : وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 }... .یتسه

،(2){ ...ًامیقع ُءاشی  نَم  ُلعجیَو  ًاثانإَو  ًانارکذ  ْمهُجوزی  ْوأ  َروکُّذلاُءاشی *  نَمل  ُبهیَو  ًاثاَنإ  ُءاشی  نِمل  ُبهَی 

ار سک  ره  .دشخب  یم  نانآ  هب  ار  رتخد  رـسپ و  دهاوخب  رگا  و  رـسپ ، دهاوخب  سک  ره  هب  و  دشخب ، یم  رتخد  دنک  هدارا  سک  ره  هب 
؛ دنک یم  میقع  دهاوخب 

هب رگم  دسر  یمن  وت  هب  يزیچ  وا  ندب  زا  وا و  لام  زا  و  دسر ، یم  تردپ  هب  تندـب  لام و  اریز  تسا ؛ زیاج  تردـپ  ندرک  دازآ  سپ 
.(3) وا نذا 

545 ص :

.9/47 نایبلا : عمجم  - - 1
49و50. يروشلا : - - 2

.بیذهتلا زا  لقن  ، 18/72 نازیملا : - - 3
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مهاب دـنک ، دازآ  ار  وا  دـناوت  یمن  دـشابن  يدـبع  کلام  یـسک  رگا  کُلم » یف  ّالا  قتع  ال  : » دـیوگ یم  هک  تیاور  نیا  اب  تیاور  نیا 
رب مکاح  تیاور  نیا  هک  میوش  یعدـم  هکنیا  رگم  دـشاب  حیحـص  وا  ندـش  دازآ  ات  تسین  كولمم  کـلام  ردـپ ، اریز  دراد ، تاـفانم 

.تسا هدعاق 

فرخز هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یکم و 89  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنودبُعی ًههلآ  ِنمحَّرلا  ِنود  نِم  اَنلعجأ  اَنلسُر  نِم  َکلبق  نِم  اَنلسرأ  نَم  ْلأساَو  }

.میداد رارق  شتسرپ  يارب  ینادوبعم  نامحر ، دنوادخ  زا  ریغ  ایآ  میداتسرف ، وت  زا  شیپ  هک  سرپب  ینالوسر  زا 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

{ اَنلسُر نِم  َکلبق  نِم  اَنلسرأ  نَم  ْلأساَو  }

اریز تسا ؛ هدرک  بجاو  شقلخ  ریاس  رب  ار  تجح  و  تسا ، هداد  وا  هب  ادخ  هک  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  یبن  لیالد  زا  نیا 
جارعم بش  رد  اـه  نامـسآ  دوعـص  رد  ار  وا  درک  لـلم  ریاـس  تما و  ماـمت  لوـسر  ار  وا  ادـخ  و  دـش ، متخ  وا  هـب  اـیبنا  هـک  یماـگنه 

زا ار  نآ  دنا و  هدش  هداتسرف  يراک  هچ  يارب  اه  نآ  هک  تسناد  یم  درک و  عمج  وا  يارب  نامز  نآ  رد  ار  ایبنا  همه  و  داد ، صاصتخا 
.(1)« دنتسناد وا  نیهارب  ادخ و  ياه  هناشن  تایآ و 

( َنیدباَعلا ُلَّوأ  اَنأف  ٌدلو  نمحَّرلل  َناک  نإ  ُلق  )
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.مدوب وا  هدنتسرپ  نیتسخن  نم  دوب ، يدنزرف  دنوادخ  يارب  رگا  وگب 

نم دـشاب ، يدـنزرف  ناـمحر  يارب  رگا  نآ ، ینعم  و  ، (1) هدرک ریـسفت  نیدحاج  هب  ار  نیدـباع  وا  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
شرهاظ هب  لـطاب  فلاـخم  لـیوأت  زا  نآ  و  دوش ، یم  نهذ  هب  رداـبتم  هک  تسا  يزیچ  نآ  فـالخ  لـیوات  نیا  .متـسه  وا  رکنم  نیلوا 

.تسا

ناخد هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 59  هکرابم  هروس  نیا 

 { َنیِرظنُم اُوناک  امَو  ُضألاَو  ءامَّسلا  ُمهیلَع  ْتکب  امَف  }

.دش هداد  یتلهم  اه  نآ  هب  هن  نیمز و  هن  تسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  هن 

: دومرف سپ  دنک ؟ یم  هیرگ  یسک  يارب  نیمز  نامسآ و  ایآ  دش ، هدیسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

رد هن  نوعرف  لآ  .تسا و  يا  هدنور  الاب  هلیـسو  وا  يارب  نامـسآ  رد  و  یلـصم ، نیمز  رد  وا  يارب  هکنیا  رگم  تسین ، يا  هدـنب  چـیه  »
.(2)« نامسآ رد  هدنور  الاب  يا  هلیسو  هن  و  دنتشاد ، یحلاص  لمع  نیمز 

هیثاج هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یکم و 37  هکرابم  هروس  نیا 
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{ َنولمعَت ْمتنُک  ام  ُخسنَتسن  اَّنک  اَّنإ  ِّقحلاب  مُکیلَع  ُقطنی  اَنباتِک  اذه  }

.میتشون یم  دیداد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  ام  دیوگ ، یم  نخس  امش  اب  قح  هب  هک  تسا  ام  باتک  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد ار  مدآ  نادنزرف  لامعا  و  دنوش ، یم  لزان  نامسآ  زا  يراک  يارب  زور  ره  هک  تسا  ییاه  هکئالم  ادخ  يارب  »

.(1)« دنسیون یم  زور ، نآ 

فاقحا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یکم و 35  هکرابم  هروس  نیا 

ِّبر َلاق  ًهنـس  َنیعبرأ  َغَلب  اذإ  یَّتح  ًارهَـش  َنوثالَث  ُهلاصفَو  ُهلمحَو  ًاهرُک  ُهتعـضوَو  ًاهرُک  ُهمأ  ُهتلمَح  ًاناَسحإ  هیدـلاِوب  َناسنإلا  اـنیَّصوَو  }
یِّنأَو َکیلإ  ُتُبت  ینإ  یتیرُذ  یف  یل  ْحلـصأَو  ُهاضَرت  ًاحلاص  َلمعأ  نأَو  َّيدـلاو  یلَعَو  َّیلع  َتمعنَأ  یتَّلا  َکـتمعن  َرکـشأ  نأ  ینعزوَأ 

{ َنیملسُملا َنم 

یم نیمز  رب  یتحاران  اب  دـنک و  یم  لمح  یتخـس  اـب  ار  وا  شرداـم  .دـنک  یکین  شرداـم  ردـپ و  هب  هک  میدرک  هیـصوت  ناـسنا  هب  اـم 
غلاب یگلاس  لهچ  هب  دسرب و  دشر  تردق و  لامک  هب  هک  یماگنه  ات  تسا و  هام  یـس  شنتفرگزاب  ریـش  زا  لمح و  نارود  و  دراذگ ،

ماجنا يا  هتسیاش  راک  و  مروآ ، اج  هب  يداد  مردام  مردپ و  و  نم ، هب  هک  ار  یتمعن  رکش  ات  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ  دیوگ : یم  .دوش 
.مناناملسم زا  نم  منک و  یم  هبوت  وت  يوس  هب  نم  نادرگ  حلاص  ارم  نادنزرف  و  یشاب ، دونشوخ  نآ  زا  هک  مهد 
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راسگنـس هب  روتـسد  .داد  ربخ  وا  هب  تفر و  ناـمثع  دزن  هب  شرهوش  دروآ ، يدـنزرف  هاـم  شـش  زا  دـعب  تفرگ ، ینز  هنیهج  زا  يدرم 
: دومرف وا  هب  دمآ و  نامثع  دزن  تعرس  هب  دینش  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  داد ، ار  وا  ندرک 

.»؟ يدرک هچ  »

؟ دوش یم  نینچ  ایآ  هدروآ  ههام  شش  دنزرف  تفگ : نامثع 

ِنیلوَح  } تسا هتفگ  و  ًارهَش } َنوثالَث  ُهلاصفَو  ُهلمحَو  : } دیامرف یم  هک  يا  هدینشن  ار  ادخ  مالک  ایآ  : » دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

.دنام یم  یقاب  هام  شش  دوش  مک  هام  یس  زا  لاس  ود  مامت ، لاس  ود  ، (1){ ِنیَلماک

دوب هدش  مامت  وا  راسگنس  هک  یلاح  رد  دندرک  ادیپ  ار  وا  دیروایب ، نم  دزن  هب  ار  نز  نآ  مدوب ، هدرکن  ار  نآ  رکف  هّللاو  تفگ : نامثع 
تـسا هدرکن  تروع  فشک  نم  زا  يدـحا  مرهوش  زا  ریغ  هب  شابن  تحاران  دوب ، هتفگ  شرهاوخ  هب  و  دوب ،) هتـشذگ  راک  زا  راـک  (و 

وا هب  شردـپ  دوب و  شردـپ  هیبـش  رایـسب  .دـش و  گرزب  هچب  رـسپ  تسا -  هدـیدن  ار  نم  تروع  یـسک  تسا - ) كاـپ  نم  نماد  (و 
(2) .دش راتفرگ  ییالب  هب  رهوش  نآ  ندب  تمهت  نیا  ماقتنا  هب  درک و  فارتعا 

خر رمع  نامز  رد  هثداح  نیا  ریظن  هک  تسا  رکذ  لباق  میا و  هدرک  نایب  همانشناد  نیا  تادلجم  زا  یکی  رد  ام  ار  ناتساد  نیا  لیـصفت 
.نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  تسا ، هداد  ارنآ  خساپ  هدیسرپ و  ماما  زا  هداد ،
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(ص) دمحم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  نآ و 38  تایآ  دادعت  یندم  هکرابم  هروس  نیا 

ْمِهبولق یلع    ُ هّللا َعبط  َنیذَّلا  َکئلوأ  ًافنآ  َلاق  اَذاـم  َملعلا  اُوتوأ  َنیذَّلل  اولاَـق  َكدـنع  نِم  اوجرَخ  اذإ  یَّتح  َکـیلإ  ُعمتـسَی  نَم  مُهنمَو  )
( ْمهَءاوهأ اوعبتاَو 

هک یناسک  هب  دنوش  یم  جراخ  وت  دزن  زا  هک  یماگنه  اما  دنهد ؛ یم  ارف  شوگ  وت  نانخس  هب  نانآ  زا  یهورگ 

رهم ناش  ياه  لد  هب  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نآ  تفگ ؟ هچ  نالا  درم  نیا  دنیوگ : یم  هدش  هدیـشخب  اه  نآ  هب  شناد  ملع و 
.دنا هدرک  يوریپ  ناش  سفن  ياوه  زا  اه  نآ  و  هداهن ،

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار بلطم  هجوت  كرد  لـها  هک  یـسک  نم و  داد ، ربـخ  یحو  زا  ار  اـم  سپ  میدوب ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  اـم  »
.(1) »؟ تفگ هچ  وا  نونکا  دنتفگ  يا  هدع  میدش ، جراخ  هک  یماگنه  یلو  .میدش  هجوتم 

{. مَُکلامعأ ُملعَی    ُ هّللاَو ِلوقلا  ِنحل  یف  مهَّنفرعتلَو  مُهامیِسب  مُهَتفرعلَف  مهَکاَنیرأل  ُءاشن  ولَو  }

نانخـس زرط  زا  ار  اه  نآ  یناوت  یم  دـنچ  ره  یـسانشب  ناش  ياه  هفایق  اب  ار  نانآ  ات  میهد ، یم  ناشن  وت  هب  ار  اه  نآ  دـیهاوخب  رگا  و 
.دناد یم  ار  امش  لامعا  دنوادخ  و  یسانشب ، ناش 

رد تفگ : تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ضغب  هیآ  رد  ِلوقلا ،» ِنحل  : » تفگ تسا ، هدش  تیاور  يردـخ » دیعـس  وبا   » زا
(2) .میتخانش یم  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  اهنآ  ضغب  اب  ار  نیقفانمام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دهع 
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.9/154 نایبلا : عمجم  - - 1
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.(1) تسا هدش  تیاور  نیا  دننام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب  یباحص  يراصنا » هّللادبع  نب  رباج   » زا و 

ضغب هب  ار  ناقفانم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ام  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  دوعـسم » نب  هّللادـبع   » زا زین  و 
.(2) میتخانش یم  بلاط  یبا  نب  یلع 

حتف هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.تسا هیآ  یندم و 29  هکرابم  هروس  نیا 

يوقَّتلا َهِملک  ْمهَمزلأَو  َنینمؤملا  یلَعَو  ِهلوـسَر  یلَع  ُهتنیکَـس    ُ هّللا َلزنأَـف  هّیلهاـجلا  َهَّیمح  َهیمَحلا  مِهبوـُلق  یف  اورفک  َنیذَّلا  َلـعج  ذإ  }
«{ ًامیلَع ءیَش  ِّلکب    ُ هّللا َناکَو  اَهلهأَو  اِهب  َّقحأ  اوناکَو 

و شیوخ ، هداتسرف  رب  ار  دوخ  هنیکـس  شمارآ و  دنوادخ  و  دنتـشاد ، تیلهاج  توخن  مشخ و  دوخ  ياه  لد  رد  نارفاک  هک  یماگنه 
هب ار  اه  نآ  دومرف و  لزان  نانمؤم 

.تسا اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  .دندوب و  نآ  لها  رت و  هتسیاش  سک  ره  زا  نانآ  .درک و  مزلم  اوقت  تقیقح 

: تسا هدش  دراو  اوقت  هملک  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف 

.(3){ ُربکأ   ُ هّللاَو   ُ هّللا َّالإ  َهلإ  {َال 

نینمؤملاریما و  تسا ، هتخادرپ  نآ  نوماریپ  ثداوح  ترجه و  مشـش  لاس  رد  هیبیدـح  حلـص  ناتـساد  هب  لصفم  روط  هب  هروس  نیا  و 
اب حلص  حالطصا  هب  هک  ینامیپ  نتشون  هک ، دنا  هتشون  نایوار  ناخروم و  تسا ، هتـشاد  ثداوح  نیا  رد  ار  يزراب  شقن  مالـسلا  هیلع 

.دش و هتشون  ماما  هلیسو  هب  دوب ، لاس  هد  تدم  هب  گنج  كرت  رد  نایشیرق 
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.تسا رپ  نامیپ  نیا  رد  هک  تسا  یبلاطم  نآ  زا  ریغ  رگید و  یضعب  زا  اه  یضعب  نتشاد  زاب  مدرم و  تینما  نآ  داوم  زا 

تارجح هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 18  هکرابم  هروس  نیا 

َمحل َلکأی  نَأ  مکدَحأ  ُبُحیأ  ًاضعب  مکضَعب  بتغَی  َالَو  اوسسَجت  الَو  ٌمثإ  ِّنَّظلا  َضعب  َّنإ  نَّظلا  نِم  ًاریثَک  اوبنَتجا  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }
{ ٌمیحر ٌباوت    َ هّللا َّنإ    َ هّللا اوقَّتاَو  ُهومتهرکَف  ًاتیم  ِهیخأ 

، دینکن سسجت  زگره  تسا و  هانگ  اه  نامگ  زا  یضعب  هک  اریز  دیزیهرپب ؛ اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
همه نیقی ) هب  ، ) دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یـسک  ایآ  دنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کی  چیه  و 

.تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دیراد ، تهارک  رما  نیا  زا  امش 

.دینکن ینمشد  مه  اب  نامگ  سدح و  اب  هکنیا  و  دنک ، یم  توعد  ناناملسم  نیب  یعامتجا  طابترا  هب  ار  مدرم  همیرک  هیآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

552 ص :
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اب دـش ، جراخ  یـسک  ناهد  زا  هک  ار  ینخـس  زگره  دوش ، تباث  وت  يارب  نآ  فالخ  اـت  نک  هیجوت  لکـش  نیرتهب  هب  ار  تردارب  رما  »
.(1)« تشاد ناوت  یم  ییوکین  تشادرب  نآ  يارب  هک  یلاح  رد  ریگن  دب  نامگ 

هروس ق

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 45  هکرابم  هروس  نیا 

{ ٌدیهشَو ٌقئآس  اهعَّم  ٍسفن  ُّلُک  ْتءاجَو  }

.تسا یهاوگ  هدنهد و  تکرح  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رشحم  دراو  یناسنا  ره 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(2)« تسا هداد  ماجنا  هک  یلمع  رب  دهد  یم  یهاوگ  دهاش  و  دنار ، یم  رشحم  فرط  هب  ار  وا  هدننار  »

تایراذ هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 60  هکرابم  هروس  نیا 

{ وًارقَو ِتالماحلاَف  ًاورَذ *  ِتایراذلاَو  }

.دننک یم  لمح  دوخ  اب  ار  ینیگنس  راب  هک  اهربا  نآ  هب  دنگوس  دنروآ ، یم  رد  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  ییاهداب  هب  دنگوس 

ِتایراذلاَو : } زا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  ءاوک » نبا  »

.دیسرپ ًاورَذ }

553 ص :

.538 هغالبلا : جهن  - - 1

.116 هغالبلا : جهن  - - 2
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.تسا ربا  نآ  هک  دومرف : تالماح »  » زا تسا و  داب  ُحیِّرلا ،» : » دومرف مالسلا  هیلع  وا 

و 4 ًارمأ } ِتامِّسقُملاَف  ًارُسی *  ِتایراجلاَف  }

.دننک یم  میسقت  ار  اهراک  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  دنیآ ، یم  رد  تکرح  هب  یناسآ  هب  هک  ییاه  یتشک  هب  دنگوس  و 

هکئالم : » دومرف دش  لاؤس  ارمأ » تامـسقملاف   » زا و  دنیاه » یتشک  اه  نآ  : » دومرف دش ، لاؤس  ارـسی » تایراج   » زا مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
.(1)« دنتسه

( ُِکبُحلا ِتاذ  ِءآمسلاَو  )

.تسا ابیز  ياه  نکش  نیچ و  ياراد  هک  نامسآ  هب  مسق 

: دومرف ماما  دش  لاؤس  هیآ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(2)« تسا تنیز  ییابیز و  نآ  »

َنودعُوت امَو  ْمُکقزِر  ٍءامسلا  یفَو  }

.تسا نامسآ  رد  دوش ، یم  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  امش و  يزور  و 

.دراد تیمومع  هچنآ  قزر ، زا  روظنم  هک  هدش  لقن  وا  زا  و  ، (3) هدرک ریسفت  ناراب  هب  ار  تسا  نامسآ  رد  هک  یقزر  مالسلا  هیلع  ماما 
.(4)« تسا هدش  نیمضت  هدننک  بلط  يارب  اریز  دیهاوخب ؛ ار  قزر  : » دومرف وا 

: تسا مالسلا  هیلع  ماما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  تیصو  زا  و 

554 ص :

.2/327 یّمقلا : ریسفت  - - 1
.9/230 نایبلا : عمجم  - - 2

.18/415 نازیملا : - - 3
.160 دیفم : داشرا  - - 4
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وت هب  ادخ  هچنآ  هب  و  نکن ، حدم  ار  یـسک  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  هب  و  نکن ، یـضار  ادخ  مشخ  هب  ار  یـسک  نیقی  هب  یلع ، يا  »
.(1)« دنادرگ یمن  رب  ار  نآ  یسک  يدونشخان  .دوش و  یمن  هداد  صیرح  صرح  هب  قزر  اریز  نکن ؛ تمذم  ار  یسک  تسا  هدادن 

{ ٍمولِمب َتنأ  امَف  مُهنَع  َّلوتَف  }

.دوب یهاوخن  تمالم  روخ  رد  زگره  هک  نادرگب  يور  اه  نآ  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 

: دومرف دوب و  هدیچیپ  دوخ  هب  ار  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  نیگمغ  مالسلا  هیلع  یلع  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  دهاجم 

زا سک  چـیه  دوب ، یهاوخن  تمالم  روخ  رد  زگره  هک  نادرگب  اه  نآ  زا  يور  دـش  لزان  ٍمولِمب ،} َتنأ  اـمَف  مُهنَع  َّلوتَف   } هیآ یتقو  »
َّلوتَف : } دش هتفگ  ربمایپ  هب  هک  یماگنه  درک  ادیپ  تکاله  هب  نیقی  هکنیا  رگم  دوبن ، ام 

رکذت هشیمه  ، (3){ َنینمؤُملا ُعفنَت  يرکِّذـلا  َّنإف  ْرکذـف  : }َ دـش لزاـن  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  اـما  نادرگب  اـه  نآ  زا  يور  ، (2){ مُهنَع
نآرق اب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  میدش ، لاحـشوخ  دـشخب ، یم  دوس  ار  نانمؤم  رکذـت  اریز  دـیهد ؛

.(4)« تسا دیفم  اه  نآ  يارب  هظعوم  اریز  نک ؛ هظعوم 

روط هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

555 ص :

.375 قودصلا : دیحوتلا -  - - 1
.دش دنهاوخ  كاله  نانآ  ادخ  رما  هب  دوخ  تما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  ندنادرگ  يور  اب  نوچ  - - 2

.55 تایراذلا : - - 3
.9/243 نایبلا : عمجم  - - 4
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.دراد هیآ  یکم و 49  هکرابم  هروس  نیا 

.هتشارفارب فقس  هب  دنگوس  )و  جِعوفرَملا ِفقسلاَو  )

.(1) تسا هدرک  ریسفت  نامسآ  هب  ار  عوفرم  فقس  ِعوفرَملا ،} ِفقسلاَو   } مالسلا هیلع  ماما 

{ ٌنیهَر َبسک  اِمب  يرما ٍء  ُّلک  ٍءیَش  نِم  مهلَمع  نِم  ْمهاَنتلَأ  اَمو  مهتیِّرُذ  مِهب  انقحلَأ  ٍنامیإب  مهتیِّرُذ  ْمهتعبتاَو  اونمآ  َنیذَّلاَو  }

یم قحلم  نانآ  هب  تشهب ) رد   ) ار ناشنادـنزرف  دـندرک ، رایتخا  نامیا  نانآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادـنزرف  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 
.تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  .میهاک  یمن  يزیچ  ناش  لمع  شاداپ  زا  و  مینک ،

: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.(2) دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دنا ،» تشهب  رد  ناشدالوا  نانمؤم و  »

رمق هروس 

هراشا

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 55  هکرابم  هروس  نیا 

{ ُرمقلا َّقشناَو  ُهعاّسلا  ِتبرتقإ  }

.تفاکش مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق 

: دومرف رمقلا ) قشنا   ) ریسفت رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(3)« دیشاب هاوگ  دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دش و  هراپود  هکم  رد  رمق  »

556 ص :

.9/247 نایبلا : عمجم  - - 1

.9/251 نایبلا : عمجم  - - 2
.341 یسوطلا : خیشلا  یلامأ  - - 3
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زا .تسا و  یگشیمه  رحس  نیا  دنتفگ : دندرواین و  نامیا  وا  هب  شیرق  .دش  مین  ود  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هزجعم  هب  هام 
.دندرواین ادخ  هب  یندز  مه  هب  مشچ  اما  دش ؛ یم  توهبم  ناش  لقع  هک  دندید  ار  ییاهراک  توبن  تایآ 

{ ٍردِقب ُهانقَلخ  ٍءیش  َّلک  ّانإ  }

.میدیرفآ هزادنا  هب  ار  زیچ  ره  ام  هتبلا 

: هیآ زا  دارم 

یتما دنوش ، یم  هارمگ  و  دنک ، یمن  زواجت  درذـگ ، یمن  دـح  نآ  زا  هک  تسا  هزادـنا  هب  هارمه و  هدرک ، قلخ  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ره 
.تسین لاعتم  يادخ  يارب  يا  هزادنا  دندرک  نامگ  هک 

یم هک  دنتـسه  ییاـه  نآ  تما  نیا  سوجم  و  تسا ، یـسوجم  یتـما  ره  يارب  دومرف : اـه  نآ  مذ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما 
.(1)« تسین يردق  دنیوگ :

نمحر هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  تسا و 78  یندم  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  تسا و  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِنیبِرغملا ُّبرَو  ِنیقرشَملا  ُّبَر  }

.تسا برغم  ود  قرشم و  ود  راگدرورپ  وا 

: دومرف دش  لاؤس  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

557 ص :

.254 لامعالا : باوث  - - 1
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یکیدزن و زا  ار  نیا  ایآ  : » دومرف هدننک  لاؤس  هب  سپس  تسا ،» هناگادج  ناتسبات  رد  قرشمو  هناگادج ، ناتسمزرد  دیشروخ  قرـشم  »
.(1) »؟ یسانش یمن  دیشروخ  يرود 

{ ٍنأش یف  َوه  ٍموی  َّلک  ِضرألاو  ِتاوامَّسلا  یف  نَم  ُهلأسَی  }

.تسا يراک  نأش و  رد  زور  ره  وا  دننک و  یم  اضاقت  وا  زا  دنا  نیمز  اه و  نآمسآ  رد  هک  یناسک  مامت 

: دومرف وا  زا  باطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

زا يراک  نأش و  رد  زور  ره  وا  اریز  دریذپ ؛ یمن  نایاپ  وا  بیاجع  دریم و  یمن  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  »

.(2)« تسا هدوبن  هک  تسا  هزات  یتفگش  داجیا 

{ ُناسحإلا ّالإ  ِناسحإلا  ُءازج  ْله  }

.تسا یکین  زج  یکین  يازج  ایآ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(3)« تسین تشهب  زج  مداد  وا  هب  ار  دیحوت  تمعن  هک  یسک  شاداپ  دومرف : لجوزع  يادخ  »

هعقاو هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  نآ 96  تایآ  دادعت  یکم و  هکرابم  هروس  نیا 

558 ص :

.19/103 نازیملا : - - 1

.19/104 نازیملا : - - 2
.28 دیحوتلا : - - 3
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.دنا ماگشیپ  ناماگشیپ  َنوقباّسلا } َنوقباسلاَو  }

.(1)« هناگ جنپ  ياهزامن  رد  ناماگ  شیپ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(2)« هدش لزان  نم  هرابرد  َنوبرَقملا ،} َکئلوُأ  َنوقباّسلا *  َنوقباسلاَو  : } دومرف مالسلا  هیلع  ماما  و 

َنوقباسلاَو  } لجوزع يادخ  لوق  زا  هک  هدـش  لقن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : هدرک و  تیاور  سابع » نبا   » و
نابرقم اه  نآ  هب  وا  تمارک  ببس  هب  دنا ، تشهب  رد  ناماگـشیپ  وا  نایعیـش  یلع و  تفگ : نم  هب  لیئربج   » مدرک لاؤس  َنوقباّسلا - ،}

.(3)« دنیادخ هاگرد 

دیدح هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 29  هکرابم  هروس  نیا 

{ ٌمیلَع ٍءیش  ِّلِکب  َوهَو  ُنطابلاَو  ُرهاظلاَو  ُرخآلاو  ُلوألا  َوه  }

.تسا اناد  زیچ  ره  هب  وا  و  تسوا ، ناهنپ  ادیپ و  نیرخآ ، نیلوا و 

: دومرف ماما  تسا ، هدنناریم  هدننک و  هدنز  هدننک ، مسجم  قالخ ، نیمز ، اه ، نامسآ  رون  ادخ 

نانچ ، تسین يزیچ  وا  زا  دعب  تسا و  رخآ  تشادن و  دوجو  وا  زا  لبق  يزیچ  تسا ، نیلوا  هک  ار  يادخ  ساپس  »

نانچ تسین و  يزیچ  وا  زا  رتارف  هک  تسا  راکشآ 

559 ص :

.9/329 نایبلا : عمجم  - - 1

.9/329 نایبلا : عمجم  - - 2
.19/118 نازیملا : - - 3
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.(1)« دوش یمن  ادیپ  وا  زا  رت  یفخم  هک  تسا  ناهنپ  یفخم و 

نامز زا  لاعتم  يادخ  هیزنت  هب  یعوضوم  تروص  هب  هک  تسا  بطخ  يدایز  دادعت  لاعتم  يادخ  دیحوت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  و 
.تسا هتخادرپ  ناکم  و 

؟ دوب اجک  دنک  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  هکنیا  زا  لبق  ام  راگدرورپ  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

«. دوبن ناکم  هک  یتقو  دوب  ادخ  و  تسا ، ناکم  زا  لاؤس  تسا -  ماهفتسا  لیاسو  تادا و  زا  اجک ، َنیَأ - : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

{ ٍروخَف ٍلاتُخم  ِّلک  ُّبُحی  َال    ُ هّللاَو مُکاتآ  اِمب  اوُحرفَت  الَو  مکَتاف  اَم  یلَع  اوسَأت  الیِکل  }

.دیـشابن و نامداش  هتـسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  و  دیروخن ، فسأت  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا 
.درادن تسود  ار  یشورف  رخف  ربکتم و  چیه  دنوادخ 

.دناوخ یم  ارف  نآ  رد  دهز  ایند و  هب  یگتسبلد  مدع  هب  ار  مدرم  همیرک  هیآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

تـسد زا  هچنآ  رب  مُکاتآ ،} اِمب  اوُحرفَت  الَو  مکَتاف  اَم  یلَع  اوسَأت  الیِکل  : } دومرف ناحبـس  يادخ  تسا ، نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دـهز  »
نامداش هدنیآ  هب  و  دروخن ، سوسفا  هتـشذگ  رب  هک  یـسک  .دیـشابن  نامداش  هدیـسر  امـش  هب  هچنآ  هب  و  دـیروخن ، ترـسح  هتفر  امش 

(2)« تسا هدرک  تیاعر  ار  دهز  بناوج  همه  دشابن ،

هلداجم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

560 ص :

.140 هغالبلا : جهن  - - 1

.553 هغالبلا : جهن  - - 2
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.دراد هیآ  یندم و 22  هکرابم  هروس  نیا 

ٌروفغ   َ هّللا َّنإَف  اودـَجت  مَّل  نإَف  ُرهطأَو  ْمکل  ٌریخ  َکلذ  ًهقدـص  ْمکاوَجن  يدَـی  َنیب  اومِّدـقف  َلوسَّرلا  ُمتیَجاـن  اذإ  اونَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیأ  اَـی  }
{ ٌمیحر

تسا و رت  هزیکاپ  رتهب و  امش  يارب  نیا  .دیهدب  يا  هقدص  دینک ، اوجن  ادخ  لوسر  اب  هک  نآ  زا  لبق  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیشاب  هتشادن  ییاناوت  رگا 

یـسک مه  نم  زا  دعب  و  درکن ، لمع  نآ  هب  يدحا  نم  زا  لبق  هک  تسا  يا  هیآ  ادخ  باتک  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
نآ متـشاد  يرانید  ًهقدص ،} ْمکاوَجن  يدَی  َنیب  اومِّدـقف  َلوسَّرلا  ُمتیَجان  اذإ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  : } يوجن هیآ  .دـنک  یمن  لمع  نآ  هب 
یم هقدص  ار  یمهرد  نآ  زا  لبق  منک ، يوجن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  متساوخ  یم  هاگ  ره  .متخورف  مهرد  هد  هب  ار 
ایآ ، (2)(1){ ...ٍتاقدَص مُکاوَجن  يدَی  َنیب  اومِّدُقت  نَأ  ْمتقفشَأَأ  : } دش لزان  سپ  درکن  لمع  نآ  هب  يدحا  و  دش ، خسن  سپـس  مداد ،

.دیدرک يراددوخ  اوجن  زا  لبق  تاقدص  نداد  زا  هک  دیوش  ریقف  دیدیسرت 

رشح هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 24  هکرابم  هروس  نیا 

َنیب ًهلود  َنوکی  یک َال  ِلیبسلا  ِنباَو  ِنیکاـسملاَو  یماَـتیلاَو  یبرُقلا  يذـلَو  ِلوسَّرللَو    ِ هّللف يرُقلا  ِلـهأ  نِم  ِهلوسَر  یلَع    ُ هّللا َءاـفأ  اَـم  }
{ ِباقعلا ُدیدش    َ هّللا َّنإ    َ هّللا اوقَّتاَو  اوهَتناف  ُهنع  ْمکاهَن  امَو  ُهوذخَف  ُلوسَّرلا  ُمکاتآ  امَو  ْمکنم  ِءاینغألا 

561 ص :

.13 هلداجملا : - - 1
.6/185 روثنملا : ّردلا  - - 2
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هار رد  نادنمتـسم و  نامیتی و  ، نادنواشیوخ لوسر ، ادـخ ، هب  قلعتم  دـنادرگزاب ، شلوسر  هب  اه  يدابآ  نیا  لها  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ 
یهن هچنآ  زا  دیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  .ددرگن  تسد  هب  تسد  امـش  نادـنمتورث  نایم  رد  ات  تسا ، ناگدـنام 

.تسا دیدش  شرفیک  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  و  دینک ، يراددوخ  هدرک 

هار رد  هک  تسا  یقافنا  نآ  دنک و  یم  نایب  تسا  لاعتم  يادخ  صتخم  هک  ار  هیآ  رد  روکذـم  یف ء )  ) فرـص دراوم  همیرک  هیآ  نیا 
شنادنواشیوخ و يارب  يرادقم  شدوخ و  يارب  ار  يرادقم  نآ ، زا  و  دنک ، یم  لمع  دـهاوخ  یم  ادـخ  لوسر  هچنآ  بسح  رب  ادـخ 

فرـصم هک  دنا  هتفگ  اهقف  زا  يا  هدع  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  دراد و  یم  رب  نیکاسم  ماتیا ،
(1) .تاداسریغ تاداس و  يارب  تسا  ماع  یف ء 

هنحتمم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 13  هکرابم  هروس  نیا 

لوسَّرلا َنوجرُخی  ِّقحلا  َنم  ْمکءآج  اِمب  اورفَک  ْدـقَو  ِهدوملِاب  مهیلإ  َنوقُلت  َءایلوَأ  ْمکَّودـعَو  يِّودـع  اوذـختَت  اونَمآ َال  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَـی  }
امَو ُمتیفخَأ  اِمب  ُملعأ  انأَو  ِهَّدوملِاب  مِهیلإ  َنورـُست  یتاضرَم  َءاغتباَو  یلیبَس  ِیف  ًاداهج  ُمتجرَخ  ُمتنک  نإ  ْمکِّبر    ِ هّللاـِب اونمُؤت  نأ  ْمکاـیإَو 

{ ِلیبسلا َءاوَس  َّلض  ْدقَف  مُکنم  ُهلعفَی  نَمَو  ْمتنَلعأ 

تبسن امش  .دیریگن  تسود  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمشد  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

562 ص :

.19/209 نازیملا : - - 1
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لیلد هب  ار  امش  هّللا و  لوسر  و  دنا ، هدش  رفاک  هدمآ  امـش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دینک ؛ یم  تبحم  راهظا  نانآ  هب 
بلط نم و  هار  رد  داهج  يارب  امـش  رگا  .دـننک  یم  نوریب  ناـتراید  رهـش و  زا  تسا ، امـش  همه  راـگدرورپ  هک  يدـنوادخ  هب  ناـمیا 

ای ناهنپ  هچنآ  هب  نم  اریز  دینک ؛ رارقرب  یتسود  هطبار  اه  نآ  اب  هنایفخم  دـیابن  و  دیـشابن ،) نانآ  یلو   ) دـیا هدرک  ترجه  میدونـشوخ 
.تسا هدش  هارمگ  تسار  هار  زا  دنک  يراک  نینچ  امش  زا  سک  ره  مرتاناد و  همه  زا  دیزاس  یم  راکشآ 

حتف دصق  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  و  درک ، ترجه  هنیدم  هب  دروآ و  مالـسا  وا  اریز  دـش  لزان  هعتلب » یبا  نب  بطاح   » هرابرد هیآ  نیا 
تروص هب  ار  دوخ  تکرح  ربماـیپو  دـنک ، كاـپ  اـه  تب  دوجو  زا  ار  اـجنآ  اـت  دـش  راپـسهر  هکم  يوس  هب  شرکـشل  اـب  درک و  هکم 

ار اجنآ  تمارک  دوش و  هن  يزیرنوخ  یهلا  میرح  رد  دنکن و  گنج  هدامآ  ار  شدوخ  دوشن و  هاگآ  شیرق  ات  درک  یم  عورش  هنایفخم 
داد ینز  هب  ار  همان  .داد و  ربخ  اجنآ  فرـصت  يارب  مالـسا  هاپـس  مازعا  زا  ار  اه  نآ  تشون و  شیرق  هب  يا  همان  بطاح » ، » دورب نیب  زا 

سپ داد ، ربخ  وا  هب  ار  رما  دش و  لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  درک ، ناهنپ  دوخ  ياهوم  نیب  رد  ار  نآ  هک 
وا هب  اهنآ  هک  یماگنه  داتـسرف ، وا  بیقعت  هب  ار  ماوع ) نب  ریبز   ) مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

: دومرف وا  هب  ماما  تسین ، يزیچ  نماب  تفگ : درک و  راکنا  ار  همان  نز  دندیسرپ  وا  زا  همان  زا  دندیسر 

زا لیئربج  تسا و  هدینـشن  غورد  لـیئربج  زا  ادـخ  لوسر  تسا و  هتفگن  غورد  اـم  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هّللاو  »
«. مرب یم  ادخ  لوسر  يارب  ار  ترس  ای  هدب  لیوحت  ار  هتشون  الاح  هدینشن ، غورد  لاعتم  يادخ 

563 ص :
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، دروآ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هب  تفرگ و  ار  نآ  ماما  دروآ و  نوریب  ار  هماـن  .دـیتسیاب  راـنک  تفگ : نز  سپس 
.(1) درک یهاوخرذع  ربمایپ  دزن  رد  بطاح » ، » درک هاگآ  ار  وا  دناوخ و  ار  بطاح »  » ادخ لوسر 

.دیسر مامتا  هب  ماما  تسد  هب  تیرومأم  نی  دش و ا  لزان  هیآ  نیا  و 

فص هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 14  هکرابم  هروس  نیا 

 ِ هّللا ُراصنَأ  ُنحن  َنوُّیراوحلا  َلاق    ِ هّللا یلإ  يراصنَأ  نَم  َنیِّیراوحِلل  َمیرم  ُنبا  یـسیِع  َلاق  اَمک    ِ هّللا راصنَأ  اُونوک  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }
{ َنیرهاَظ اوُحبصأَف  مهِّودع  یلَع  اونَمآ  َنیذَّلا  اَندیأف  ٌهفئاط  تَرفکَو  َلیئاَرسإ  ینب  نِم  ٌهفئاط  تنمآف 

ادخ هار  رد  یناسک  هچ  تفگ : نویراوح  هب  میرم » نب  یـسیع   » هک هنوگ  نامه  دیـشاب  ادخ  ناروای  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رفاک یهورگ  دـندروآ و  نامیا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  مییادـخ ، ناوریپ  اـم  دـنتفگ  نویراوح  دنتـسه ؟ نم  نارواـی 

.دندش زوریپ  نانآ  رب  ماجنارس  میدرک و  تیامح  ناشنانمشد  رباربرد  دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ام  .دندش 

تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندرک  يرای  ندناسر ، يرای  نیا  .دناوخ و  یم  ارف  ادخ  يرای  هب  ار  نانمؤم  همیرک ، هیآ 
.دنشاب حیسم  يرای  هب  تباجا  رد  نویراوح  دننام  ادخ  لوسر  يرای  هب  تباجا  رد  نانمؤم  هکنیا  و 

: دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

564 ص :

.2/361 یّمقلا : ریسفت  - - 1
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مک اه  نآ  دادعت  اریز  دنک ، یمن  یلاخ  تسا  تاجن  هار  رد  هک  یملع  بلاط  دـنراد و  زاین  وا  هب  مدرم  هک  یملاع  زا  ار  شنیمز  ادـخ  »
.تسا

وا هدومرف  دـننام  هداد ، رارق  وگلا  ناگدـنیآ  يارب  ار  اه  نآ  هدرک و  ناـیب  هتـشذگ  ناربماـیپ  ياـه  تما  زا  ار  ییاـه  هنومن  دـنوادخ  و 
َمیرم ُنبا  یسیِع  َلاق  اَمک    ِ هّللا راصنَأ  اُونوک  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  : } دومرف لیئارـسا  ینب  هیقب  هب  هک  یماگنه  یـسیع ، نویراوح  هرابرد 

َنوُّیراوحلا َلاق    ِ هّللا یلإ  يراصنَأ  نَم  َنیِّیراوحِلل 

نانآ نایم  زا  دـنزرو و  یمن  ربکت  دوخ  راگدرورپ  روتـسد  زا  تسا و  ملـسم  اه  نآ  لضف  هک  لضف  لها  يارب  ، (1)  {ِ هّللا ُراصنَأ  ُنحن 
.(2)« دنداد نویراوح  طقف  ار  وا  باوج 

نباغت هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 12  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوحلفُملا ُمُه  َکئلوأف  ِهسفَن  َّحُش  َقوی  نَمَو  ْمُکسُفنأل  ًاریَخ  اوُقفنأَو  اوعیطَأَو  اوُعمساَو  ُمتعطَتسا  ام    َ هّللا اوقَّتاَف  }

زا هک  یناسک  و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  هک  دینک  قافنا  دینک و  تعاطا  و  دـیهد ، شوگ  هدرک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیناوت  یم  ات  سپ 
.دنناراگتسر دننامب  نوصم  نتشیوخ  صرح  لخب و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

شومارف ار  وا  میراد و  دای  هب  ار  ادـخ  ام  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیب  لها  زا  ریغ  هب  دـندرکن ، هیآ  نیا  هب  لمع  هّللاو  »
هب زگره  میروآ و  یم  اج  هب  ار  وا  رکش  ام  و  مینک ، یمن 
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.(1)« مینک یمن  تیصعم  اروا  و  يوریپ ، وا  زا  ام  .میوش و  یمن  رفاک  وا 

میرحت هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 12  هکرابم  هروس  نیا 

ْمهَرمأ اَم    َ هّللا َنوصعَی  ٌدادِـش َال  ٌظـالِغ  ٌهکئـالَم  اـهیلَع  ُهراـجحلاَو  ُساَّنلا  اـهدوقَو  ًاراـَن  ْمکیلهأَو  مُکَـسفنأ  اُوق  اونمآ  َنیذَّلا  اـهُّیأ  اَـی  }
{ َنورمُؤی اَم  َنولعفیَو 

نآ رب  هک  دینک ، ظفح  تسا  اه  گنـس  مدرم و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ماجنا دنا  هدش  رومام  هچنآ  و  دننک ، یمن  یچیپرس  هداد  روتسد  نانآ  هب  ادخ  هچنآ  زا  دنا و  نابهگن  ریگ  تخس  نشخ و  یناگ  هتشرف 

.دنهد یم 

: دومرف همیرک  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(2)« دینک بدا  ار  اه  نآ  دیزومایب و  ریخ  ار  نات  لها  ناتدوخ و  ینعی  »

کلُم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 30  هکرابم  هروس  نیا 

{ ٍمیقتسُم ٍطارِص  یلَع  ًایوَس  یشمَی  نَّمأ  يدهَأ  ِههجَو  یلَع  ًابکُم  یشمَی  نمفَأ  }

؟ دور یم  تسار  هار  رب  تماق  تسار  هک  نآ  ای  تسا  رت  هتفای  تیاده  دنک  یم  تکرح  هداتفا  تروص  هب  راس و  نوگن  هک  نآ  ایآ 
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یسک و  هدش ، فرحنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  تیالو  زا  هک  تسا  یـسک  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدمآ  ریـسافت  یـضعب  رد 
.(1) تسا هدش  لزان  دنک  یم  يوریپ  وا  هار  زا  هک 

ملق هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 52  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنورطسَی امَو  ُملقلاَو  {ن 

.دسیون یم  هچنآ  ملق و  هب  دنگوس 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  تیاور  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  هتابن » نب  غبصا  »

.(2)« دنهد یم  یهاوگ  نآ  هب  نوبرقم  ، ظوفحم حول  رد  تسا ، رون  زا  باتک  ملق و  ملق ، »

: هک دنک ، یم  تیاور  كاحض  زا  مکاح و  زا  شدانسا  هب  عمجم  رد  و 

ینمشد وا  هب  تبسن  دندید ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا  تیبوبحم  مالـسلا و  هیلع  یلع  تفرـشیپ  شیرق  هک  یماگنه 
هچنآ ملق و  هب  ادخ  َنورطسَی } امَو  ُملقلاَو  ن  : } درک لزان  لاعتم  يادخ  سپ  تسا ؛ هدش  وا  هتفیـش  دمحم  دنتفگ  و  دنتفرگ ، شیپ  رد 

هب وت  هک  ٍمیظع ،} ٍقلُخ  یلَعل  َکَّنإو  ٍنونمَم *  َریَغ  ًارجـأل  َکـل  َّنإو  ٍنونجمب *  َکـبر  ِهمعنب  َتنأ  اَـم  ، } دروـخ یم  مسق  دـسیون  یم 
نایاپ یب  یشاداپ  ار  وت  نامگ  یب  و  یتسین ، نونجم  تراگدرورپ  فطل 
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راگدرورپ نامگ  یب  ...ِهلیبَس } ْنع  َّلض  ْنمب  : }... دیامرف یم  هکنیا  ات  يراد ، یگرزب  سب  يوخ  قلخ و  وت  یتسار  هب  .دوب و  دـهاوخ 
و َنیدَتهملِاب ،} ُملعَأ  َوهو  دسانش ...{ ، یم  رتهب  دنتفگ : هک  ار  هچنآ  دنتفگ  هک  يدارفا  نآ  هدش و  فرحنم  وا  هار  زا  هک  ار  یـسک  وت 

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینعی  تسا  رتاناد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  ناگتفای  هار  هبوا 

هّقاح هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 52  هکرابم  هروس  نیا 

{ ٌهَیعاو ٌنذُأ  اهیعتَو  ًهرکذَت  ْمَکل  اهَلعجِنل  }

.دنک ظفح  ار  نآ  اونش  ياه  شوگ  ات  میناد  یم  يرکذت  هیام  امش  يارب  ار  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

هک تسا  هتـسیاش  ینک و  ظفح  وت  مزومایب و  وت  هب  هکنیا  و  منکن ، رود  ار  وت  و  منک ، کیدزن  ار  وت  هک  درک  رما  نم  هب  لاعتم  يادـخ 
.(1)« دنک یم  ظفح  ار  نآ  اونش  ياه  شوگ  و  ٌهَیعاو ،» ٌنذُأ  اهیعتَو   » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  ینک ، ظفح  ار  نآ 

{ َنوئِطاخلا َّالإ  ُُهلکأَی  {َال 

.دنروخ یمن  ناراکاطخ  زج  ار  نآ  هک 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  دزن  هب  یبارعا  هک : تسا  هدرک  تیاور  ناحوص » نب  هعصعص  »
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.دننک یم  اطخ  ادخ  هب  همه  نوطاخلا ؟ الا  هلکأی  تسا ال  هنوگچ  فرح  نیا 

زا هک  یناسک   ) دنروخ یمن  ناراکهانگ  زج  ار  نآ  َنوئِطاخلا ،» َّالإ  ُُهلکأَی  َال   » یبارعا يا  : » دومرف دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(. دنوش یم  فرحنم  میقتسم  طارص  زا  هانگ و  بکترم  دمع  يور 

وحن ملع  روتـسد  دوسـالا » یبا   » هب ماـما  سپ  دـنک ، یمن  اـهر  ار  شا  هدـنب  ادـخ  نینمؤملاریما ، يا  یتـفگ ، تسرد  یتـسار  هب  تفگ :
.(1) داد

جراعم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 44  هکرابم  هروس  نیا 

}و2 ٌعفاَد ُهل  َسیل  َنیرفاکلل  ٍعقاو *  ٍباذِعب  ٌلئآس  َلأَس  }

.درادن يا  هدننک  عفد  تسا و  نارفاک  صوصخم  هک  دش ، عقاو  هک  درک  ار  یباذع  تساوخرد  يا  هدننک  تساوخرد 

همه عجرم  ار  وا  و  درک ، بوصنم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماـگنه 
يداد روتـسد  تفگ : وا  هب  دش و  دراو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يرهف » ثراح  نب  نامعن  ، » داد رارق  شدوخ  زا  دعب  تما 
لوبق ام  يداد  تاکز  زامن و  هزور ، جح ، داهج ، روتـسد  ییادخ و  لوسر  وت  .تسین و  اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  میهدـب  تداهش 

یلع نیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  یتفگ  يدرک و  بوصنم  ار  یلع  ینعی  ار  رـسپ  نیا  هکنیا  ات  يدشن  یـضار  نیا  هب  سپ  میدرک ؛
؟ ادخ دزن  زا  ای  وت  دزن  زا  تسا ، يزیچ  نیا  تسا  وا  يالوم 

569 ص :
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« ناـمعن  » سپ تسا ؛» ادـخ  دزن  زا  نیا  تسین ، وا  زج  ییادـخ  هک  ییادـخ  نآ  هب  : » دوـمرف ملـسو  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
وا رس  رب  نامسآ  زا  یگنس  ادخ  سپ  زادنیب ، ام  رس  رب  نامسآ  زا  یگنـس  تسا  وت  دزن  زا  قح و  نیا  رگا  ایادخ  تفگ : یم  تشگرب و 

.(1){ ٍعقاو ٍباذِعب  ٌلئآس  َلأَس  : } درک لزان  ادخ  تشک و  ار  وا  داتسرف و  ورف 

{ َنوُرداَقل اَّنإ  ِبراغملاَو  ِقراشَملا  ِّبرب  ُمسقُأ  الَف  }

.میا اناوت  ام  عطق  روط  هب  هک  دنگوس  اه  برغم  اه و  قرشم  راگدرورپ  هب  سپ 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

لاـس رگم  ددرگ  یمن  رب  اـج  نآ  هب  رگید  دـنک ، یم  عوـلط  اـج  ره  هک  يزور  ره  تـسا  برغم  قرـشم و 360  دیشروخ 360  يارب  »
.(2)« هدنیآ

حون هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 28  هکرابم  هروس  نیا 

{ ًاراّفغ َناک  هَّنإ  ْمکَّبر  اوُرفغتْسا  ُتلقَف  }

.تسا هدنزرمآ  عطق  روط  هب  وا  هک  دیهاوخب  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  متفگ  و 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(3)« دنک یم  دایز  ار  يزور  رافغتسا ، يدایز  »

570 ص :

.20/11 نازیملا : - - 1

.20/24 نازیملا : - - 2
.2/615 لاصخلا : - - 3

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 961 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_211_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_211_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_211_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  ددم  نارسپ  لاوما و  هب  ار  امش  و  ...َنینبَو ،} ٍلاومِأب  ْمکدِدمیَو  : } دنک یم  دییات  ار  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  لابند  هب  هچنآ  و 

نتخیر ورف  یمئاد  هلیـسو  ار  نتـساوخ  شزرمآ  رافغتـسا و  ادخ  انامه  : » دومرف شیاه  باطخ  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  و 
 * ًارادـِم ْمکیلع  ءاـمَّسلا  ِلـسُری  ًاراّـفغ *  َناـک  هَّنإ  ْمکَّبر  اوُرفغتْـسا  ُتلقَف  : } دوـمرف داد و  رارق  راگدـیرفآ  تمحر  بجوـم  يزور و 
یم ورف  امـش  رب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  تاکرب  و  تسا ، هدـنزرمآ  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  دوخ  راگدرورپ  زا  َنینبَو ،} ٍلاومِأب  ْمکدِدـمیَو 

زا دور و  هبوت  لابقتـسا  هب  هک  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  سپ  دـهد ، یم  يرای  ار  امـش  نادـنزرف  ناوارف ، لاوما  شـشخب  اـب  دراـب و 
.(1)« ددرگ حالصا  دسر  ارف  وا  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دبلط و  شزوپ  دوخ  ناهانگ 

نج هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 28  هکرابم  هروس  نیا 

{ ًابجَع ًاناءُرق  انعمَس  ّانإ  اولاقَف  ِّنجلا  نِم  ٌرفن  َعمتسا  هَّنأ  َّیلإ  یحوُأ  ُْلق  }

ياهزیچ نآرق  زا  ام  یتسار  هب  دنتفگ  و  دنداد ، ارف  شوگ  ینامـسآ ) یحو  هب   ) ناینج زا  دـنچ  ینت  هک  تسا ، هدـش  یحو  نم  هب  وگب 
.میدینش روآ  تفگش 

: دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هک دندرک  یم  نامگ  اه  نآ  هک  دندروآ  رذع  دـندمآ و  هنجا  هک  دوب  لخن  نطب  مان  هب  یلحم  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  »
جح تاکز و  زامن و  هزور و  هب  وا  اب  دندروآ و  يور  ربمایپ  هب  اه  نآ  زا  رفن  رازه  داتفه  و  تسا ، هدرکن  ثوعبم  ار  یسک  زگره  ادخ 

تعیب داهج  و 

571 ص :
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.(1)« دندرک

لمزم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 20  هکرابم  هروس  نیا 

{ ًالیترت َنآرقلا  ِلتَرَو  ِهیلَع  ْدِز  ْوَأ  }

.ناوخب لمات  اب  هدرمش و  ار  نآرق  و  نک ، هدوزفا  نآ  رب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

هدرمـش ار  نآرق  : » دومرف ربمایپ  .دش  لاؤس  ًالیترت } َنآرقلا  ِلتَرَو  : } ادـخ هدومرف  هرابرد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
امش تمه  یلـصا و  فده  دیابن  .دننک و  رثأتم  ار  اه  لد  ات  نک  فقوت  نآ  ياه  یتفگـش  ماگنه  رعـش ، کبـس  هب  هدنکارپ ، هن  ناوخب 

.(2)« دشاب هروس  رخآ  هب  ندیسر 

رثِّدم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 56  هکرابم  هروس  نیا 

{ ْرِّهطَف َکبایثَو  }

« .راد هزیکاپ  ار  تا  هماج  «و 

.درک توالت  ار  هیآ  نیا  و  تسا » ریهطت  يارب  سابل  ندرک  عمج  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

572 ص :

.20/47 نازیملا : - - 1
.6/277 روثنملا : ّردلا  - - 2
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تمایق هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 40  هکرابم  هروس  نیا 

{ ٌهرضاَّن ٍذئموَی  ٌهوجُو  }

« .دنباداش مرخ و  ییاه  هرهچ  زور  نآ  رد  » 

: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« دنتسه ناشراگدرورپ  باوث  رظتنم  تمایق  زور  رد  ناشخرد  ییاه  هرهچ  »

ناسنا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 31  هکرابم  هروس  نیا 

رارکت میدرک و  نایب  ار  همانـشناد  نیا  لوا  زج  رد  تیب ‘ لها  لئاضف  هرابرد  هدـش  لزان  تایآ  رکذ  ماـگنه  ار ، هروس  نیا  لوزن  لـیلد 
.تسین مزال  اجنیا  رد  نآ 

تالسرم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 50  هکرابم  هروس  نیا 

26 ًاتاومأَو } ًءایحأ  ًاتافِک *  َضرألا  ِلعَجن  ْملَأ  }

.ناشگرم لاح  رد  تایح و  لاح  رد  ؟(2)  میدادن رارق  اه  ناسنا  هدنریگرب  رد  ار  نیمز  ایآ 

573 ص :

.10/602 نایبلا : عمجم  - - 1
هملک نیا  هک  دنا  هدرک  نایب  هدرک و  هراشا  تاغل  یناعم  زا  رگید  یکی  هب  دراوملا ، برقا  بغار و  تادرفم  دننام  تغل  بتک  رد  - . 2

رد هک  میرب  یم  نآرق  زاجعا  هوجو  زا  یکی  هب  یپ  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب  دوش و  یم  هتفگ  دـنک  یم  زاورپ  تعرـس  اب  هک  يدوجوم  هب 
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رد نادنمـشناد  املع و  هلئـسم  نیا  تسا و  هدش  نایب  نیمز  یلاقتنا  تکرح  هلئـسم  هلیلاگ  دننام  ییاپورا  نادنمـشناد  زا  لبق  نامز  نآ 
( ققحم (. ) ات 91 ص 87  یحطبا ، هللا  تیآ  هلاقم ، ود   ) دنا هدرک  نایب  دوخ  بتک 
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: دومرف درک و  هاگن  ناتسروگ  هب  نیفص  زا  شتشگرب  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

نیا ینعی  ءایحالا ؛) تافک  هذه  : ) دومرف درک و  هاگن  هفوک  ياه  هناخ  هب  سپـس  تسا ،» تاوما  نکاسم  ینعی  تاومالا ؛) تافک   ) نیا »
.(1) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  تسا ، ناگ  هدنز  نکاسم 

أبن هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 40  هکرابم  هروس  نیا 

2{ ِمیظَعلا أبَّنلا  َنع  َنولَءآستی *  َّمَع  }

« .گرزب ربخ  نآ  هرابرد  دنسرپ ؟ یم  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  هرابرد  » 

نینمؤملاریما ماما  مالـسا  رد  یعامتجا  تلادـع  ياوشیپ  نیقتم و  ماـما  هیآ  نیا  رد  گرزب  ربخ  زا  روظنم  هک  هدـمآ  راـبخا  یـضعب  رد 
.(2) تسا مالسلا  هیلع 

تاعزان هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

574 ص :

.یفاکلا لوصا  زا  لقن  ، 20/157 نازیملا : - - 1
.20/163 نازیملا : - - 2
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.دراد هیآ  یکم و 46  هکرابم  هروس  نیا 

.دننک یم  ریبدت  ار  روما  هک  نانآ  }و  ًارمأ ِتارِّبدملاَف  }

ِتارِّبدملاَف  } زا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  ءاوک » نبا  »

: دومرف باوج  رد  ماما  درک ، لاؤس  ًارمأ }

.(1)« دننک یم  ریبدت  ار  وا  روتسد  و  نمحر ، رکذ  هک  دنتسه  هکئالم  »

سبع هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 42  هکرابم  هروس  نیا 

{ ُهَرفکَأ اَم  ُناسنإلا  َلُتق  }

.تسا ساپسان  شوپ و  قح  ردق  هچ  ناسنا ، نیا  رب  گرم 

.(2) درک ریسفت  نعل  هب  ار  لتق  مالسلا  هیلع  ماما 

ریوکت هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 29  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِسنُخلِاب ُمسقُأ  الَف  }

.هدننادرگزاب نارتخا  هب  دنگوس  سپ 

: دندومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

575 ص :

.6/311 روثنملا : ّردلا  - - 1
.20/211 نازیملا : - - 2
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.(1)« دنوش یمن  هدید  زور  رد  دنوش و  یم  هدید  بش  رد  هک  دنتسه  یناگراتس  نآ  سنخ  »

{ َسعسَع اذإ  ِلیَّللاَو  }

.دنک تشپ  هک  هاگ  نآ  بش  هب  دنگوس  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(2)« دنک یم  تشپ  شا  یکیرات  اب  بش  ینعی  َسعسَع ،» اذإ  ِلیَّللا  »

نیففطم هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 36  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوزَماغتَی ْمهب  اوُّرَم  اذإَو  }

.دنتفرگ یم  رخسمت  هب  رگیدکی  هب  هراشا  اب  ار  نانآ  دنتشذگ ، یم  نانآ  رب  هک  یماگنه  و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يوس  هب  هک  دوب  ناناملـسمزا  یهورگ  نیب  رد  وا  اریز  هدش ، لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هرابرد  هیآ  نیا 
دوخ ياقفر  دزن  هب  دندز و  کمشچ  رگیدکی  هب  دندیدنخ و  دندرک و  هرخسم  ار  اه  نآ  ناقفانم  زا  یـضعب  دندمآ ، یم  ملـسو  هلآ  و 
لبق دش ؛ لزان  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  میدیدنخ ، وا  هب  میدید  ار  یلع  ینعی  ساط )  ) زورما دنتفگ : دنتـشگرب و 

.(3) دنسرب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  وا  هارمه  تعامج  ماما و  هکنیا  زا 

576 ص :

.12/48 يزارلا : رخفلا  ریسفت  . 6/320 روثنملا : ّردلا  - - 1
.10/677 نایبلا : عمجم  - - 2

.20/240 نازیملا : - - 3
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قاقشنا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 25  هکرابم  هروس  نیا 

{ ْتَّقشنا ُءامَّسلا  اذإ  }

.دفاکشب نامسآ  هک  هاگنآ 

: دومرف نآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« دوش یم  ادج  ناشکهک  زا  نامسآ  »

یلا 11 ارُوبث } وعدَی  َفوسَف  ِهرهَظ *  َءارَو  ُهباتک  یتوُأ  ْنم  امأَو  ًارورسَم *  ِهلهأ  یلإ  ُبلقنیَو  }

نآ اما  و  ددرگ ؛ زاب  شیوخ  ناسک  دزن  لاحشوخ  و 

.نم رب  ياو  هک  دوش  دنلب  شدایرف  يدوز  هب  دوش ، هداد  وا  هب  شرس  تشپ  زا  شا  همانراک  هک 

: دیامرف یم  و  دنک ، یم  تبحص  ترخآ  لزنم  رد  یتخبدب  لها  تمعن و  لها  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

شیوخ ناسک  دزن  یلاحشوخ  اب  تسا و  ناسآ  ناش  یسرباسح  اه  نآ  زا  یضعب  سپ  دنتسه ، یلزانم  تافص و  رب  زور  نآ  رد  مدرم  »
اجنآ باسح  دندشن و  يزیچ  هب  ایند  روما  دنب  ياپ  اه  نآ  اریز  دـنوش ؛ یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  اه  یـضعب  و  دـندرگ ، یم  زاب 
امرخ هتـسه  امرخ و  تسوپ  باسح  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نآ  زا  و  دشاب ، هدرک  راتفرگ  اجنیا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  يارب 

.(2)« تسا نازوس  شتآ  يوس  هب  شماجنارس  دنشک و  یم  ار 

577 ص :

.6/329 روثنملا : ّردلا  - - 1
.20/247 نازیملا : - - 2
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جورب هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 22  هکرابم  هروس  نیا 

}و3 ٍدوهشَمَو ٍدهاشَو  ِدوعوَملا *  ِموَیلاَو  }

.هدنوش یهاوگ  هدنهد و  یهاوگ  هب  مسق  و  دوعوم ، زور  هب  مسق  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.(1)« تسا نابرق  دیع  زور  هدنوش  هاوگ  تسا و  هعمج  زور  هدنهد  هاوگ  تسا ، تمایق  زور  دوعوم  زور  »

{ ِدوُدخألا ُباحصَأ  َلُتق  }

.قدنخ نازوس  مدآ  رب  گرم 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دودخا  باحصا  ناتساد 

اب ار  وا  دنتشک و  ار  وا  باحصا  دیگنج ، اه  نآ  اب  سپ  دندرک ، بیذکت  ار  وا  شموق  درک ، ثوعبم  ار  یـشبح  يربمایپ  لاعتم  يادخ  »
اهر ار  وا  تسا  ام  شور  ام و  نید  رب  سک  ره  دنتفگ : دندرک و  شتآ  زا  رپ  و  دندنک ، یلادوگ  وا  يارب  سپس  دندرک ، ریـسا  شنارای 

.دندرب شروی  شتآ  يوس  هب  وا  باحصا  دزادنیب و  شتآ  رد  ار  شدوخ  دیاب  تسا  اه  نآ  نید  رب  سک  ره  دینک و 

.ددرگرب تساوخ  دش و  تحاران  كدوک )  ) لاح هب  دنکفا ، شتآ  رد  ار  دوخ  تساوخ  دمآ  تشاد  ههام  کی  یکدوک  هک  ینز 

يزیچ ادخ  يارب  نیا  و  زادنیب ، شتآ  رد  ار  تدوخ  ارم و  سرتن  تفگ : كدوک  نآ 

578 ص :

.20/255 نازیملا : - - 1
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.(1)« دنکفا شتآ  نورد  هب  تفگ  نخس  هراوهگ  رد  هک  ار  شرسپو  شدوخ  سپ  تسین ،

قراط هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 17  هکرابم  هروس  نیا 

}و14 ِلزهلِاب َوه  امَو  ٌلصف *  ٌلوَقل  هَّنإ  }

.تسین یخوش  هدوهیب و  و  تسا ، عطاق  نآرق  نخس 

ثراـح ، » تسا يدـج  نآ  تسین و  یخوش  نآ  رد  دـنک و  یم  ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  میرک  نآرق  هک  دـنک  یم  ناـیب  همیرک  هیآ  نیا 
رکنم مدرک ، ربخ  ار  وا  یلع و  دزن  هب  مدمآ  دنا ، هتفر  ورف  ثیداحا  رد  مدرم  مدید  مدش  دجـسم  دراو  تفگ : دـنک ، یم  تیاور  روعا »

نم زا  دعب  دیامرف : یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  : » دومرف سپـس  دندرک »؟ ار  راک  نیا  ایآ  : » دومرف و  دـش ، نآ 
دارفا رابخا  نآ  رد  ادخ ، باتک  دومرف : تسیچ ؟ نآ  زا  جورخ  هار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  متفگ : دوب ، دهاوخ  هنتف 

هتشاذگناو ار  يرابج  چیه  .تسین  یخوش  تسا و  عطاق  نآ  تسا ، امش  نیب  مکاح  وا  تسه و  امـش  زا  دعب  صاخـشا  و  امـش ، زا  لبق 
مکحم نامـسیر  نآ  دنک و  یم  هارمگ  ار  وا  ادخ  دنک ، بلط  نآ  ریغ  رد  ار  تیاده  هک  یـسک  و  تسا ، هدیبوک  ادـخ  ار  نآ  هک  رگم 

هب نآ  زا  اه  نآبز  دـنوش ، یمن  ریـس  نآ  زا  املع  و  ددرگ ، یمن  رب  نآ  زا  ناـسنا  هقـالع  تسا ، میقتـسم  طارـص  میکح و  رکذ  ادـخ و 
.(2)« دور یمن  نیبزا  نآ  ياه  یتفگشو  ددرگ  یمن  هدوسرف  ندرک  در  اب  دتفا ، یمن  هابتشا 

579 ص :

.10/314 نایبلا : عمجم  - - 1
.6/337 روثنملا : ّردلا  - - 2

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 971 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_220_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13886/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_220_2
http://www.ghaemiyeh.com


هیشاغ هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 26  هکرابم  هروس  نیا 

{ ْمُهباسِح انیلَع  َّنإ  َّمث  }

.تسا ام  اب  ناشباسح  هاگنآ  و 

؟ دسر یم  قلخ  دایز  دادعت  باسح  هب  ادخ  هنوگچ  دش : هدیسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

«. دهد یم  يزور  ناشدادعت  ترثک  اب  ار  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  : » دومرف

.؟ دننیب یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دسر ، یم  اه  نآ  باسح  هب  هنوگچ  دش : هدیسرپ 

.(1)« دننیب یمن  ار  وا  اه  نآ  دهد و  یم  ار  اه  نآ  يزور  هک  هنوگ  نآ  : » دومرف

رجف هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 30  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِداصْرملاَبل َکبَر  َّنإ  }

.تسا نیمک  رد  وت  راگدرورپ  قیقحت  هب 

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا ، هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(2)« دهدب ار  تیصعم  لها  يازج  هک  تسا  رداق  وت  راگدرورپ  هک  قیقحت  هب  »

دلب هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

580 ص :

.هغالبلا جهن  زا  لقن  . 20/277 نازیملا : - - 1
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.10/739 نایبلا : عمجم  - - 2
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.دراد هیآ  یکم و 20  هکرابم  هروس  نیا 

{ ِنیدجَّنلا ُهانیدهَو  }

.میدرک ییامنهار  صخشم  هار  ود  هب  ار  وا  و 

ود نآ  زا  روظنم  ِنیدجَّنلا ،} ُهانیدهَو  : } دومرف یلاعت  يادخ  دـنیوگ : یم  مدرم  هک  دـش ، هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب 
.تسا ناتسپ 

.(1)« دنتسه رش  ریخ و  ود  نآ  هن ، : » دومرف ماما 

سمش هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 15  هکرابم  هروس  نیا 

{ اهاَّوسَف ْمهبنِذب  مهُّبر  ْمهیلَع  َمدمدَف  اَهورقعَف  ُهوبذکَف  }

 « .درک ناش  ناسکی  كاخ  اب  راتفرگ و  ناش  ناهانگ  هب  ار  اه  نآ  ادخ  سپ  دندرک ، یپ  ار  هقان  بیذکت و  ار  وا  یلو  » 

: دومرف وا  هب  ربمایپ  هک ، : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

یناد یم  اـیآ  دومرف : دوب ، حـلاص  هقاـن  هدنـشک  وا  دومرف : دـنناد ، یم  شلوسر  ادـخ و  متفگ  تسیک ؟ تخبدـب  نیلوا  یناد  یم  اـیآ  »
.(2) »؟ تسا وت  لتاق  دومرف : دنناد ؟ یم  شلوسرو  ادخ  متفگ : تسیک ؟ تخبدب  نیرخآ 

یحض هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

581 ص :

.10/748 نایبلا : عمجم  - - 1
.20/78 یبطرقلا : ریسفت  - - 2
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.دراد هیآ  یندم و 11  تسا  هدش  هتفگ  تسا و  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ یضرتَف کُّبر  َکیطُعی  َفوسلَو  }

« .يوش یضار  هک  دنک  تیاطع  ردق ) نآ   ) تراگدرورپ دوز  یلیخ  »

یم نم  هب  ادـخ  ات  منک  یم  تعافـش  ردـق  نآ  متما  يارب  دومرف : ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
.(1)« مدش یضار  راگدرورپ  يا  یلب ، میوگ : یم  سپ  دمحم ؟ يا  يدش  یضار  ایآ  دیامرف :

قلع هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 19  هکرابم  هروس  نیا 

{ ْبرتقاَو ْدجساَو  ُهعُطت  َّالک َال  }

« .يوج برقت  نک و  هدجس  نک ، تعاطا  راهنز ، » 

: دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(2)« کبر مساب  أرقا  مجنلا و : میحرلا و : نمحرلا  نم  لیزنت  مح  ملا و : دنتسه ، اتراهچ  نآرق  رد  بجاو  ياه  هدجس  »

هنیب هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یندم و 8  ای  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

{ هَّیرَبلا ُریخ  ْمه  َکئلوأ  ِتاحلاّصلا  اولمعَو  اونمآ  َنیذَّلا  َّنإ  }

582 ص :

.20/312 نازیملا : - - 1
.20/117 یبطرقلا : ریسفت  - - 2
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.دنا ناگدیرفآ  نیرتهب  زا  دندرک ، هتسیاش  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ  یلع  میدوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تسا : هتفگ  هدرک  تیاور  هّللادبع » نب  رباج  »
: دومرف

هیآ نیا  و  دنتـسه ،» تمایق  زور  رد  ناگ  تفای  تاجن  وا  نایعیـش  یلع و  نیا  تسا ، وا  تردـق  تسد  رد  نم  ناـج  هک  یـسک  نآ  هب  »
یم ار  یلع  یتقو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  هَّیرَبلاُریخ ،} ْمه  َکئلوأ  ِتاحلاّصلا  اولمعَو  اونمآ  َنیذَّلا  َّنإ  : } دش لزان 

.(1)« دمآ ناگدیرفآ  نیرتهب  دنتفگ : یم  دندید 

رثاکت هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 8  هکرابم  هروس  نیا 

و4 َنوملعَت } َفوس  َّالک  َّمث  َنوملعَت *  َفوس  َّالک  }

(. تسه یترخآ  هک   ) دیتشاد یم  نیقی  ملع  هب  امش  رگا  تسین ، نینچ  تسناد ، دیهاوخ  ار ) تلفغ  هجیتن   ) يدوز هب  تسین ، نینچ 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

.(2)« تسا هدش  لزان  ربق  باذع  رد  ُرثاکَّتلا  مُکاهلأ  »

 : مالسلا هیلع  ماما  زا  هدش  دراو 

.(3)« تسا روشن  رد  باذع  مود  تسا و  ربق  باذع  رد  نآ  هیآ  لوا  تمسق  »

583 ص :

.6/379 روثنملا : ّردلا  - - 1

نایبلا 30:363. عماج  - - 2
.3/215 یناعملا : حور  ریسفت  - - 3
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نوعام هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  نآ 7  تایآ  دادعت  یکم و  ای  یندم  هکرابم  هروس  نیا 

{ َنوهاَس ْمهتالَص  نَع  ْمه  َنیذَّلا  }

.دنا لفاغ  ناشزامن  زا  هک  نانآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار یموق  لجوزع  يادـخ  نوچ  دـنکن ، لوغـشم  شتقو  نتـشذگ  زا  ار  امـش  ایند  روما  تسین ، زامن  زا  ادـخ  دزن  رد  رت  بوبحم  یلمع  »
: تسا هدومرف  هدرک و  تمذم 

.(1) دندرمش کبس  شتاقوا  رد  ار  زامن  دندوب و  لفاغ  اه  نآ  َنوهاَس ،} ْمهتالَص  نَع  ْمه  َنیذَّلا  }

{ َنوعاَملا َنوعنمیَو  }

.دندیزرو یم  غیرد  نارگید  زاین  عفر  زا  و 

«. دنتخادرپ یمن  تسا و  بجاو  تاکز  نوعام  زا  دوصقم  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مدینش  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، دیوگب نآ  زا  رتهب  ار  نآ  خساپ  سپ  دیوگ ؛ یم  تیحت  وا  هب  مالس  اب  درک ، دروخرب  وا  هب  هک  یماگنه  .تسا  ناملسم  ردارب  ناملسم 
.دنک یمن  عنم  ار  نوعام  و 

؟ تسیچ نوعام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  متفگ :

.(2)« نآ هابشا  بآ و  نهآ ، گنس ، دومرف : ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

584 ص :

.2/621 لاصخلا : - - 1
.6/400 روثنملا : ّردلا  - - 2
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رثوک هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  تسا و 3  یکم  هکرابم  هروس  نیا 

و2 ْرحناَو } َکبِرل  ِّلصَف  َرثوکلا *  َكانیطعَأ  ّانإچ  }

.نک ینابرق  راذگ و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  میدرک ، اطع  رایسب  ریخ  وت  هب  ام  دیدرت  یب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف لیئربج  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هروس  نیا  هک  یماگنه  »

؟ منک ینابرق  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  مراگدرورپ  هک  تسیچ  ینابرق  نیا 

هک یماگنه  روط  نیمه  یتفگ و  زامن  يارب  ار  مارحلا  هریبکت  هک  یماگنه  دـهد ، یم  روتـسد  وت  هب  وا  یلو  تسین ، ینابرق  نیا  تفگ :
نامـسآ رد  هک  تسا  ییاـه  هکئـالم  زاـمن  اـم و  زاـمن  نیا  نک  دـنلب  ار  دوخ  تسد  ود  یتشادرب ، عوکر  زا  ار  ترـس  يدرک و  عوکر 
.(1)« تسا اهریبکت  همه  نتفگ  عقوم  رد  اه  تسد  ندرکدنلب  زامن  تنیز  و  تسا ، یتنیز  يزیچ  ره  يارب  سپ  دنا ؛ هناگ  تفه 

صالخا هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 4  ای  یندم  هکرابم  هروس  نیا 

و4 ٌدحأ } ًاوفُک  ُهل  ْنکی  ْملَو  ْدلُوی *  ْملَو  ْدلَی  ْمل  }

.وا نوگمه  اتمه و  سک  چیه  تسا ، هدشن  هداز  هدازن و 

: دومرف يا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

585 ص :

.20/371 نازیملا : - - 1
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رد و  دشاب ،» کیرش  ياراد  ییاناوت  تزع و  رد  ات  هدشن  دلوتم  یسک  زا  ْدلُوی } ْملَو  ، } دشاب وا  ثراو  ات  درادن  يدنزرف  و  ْدلَی ،} ْمل  }
.(1) ددع لیوات  هب  هن  ینعی  دومرف : دحأ  ریسفت 

قلف هروس 

میحرلا ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب 

.دراد هیآ  یکم و 5  هکرابم  هروس  نیا 

دش و لزان  وا  رب  لیئربج  درک ، تیاکش  سپ  درک  وداج  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدوهی ، هک  دوب  نآ  هیآ  نیا  لوزن  تلع 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  تسا ، هاچ  نالف  رد  رحِـس  تسا و  هدرک  وداج  ار  وت  يدوهی  تفگ : وا  هب  دروآ و  ار  نیتذوعم 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  زاب  ار  هرگ  ماما  دناوخ و  ار  هیآ  دندرک و  زاب  ار  هرگ  نآ  داد  روتـسد  دروآ و  ار  نآ  داتـسرف و  ار  یلع 
(3).(2) يا هدرک  اهر  دنب  زا  ار  وا  ایوگ  تساخرب  ملسو  هلآ 

586 ص :

.391-20/390 نازیملا : - - 1
.6/417 روثنملا : ّردلا  - - 2

نیا و  دنا : هتشون  نیمه  ص 492 ، ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  باتک  رد  لوزن  نأش  نیا  دروم  رد  یسربط  خیـش  گرزب  رـسفم  - - 3
زا لقع  و  دش ، هناوید  ربمایپ  هک  دـیوگب  هک  تسا  نیا  دـننام  دـننک  فیـصوت  هدز  رحـس  ار  ربمایپ  هک  یـسک  اریز  تسین  زیاج  هلئـسم 

لاـقو  » تسا هدروآ  نینچ  نآرق  رد  هتـسناد و  دودرم  ار  هلئـسم  نیا  یلاـعت  يادـخ  هک  یلاـح  رد  هللااـب ) ذوـعن   ) تـسا هدـیرپ  ناـشرس 
يدوـهی و تسا  نـکمم  نـکل  و  و 9 )  8 ناقرف : « ) اولـضف لاثمالا  کل  اوبرـض  فیک  رظنا  ًاروحـسم  ًـالجر  ّـالا  نوعبتتا  نا  نوملاـظلا 
رب ار  شربمایپ  لاعتم  يادخ  هدرکن و  ادیپ  تردق  راک  نیا  رب  اّما  تسا  هتـشاد  هلئـسم  نیا  رد  یعـس  هدـش  هتفگ  هچنآ  ربانب  شنارتخد 

تردق نایدوهی  رگا  هک  یلاح  رد  دوش  ربمایپ  هجوتم  ضیرم  اهنآ  رحـس  لمع  اب  تسا  نکمم  روطچ  .تسا و  هدرک  علطم  هلئـسم  نیا 
زا يرایـسب  روط  نیمه  دنتـشک و  یم  ار  ربمایپ  ًاـمتح  دنتـشاد  ناـنمؤم  ربماـیپ و  اـب  هک  ینمـشد  همه  نآ  دوجو  اـب  دنتـشاد  رما  نیا  رب 

( ققحم  ) .دنتشک یم  زین  ار  نانمؤم 
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.دسر یم  نایاپ  هب  زیزع  باتک  تایآ  یضعب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ریسفت  زا  ام  نخس  اجنیا  رد  و 
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تسرهف

5 میدقت ···

میرک نآرق  ربارب  رد  سیدقت  میظعت و 

11 میرک ··· نآرق  ربارب  رد  سیدقت  میظعت و 

13 نآرق ···  تافص 

13 تسا ··· رون  نآرق 

15 قطان ··· نآرق 

15 دهد ··· یم  هدنیآ  هتشذگ و  زا  ربخ  نآرق 

15 تسا ···  ادخ  نامسیر  نآرق 

16 تسا ··· هدننک  تحیصن  نآرق 

17 تسا ··· رون  تیاده و  نآرق 

18 نآرق ··· نتفرگارف  هب  قیوشت 

18 نآرق ··· ظفح 

19 نآرق ··· متخ  ماگنه  وا  ياعد 

20 تسا ··· اه  لد  راهب  نآرق 

میرک نآرق  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ریسفت  زا 

هحتاف هروس 

 { ُنیعتسن َكایإو  ُدبعن  َكایإ  ِنیدلا *  موی  ِکلام  ِمیحرلا *  ِنمحرلا  َنیملاعلا *  ِّبر    ِ هّلل ُدمحلا  میحرلا *  ِنمحرلا    ِ هّللا ِمسب  }

25 یلا 7 ···  1
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25 تسا ··· هروس  زا  یئزج  هّللا  مسب 

26 هّللا ···  مسب  ياهدنب 

27 هروس ··· تیمها 

28 نآ ··· لوزن  ناکم 

28 هروس ··· نیا  ياه  مان 

28 هحتاف ···

28 یناثملا ··· عبس 

29 دمح ··· ینعم 

هرقب هروس 

{ ُمیظع ٌباذع  ْمهلو  ٌهواشغ  ْمهراصبأ  یلعو  ْمهعمس  یلعو  ْمهبولق  یلع    ُ هّللا َمتخ  }

32 ··· 7

{ ٌمیلع ٍءیش  ِّلکب  َوهو  ٍتاوامس  َعبس  َّنهاوسف  ِءامسلا  یلإ  يوتسا  َّمث  ًاعیمج  ِضرألا  یف  اَّم  مکل  َقلخ  يذلا  َوه  }

33 ··· 29

{ َنیِرفاکلا َنم  َناکَو  َربکتساَو  َیبأ  َسیلبإ  ّالإ  اودجسَف  َمدال  اودُجسا  ِهکئالَملل  اَنُلق  ذإَو  }

34 ··· 34

جَنیعشاَخلا یلَع  َّالإ  ٌهریبَکل  اهَّنإو  ِهالَّصلاَو  ربَّصلِاب  اُونیعتساَو  }

35 ··· 45

{ َنوعجار هیلإ  مهَّنأو  ْمهِّبر  اُوقالم  مهَّنأ  َنونظی  َنیذَّلا  }

35 ··· 46
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{ َنورصُنی ْمه  الَو  ٌلدع  اَهنم  ُذخؤی  الَو  ٌهَعافش  اهنِم  ُلبُقی  الَو  ًائیَش  ٍسفن  نَع  ٌسفَن  يزَجت  ًاموَی َال  اوُقتاَو  }

36 ··· 48

َدنع ْمکل  ٌریخ  ْمکلذ  ْمکـسُفنأ  اولتقاَـف  مِکئراـب  یلإ  اُوبوتف  َلـجعلا  ُمکذاـخِّتاب  ْمکـسفنَأ  ْمتملَظ  ْمکنإ  ِموق  اَـی  ِهموقل  یَـسوم  َلاـق  ذإَو  }
{ ُمیحَّرلا ُباوتلا  َوه  هَّنإ  ْمکیلَع  َباتف  ْمکئراب 

36 ··· 54

اینُّدلا یف  ْمهل  َنیفئاخ  َّالإ  اهولخدَی  ْنأ  ْمهل  َناک  اَم  َکئلوأ  اِهبارخ  یف  یعسَو  ُهمسا  اهیف  َرکذی  نأ    ِ هّللا َدجاسم  َعنم  ْنمم  ُملظأ  نمَو  }
{ ٌمیظع ٌباذع  ِهرخآلا  یف  ْمهلَو  ٌيزِخ 

38 ··· 114

{ َنونعَّاللا ُمُهنعلَیَو    ُ هّللا ُمُهنعلَی  َکئلوُأ  ِباتکلا  ِیف  ساَّنلل  ُهانَّیب  اَم  ِدعب  نِم  يدُهلاَو  ِتانِّیبلا  َنم  اَنلزنَأ  اَم  َنومتکَی  َنیذَّلا  َّنإ  }

38 ··· 159

{ ُمیحَّرلا ُنمحَّرلا  َوه  َّالإ  َهلإ  ٌدحاو ال  ٌهلإ  ْمکهلإو  }

39 ··· 163

{ َنودشرَی ْمهَّلعل  یب  اُونمؤیلَو  یل  اُوبیجتسیلَف  ِناعد  اذإ  عاَّدلا  َهوعد  ُبیجُأ  ٌبیرق  یِّنإف  یِّنع  يدابع  َکلأس  اذإو  }

40 ··· 186

ِحورب ُهاندـیأو  ِتانِّیبلا  َمیرم  َنبا  یـسیِع  اَنیتآَو  ٍتاجرد  ْمهـضَعب  َعفرو    ُ هّللا َمَّلک  نَّم  مهنِم  ٍضعب  یلَع  ْمهـضَعب  انلَّصف  ُلـسرلا  َکـلت  }
نم مِهدعب  نِم  َنیذَّلا  َلتتقا  اَم    ُ هّللا َءاش  ولَو  ِسدقلا 

ِدَعب
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{ ُدیُری ام  ُلعفی    َ هّللا َّنکلَو  اولَتتقا  ام    ُ هّللا ءاش  ْولو  َرفک  نَّم  مُهنمَو  ِنمآ  نَّم  مُهنمَف  اوفَلتخا  ِنکلَو  ُتانِّیبلا  ُمهتءاج  ام 

41 ··· 253

َّالا ِهیذـخآب  ُمتـسلَو  َنوقفُنت  ُهنم  َثیبخلا  اومَّمیت  الَو  ِضرألا  َنم  ُمکل  انجرخأ  اممَو  ُْمتبـسک  ام  ِتابِّیط  نِم  اوُقفنأ  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }
{ ٌدیمح ٌینغ    َ هّللا َّنأ  اوُملعاو  ِهیف  اوضمُغت  نأ 

42 ··· 267

{ َنونزحَی مُه  الَو  ْمهیلَع  ٌفوخ  الَو  مهِّبر  َدنع  مهُرجأ  ْمهلَف  ًهینالعَو  ًارس  راهَّنلاو  ِلیلَّلاب  مهلاومأ  َنوقفُنی  نیذَّلا  }

43 ··· 274

نارمع لآ  هروس 

َءاغتبا ُهنم  َهباشَت  ام  َنوعبَّتیف  ٌغیز  ْمهبوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمأَف  ٌتاهباشتُم  ُرخأو  ِباتکلا  ُّمأ  َّنه  ٌتامکحُّم  ٌتایآ  ُهنم  َباتکلا  َلزنأ  يذلا  َوه  }
{ ِبابلَألا اُولوأ  َّالإ  ُرکَّذَی  امَو  انِّبر  ِدنع  نم  ٌّلک  ِهب  اَّنمآ  َنولوقَی  ِملعلا  یف  َنوخسارلاَو    ُ هّللا َّالإ  ُهلیوَأت  ُملعَی  امَو  ِهلیوأت  َءاغتباو  ِهنتفلا 

44 ··· 7

ُعیرس   َ هّللا َّنإف    ِ هّللا ِتایآب  ْرُفکی  نَمو  ًایَغب  ُملعلا  ُمهءاج  ام  ِدعب  نم  َّالإ  َباتکلا  اوتوُأ  َنیذَّلا  َفلتخا  امَو  ُمالسإلا    ِ هّللا َدنع  نیِّدلا  َّنإ  }
{ ِباسِحلا

47 ··· 19

{ ٍباسح َِریِغب  ُءاشَت  ْنم  ُقزَرتَو  ِّیحلا  نِم  تِّیملا  ُجرُختَو  ِتِّیملا  َنم  َّیحلا  ُجرُختَو  ِلیَّللا  یف  َراهَّنلا  ُجلوتَو  راهَّنلا  یف  َلیَّللا  ُجلُوت  }

48 ··· 27
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ُمکرِّذحیَو ًهاُقت  ْمهنِم  اوقَّتت  نأ  َّالإ  ٍءیـش  یف    ِ هّللا َنم  َسیلف  َکلذ  ْلعفَی  نمَو  َنِینمؤْملا  ِنود  نم  َءایلوَأ  َنیرفاکلا  َنونمؤُملا  ِذخَّتی  {َال 
49 ··· 28{ ُریصْملا   ِ هّللا یلإو  ُهسفن    ُ هّللا

لِهتبَن َّمث  مکـسُفنأَو  انَـسفنأو  مُکءاِسنو  انَءاِسنَو  مُکءانبأَو  انَءانبأ  ُعدـَن  اولاعَت  ْلـُقف  ِملعلا  نم  َكءاـج  اـم  ِدـعب  نم  ِهیف  کَّجاـح  ْنمف  }
{ َنِیبذاکلا یلع    ِ هّللا َهنعَّل  لعجنَف 

49 ··· 61

{ َنینِمؤملا ُّیلو    ُ هّللاَو اونمآ  َنیذَّلاَو  ُّیبَّنلا  اذهو  ُهوعبَّتا  َنیذَّلل  َمیهاربإب  ساَّنلا  یلوأ  َّنإ  }

50 ··· 68

ُْمتررقَأَء َلاث  ُهَّنُرُـصنتلو  ِهب  َّننمؤَتل  مکعَم  امل  ٌقدـصُّم  ٌلوسر  ْمکَءاج  َّمث  ٍهمکحَو  ٍباتک  نم  مُکیتآ  اَمل  َنِّیبَّنلا  َقاـثیم    ُ هّللا َذـخأ  ذإَو  }
{ َنیدهاَّشلا َنم  مُکعم  اَنأو  اودَهشاف  انررقأ  اولاَق  يرصإ  مُکلذ  یلع  ُْمتذخأَو 

51 ··· 81

{ َنیَملاعلل ًيدهَو  ًاکرابُم  َهَّکبب  ِساَّنلل  َعضو  ٍتیب  َلوأ  َّنإ  }

51 ··· 96

{ َنوملسُم متنأو  َّالإ  َُّنتومَت  الَو  ِهتاُقت  َّقح    َ هّللا اوقَّتا  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }

52 ··· 102

{ َنورُکشت مُکَّلعل    َ هّللا اوقَّتاف  ٌهِّلذأ  متنأَو  ٍردبب    ُ هّللا ْمُکرصن  دقلَو  }

52 ··· 123

{ َنیقَّتُملل تَّدعُأ  ُضرألاو  ُتاوامَّسلا  اهُضرع  ٍهَّنجَو  ْمکِّبَر  نم  ٍهرفغم  یلإ  اوعراسَو  }

53 ··· 133

{ َنیرساَخ اوبلَقنتَف  مُکباقعأ  یلع  ْمکوُّدرَی  اورفک  َنیذَّلا  اوعیُطت  نإ  اونمآ  نیذَّلا  اهیأ  ای  }
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53 ··· 149

{ َنوِحلُفت ْمکَّلعل    َ هّللا اوقَّتاو  وُطبارَو  اوُرباصَو  اوِربصا  اُونمآ  َنیذَّلا  اهیأ  اَی  }

54 ··· 200

ءاسن هروس 

 َ هـّللا اوـقَّتاَو  ًءاـسنَو  ًاریثـک  ًـالاجِر  اـمُهنِم  َّثـبَو  اـهَجوَز  اـهنم  َقـلخَو  ٍهدـحاو  ٍسفن  نـِم  مُـکقلخ  يذَّلا  مـکَّبَر  اوـقَّتا  ساَّنلا  اـهُّیأ  اـی  }
{ ًابیقَر ْمُکیلع  َناک    َ هّللا َّنإ  َماحرألاو  ِهب  َنولَءاسَتیذَّلا 

55 ··· 1

ْمکنعـضرَأ یتَّـاللا  ُمُکتاـهَّمُأَو  تخُـألا  ُتاـنبَو  ِخـألا  ُتاـنبَو  مُکتـالاخَو  مُُکتاَّمعَو  مُُکتاَوـخأَو  مُکتاـَنبَو  مُُکتاـهَّمأ  ْمکیلع  تمِّرح  }
ُمتلخَد اونوکَت  ْمل  نإف  ْمل  َّنهب  ملتخَد  یتَّاللا  مِکئاسن  نِم  مکروُجُح  یف  یتَّاللا  مُکبئابرَو  مکئاِسن  ُتاـهمُأَو  ِهَعاـضَّرلا  نِم  مُکتاوخأَو 

{ ًامیحر ًاروفَغ  َناک    َ هّللا َّنإ  َفلَس  ْدق  ام  َّالإ  ِنیتخألا  َنیب  اوعمَجت  نأَو  مِکبالصأ  نِم  َنیذَّلا  ُمُکئانبأ  ُلئالحَو  ْمکیلع  َحانُج  الَف  َّنهب 

56 ··· 23

{ ًامیحر مِکب  َناک    َ هّللا َّنإ  مکسُفنأ  اوُلتقَت  الَو  }

57 ··· 29

َناک   َ هّللا َّنإ  ِهب  مکُظِعی  اَّمعن    َ هّللا َّنإ  ِلدـعلِاب  اوُمکَحت  نأ  ساَّنلا  َنیب  متمکَح  اذإَو  اـِهلهأ  یلإ  ِتاـنامألا  اوُّدؤت  نأ  ْمکُرمأـی    َ هّللا َّنإ  }
{ ًاریصب ًاعیمس 

57 ··· 58

ُمتنک نإ  لوسَّرلاو    ِ هّللا یلإ  هوُّدرَف  ٍءیـش  یف  ْمتعَزاـنَت  نإـف  مُکنم  ِرمـألا  یلوأَو  َلوسَّرلا  اوعیطأَو    َ هّللا اوـعیطَأ  اوـنَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیأ  اَـی  }
{ ًالیوأت ُنسحأَو  ٌریخ  َکلذ  َرخآلا  ِمویلاَو    ِ هّللاب َنونمؤت 
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58 ··· 59

{ ًاقیفر َکئلوُأ  َنسحَو  َنیحلاَّصلاَو  ِءادهُّشلاَو  َنیقیدِّصلاَو  نیِّیبَّنلا  َنم  مِهیلع    ُ هّللا َمعنأ  َنیذَّلا  َعم  َکئلوأف  ِلوسَّرلاو    َ هّللا ِعُطی  نمَو  }

61 ··· 69

{ ًابیسَح ٍءیش  ِّلک  یلَع  َناک    َ هّللا َّنإ  اهوُّدُر  ْوأ  اهنِم  َنسحأب  اوُّیحَف  ٍهَّیحتب  ُمتیِّیُح  اذإَو  }

62 ··· 86

{ ِضرألا یف  َنیفعضتسُم  اَّنک  اولاَق  ْمتنُک  َمیف  ْمهِسُفنأ  یملاَظ  ُهکئالملا  ْمهاَّفوت  َنیذَّلا  َّنإ  }

63 ··· 97

ْمکل اوناَک  َنیرفاکلا  َّنإ  اورفَک  َنیذَّلا  ُمُکنتفَی  نأ  ْمتفِخ  نإ  هـالَّصلا  نِم  اوُرـصقَت  نأ  ٌحاـنُج  ْمکیلع  َسیلف  ضرـألا  یف  ُمتبرَـض  اذإَو  }
{ ًانیبُم ًاودَع 

63 ··· 101

{ ُریخ ُحلُّصلاو  ًاحلص  امُهنیب  اَحلُصی  نأ  اَمهیلع  َحانُج  الف  ًاضارعإ  ْوأ  ًازوُشن  اَهلعب  نم  ْتفاخ  ٌهأرما  نإو  }

64 ··· 128

«{ ًامیلکت یسوم    ُ هّللا مَّلکَو  َکیلع  مُهصصْقن  مل  ًالسُرو  ُلبق  نم  ْمهانصصَق  دق  ًالسُرَو  }

65 ··· 164

هدئام هروس 

ام ُمُکحی    ِ هّللا َّنإ  ٌمُرح  متنَأَو  ِدـیَّصلا  یِّلُحم  َریغ  مُکیلع  یلُتی  اـم  ـَّالإ  ِماـعنألا  ُهمیهب  ْمکل  ْتلُحا  ِدوقعلاـِب  اُوفوأ  اوـنمآ  َنیذَّلا  اـهیأ  اـی  }
{ ُدیری

66 ··· 1
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 َ هّللا َّنإف  ٍمثإل  ٍفناجتُم  َریغ  ٍهصمخَم  یف  َّرطْضا  ِنمف  ًانید  َمالسإلا  ُمکل  ُتیـضَرو  ِیتمعن  ْمکیلع  ُتممتأَو  ْمکنید  ْمکل  ُتلمکأ  َمویلا  }
{ ٌمیحر ٌروفغ 

67 ··· 3

ِنیبعَکلا یلإ  مُکلُجرأو  ْمکِـسوؤرب  اوحـسماَو  ِقفارملا  یلإ  ْمُکیدـیأَو  ْمکهوجُو  اولـسغاف  ِهالَّصلا  یلإ  ْمتُمق  اذإ  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیَأ  اـی  }
اومَّمیتَف ًءام  اودـجت  ْملف  ءاسِّنلا  ُمتـسمال  وأ  ِطئاغلا  نم  مکنم  ٌدـحأ  َءاـج  وأ  ٍرفـس  یلع  وأ  یَـضرم  متنک  نإو  اورهَّطاـف  ًاـبنج  ُمتنک  ْنإو 

مکَّلعل مُکیلع  ُهتمعن  َّمُتیلَو  ْمکَرهُطیل  ُدیُری  نکلو  ٍجرح  نم  مُکیلع  َلعجِیل    ُ هّللا ُدیُری  ام  ُهنم  مکیدیأو  ْمکهوُجوب  اوحسماف  ًابیط  ًادیعص 
{ َنُورکشَت

68 ··· 6

ْوأ ٍفالخ  نم  مُهلُجرأو  ْمهیدیأ  عَّطُقت  وأ  اوبَّلُصی  ْوأ  اولتُقی  نأ  ًاداسف  ِضرألا  یف  َنوعـسیو  َُهلوسرو    َ هّللا َنوبراُحی  َنیذَّلا  ُءآزج  امَّنإ  }
{ ٌمیظع ٌباذع  ِهرخآلا  یف  ْمهلو  اینُّدلا  یف  ٌيزخ  ْمهل  َکلذ  ِضرألا  نم  اوفُنی 

69 ··· 33

َتمکح نإو  ًائیش  َكورُضَی  نَلف  ْمهنع  ضرُعت  نإَو  مُهنَع  ْضرعأ  وأ  ْمهنیب  مُکحاف  َكوؤاج  نإف  تحُّسلل  َنولاکأ  ِبذکلل  َنوعامَس  }
{ َنیطِسقُملا ُّبُحی    َ هّللا َّنإ  ِطسقلاب  مُهنیب  مُکحاف 

70 ··· 42

َنیرفاـکلا یلع  هَّزعأ  َنینمؤملا  یلع  هَّلذأ  ُهنوـبُحیَو  مهُّبُحی  ٍموـقب    ُ هّللا یتأـی  َفوـسف  ِهنید  نع  مکنم  َّدـترَی  ْنم  اوـنمآ  َنیذَّلا  اـهّیأ  اَـی  }
{ ٌمیلع ٌعساو    ُ هّللاَو ُءاشَی  نم  ِهیتؤی    ِ هّللا ُلضف  َکلذ  مئال  َهمول  َنوفاخَی  الو    ِ هّللا ِلیبس  یف  َنودهاُجی 

71 ··· 54
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{ َنوعکار ْمهو  َهاکزلا  َنوتؤیو  هالَّصلا  َنومیُقی  نیذَّلا  اونمآ  نیذَّلاو  ُهلوسرو    ُ هّللا ُمکُّیلو  امنإ  }

71 ··· 55

ْمهنم ٌریثکَو  ٌهدـصتقم  ٌهَّمأ  ْمهنم  ْمهلُجرأ  ِتحت  نمَو  ْمهقوَف  نم  اولکأل  مهِّبر  نم  مهیلإ  َلزنُأ  اَـمَو  َلـیجنإلاو  َهاروَّتلا  اوماـقأ  مهَّنأ  ولَو  }
{ َنولمعی ام  َءآس 

75 ··· 66

َموقلا يدـهی  هّللا ال  َّنإ  ساَّنلا  نم  َکُمـصعَی    ُ هّللاو ُهتلاسر  َتغَّلب  امف  ْلـعفَت  ْمل  نإو  کِّبَر  نم  َکـیلإ  َلزنُأ  اـم  ْغلب  ُلوسَّرلا  اـهُّیأ  اـی  }
{ َنیرفاکلا

76 ··· 67

{ َنیدتعُملا ُّبُحی  ال    َ هّللا َّنإ  اودَتعَت  الَو  مکل    ُ هّللا ِّلحأ  ام  تابِّیط  اومرُحت  اونمآ ال  َنیذَّلا  اهیأ  اَی  }

79 ··· 87

ًایده مکنِم  ٍلدع  اوَذ  ِهب  ُمکحَی  معَّنلا  نم  َلتَق  ام  ُلثم  ٌءازجَف  ًادِّمعتُم  مکنِم  ُهلتَق  نمَو  ٌمُرح  ُمتنأو  َدـیَّصلا  اولتقَت  اونمآ َال  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }
ٌزیزع   ُ هّللاو ُهنم    ُ هّللا ُمقتنیَف  َداع  نَمو  َفلس  اَّمع    ُ هّللا اَفع  ِهرمأ  َلابَو  َقوذیل  ًامایص  َکلذ  ُلدع  ْوأ  ِنیکاسم  ُماعط  ٌهرافک  وأ  ِهبعْکلا  َغلاب 

{ ٍماقتنا وذ 

80 ··· 95

اهنع   ُ هّللاَو اهنع    ُ هّللا افَع  ْمکل  َدُبت  ُنآرقلا  ُلَّزُنی  َنیح  اهنَع  اولأسَت  نإو  ْمُکؤسَت  ْمکل  َدُبت  نإ  َءایـشأ  نع  اولأسَت  اونمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }
{ ٌمیلَح ٌروفَغ    ُ هّللاَو

82 ··· 101
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{ َنولمعَت متنُک  امب  مُکِئبُنیَف  ًاعیمج  مُکُعجرَم    ِ هّللا یلإ  ُْمتیَدتها  اذإ  َّلض  نم  مکُّرُضَی  ْمکسُفنأ ال  ْمکیلَع  اونمآ  َنیذلا  اهُّیأ  اَی  }

82 ··· 105

ماعنا هروس 

{ َنوهَمعَی ْمِهنایغط  یف  ْمهُرذنَو  ٍهَّرم  لَّوأ  هب  اونمُؤی  ْمل  امَک  مهَراصبأَو  مهَتَدئفأ  بِّلُقنَو  }

85 ··· 110

فارعا هروس 

اُوناک اِمب  مهـسُفنأ  اورـسَخ  َنیذَّلا  َکـئلوأَف  ُهنیزاوم  تَّفَخ  ْنمو  َنوحلفُملا *  ُمه  کـئلوأف  ُهنیزاوم  ْتلُقَث  نمف  ُّقحلا  ٍذـئموَی  ُنزولاَو  }
{ َنوِملظَی انتایآب 

86 8و9 ···

{ َنوعمطَی مُهَو  اهولُخدَی  ْمل  ْمُکیلَع  ٌمالس  َنأ  هَّنجلا  َباحصأ  اودانو  ْمهامیِسب  ًالک  َنوفرعَی  ٌلاجر  ِفارعألا  یلعَو  ٌباجِح  اَمهنیبَو  }

87 ··· 46

َرمقلاو َسمَّشلاَو  ًاثیثَح  ُهُبلطَی  راهَّنلا  َلیَّللا  یشُغی  ِشرعلا  یلع  يوتسا  َّمث  ٍمایأ  هَّتـس  یف  َضرألاو  ِتاوامَّسلا  َقلخ  يذلا    ُ هّللا مکَّبر  ِّنإ  }
{ َنیملاعلا ُّبر    ُ هّللا َكرابت  ُرمألاَو  ُقلَخلا  ُهل  الأ  ِهرمأب  ٍتارخسُم  َموجنلاَو 

87 ··· 54

ٌموق مکَّنإ  َلاق  ٌههلآ  ْمُهل  اَمک  ًاهلإ  انل  ْلعجا  یـسوم  اَی  اولاق  ْمَهل  ٍمانـصأ  یلع  َنوفکعَی  ٍموَق  یلع  اوتأـف  َرحَبلا  َلیئارـسإ  ینِبب  اـنزواجَو  }
{ َنولهَجت

90 ··· 138

597 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


َفوسَف ُهناکَم  َّرقتـسا  نإف  ِلبجلا  یلإ  ْرظنا  نکلَو  ینارت  َنل  َلاق  َکـیلإ  ْرظنأ  ینرأ  َّبر  َلاـق  ُهُّبر  ُهملکَو  اـِنتاقیِمل  یـسوم  َءاـج  اـملَو  }
{ َنینمؤملا ُلَّوأ  انأَو  َکیلإ  ُتُبت  َکناحبُس  َلاق  َقافأ  اّملف  ًاقعص  یسوم  ِّرخو  ًاکد  ُهلعَج  ِلبَجلل  هُّبر  یّلجت  املَف  یناَرت 

91 ··· 143

{ َنولدعَی ِهبو  ِّقحلاب  َنودهَی  ٌهُّمُأ  یسوم  ِموق  نمَو  }

93 ··· 159

ْمهیتأت َنوتبسَی ال  َمویَو ال  ًاعرُش  ْمهتبَـس  َموی  ْمهناتیِح  ْمهیتأت  ْذإ  ِتبـسلا  یف  َنودعی  ذإ  ِرحبلا  َهرـضاح  ْتناک  یتَّلا  ِهیرقلا  ِنع  ْمهلأسَو  }
یلإ ًهرذعَم  اولاق  ًادـیدش  ًاباذَـع  ْمُهبذـعُم  ْوأ  مهُِکلهُم    ُ هّللا ًاموق  َنوظعَت  مل  مهنِم  ٌهَّمُأ  ْتلاق  ذإَو  َنوقُـسفَی *  اوناک  اِمب  مهولبَن  َکلذـک 

نوقُـسفَی اوناک  اَمب  ٍسیَئب  ٍباذـِعب  اوملَظ  َنیذَّلا  انذـخأو  ِءوّسلا  نع  َنوهنَی  َنیذَّلا  انیَجنأ  َهب  اورکُذ  اَم  اوسَن  املَف  َنوقَّتَی *  ْمهلَعلَو  مکِّبر 
{ َنیئِساخ ًهدرق  اونوُک  ْمهل  انُلق  ُهنع  اوُهن  اّمع  اوتَع  اَّملَف  * 

94 ··· 166 ات 163

ّانإ ِهمایقلا  َموی  اولوقَت  نأ  اندهَش  یلب  اولاق  ْمُکبِرب  ُتسلأ  مهِسُفنأ  یلع  مُهدهشأَو  مُهتَّیرُذ  مهِروهُظ  نم  َمدآ  ینب  نم  َکُّبر  َذخأ  ذإَو  }
{ َنیلفاَغ اذه  ْنع  اَّنک 

97 ··· 172

لافنا هروس 

{ َرابدَألا ُمهولُوت  الف  ًافحَز  اوُرفک  نیذَّلا  ُمتیَقل  اذإ  اونمآ  َنیذلا  اهُّیأ  اَی  }

99 ··· 15

{ َنیرکاملا ُریخ    ُ هّللاو   ُ هّللا ُرکمیَو  َنورکمیَو  َكوجِرُخی  وأ  َكولتقَی  وأ  َكوتبُثِیل  اورفک  َنیذَّلا  َکب  ُرکمی  اذإَو  }
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99 ··· 30

هبوت هروس 

101 نآ ···  لوزن  ببس 

101 هروس ··· ندناوخ  هب  رکب  یبا  هب  راطخا 

102 هروس ··· ياهدنب  زا  ماما  توالت 

{ َنوهتنَی ْمهَّلَعل  ْمهل  َنامیأ  مهَّنإ ال  رفُکلا  هَّمئأ  اولتاقَف  مُکنید  یف  اونعَطَو  ْمهِدهَع  ِدعب  نم  مهَناَمیأ  اوثکن  نإو  }

102 ··· 12

{ َنوهتنَی ْمهَّلَعل  ْمهل  َنامیأ  مهَّنإ ال  رفُکلا  هَّمئأ  اولتاقَف  مُکنید  یف  اونعَطَو  ْمهِدهَع  ِدعب  نم  مهَناَمیأ  اوثکن  نإو  }

103 ··· 12

َال   ُ هّللاَو   ِ هّللا َدنع  َنوُوتـسَی  َال    ِ هّللا ِلیبس  یف  َدـهاجَو  ِرخآلا  ِمویلاَو    ِ هّللاب َنمآ  نمَک  ِماَرحلا  ِدجـسملا  َهرامعَو  ِّجاحلا  َهیاقِـس  ْمتلعجَأ  }
{ َنیملاَّظلا َموقلا  يدهَی 

104 ··· 19

الف ُمِّیقلا  ُنیِّدـلا  َکلذ  ٌمُرح  ٌهعبرأ  اهنِم  َضرألاو  ِتاواـمَّسلا  َقلخ  َموی    ِ هّللا ِباـتک  یف  ًارهـش  َرـشع  اـنثا    ِ هّللا َدـنع  ِروهـشلا  هَّدـع  َّنإ  }
{ َنیقَّتُملا َعم    َ هّللا َّنأ  اوملعاَو  ًهفاک  ْمکنوِلتاُقی  امک  ًهفاک  َنیکرشُملا  اوِلتاقَو  ْمکَسُفنأ  َّنهیف  اوِملظَت 

105 ··· 36

َنیقفانُملا َّنإ  ْمُهیسنَف    َ هّللا اوسَن  ْمهَیدیأ  َنوِضبقیَو  ِفورعَملا  ِنع  َنوهنیَو  ِرکنملِاب  َنورمأَی  ٍضعب  نم  مهَـضَعب  ُتاقفانملاَو  َنوقفانُملا  }
{ َنوقسافلا ُمه 
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106 ··· 67

اهَتَحت يرجت  ٍتانج  ْمهل  َّدعأَو  ُهنع  اوضرَو  مُهنع    ُ هّللا یضر  ٍناسحإب  مهوعبَّتا  َنیذَّلاَو  ِراصنألاَو  َنیرجاهُملا  َنم  َنولوألا  َنوقباسلاَو  }
{ ُمیظَعلا ُزوفلا  َکلذ  ًادبأ  اَهیف  َنیدلاَخ  ُراهنألا 

106 ··· 100

سنوی هروس 

َّنإ َنورفاکلا  َلاق  مهِّبر  َدـنع  ٍقدـص  َمدـق  ْمهل  َّنأ  اونمآ  َنیذَّلا  رِّشبَو  َساَّنلا  ِرذـنأ  ْنأ  ْمهنم  ٍلجر  یلإ  انیحوَأ  ْنأ  ًابجع  ساَّنلل  َناـکأ  }
{ ٌنیبُم ٌرحاَسل  اذه 

107 ··· 2

{ َنودلاَخ اهیف  ْمه  ِهنَجلا  ُباحصأ  َکئلوأ  ٌهَّلذ  الَو  ٌرتق  مُههوجُو  ُقهرَی  الَو  ٌهدایزَو  ینسُحلا  اُونسحأ  َنیذَّلل  }

108 ··· 26

{ َنونَزحی ْمه  الَو  ْمهیلَع  ٌفوخ  ال    ِ هّللا َءایلوأ  َّنإ  الأ  }

108 ··· 62

دوه هروس 

{ ٍنیبُم ٍباتک  یف  ٌّلک  اهعَدوتسم   َ اهَّرقتسُم و ُملعیَو  اُهقزر    ِ هّللا یلع  الإ  ِضرألا  یف  ٍّهباد  نم  امَو  }

109 ··· 6

ِبازحألا َنم  ِهب  رُفکَی  نمَو  ِهب  َنونمؤی  َکئلوُأ  ًهمحرَو  ًامامإ  یـسُوم  ُباتک  ِهلبق  نمَو  ُهنم  ٌدـهاش  ُهولتیَو  هِّبر  نم  ٍهنَیب  یلع  َناک  نمفَأ  }
{ َنونمؤی ساَّنلا ال  َرثکأ  َّنکلو  کِّبر  نِم  ُّقحلا  ُّهنإ  ُهنم  ٍهیرم  یف  ُکت  الف  ُهدعوَم  راَّنلاف 
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110 ··· 17

َّالإ ُهعم  َنمآ  امَو  َنمآ  ْنَمو  ُلوقلا  ِهیلع  َقبـس  نَم  َّالإ  َکَلهأَو  ِنینثا  ِنیجوَز  ِّلُک  نم  اهیف  لِمحا  انُلق  ُرونَّتلا  َرافو  اـنُرمأ  َءاـج  اَذإ  یّتح  }
{ ٌلیلق

111 ··· 40

{ ٍمیقَتسُم ٍطارص  یلَع  یِّبَر  َّنإ  اَهتیِصاِنب  ٌذخآ  َوه  َّالإ  ٍهَّباد  نِم  اَم  مکِّبرَو  یِّبر    ِ هّللا یلَع  ُتلکَوت  یَّنإ  }

111 ··· 56

{ ٌدیعسَو ٌّیقش  ْمهنمَف  ِهنذإب  ّالإ  ٌسفن  مَّلکَت  ِتأی ال  َموی  }

112 ··· 105

{ َنیرکاَّذلل يرکِذ  َکلذ  ِتائیَّسلا  َنبهُذی  ِتانسَحلا  َّنإ  لیَّللا  َنم  ًافلزَو  ِراهَّنلا  یفرَط  َهالصلا  ِمقأَو  }

113 ··· 114

فسوی هروس 

{ َنیصَلخُملا انِدابِع  نِم  ُهَّنإ  َءاشحفلاَو  َءوُّسلا  ُهنع  َفرصِنل  َکلذک  هِّبر  َناهُرب  يأر  نَأ  الَول  اهب  َّمهو  ِهب  تَّمه  ْدقلَو  }

116 ··· 24

دعر هروس 

ٍضعب یلع  اهضعب  ُلضفنو  ٍدحاو  ٍءامب  یقـُسی  ٍناونـص  ُریغَو  ٌناونـص  ٌلیخنَو  ٌعرزو  ٍبانعأ  نم  ٌتانجَو  ٌتارواجتم  ٌعطق  ِضرألا  یفَو  }
{ َنولقعی ٍموقل  ٍتایال  کلذ  یف  َّنإ  ِلکألا  یف 

118 ··· 4
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{ ٍداه ٍموق  ِّلکلو  ٌرذنم  َتنأ  امَّنإ  هِّبر  نم  ٌهیآ  ِهیلع  َلزنأ  الول  اورفک  َنیذَّلا  ُلوقیو  }

119 ··· 7

{ ممو ًایبار  ًادبز  لیَّسلا  َلمتحاف  اَهردقب  ٌهیدوأ  ْتلاسف  ًءام  ءامَّسلا  نم  َلزنأ  }

ساَّنلا ُعفنی  ام  اَّمأو  ًءافج  ُبهذیَف  دبَّزلا  امأف  َلطابلاَو  َّقحلا    ُ هّللا ُبرـضی  َکلذک  ُهلثم  ٌدبز  ٍعاتم  ْوأ  ٍهیلح  َءاغتبا  راَّنلا  یف  ِهیلع  َنودـقو  }ُ
{ َلاثمألا   ُ هّللا ُبرضَی  َکلذک  ِضرألا  یف  ُثکمیف 

119 ··· 17

{ راَّدلا یبقُع  معنَف  ُمتربص  اِمب  مکیلَع  ٌمالس  }

120 ··· 24

{ ُبولُقلا ُّنئمطَت    ِ هّللا ِرکذب  الَأ    ِ هّللا ِرکذب  مُهبوُلق  ُّنئمطتَو  اونمآ  َنیذَّلا  }

120 ··· 28

{ ِباتکلا ُملع  ُهدنع  ْنمو  مُکنَیبَو  ینیب  ًادیهَش    ِ هّللاب یَفک  لق  ًالسُرم  َتسل  اورفَک  َنیذَّلا  ُلوقیَو  }

121 ··· 43

میهاربا هروس 

اوّدرَف ِتاـنیبلاب  مُهلـسُر  ْمهتءاـج    ُ هّللا ّـالإ  مهُملعَی  ـال  ْمهدـَعب  نم  َنیذَّلاَو  َدومثَو  ٍداـعَو  ٍحون  ِموق  مُکلبَق  نم  َنیذَّلا  اؤـبن  ْمِکتأَـی  ْملَأ  }
{ ٍبیُرم ِهیلإ  انَنوعدت  اَّمم  ٍّکش  یفل  اَّنإَو  ِهب  ُمتلسرُأ  اِمب  اَنرفَک  ّانإ  اولاقَو  مِههاوفَأ  یف  ْمُهیدیأ 

122 ··· 9

{ ِءامَّسلا یف  اهُعرفَو  ٌتباث  اَهلصأ  ٍهبیط  ٍهرجشک  ًهبیط  ًهملک  ًالثم    ُ هّللا َبرض  َفیک  َرت  ْملأ  }

123 ··· 24
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{ ٍرارَق نم  اهلام  ِضرألا  ِقوف  نم  ْتثتجا  ٍهثیبخ  ٍهرجشک  ٍهثیبخ  ٍهملک  ُلثمَو  }

124 ··· 26

{ ِراوبلا َراد  ْمهموق  اوُّلحأو  ًارفک    ِ هّللا تمِعن  اولدب  َنیذلا  یلإ  َرت  ْملأ  }

124 ··· 28

رجح هروس 

{ َنیملسِم اوناک  ْول  اورفک  َنیذلا  ُّدوی  امبُّر  }

125 ··· 2

{ ٌموسقَّم ٌءزج  ْمهنم  ٍباب  ِّلکل  ٍباوبأ  ُهعبس  اهل  }

126 ··· 44

{ َلیمجلا حفَّصلا  ِحفصاَف  ٌهیتآل  َهعاَّسلا  َّنإو  ِّقحلِاب  َّالإ  امُهنیب  امَو  َضرألاو  تاوامَّسلا  انقلخ  امَو  }

127 ··· 85

لحن هروس 

{ ِنوقتاَف انَأ  َّالإ  هلإ  ُهنأ ال  اورذنَأ  نَأ  ِهدابِع  نِم  ُءاشی  نَم  یلَع  ِهرمأ  نم  ِحورلاب  َهکئالملا  ُلزُنی  }

128 ··· 2

{ َنودتهَی ْمه  ِمجنلِابو  ٍتامالعَو  }

129 ··· 16

{ َنیقتُملا ُراد  َمعنلَو  ٌریخ  ِهرخآلا  ُرادلَو  ٌهنسح  اینُّدلا  َهذه  یف  اونَسحأ  َنیذلل  ًاریخ  اولاَق  مکُّبر  َلزنَأ  اَذام  اوقَّتا  َنیذلل  َلیقَو  }
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129 ··· 30

{ ٌریدق ٌمیلع    َ هّللا َّنإ  ًائیش  ٍملع  َملعَی  یکل ال  ِرمُعلا  ِلذرأ  یلإ  ُّدری  نَم  مکنمَو  ْمکافَوتی  َّمث  ْمکقلَخ    ُ هّللاَو }

130 ··· 70

{ َنورَّکذَت ْمکلَعل  ْمکُظعَی  یغَبلاَو  ِرکنُملاَو  َءاشحفلا  نَع  یهنیَو  یبرُقلا  يذ  ِءاتیإَو  ِناسحإلاو  ِلدعلاب  ُرمأی    َ هّللا َّنإ  }

130 ··· 90

ءارسا هروس 

{ ًاروبثم ُنوعِرف  ای  َکنُظأل  ّینإَو  َرئاَصب  ِضرألاَو  ِتاوامسلا  ُّبر  َّالإ  ِءالؤه  َلزنأ  ام  َتملع  ْدقل  َلاق  }

131 ··· 102

فهک هروس 

{ ًارکِذ ُهنم  مُکیلَع  اُولتأَس  ْلق  ِنینرَقلا  يِذ  نَع  َکنولأسیَو  }

132 ··· 83

{ ًاعمَج ْمهانعَمجَف  روُّصلا  یف  َخفنَو  ٍضعب  یف  ُجومی  ٍذئموَی  ْمهضَعب  اَنکرتَو  }

133 ··· 99

{ ًالاَمعأ َنیرَسخألِاب  مُکئبُنن  ْله  ُلق  }

133 ··· 103

میرم هروس 

{ ًایشعَو ًهَرُکب  اوحِّبس  نَأ  ْمهَیلإ  یحوأَف  ِبارحِملا  نِم  ِهموق  یلَع  َجرخَف  }
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134 ··· 11

{ ًاّینَج َکیلَع  ِْطقاُست  ِهلخَّنلا  ِعذِجب  ِکیلإ  يزُهَو  }

134 ··· 25

{ ًادفَو نمحَّرلا  َیلإ  َنیقَّتُملا  ُرشحن  َموَی  }

135 ··· 85

{ ًادُو نمحَّرلا  ُمهل  ُلَعجیَس  ِتاحلاَّصلا  اُولمعَو  اُونمآ  َنیذَّلا  َّنإ  }

135 ··· 96

هط هروس 

{ يَوَتسا ِشرَعلا  یلَع  ُنمحَّرلا  }

137 ··· 5

«{ يرمَأ یف  ُهکرشأَو  يِرزأ *  ِهب  دُدشا  یخَأ *  َنوراه  یلهَأ *  نم  ًاریَزو  ِیل  لعجاَو  }

137 ··· 32 ات 29

« یسوُّم ًهفیخ  ِهسفَن  ِیف  َسجوأَف  »

138 ··· 67

{ َیسَنَف یسُوم  ُهلإو  ْمُکهلإ  اَذه  اُولاقَف  ٌراوخ  ُهل  ًادسج  ًالجِع  ْمهل  َجرخأَف  }

138 ··· 88

{ يوقَّتِلل ُهبقاعلاَو  َُکقُزَرن  ُنحَّن  ًاقزِر  َُکلأسن  اهیلَع َال  ْربَطصاَو  ِهالصلِاب  َکلهأ  ْرمأَو  }

139 ··· 132

ءایبنا هروس 

{ َنوعجُرت اَنیلإَو  ًهنتف  ِریخلاَو  ِّرشلاب  مُکولبنَو  ِتوملا  ُهقئاذ  ٍسفن  ُّلُک  }
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140 ··· 35

{ َنیبِساح اِنب  یفکَو  اهب  انیَتأ  ٍلدرخ  نم  ٍهبح  َلاقثم  َناک  نإو  ًائیش  ٌسفن  ُملُظت  َالف  ِهمایقلا  ِمویل  َطسقلا  َنیزاوَملا  ُعضنَو  }

140 ··· 47

{ َنودعبُم اهنَع  َکئلوأ  ینسُحلا  انِم  مُهل  ْتقبس  َنیذَّلا  ّنإ  }

141 ··· 101

{ َنیلِعاَف اَّنک  اَّنإ  اَنیلَع  ًادعَو  ُهدیُعن  ٍقلخ  َلوأ  انأَدب  امَک  ِبتُکلل  ِّلجِّسلا  ِّیطک  ءامَّسلا  يوطَن  َموی  }

142 ··· 104

جح هروس 

ِّلک یلَع    َ هّللا َّنإ  ِهمایقلا  َموی  ْمهنَیب  ُلصفَی    َ هّللا َّنإ  اوکَرشأ  َنیذلاَو  َسوجملاَو  يراصَنلاَو  َنیئباَّصلاَو  اوداَه  َنیذلاَو  اونَمآ  نیذَّلا  َّنإ  }
{ ٌدیهَش ٍءیش 

143 ··· 17

نونمؤم هروس 

{ َنوعشاخ ْمِهتالص  یف  ْمه  َنیذَّلا  }

145 ··· 2

{ َنوضرعُم ِوغَّللا  ِنع  ْمه  َنیذَّلاَو  }

145 ··· 3

ُنـسحأ   ُ هّللا َكرابتَف  َرخآ  ًاقلخ  ُهانأَشنأ  َّمث  ًامحل  َماظِعلا  انوسکَف  ًاماظع  َهغـضُملا  اَنقلخَف  ًهغـضُم  َهقلَعلا  اـنقلخَف  ًهقلَع  َهفطُّنلا  اَـنقلخ  َّمث  }
{ َنیقلاخلا
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145 ··· 14

{ َنیلَتبَمل اَّنک  نإَو  ٍتایآل  َکلذ  یف  َّنإ  }

146 ··· 30

{ َنوعَّرضتَی اَمو  ْمهِّبِرل  اُوناکَتسا  امَف  ِباذعلِاب  ْمُهانذخأ  دقلَو  }

146 ··· 76

رون هروس 

{ َنوعنصَی اِمب  ٌریبخ    َ هّللا َّنإ  ْمهل  یَکزأ  َکلذ  ْمهجوُرف  اوُظفحیَو  ْمهِراصبأ  نِم  اوُّضغَی  َنینمؤملل  ُلق  }

148 ··· 30

{ ُراصبألاَو ُبولُقلا  ِهیف  ُبَّلقتَت  ًاموَی  َنوفاخَی  ِهاکَّزلا  ِءاتیإو  هالَّصلا  ِماقإو    ِ هّللا رکِذ  نع  ٌعیب  الو  ٌهراجت  ْمهیهلت  َّال  ٌلاجر  }

149 ··· 37

ُعیرس   ُ هّللاَو ُهباسِح  ُهاقوَف  ُهدنع    َ هّللا َدجوَو  ًائیَش  ُهدجی  ْمل  ُهءاج  اذإ  یَّتح  ًءام  ُنآمظلا  ُهبسحی  ٍهعیقب  ٍبارـسک  ْمُهلامعأ  اورفک  َنیذَّلاَو  }
{ ِباسحلا

149 ··· 39

ٍدَرب نم  اَهیف  ٍلابج  نم  ءامَّسلا  نِم  لِّزنیَو  ِهلالِخ  نِم  ُجُرخَی  َقدَولا  يرَتَف  ًاماکُر  ُهلعجَی  َّمث  ُهنیب  فِّلُؤی  َّمث  ًاباحَس  یجُزی    َ هّللا َّنأ  َرت  ْملأ  }
{ ِراصبألِاب ُبهذی  ِهقرب  انَس  ُداکَی  ُءاشَی  نَّمع  ُهفرصیَو  ُءاشَی  نم  ِهب  ُبیصیَف 

150 ··· 43
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يذَّلا مُهنید  ْمهل  َّننِّکُمیلَو  مِهلبَق  نِم  َنیذَّلا  َفلختسا  امک  ِضرألا  یف  مهَّنَِفلختسَیل  ِتاحلاَّصلا  اولمعَو  مُکنم  اونمآ  َنیذَّلا    ُ هّللا َدعَو  }
{ َنوقساَفلا ُمه  َکئلوأف  َکلذ  َدعب  َرفَک  نمَو  ًائیَش  یب  َنوکرُشی  ینَنودبعَی ال  ًانمأ  ْمِهفوَخ  ِدعب  نِّم  مهنلِّدُبیلَو  ْمهل  یضَترا 

150 ··· 55

ناقرف هروس 

{ ًالیقَم ُنسحأَو  ًارقتسُّم  ٌریخ  ٍذئموَی  ِهَّنَجلا  ُباحصأ  }

152 ··· 24

{ ًاریثک َکلذ  َنیب  ًانوُرقو  ِّسَّرلا  َباحصأو  َدومثو  ًاداعَو  }

152 ··· 38

{ ًاریدق َکُّبر  َناکَو  ًارهصَو  ًابسن  ُهلعجف  ًارشب  ِءاملا  َنم  َقلخ  يذَّلا  َوهَو  }

153 ··· 54

ءارعش هروس 

{ َنیبرقَألا َکتریشَع  ْرذنأَو  }

154 ··· 214

صصق هروس 

{ َنیثراولا ُمهَلعجنَو  ًهمئَأ  مُهلعَجنَو  ِضرألا  ِیف  اوفعُضتسا  َنیذَّلا  یلَع  َّنمَّن  نأ  ُدیرنَو  }

155 ··· 5

هّللا َّنإ  ِضرألا  یف  َداسَفلا  ِغبَت  الَو  َکیلإ    ُ هّللا َنسحأ  اَمک  نسحأَو  اینُّدلا  َنم  َکبیصَن  َسنت  الَو  َهرخآلا  راَّدلا    ُ هّللا َكاتآ  امِیف  َغتباَو  }
{ َنیدِسفملا ُّبُحی  ال  َ 

155 ··· 77
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{ َنیقتُمِلل ُهبقاعلاَو  ًاداسَف  الَو  ِضرَألا  یف  ًاولُع  َنودیُری  َنیذَّلل َال  اُهلعَجن  ُهرخآلا  ُراَّدلا  َکِلت  }

156 ··· 83

{ َنوعَجُرت ِهیلإَو  ُمکُحلا  ُهل  ُههجو  َّالإ  ٌکلاه  یش ٍء  ُّلک  َوه  ّالإ  هلإ  َرخآ َال  ًاهلإ    ِ هّللا َعم  ُعدت  الَو  }

156 ··· 88

توبکنع هروس 

{ َنونَتُفی ْمهَو َال  اَّنمآ  اولوقَی  نَأ  اوکرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبسحَأ  }

158 ··· 2

{ ُمیلَعلا ُعیمَّسلا  َوهَو  ٍتآل    ِ هّللا َّناف    ِ هّللا َءاِقل  اوجرَی  َناک  نَم  }

158 ··· 5

مور هروس 

{ َنوفعضُملا ُمه  َکئلوأف    ِ هّللا َهجو  َنودیُرت  ٍهاکز  نِم  ُمتیتآ  امَو    ِ هّللا َدنع  اُوبرَی  الَف  ساَّنلا  ِلاومأ  یف  اُوبریل  ًابر  نِم  ُمتیتآ  امَو  }

160 ··· 39

نامقل هروس 

ُتومت ٍضرأ  ِّيأب  ٌسفن  يردَت  امَو  ًادغ  ُبسکَت  اذاَّم  ٌسفن  يردَت  امَو  ِماحرألا  یف  ام  ُملعیَو  َثیغلا  ُلِّزنیَو  ِهعاسلا  ُملع  ُهدنِع    ِ هّللا َّنإ  }
{ ٌریبَخ ٌمیلع    َ هّللا َّنإ 

161 ··· 34

هدجس هروس 

{ َنوُوتسَی ًاقساَف َال  َناک  نمَک  ًانمؤم  َناک  نمفَأ  }

162 ··· 18

609 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  www.Ghaemiyeh.comهمانشناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1026زکرم  هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


بازحا هروس 

َنیرجاهُملاَو َنینمؤملا  َنم  هّللا  ِباتک  یف  ٍضعِبب  یلوَأ  مُهضَعب  ِماحرألا  اولوأَو  مُهتاهَّمُأ  ُهجاوزأَو  ْمِهـسفنأ  نِم  َنینمؤملِاب  یلوَأ  ُّیبّنلا  }
{ ًاروطسَم ِباتکلا  یف  َکلذ  َناک  ًافورعم  مُکئایلوَأ  یلإ  اولَعفت  نَأ  َّالإ 

163 ··· 6

َبهذـُیل   ُ هّللا ُدـیُری  امَّنإ  ُهلوسرَو    َ هّللا َنعطأَو  َهاـکَّزلا  َنیتآَو  َهـالَّصلا  َنمقأَو  یلوُـالا  ِهیلهاـجلا  جُّربت  نجَّربتت  ـالَو  َّنکتُوُیب  یف  َنرقَو  }
{ ًاریهطَت مکَرهُطیَو  ِتیبلا  َلهأ  َسجرلا  ُمکنع 

164 ··· 33

{ ًاریثک ًارکذ    َ هّللا اورکْذا  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  }

164 ··· 41

{ ًامیلسَت اومِّلسَو  ِهیلَع  اوُّلَص  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  ِّیبَّنلا  یلَع  َنوُّلُصی  ُهَتکئالمَو    َ هّللا َّنإ  }

164 ··· 56

{ ًالوهَج ًامولَظ  َناک  هَّنإ  ُناسنإلا  اهَلمحَو  اهنِم  َنقفشأَو  اهَنلمحَی  نَأ  َنیبَأف  ِلابجلاَو  ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  یلَع  َهنامألا  انضرَع  اَّنإ  }

165 ··· 72

أبس هروس 

یف ْمهَو  اولمَع  امب  ِفعِّضلا  ُءازج  ْمهل  کئلوأَف  ًاحلاص  َلمعَو  َنمآ  ْنم  َّالإ  یفلُز  انَدـنِع  مُکبِّرُقت  یتَّلاـِب  مکُدـالوأ  ـالَو  ْمُکلاومأ  اـمَو  }
{ َنونِمآ ِتافُرُغلا 

166 ··· 37
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{ َنیقزاَّرلا ُریخ  َوهَو  ُهفلُخی  َوهف  ٍءیش  نِم  ُمتقفنأ  اَمو  ُهل  ُردقیَو  ِهدابِع  نِم  ُءاشی  نِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  یِّبر  َّنإ  ُلق  }

167 ··· 39

رطاف هروس 

یلَع   َ هّللا َّنإ  ُءاشَی  اَم  ِقلخلا  یف  ُدیزَی  َعابُرَو  َثُالثَو  ینثَّم  ٍهِحنجأ  یلوُأ  ًالـسُر  ِهکئالملا  ِلعاج  ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  ِرطاف    ِ هّلل ُدمَحلا  }
{ ٌریدَق ٍیَش  ِّلک 

168 ··· 1

سی هروس 

{ ٍنیبُم ٍمامإ  یف  ُهانیصحَأ  ٍءیَش  َّلکَو  ْمُهَراثآَو  اومَّدق  اَم  ُبتکنَو  یتوَملا  یُحن  ُنَحن  اَّنإ  }

170 ··· 12

{ َنوبِسکَی اوناَک  اِمب  مُهلُجرَأ  ُدهشَتَو  ْمِهیدیَأ  انمِّلُکتَو  ْمهِهاوفَأ  یلَع  ُمتَخن  َمَویلا  }

171 ··· 65

{ َنیرفاَکلا یلَع  ُلوَقلا  ُّقِحیَو  ًایح  َناک  نَم  َرذُنِیل  }

171 ··· 70

{ ُنوکیَف نُک  ُهل  َلوقَی  نَأ  ًائیَش  َداَرأ  اذإ  ُهُرمأ  امَّنإ  }

171 ··· 82

تافاص هروس 

{ ِبکاَوکلا ٍهنیِزب  اَینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنیَز  اَّنإ  }

172 ··· 6

{ َنولوؤسَم ْمهَّنإ  مهوُِفقَو  }
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172 ··· 24

{ ِنیدهیَس یِّبَر  یلإ  ٌبهاذ  یِّنإ  َلاقَو  }

173 ··· 99

{ َنیسای لآ  یلَع  ٌمالَس  }

173 ··· 130

هروس ص

{ ِباسِحلا ِموی  َلبق  انِِّطق  انَّل  لِّجع  انِّبر  اولاقَو  }

174 ··· 16

{ ِباجحلِاب ْتراَوت  یَّتح  یِّبر  ِرکِذ  نع  ِریخلا  َّبح  ُتببحأ  یِّنإ  َلاقَف  }

174 ··· 32

{ َنیدجاَس ُهل  اوعقَف  یحور  نم  ِهیف  ُتخفنَو  ُهتیَّوس  اذإف  ٍنیط *  نِم  ًارَشب  ٌقلاخ  یِّنإ  ِهکئالملل  َکُّبر  َلاق  ذإ  }

175 71و72 ···

رمز هروس 

{ َنوقَّتملا ُمه  َکئلوأ  ِهب  َقَّدصَو  ِقدِّصلاب  َءاج  يذَّلاَو  }

177 ··· 33

َّنإ ًیمـسُم  ٍلجأ  َیلإ  يَرخألا  ُلسُریَو  َتوملا  اهیَلَع  یـضَق  یتَّلا  ُکسُمیَف  اهِماَنم  یف  ْتمَت  ْمل  یَّتلاَو  اهتوَم  َنیح  َسفنـألا  یَّفوتَی    ُ هّللا }
{ َنورکفَتَی ٍموقل  ٍتایال  َکلذ  یف 

177 ··· 42
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{ ُمیحَّرلا ُروفغلا  َوه  ُهَّنإ  ًاعیمَج  َبونُّذلا  ُرفغَی    َ هّللا َّنإ    ِ هّللا ِهمحر  نِم  اوطَنقَت  مهِسُفنأ َال  یلَع  اوفَرسأ  َنیذَّلا  َيدابع  ای  ُْلق  }

179 ··· 53

ِتایآ ْمُکیلع  َنولتَی  ْمکنِم  ٌلسُر  ْمِکتأی  ْملَأ  اُهتنَزخ  ْمهل  َلاقَو  اـُهباوبأ  ْتحُتف  اـهوؤاج  اَذإ  یَّتح  ًارمُز  مَّنهج  َیلإ  اورفَک  َنیذَّلا  َقیـسَو  }
{ َنیرفاکلا یلَع  ِباذعلا  ُهملَک  تَّقح  نکلَو  یَلب  اولاَق  اَذه  ْمکِموی  َءاقل  ْمکَنورذُنیَو  ْمکِّبر 

179 ··· 71

{ َنیدلاَخ اهُولُخداف  ْمتبِط  ْمکیلع  ٌمالَس  اُهتنَزخ  ْمَهل  َلاقَو  اُهباوبأ  تحُتفَو  اهوُؤاج  اَذإ  یَّتح  ًارمُز  ِهنَجلا  یلإ  ْمهَّبر  اوقَّتا  َنیذَّلا  َقیسَو  }

180 ··· 73

رفاغ هروس 

{ راَّهقلا ِدحَاولا    ِ هّلل َموَیلا  ُکلُملا  ِنمل  ٌءیش  ْمهنِم    ِ هّللا یلَع  یفخَی  َنوزراب َال  مُه  َموی  }

181 ··· 16

تلصف هروس 

{ َنیِعئاط انیَتأ  اَتلاق  ًاهرَک  ْوأ  ًاعوط  اِیتئا  ِضرأللَو  اَهل  َلاقف  ٌناخُد  َیهَو  ِءامَّسلا  یلإ  يوَتسا  َّمث  }

183 ··· 11

{ َنولَمعَت اَّمم  ًاریثک  ُملعَی  َال    َ هّللا َّنَأ  ْمتننَظ  نکلَو  ْمکُدُولج  َالَو  ْمکُراصبَأ  َالَو  ْمُکعمَس  ْمکیلع  َدهشَی  نَأ  َنورتَتست  ْمتنُک  امَو  }

184 ··· 22
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{ َنیلَفسألا َنم  اَنوکیل  انِمادقَأ  َتحت  امُهلعَجن  ِسنإلاَو  ِّنجلا  نِم  انَّالضأ  نیذَّلا  انِرأ  انِّبر  اورفَک  َنیذَّلا  َلاقَو  }

184 ··· 29

يروش هروس 

ْدزَّن ًهنسح  فرتقَی  نمَو  یبرُقلا  یف  هَّدوملا  ّالإ  ًارجَأ  ِهیلع  مُکلأسأ  ُلق َال  ِتاحلاَّصلا  اُولمعَو  اُونمآ  نیذَّلا  ُهدابِع    ُ هّللا ُرشُبی  يذَّلا  َکلذ  }
{ ٌروکش ٌروفغ    َ هّللا َّنإ  ًانسُح  اَهیف  ُهل 

185 ··· 23

{ ٌریصب ٌریبخ  ِهدابعب  ُّهنإ  ُءاشی  اَم  ٍردِقب  ُلِّزُنی  ِنکلو  ِضرألا  یف  اوغَبل  ِهدابعل  َقزِّرلا    ُ هّللا َطَسب  ْولَو  }

186 ··· 27

{ ٍریثک نَع  اوُفعیَو  ْمُکیدیأ  ْتبسَک  امبَف  ٍهبیصم  نِم  مُکباصَأ  امَو  }

186 ··· 30

{ َروکُّذلا ُءاشی  نَمل  ُبهیَو  ًاثاَنإ  ُءاشی  نِمل  ُبهَی  ُءاشی  اَم  ُُقلخَی  ِضرألاَو  ِتاوامَّسلا  ُکلم    ِ هّلل }

187 ··· 49

فرخز هروس 

{ َنودبُعی ًههلآ  ِنمحَّرلا  ِنود  نِم  اَنلعجأ  اَنلسُر  نِم  َکلبق  نِم  اَنلسرأ  نَم  ْلأساَو  }

188 ··· 45

{ َنیدباَعلا ُلَّوأ  اَنأف  ٌدلو  نمحَّرلل  َناک  نإ  ُلق  }

189 ··· 81

ناخد هروس 
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 { َنیِرظنُم اُوناک  امَو  ُضألاَو  ءامَّسلا  ُمهیلَع  ْتکب  امَف  }

190 ··· 29

هیثاج هروس 

{ َنولمعَت ْمتنُک  ام  ُخسنَتسن  اَّنک  اَّنإ  ِّقحلاب  مُکیلَع  ُقطنی  اَنباتِک  اذه  }

191 ··· 29

فاقحا هروس 

ِّبر َلاق  ًهنـس  َنیعبرأ  َغَلب  اذإ  یَّتح  ًارهَـش  َنوثالَث  ُهلاصفَو  ُهلمحَو  ًاهرُک  ُهتعـضوَو  ًاهرُک  ُهمأ  ُهتلمَح  ًاناَسحإ  هیدـلاِوب  َناسنإلا  اـنیَّصوَو  }
یِّنأَو َکیلإ  ُتُبت  ینإ  یتیرُذ  یف  یل  ْحلـصأَو  ُهاضَرت  ًاحلاص  َلمعأ  نأَو  َّيدـلاو  یلَعَو  َّیلع  َتمعنَأ  یتَّلا  َکـتمعن  َرکـشأ  نأ  ینعزوَأ 

{ َنیملسُملا َنم 

192 ··· 15

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس 

ْمِهبولق یلع    ُ هّللا َعبط  َنیذَّلا  َکئلوأ  ًافنآ  َلاق  اَذام  َملعلا  اوذتوأ  َنیذَّلل  اولاَق  َكدـنع  نِم  اوجرَخ  اذإ  یَّتح  َکیلإ  ُعمتـسَی  نَم  مُهنمَو  }
{ ْمهَءاوهأ اوعبتاَو 

194 ··· 16

{ مَُکلامعأ ُملعَی    ُ هّللاَو ِلوقلا  ِنحل  یف  مهَّنفرعتلَو  مُهامیِسب  مُهَتفرعلَف  مهَکاَنیرأل  ُءاشن  ولَو  }

194 ··· 30

حتف هروس 

يوقَّتلا َهِملک  ْمهَمزلأَو  َنینمؤملا  یلَعَو  ِهلوـسَر  یلَع  ُهتنیکَـس    ُ هّللا َلزنأَـف  هّیلهاـجلا  َهَّیمح  َهیمَحلا  مِهبوـُلق  یف  اورفک  َنیذَّلا  َلـعج  ذإ  }
{ ًامیلَع ءیَش  ِّلکب    ُ هّللا َناکَو  اَهلهأَو  اِهب  َّقحأ  اوناکَو 

196 ··· 26
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تارجح هروس 

َمحل َلکأی  نَأ  مکدَحأ  ُبُحیأ  ًاضعب  مکضَعب  بتغَی  َالَو  اوسسَجت  الَو  ٌمثإ  ِّنَّظلا  َضعب  َّنإ  نَّظلا  نِم  ًاریثَک  اوبنَتجا  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }
{ ٌمیحر ٌباوت    َ هّللا َّنإ    َ هّللا اوقَّتاَو  ُهومتهرکَف  ًاتیم  ِهیخأ 

198 ··· 12

هروس ق

{ ٌدیهشَو ٌقئآس  اهعَّم  ٍسفن  ُّلُک  ْتءاجَو  }

199 ··· 21

تایراذ هروس 

{ ًارقَو ِتالماحلاَف  ًاورَذ *  ِتایراذلاَو  }

200 1و2 ···

{ ًارمأ ِتامِّسقُملاَف  ًارُسی *  ِتایراجلاَف  }

200 3و4 ···

{ ُِکبُحلا ِتاذ  ِءآمسلاَو  }

201 ··· 7

{ َنودعُوت امَو  ْمُکقزِر  ٍءامسلا  یفَو  }

201 ··· 22

{ ٍمولِمب َتنأ  امَف  مُهنَع  َّلوتَف  }

201 ··· 45

روط هروس 
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{ ِعوفرَملا ِفقسلاَو  }

203 ··· 5

{ ٌنیهَر َبسک  اِمب  يرما ٍء  ُّلک  ٍءیَش  نِم  مهلَمع  نِم  ْمهاَنتلَأ  اَمو  مهتیِّرُذ  مِهب  انقحلَأ  ٍنامیإب  مهتیِّرُذ  ْمهتعبتاَو  اونمآ  َنیذَّلاَو  }

203 ··· 21

رمق هروس 

{ ُرمقلا َّقشناَو  ُهعاّسلا  ِتبرتقإ  }

204 ··· 1

{ ٍردِقب ُهانقَلخ  ٍءیش  َّلک  ّانإ  }

204 ··· 49

نمحر هروس 

{ ِنیبِرغملا ُّبرَو  ِنیقرشَملا  ُّبَر  }

206 ··· 17

{ ٍنأش یف  َوه  ٍموی  َّلک  ِضرألاو  ِتاوامَّسلا  یف  نَم  ُهلأسَی  }

206 ··· 29

{ ُناسحإلا ّالإ  ِناسحإلا  ُءازج  ْله  }

207 ··· 60

هعقاو هروس 

{ َنوقباّسلا َنوقباسلاَو  }

208 ··· 10
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دیدح هروس 

{ ٌمیلَع ٍءیش  ِّلِکب  َوهَو  ُنطابلاَو  ُرهاظلاَو  ُرخآلاو  ُلوألا  َوه  }

209 ··· 3

{ ٍروخَف ٍلاتُخم  ِّلک  ُّبُحی  َال    ُ هّللاَو مُکاتآ  اِمب  اوُحرفَت  الَو  مکَتاف  اَم  یلَع  اوسَأت  الیِکل  }

210 ··· 23

هلداجم هروس 

ٌروفغ   َ هّللا َّنإَف  اودـَجت  مَّل  نإَف  ُرهطأَو  ْمکل  ٌریخ  َکلذ  ًهقدـص  ْمکاوَجن  يدَـی  َنیب  اومِّدـقف  َلوسَّرلا  ُمتیَجاـن  اذإ  اونَمآ  َنیذَّلا  اـهُّیأ  اَـی  }
{ ٌمیحر

211 ··· 12

رشح هروس 

َنیب ًهلود  َنوکی  یک َال  ِلیبسلا  ِنباَو  ِنیکاـسملاَو  یماَـتیلاَو  یبرُقلا  يذـلَو  ِلوسَّرللَو    ِ هّللف يرُقلا  ِلـهأ  نِم  ِهلوسَر  یلَع    ُ هّللا َءاـفأ  اَـم  }
{ ِباقعلا ُدیدش    َ هّللا َّنإ    َ هّللا اوقَّتاَو  اوهَتناف  ُهنع  ْمکاهَن  امَو  ُهوذخَف  ُلوسَّرلا  ُمکاتآ  امَو  ْمکنم  ِءاینغألا 

212 ··· 7

هنحتمم هروس 

لوسَّرلا َنوجرُخی  ِّقحلا  َنم  ْمکءآج  اِمب  اورفَک  ْدـقَو  ِهدوملِاب  مهیلإ  َنوقُلت  َءایلوَأ  ْمکَّودـعَو  يِّودـع  اوذـختَت  اونَمآ َال  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَـی  }
امَو ُمتیفخَأ  اِمب  ُملعأ  انأَو  ِهَّدوملِاب  مِهیلإ  َنورـُست  یتاضرَم  َءاغتباَو  یلیبَس  ِیف  ًاداهج  ُمتجرَخ  ُمتنک  نإ  ْمکِّبر    ِ هّللاـِب اونمُؤت  نأ  ْمکاـیإَو 

{ ِلیبسلا َءاوَس  َّلض  ْدقَف  مُکنم  ُهلعفَی  نَمَو  ْمتنَلعأ 

213 ··· 1
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فص هروس 

 ِ هّللا ُراصنَأ  ُنحن  َنوُّیراوحلا  َلاق    ِ هّللا یلإ  يراصنَأ  نَم  َنیِّیراوحِلل  َمیرم  ُنبا  یـسیِع  َلاق  اَمک    ِ هّللا راصنَأ  اُونوک  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  }
{ َنیرهاَظ اوُحبصأَف  مهِّودع  یلَع  اونَمآ  َنیذَّلا  اَندیأف  ٌهفئاط  تَرفکَو  َلیئاَرسإ  ینب  نِم  ٌهفئاط  تنمآف 

215 ··· 14

نباغت هروس 

{ َنوحلفُملا ُمُه  َکئلوأف  ِهسفَن  َّحُش  َقوی  نَمَو  ْمُکسُفنأل  ًاریَخ  اوُقفنأَو  اوعیطَأَو  اوُعمساَو  ُمتعطَتسا  ام    َ هّللا اوقَّتاَف  }

217 ··· 16

میرحت هروس 

ْمهَرمأ اَم    َ هّللا َنوصعَی  ٌدادِـش َال  ٌظـالِغ  ٌهکئـالَم  اـهیلَع  ُهراـجحلاَو  ُساَّنلا  اـهدوقَو  ًاراـَن  ْمکیلهأَو  مُکَـسفنأ  اُوق  اونمآ  َنیذَّلا  اـهُّیأ  اَـی  }
{ َنورمُؤی اَم  َنولعفیَو 

218 ··· 6

کُلم هروس 

{ ٍمیقتسُم ٍطارِص  یلَع  ًایوَس  یشمَی  نَّمأ  يدهَأ  ِههجَو  یلَع  ًابکُم  یشمَی  نمفَأ  }

219 ··· 22

ملق هروس 

{ َنورطسَی امَو  ُملقلاَو  {ن 

220 ··· 1

هّقاح هروس 
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{ ٌهَیعاو ٌنذُأ  اهیعتَو  ًهرکذَت  ْمَکل  اهَلعجِنل  }

222 ··· 12

{ َنوئِطاخلا َّالإ  ُُهلکأَی  {َال 

222 ··· 37

جراعم هروس 

{ ٌعفاَد ُهل  َسیل  َنیرفاکلل  ٍعقاو *  ٍباذِعب  ٌلئآس  َلأَس  }

224 1و2 ···

{ َنوُرداَقل اَّنإ  ِبراغملاَو  ِقراشَملا  ِّبرب  ُمسقُأ  الَف  }

225 ··· 40

حون هروس 

{ ًاراّفغ َناک  هَّنإ  ْمکَّبر  اوُرفغتْسا  ُتلقَف  }

226 ··· 10

نج هروس 

{ ًابجَع ًاناءُرق  انعمَس  ّانإ  اولاقَف  ِّنجلا  نِم  ٌرفن  َعمتسا  هَّنأ  َّیلإ  یحوُأ  ُْلق  }

227 ··· 1

لمزم هروس 

{ ًالیترت َنآرقلا  ِلتَرَو  ِهیلَع  ْدِز  ْوَأ  }

228 ··· 4

رثدم هروس 

{ ْرِّهطَف َکبایثَو  }
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229 ··· 4

همایق هروس 

{ ٌهرضاَّن ٍذئموَی  ٌهوجُو  }

230 ··· 22

ناسنا هروس 

تالسرم هروس 

{ ًاتاومأَو ًءایحأ  ًاتافِک *  َضرألا  ِلعَجن  ْملَأ  }

232 25و26 ···

أبن هروس 

{ ِمیظَعلا أبَّنلا  َنع  َنولَءآستی *  َّمَع  }

233 1و2 ···

تاعزان هروس 

{ ًارمأ ِتارِّبدملاَف  }

234 ··· 5

سبع هروس 

{ ُهَرفکَأ اَم  ُناسنإلا  َلُتق  }

235 ··· 17

ریوکت هروس 

{ ِسنُخلِاب ُمسقُأ  الَف  }

236 ··· 15
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{ َسعسَع اذإ  ِلیَّللاَو  }

236 ··· 17

نیففطم هروس 

{ َنوزَماغتَی ْمهب  اوُّرَم  اذإَو  }

237 ··· 30

قاقشنا هروس 

{ ْتَّقشنا ُءامَّسلا  اذإ  }

238 ··· 1

{ ًارُوبث وعدَی  َفوسَف  ِهرهَظ *  َءارَو  ُهباتک  یتوُأ  ْنم  امأَو  ًارورسَم *  ِهلهأ  یلإ  ُبلقنیَو  }

238 ··· 11 یلا 9

جورب هروس 

{ ٍدوهشَمَو ٍدهاشَو  ِدوعوَملا *  ِموَیلاَو  }

240 2و3 ···

{ ِدوُدخألا ُباحصَأ  َلُتق  }

240 ··· 4

قراط هروس 

{ ِلزهلِاب َوه  امَو  ٌلصف *  ٌلوَقل  هَّنإ  }

242 13و14 ···

هیشاغ هروس 

{ ْمُهباسِح انیلَع  َّنإ  َّمث  }
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243 ··· 26

رجف هروس 

{ ِداصْرملاَبل َکبَر  َّنإ  }

244 ··· 14

دلب هروس 

{ ِنیدجَّنلا ُهانیدهَو  }

245 ··· 10

سمش هروس 

{ اهاَّوسَف ْمهبنِذب  مهُّبر  ْمهیلَع  َمدمدَف  اَهورقعَف  ُهوبذکَف  }

246 ··· 14

یحض هروس 

{ یضرتَف کُّبر  َکیطُعی  َفوسلَو  }

247 ··· 5

قلع هروس 

{ ْبرتقاَو ْدجساَو  ُهعُطت  َّالک َال  }

248 ··· 19

هنیب هروس 

{ هَّیرَبلا ُریخ  ْمه  َکئلوأ  ِتاحلاّصلا  اولمعَو  اونمآ  َنیذَّلا  َّنإ  }

249 ··· 7

رثاکت هروس 
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{ َنوملعَت َفوس  َّالک  َّمث  َنوملعَت *  َفوس  َّالک  }

250 3و4 ···

نوعام هروس 

{ َنوهاَس ْمهتالَص  نَع  ْمه  َنیذَّلا  }

251 ··· 5

{ َنوعاَملا َنوعنمیَو  }

251 ··· 7

رثوک هروس 

{ ْرحناَو َکبِرل  ِّلصَف  َرثوکلا *  َكانیطعَأ  ّانإ  }

253 1و2 ···

صالخا هروس 

{ ٌدحأ ًاوفُک  ُهل  ْنکی  ْملَو  ْدلُوی *  ْملَو  ْدلَی  ْمل  }
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :
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