
http://www.ghaemiyeh.com






( مالسلا مهیلع  همئالا  صئاصخ   ) همان تیالو 

: هدنسیون

یضر دیس 

: یپاچ رشان 

مالسلاهیلع يداه  ماما  مایپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

همان 16تیالو 

باتک 16تاصخشم 

: هاگشیپ هب  16میدقت 

مجرتم 16نخس 

هللا همحر  یضر  18فیرش 

فلؤم 21همدقم 

21هراشا

21همدقم

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  22ياهیگژیو 

22هراشا

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  نانمؤم ، ریما  ام ، يالوم  23ياهیگژیو 

23هراشا

مالسلا هیلع  ترضح  ترایز  23تلیضف 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریمایعطق  نییعت  رب  هلدا  زا  23ياهّمش 

24راعشا

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تماما  ياههناشن  راثآ و  زا  26یشخب 

26هراشا

دش هایس  یگس  هک  یجراخ  26درم 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  27ریما 

مالسلا هیلع  یلع  28مّسبت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یهدب  تخادرپ  ومالسلا  هیلع  29نانمؤمریما 

بهار ندروآ  29مالسا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم 31ِرادمچرپ 

رفن 32نیمدص 

هنع هللا  یضر  راّمت  مثیم  32تیاور 

ربمایپ 33شرافس 

تواضق 33دنسم 

دیشروخ ندنادرگ  33زاب 

دنوادخ 34هیده 

نیمز 34شزرل 

تارف بآ  34نایغط 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  35یلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نداد  35ناشن 

ناورهن گنج  35رد 

هرمع يارب  36هزاجا 

دشکیم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  وت ، 37دنزرف 

تداهش 37ماگنه 

هژیو 38ياهتیاکح 

38هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  ّدلوت  38هدژم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  مدرم  38نیرتراکوکین 

مالسلا هیلع  یلع  اب  ادخ  ییوگ  40زار 

نانمؤم 40ریما 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ناردپ  40مان 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  41ییاسراپ 

نیمز 41ناثراو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم 42کشا 

نانمؤم لد  رد  مالسلا  هیلع  42یلع 

شرع بحاص  ربارب  42رد 

رکبوبا زامن  43يارجام 

دیگنجب رفک  نارس  45اب 

تفالخ يارب  46رتهتسیاش 

ادخ هناخ  حون و  یتشک  هب  تیبلها  46تهابش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یهدب  47يادا 

لاملا تیب  47تّیمها 

بش کی  48ياذغ 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  48ینارنخس 

نهاریپ 48دیرخ 

لئاسم باوج  49واهتواضق 

49هراشا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  يرواد  49نیتسخن 

يراصنا درم  50رفیک 

دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  50رگا 

لکشم 52لح 

تسد عطق  52یگنوگچ 

مالغ 52ییاسانش 

تسا روذعم  دناسرتب ، هک  53یسک 

هویم ندرب  نیب  53زا 

ناگدنب اب  ادخ  نتفگ  53نخس 

ادخ 54ِناکم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ءاوکنبا  54ياهلاؤس 

برغم قرشم و  نایم  54هلصاف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نارای  54نیرتاناد 

نارجن فقسا  55ياهشسرپ 

یماش درم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  زا  56یشخب 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریماهاتوک  57نانخس 

57هراشا

تمکح 57هناخ 

نمؤم هدش  مُگ  57تمکح 

دنمشزرا شرافس  57جنپ 

شیاتس رد  يور  58هدایز 

ناسنا ره  58شزرا 

58يراگدنام

منادیمن 58هملک 

دنملاس 58ریبدت 

نیقی اب  58باوخ 

تیاور تفایرد  59هویش 

نوعجار هیلا  اناوهَّلل  انا  حیضوت  59رد 

نخس 59نیرتدنمدوس 

دارفا شیاتس  ربارب  59رد 

اهزاین ندش  هدروآرب  یگژیو  60هس 

نامزلا 60رخآ 

لد ینتورف  هنهک و  60نهاریپ 

راک زور  60زورما ،

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


توافتم نمشد  60ود 

ترخآ 61نارادتسود 

راگدرورپ 61تمحر 

ایند يارب  نید  كرت  61ماجرف 

دنمشناد 62ینادان 

لد 62ياهیتفگش 

مالسلا مهیلع  تیب  62لها 

دیوش هدامآ  چوک ، 62يارب 

ییوگتسار هارمه  63افو 

ایند رد  63راک 

لمع ود  نایم  63هلصاف 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  63تیمولظم 

اههدنهد 64زردنا 

نخس هدایز  لام و  64هدایز 

ادخ 64يربنامرف 

لمج گنج  زا  65سپ 

دب نانز  زا  65زیهرپ 

نز درم و  65تریغ 

مالسا 65فیرعت 

65هراشا

نامیا 66مالسا و 

ربکتم لیخب و  66ياهیگژیو 

راک رد  یهاتوک  66هجیتن 

تسا رام  لثم  66ایند 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


امرس ياهتنا  67ادتبا و 

راگدیرفآ 67یگرزب 

هلیحو ینکش  نامیپ  67یشکرس ،

هشوت نیرتهب  67اوقت 

ترخآ يادوس  رازاب  68ایند 

نادنزرف 68ییاراد و 

ایند نتشاد  68تسود 

هتشرف 69يادن 

راذگ 69هناخ 

یقیقح 69یتسود 

رکُش رافغتسا و  هبوت ، 69اعد ،

نز 70داهج 

70ینیزگیاج

کمک 70هزادنا 

70هراشا

70يورهنایم

لایع 70یمک 

70یتسود

70هودنا

71ربص

یعقاو هزور  71زامن و 

ابر زا  71زیهرپ 

الب عفد  71اعد و 

لیمک هب  71شرافس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


73نابز

یمدآ 73تلزنم 

خلت ای  نیریش  73ینایاپ 

دور تسد  زا  73هچنآ 

تسا شیامزآ  73ایاده 

خلت 73ربص 

ابیکش 74يزوریپ 

راک 74ندیدنسپ 

لطاب ره  يارب  هانگ  74ود 

توافتم 74ياهتساوخرد 

ماهدرکن دیدرت  قح  74رد 

دشن هتفگ  غورد  نم  74هب 

متس هدننک  74عورش 

74چوک

75نانیمطا

قح ربارب  رد  75نداتسیا 

نامیپ 75دهع و 

75يربنامرف

تیاده 75تریصب و 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  75تیصو 

شنزرس 76هویش 

تمهت هاگیاج  76رد 

ییاورنامرف 76یگژیو 

76هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ییأر 76دوخ 

زار ندرک  76ناهنپ 

76رقف

قح 76يادا 

راگدیرفآ 77ینامرفان 

نارای هب  77دنپ 

دندرک هابت  ار  77میاهزور 

77اهتصرف

78رورغ

ایند هاتوک  78رمع 

مشچ 78بحاص 

ندرکن 78هانگ 

كاروخ هدعو  78کی 

ینادان 78نمشد 

نوگانوگ 78ياهرظن 

ادخ يارب  78مشخ 

راک زا  79سرت 

تسایر 79هلیسو 

راک اطخ  79نتشادزاب 

يدب ندرک  79رود 

79تجاجل

79عمط

راک رد  79یهاتوک 

79یباتیب

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


80ییابیکش

80هراشا

80تفالخ

تمکح 80يایمیک 

81يرابکبس

81تمایق

هنالهاج 81راتفگ 

نارگید 81يرادهنیزخ 

لد 81لیم 

82يرایشوه

82هراشا

مشخ 82هماگنه 

82هلابز

ییاراد 82فرص 

لد 82یگتسخ 

تیاده زا  83رارف 

قح نخس  زا  هدافتسا  83ءوس 

تسپ 83تاقبط 

يدب ماگنه  83ياههرهچ 

مکحم 84رپس 

لطاب 84قح و 

84تکارش

هفوک 84شیاتس 

85شزاس

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز هب  دارفا  85تهابش 

گرم ادخ و  85دای 

ریخ 85راک 

يزور یلوغشم  85لد 

شناد 86فرظ 

ملِح 86هجیتن 

يرابدرب 86هماج 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  86شرافس 

89ایند

سفن 89هبساحم 

89اههدوزفا

89هراشا

رتشا کلام  هماندهع  زا  89یشخب 

92مشچ

نید 92رارقتسا 

هدنزگ 92راگزور 

هدننز ماهتا  92وگهفازگ و 
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همان تیالو 

باتک تاصخشم 

406ق.  - 359 نیسح ، نبدمحم  یضرلافیرش ، هسانشرس : 
یسراف  . مالسلا هیلع  نینموملاریما  صئاصخ  مالسلا : مهیلع  همئالا  صئاصخ  يدادرارق :  ناونع 

. یفاک يدهمدمحم  همجرت  یضر ؛] دیس  / ] همان تیالو  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389( (ع ، يداه ماما  مایپ  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

192 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
 : 964-8837-27-9 لایر  27000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا هدش  رشتنم  يراصنا  تاراشتنا  طسوت  لاس 1381  رد  البق  رضاح  باتک  تشاددای : 

بقانم حیادم و  . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
ثیداحا . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مجرتم يدهمدمحم ، یفاک ، هدوزفا :  هسانش 
BP37/ش44خ6041 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/951 ییوید :  يدنب  هدر 
2027806 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

: هاگشیپ هب  میدقت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناهج  ود  هدیزگرب 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ملاع  مولظم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شاهمولظم  رسمه 
مالسلا مهیلع  موصعم  همئأ  ناشیا  نادنزرف  و 

مالسلا هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  اهنآ  نیرخآ  هژیو  هب 
« هاضرب انیلع  ننماو  هراصنا ، نم  انلعجاو  هجرف ، لجع  مهللا  »

11 ص : همان ، تیالو 

مجرتم نخس 

امِِهب ُمتْکَّسمَت  نإ  ام  یتیب  لهأ  یتَْرتِع  ِهَّللا و  َباتِک  نیلَقَّثلا  ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِإ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  ِْمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. اََدبأ اوُّلضَت  َْنل 

ره ات  دراذگ  یقاب  ناناملـسم  نایم  رد  تیادـه  غارچ  ِهباثم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـناهیامنارگ  رهوگ  ود  ترتع ، نآرق و 
يور زا  یهورگو ، دـندادن  ّتیمها  اـهنآ  هب  مدرم  زا  يداـیز  رامـش  هـک  اـهبنارگ  ءیـش  ود  دوـشن ؛ هارمگ  دـنز ، گـنچ  ود  نآ  هـب  سک 

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننک فیرحت  لماک  روط  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  دنتساوخ  هتشادرب ، تفلاخم  مَلَع  يزروهنیک ، ییوجهزیتس و 
مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ياهروتـسد  هب  لمع  تسا ؛ نآ  نّیبم  رّـسفم و  نآرق و  ياتمه  یهارمگ ، زا  يریگولج  تیادـه و  رد  ترتع ،

. تسا نآ  هب  کسمت  نآرق و  هب  لمع 
. دننینچ زین  شکاپ  ترتع  و  دیوگیمن » نخس  سوه  يور  زا  « ؛ يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  نآرق 

اج ره  اهههاریب و  اهتملظ و  رد  نآرق ، نارّسفمو  نالماح  ینعی  مالسلا ، مهیلع  تیبلها 
12 ص : همان ، تیالو 

. دنانایوجهر ِهانپ  تسا ، مزال  یهار  غارچ 
؟ میاهدرب هرهب  اهنآ  زا  هدش و  هارمه  اهبنارگ  رهوگود  نیا  اب  هزادنا  هچ  ات  هک  میاهدیسرپ  دوخ  زا  نونکات  ایآ 

 ، ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  هک  دنکیم  تیاکش  شیوخ  راگدرورپ  هب  اهنآ  زا  یمارگ ، ربمایپ  هک  میشاب  یهورگ  زا  ادابم 
تیعقوـم ره  اـب  ناـمز و  ره  رد  رگیدـکی ، هارمه  لـقث  ود  نیا  هب  لـسوت  مینادیم . تیب  لـها  وریپ  ار  دوـخ  رهاـظ  رد  طـقف  هک  یناـسک  اـی 

. تسا يرورض 
؛ دزاسیم نایامن  رتشیب  ار  لِْقث  ود  نیا  هب  کسمت  زاین  ناوج ، لسن  يارب  رتنوزفا  تاغیلبت  ناگناگیب و  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم 

. تسا ناوت ) هزادنا  هب   ) نوگانوگ داعبا  رد  نانآ  تخانش  ترتع ، نآرق و  هب  کّسمت  همدقم  اّما 
هیلع نینمؤملاریما  ماما  یناگدـنز  هک  هللا  همحر  یـضر  فیرـش  دیـس  رثا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  باتک  همجرت  رـضاح  باتک 

نانمؤم ریما  تماما  تیالو و  تابثا  لیالد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  عیاقو  زا  ياهشوگ  ترـضح ، ناردـپ  یماسا  مالـسلا 
تیالو و ماقم  ندناسانـش  رد  درادرب و  رد  ار  ناشیا  رابرهگ  نانخـسو  ترـضح ، ياـهتواضق  تازجعم و  یخرب  ناـیب  مالـسلا ، هیلع  یلع 

. دوشیم تیالو  ناگتفیش  میدقت  دراد ، ازسب  يریثأت  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  تیصخش 
ناتـسآ تاراشتنا  پاچ  هرـس  سدق  ینیما  يداه  دمحم  رتکد  موحرم  قیلعت  قیقحت و  اب  ینتم  هتفرگ ، تروص  نآ  يور  زا  همجرت  هک  ینتم 

يافوتم 570 یناشاک ، يدنوار  ینسح  هَّللا  لضف  اضر  نبا  نیدلاءایض  دیس  هخسن  اب  ار  نآ  هک  تسا  يوضر  سدق 
13 ص : همان ، تیالو 

نایاپ ار  خاسنتسا  لاوش 553 ق  مراهچ  رد  هک  دنکیم  یفرعم  نیسحلا  نب  رابجلادبع  ار  دوخ  بتاک  اهتنا ؛ رد  دناهدرک . حیحـصت  هلباقم و 
. تسا هدیناسر  نایاپ  هب  هخسن  نیمه  يور  زا  یلوالا 553 ق  يدامج  رد 19  ار  اههدوزفا  شخب  هداد و 

بیکرت ندروخ  مه  رب  نودـب  داـیز و  مک و  نودـب  اـههژاو  همجرت  فرـص  هب  يراددوـخ و  ترـضح  نانخـس  حیـضوت  زا  همجرت ، نیا  رد 
. تسا هدش  هدنسب  اههلمج 

مالسالا ضیف  موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  همجرت و  زا  اهنآ  یناشن  دنراد ، ار  ترضح  نانخس  حرش  هب  هعجارم  دصق  هک  یناگدنناوخ  يارب 
. تسا هدش  رکذ  نمهب 1366 ) مالسالا ، ضیف  تاراشتنا  )

فرـص همجرت  رد  نآ  رکذ  زا  هک  دوب ، دوجوم  یبرع  نتم  رد  نآ - دننامو  دانـساب  ریبعت  هب  ای  لماک  روطب  ییاهدنـس - دراوم  یخرب  رد  زین 
. تسا مجرتم  نآ  زا  یحیضوت ، ياهیقرواپ  نیوانع و  تسا . هدش  رظن 

ّتقد هب  زاین  هدش ، همجرت  هژاو  هب  هژاو  لکش  هب  باتک ، نیا  رد  هک  ترضح  نانخس  زا  یـضعب  هک  نیا  دنامب  رود  رظن  زا  دیابن  هک  ياهتکن 
. دوش هدنسب  يرهاظ  همجرت  هب  طقف  قیقحت ، یسررب و  نودب  دیابن  دراد و  نف  لها  هب  هعجارم  رتشیب و 

. میامنیم رکشت  ینادردق و  دندناسر  يرای  همجرت  نیا  يانغ  رد  دوخ  دنمشزرا  تارظن  اب  هک  یناتسود  همه  زا  نایاپ  رد 
مق

یفاک يدهم  دمحم 
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ناتسمز 1380
14 ص : همان ، تیالو 

هللا همحر  یضر  فیرش 

امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما   ) شدنزرف ود  اب  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  ار  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترـضح  یبش  هللا  همحر  دیفم  خیش 
. زومایب هقف  اهنآ  هب  و  ریگب ، ارم  دنزرف  ود  خیش ! دومرف : دمآ و  دنکیم  سیردت  نآ  رد  هک  يدجسم  يوس  هب  مالسلا )

خیش هب  ار  ود  نآ  دمآ و  وا  سرد  لحم  هب  شدنزرف  ود  اب  یضر  دیس  یضترم و  دیس  ردام  هک  یماگنه  دادماب  اّما  دش ؛ هدز  تفگـش  خیش 
. دش ریبعت  شیایؤر  دزومایب  هقف  اهنآ  هب  ات  درپس 

دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم  نب  دمحم  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  دمحا  یبا  رهاط  دنزرف  دمحم ، نسحلاوبا  یـضر ، دیس 
ریبکلا رصان  نب  نیسحلا  یبا  دمحا  نب  ریغص  رـصان  رتخد  همطاف ، شردام  تسا . مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب 

. تسا مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نبا  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رمع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  دمحم  یبا 
هب مشچ  يرجه  لاس 359  رد  يو  دسریم . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ردام  زا  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  ردـپ ، زا  وا  بسن 

. درب ثرا  هب  دوخ  يولع  ردام  ردپ و  زا  ار  يراوگرزب  تلالج و  دوشگ و  ناهج 
هدـهع هب  ار  نانآ  یجاحلاریما  تایاکـش و  روما ، هب  یگدیـسر  بلاط و  یبا  لآ  ِتباقن  بصنم  دوب و  یـسایس  هتـسجرب و  لاجر  زا  شردـپ 

. تشاد
. تفرگیم هدهع  هب  ار  اهنآ  ترافس  نانارمکح ، نایم  رد  ّتیلوبقم  دنلب و  ماقم  ببس  هب  يو 

ياملع دزن  ار  ثیدح  و  ریسفت ، مالک ، هقف ، تایبدا ، تغالب ، ِمولع  یضر ، دیس 
15 ص : همان ، تیالو 

و یسراف ، یلع  یبا  یفاریس ، دیعس  یبا  یّنج ، نب  نامثع  حتف  یبا  دیفم ،) خیش   ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللادبع  یبا  لثم  دادغب ، روهشم 
. تفرگارف یمزراوخ  رکبیبا  رابجلادبع و  یضاق 

ظفح ار  نآرق  یهاتوک ، تدم  رد  وا  تشادیم . او  تفگش  هب  ار  نارگید  و  شداتـسا )  ) یفاریـس هک  دوب  يّدح  هب  وا  یـشوهزیت  تواکذ و 
. دورسیم رعش  یکدوک  نامه  زا  درک و 

تسدهریچ يرّسفم  رهام و  یمّلکتم  نادراک ، یهیقف  اناوت ، یبیدا  دیس ، زا  یلاع ، تیبرتو  روهشم  ناداتسا  زا  هدافتسا  هداعلا ، قوف  دادعتـسا 
: دـنیوگ هک  دوب  يّدـح  هب  يو  ییاسراپ  دوب . تلالج  تباهم و  ياراد  وا  تخاس . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  ادـخ و  باتک  يارب 

. دزن رس  وا  زا  زین  یحابم  لمع  یّتح 
یضر رعش  دوبن . مک  رعاش  نانآ  نایم  رد  هک  نآ  اب  تشاد ؛ يرتشیب  تراهم  رعش  ندورس  رد  همه  زا  شیرق ، هکلب  بلاط و  یبا  لآ  نیب  رد 

هب ار  ردپ  فیاظو  یناوج ، نینـس  رد  دـنلب  یملع  هاگیاج  اب  هارمه  دیـشکیم . ریوصت  هب  ار  شاهنامز  عاضوا  زین  وا و  تیـصخش  هللا ، همحر 
دشیم لاسرا  نامکاح  يوس  زا  هک  ار  ییاههیده  دوب و  عبطلا  عینم  رایسب  لاح  نیا  اب  تفرگ ؛ هدهع  هب  لقتسم  روط  هب  وا  زا  سپ  و  تباین ،

: دیوگیم یمق  ثّدحم  تفریذپیمن .
بتارم رد  شدـنلب  ماـقم  دوـش . رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  یگرزب ، یلاـع و  تّمه  سفن و  تّفع  عرو ، بدا ، لـضف ، مـلع ، رد  وا  رما 

، تسا روهـشم  وا  زا  هچنآ  اهنآ ، ندـشن  رـشتنم  شتافیلأت و  ياههخـسن  یمک  تلع  هب  تسا . هدـنامن  یفخم  وا ) مک  رمع  دوجواب   ) یملع
. تسا یلقن  لئاسم  مه  نآ  هک  تسا  صئاصخ  باتک  هغالبلاجهن و 

16 ص : همان ، تیالو 
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: تسا حرش  نیا  هب  یضر  دیس  تافیلأت 
؛ لیزنتلا هباشتم  یف  لیوأتلا  قئاقح  . 1
؛ نآرقلا زاجم  نع  نایبلا  صیخلت  . 2

؛ هغالبلا جهن  . 3
؛ مامت یبا  رعش  یف  تادایزلا  . 4

؛ ءاهقفلا فالخ  قیلعت  . 5
؛ هیوبنلا راثآلا  تازاجم  . 6

؛ یسرافلا ّیلع  یبال  حاضیالا  یلع  قیلعت  . 7
؛ جاجحلا یبا  رعش  نم  دّیجلا  . 8

؛ جاجحلا یبا  رعش  یف  تادایزلا  . 9
؛ یباصلا قحسا  یبا  رعش  راتخم  . 10

؛) رعش  ) لئاسرلا نم  قحسا  یبا  نیب  هنیب و  رادام  باتک  . 11
؛ نآرقلا یناعم  . 12

؛ رعش ناوید  . 13
؛ دمحا یبا  رهاطلا  هدلاو  ةریس  . 14

؛ دادغبلا ةاضق  رابخا  . 15
؛) تسا هدورس  زاجح  رد  هک  يراعشا   ) تایزاجح . 16

؛ لایخلا فیط  . 17
؛ ردصلا حارشنا  . 18

. همئالا صئاصخ  . 19
نم دراگنیم : نینچ  ۀمئالا  صئاصخ  باتک  هرابرد  هغالبلاجهن ، زاغآ  رد  فلؤم ،

17 ص : همان ، تیالو 
ثیداحا و هدـنرادربرد  هک  مدرک  زاغآ  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياهیگژیو  هرابرد  یباـتک  فیلأـت  یناوج ، توارط  یگدـنز و  زاـغآ  رد 

ياهیگژیو دـسیونیم : همادا  رد  وا  تسا . هدـش  رکذ  باتک  نآ  لّوا  رد  تشاداو ، راک  نیا  رب  ارم  هک  یفدـه  دـشاب . ناشمالک  ياهرهوگ 
رکذ نآ  زا  سپ  تشادزاب ؛ باتک  هیقب  مامتا  زا  ارم  راگزور ، ياهيراتفرگ  ماّیا و  عناوم  یلو  مدناسر ؛ نایاپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

زا دمآ و  بلاج  ناتـسود  رظن  هب  باتک ، رخآ  رد  بادآ  لاثما و  تمکح و  هظعوم و  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  بلاج  نانخـس  هک  دنکیم 
فلتخم ياهشخب  باتک ، همدقم  رد  يو  منک . فیلأت  مالسلا ، هیلع  یلع  مالک  فلتخم  ياهشخب  مامت  رب  لمتشم  یباتک  ات  دنتساوخ  نم 

. درمشیم رب  ار  نآ 
رد 47 یناسنا ، هعماجو  عّیـشت  هب  تمدـخ  شالت و  يرمع  زا  سپ  يرجه ، لاس 406  مرحم  مشش  زور  رد  هللا  همحر  یضر  دیـس  ماجنارس ،

ًادیعس . تام  ًادیعس و  شاع  تفای . لاقتنا  البرک  هب  سپس  دش ؛ نوفدم  دادغب )  ) وا لزنم  رد  شفیرش ، رکیپ  تفای . تافو  یگلاس 
ِشورس بشما  رد  هک  بجع  بجع ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلاوَملا  یلوم  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ياهدیصق   18 ص : همان ، تیالو 

یناسنا شوگ  هب  ناهنپ ، ملاع  دسریناحبس ز 
یناهنپ هام  دیشخردب ، نوچ  هبعک  زّلج  زع و  ِلیمج  ِلامج  هولج ، دومن 
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ینارمع یلع  نوچ  وا ، رب  داهن  مدقبشما  نیمز  رب  شرع  درب ، کشر  هک  دزِس 
ینابرق رازه  شموُدق ، ِرهب  دومندیدب ، هّکم  ِنیمز  نوچ  وا ، تعلط  ِيامه 

ینازرا قلخ  هب  شتاذ  ِتمعن  تشاد ، وچریدق  ِّیح  يادخ  ّدح ، یب  ّتنم  تشاذگ 
یناحور بارش  زا  تسَم  همه  نایناهجوا  تدالو  زا  رورسم  همه  ناگتشرف 

ینامسج دویق  زا  كاپ  هَّزنم و  دُِشبدرک  َرت  وا  يالِو  ِبارشِز  بل ، هک  نآ  ره 
یناطلس تسا  هدرک  ناهج  ِناهَش  رب ، هکماقم  تسا و  تّزع  هچ  ار  وا  هگرد  يادِگ 

یناث دُوب  ار  داجیا  ّتلع  هک  یهشران  ّتنج و  ِمیسق  تیالو ، کُلم  ِویدَخ 
ینامیلس متاخ  دهدب ، یلئاس  هبمیوگ  ینک ، بلط  رگ  وا ، ششخب  لضفز و 

یناهافص  یفاک  دبلط ، شتعافشدنک  هار  ِكاخ  هب  هجوت ، ِفطع  هک  رگا 
نیملسملاو مالسالا  ۀجح  موحرم 

یفاک هط  اقآ  جاح 
19 ص : همان ، تیالو 

هک تسا  مجرتم ) دلاو   ) یفاک هط  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  موحرم  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  الوم  ناقشاع  زا  یکی  هدورس  نیشیپ  هدیـصق 
: ددرگیم رکذ  ناشیا  یگدنز  زا  ياهصالخ  لیذ  رد 

هارمه ار  تراجت  هدناوخ و  ار  بساکم  هک  دوب  ياهنومن  راّجت  زا  شردپ  دمآ . ایند  هب  یبهذم  ياهداوناخ  رد  یـسمش  لاس 1318  هب  ناشیا 
عرـش و دودـح  لماک  تاعارم  لها  مرتحم و  ار  تاداس  تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  ملع  لها  دوب و  هتخاـس  دوخ  هشیپ  نید ، رد  هّقفت  اـب 

رازگرب ار  مسارم  نیا  شعولخم  دنزرف  يولهپ و  نامز  دننام  یعامتجا  راوشد  عقاوم  رد  یتح  دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مسارم  يراداپرب 
جح رفـس  رد  دوب  تبیغ  ًاصوصخ  هانگ  هب  ساسح  اسراپ ، اوقتاب و  رایـسب  نانز  زا  زین  یفاک  موحرم  رداـم  دـنک . تمحر  شیادـخ  دومنیم 

. دیدرگ نوفدم  یهلا  نما  میرح  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  هَّللا  تیب 
یلاع حوطـس  سورد  دوب . شردپ  رایتسد  رازاب ، رد  زین  یتّدم  تخادرپ و  ینید  مولع  لیـصحت  هب  ناهفـصا ، هیملع  هزوح  رد  یفاک  موحرم 

هک یناهبهب  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  تسجیم . تکرـش  یمداخ  هَّللا  تیآ  جراخ  سرد  رد  تفرگ و  ارف  ضاـّیف  هَّللا  تیآ  زا  هدـمع  روط  هب  ار 
مق هب  لاـس 1348  رد  درک . هیهت  ناـشیا  سورد  زا  زین  یتاریرقت  دُرب و  هدافتـسا  دیـشخبیم ، قـنور  ناهفـصا  هزوـح  هـب  ناتـسبات  لـصف  رد 

. تفرگ هرهب  یلمآ  يداوج  هَّللا  تیآ  هفسلف  يدزی و  يرئاح  یضترم  خیش  جاح  یناگیاپلگ ، تایآ  تارضح  سرد  زا  درک و  ترجاهم 
20 ص : همان ، تیالو 

تشاد و اناوت  یتسد  تاـیبدا ، رد  تفرگ . ارف  زین  ار  میدـق  ّبط  تأـیه و  ملع  هزوح ، لومعم  یمـسر و  سورد  رب  نوزفا  ناهفـصا ، رد  يو 
ياهفرح دوب . سیردـت  رد  ینالوط  ياهقباـس  وکین و  یناـیب  يوق ، يدادعتـسا  ياراد  وا  دوب . هدرک  ظـفح  ار  هغالبلاجـهن  زا  ییاـهشخب 

حطـس سیردـت  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  دـیزرویم . بانتجا  وهایه  رهاظت و  زا  دوب ، رظن  بحاص  هک  یلاح  رد  درکیم و  يداّقن  ار  نارگید 
. تشاد لاغتشا  دیاقع  لوصا  شزومآ  هب  هاپس ، هدکشناد  رد  یلاع و 

: دیسرن پاچ  هب  ًاتدمع  هک  تشاد  يدنچ  تافیلأت  ناشیا 
؛ هدش پاچ  واخیاشمو ) هللا  همحر  ینیلک  ياههّدع  یسرّرب   ) لاجر رد  ینیلکلا  تاّدع  . 1

؛) طورشم بجاو  ات   ) هیافک رب  هیشاح  . 2
؛ یناهبهب هّللا  تیآ  سرد  تاریرقت  . 3

؛ تخانش . 4
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؛ دیحوت . 5
؛ لدع . 6

؛ ماما ملع  . 7
؛ داعم . 8

. یبنلا بدا  . 9
لضاف ناتسود  زا  یکی  دوب . كانههبـش  دراوم  زا  زیهرپ  طایتحا و  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  لّسوت  دّجهت و  لها  وا 

. مدینـشن یـسک  هب  تبـسن  ناـبز  مخز  اـی  غورد  تبیغ و  وا  زا  مدوب ، گرزب  درم  نیا  اـب  شیب  مک و  هک  لاـس  تسیب  زا  شیب  دـیوگیم : وا 
لاس 1406 ق/ بجر  مهد  هعمج ، بش  مالـسلا ، مهیلع  تیبلها  بتکم  جیورت  رد  تمدخ  اهلاس  زا  سپ  ماجنارـس  یفاک  مالـسالاتّجح 

رب نیدرورف 1365 ش ، لّوا 
21 ص : همان ، تیالو 

. دش هدرپس  كاخ  هب  ضرالاناسل  دجسم  بنج  ناهفصا ، يادهش  ناتسلگ  رد  شفیرش  رکیپو  تسویپ  هَّللا  ءاقل  هب  یگدننار  هحناس  رثا 
. ددرگ دـنمهرهب  لـمع  نیا  زا  زیزع  نآ  حوتفرپ  حور  مراودـیما  منکیم و  میدـقت  یهلا  رون  هدراـهچ  كاـپ  حاورا  هب  ار  هتـشون  نیا  باوـث 

. نیرهاّطلا نیبیّطلا  هءایلوا  عم  هرشح  و  ًۀعساو ، ًۀمحر  هیلع  هَّللا  ۀمحر 
مجرتم

23 ص : همان ، تیالو 

فلؤم همدقم 

هراشا

25 ص : همان ، تیالو 

همدقم

نم زا  دزاـس ، يوـق  ار  تنیقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  كاـپ  هیّرذ  تـّبحم  رد  و  تظفاـحم ، تـیارب  ار  تـنید  ادـخ  هـک  زیزع ) يا  وـت  )
؛ داب اهنآ  رب  ادخ  ِناوارف  دورد  و  تقفـش ، اهتکرب ، تمحر ، هک  ماما  هدزاود  هژیو  رابخا  هدـنرادرب  رد  مروآ  درگ  تیارب  یباتک  یتساوخ 

ناکم مالـسلا ، مهیلع  ناشتافو  ياهخـیرات  نانآ و  رمع  تدـم  دـلوت و  نامز  هک  ناشیا ، تلزنم  هجرد  راـگزور و  بیترت  ساـسارب  یباـتک 
هدش هدیسرپ  ناشیا  زا  هک  ییاهلاؤس  خساپ  زا  ياهّمش  سپس  مروایب ؛ نآ  رد  ار  ناشیاهترایز  ِتلیـضف  زا  ياهصالخ  و  ناردام ، مان  روبق ،

یشخب اهنآ و  گرزب  تیصخش  ِناهن  راکشآ و  نانخس و  زومر  زا  یغورف  زین  منک و  نایب  هدروآ ، تسد  هب  دراوم  نآ  رد  ار  ناشراتفگ  و 
رادتسود هب  ار  هچنآ  اهنآ  زا  هک  یلاـح  رد  مرواـیب ؛ ار  اـهنآ  هب  هراـشا  رد  یقیقح  ناـهرب  دـنوادخ و  فرط  زا  ناـشیا  نییعت  رب  هلدا  زا 

مهد حیضوت  درادیمرب ، هدرپ  ناشیاهلد  زا  ییانیبان و  اهنآ  ِنمـشد  مشچ  زا  دیازفایم و  هقالع  ّتینارون و  یتسود و  رد  يافـص  صلخم ،
نیا همه  رد  و  دـننک ؛ يوریپ  نآ  زا  اـت  دوش  نشور  ناـشراثآ  دـنوش و  راپـسهر  نآ  يوس  هب  مدرم  دوش و  ناـیامن  ناـماما  نآ  ياـهرون  اـت 

، داب اهنآ  همه  رب  ادخ  دورد  هک  ام  كاپ  ِنارورس  هتسجرب  تافص  اریز  مزیهرپب ؛ ییوگ  هدایز  زا  میوگ و  هصالخ  دراوم ،
26 ص : همان ، تیالو 

، مالسا ياههیاپ  هک  ناگبخن - نیا  مدقتعم  نم  دشابن . یصاخ  نامز  هب  دودحم  تافص  نیا  ددرگن و  دودحم  ياهزادنا  هب  دیاین و  رامـش  هب 
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هاتوک اهنآ  هب  ندیـسر  زا  ار  اهتسد  اهنابز و  و  هداد ، رارق  رتنییاپ  نانآ  هاگیاج  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  یناسک  دـنایکیرات و  غارچ  و 
ورف لد  نآ  یلّوا ، دـنراد : نمـشد  هورگ  ود  تسا - هتـشاد  رود  اهنآ  زا  ار  ییاوسر  بیع و  هدراذـگ و  قرف  نانآو  ناـیناهج  ناـیم  هدومن ،

دنادیم و ار  نانآ  يرترب  هک  نآ  يرگید  و  دسانـشب . ار  رترب  هار  ات  دـباییمن  دوبهب  سوه  یتسم  زا  هک  هارمگ  مشچ  رامیب  ینادان ، رد  هتفر 
دنکفایم هابتشا  هب  ار  دوخ  هناراک ، بیرف  دنکیم و  ناهنپ  ار  دوخ  تخانش  ینمشد ، ببس  هب  اّما  تسا ؛ هاگآ  نانآ  هشیر  هخاش و  یکاپ  هب 

هک ياهّدع  زا  دهد و  قنور  هدش ، اپ  رب  شیارب  هک  ار  يرازابو  دـنک  مکحم  هداهن  ناینب  هک  ار  ینامتخاس  و  تیوقت ، هتـشاک  هک  ار  یلاهن  ات 
. دبلطب یترجا  دناهدرک  هّجوت  وا  هب 

اهتمعن و و  رذـگ ، هب  ور  نآ  بآ  همـشچ  يدوبان ، هبور  نآ  شوخ  ياـهاج  هک  تساـیند  نیا  هدوهیب  يایـشا  بلط  يارب  اـهراک  همه  نیا 
نیرتنشخ هب  ار  دوخ  ِنانکاس  هشوت ، دوبن  زیخاتـسر و  ندوب  کـیدزن  دوجو  اـب  تسا . یکیراـت  شرون  ییانـشور و  و  خـلت ، شیاـهيداش 

رد هک  ینآ  زا  دعب  اههناخ - نیرت  كانـسرت  هب  ار  اهنآ  و  دروآیم ، رد  دناهدوب - اههاگباوخ  نیرتمرن  رد  هک  نآ  زا  سپ  يدوبان - ياهاج 
، هدش بکترم  هک  ار  يدب  ره  هدروآ و  ياج  هب  یکین  راک  سک  ره  هک : دروآرد  ییاج  هب  ار  نانآ  دنکیم ، لقتنم  دناهدوب - نمیا  ياهژد 

دوب . رود  ياهلصاف  دب ) ياهراک   ) نآ وا و  نایم  شاک  دنکیم ، وزرآ  دباییم و  هدش  رضاح 
27 ص : همان ، تیالو 

هک نآ  ات  تشاد ، زاب  وت  شهاوخ  هب  خـساپ  زا  ارم  تسا ، راک  رد  ریخأت  ببـس  هتـسویپ  هک  راگزور  تامیالمان  هنامز و  عناوم  زیزع ! يا  اّما 
. تشاداو راک  نیا  هب  ارم  یقافتا 

. تخورفا رب  ار  ماهدارا  هریگ  شتآ  دروآ و  طاشن  هب  ارم  تخاس و  دنمورین  ار  ممیمصت  تخیگنا و  رب  ار  متریغ 
رگا یبیع - هب  هراشا  مبوخ و  تافص  ندناشوپ  نم و  يراوتـسا  رد  هشدخ  و  نم ، تافـص  رد  ییوجبیع  شفده  هک  ناگدرکرـس  زا  یکی 
یبا نامرورس ، هاگراب  مزاع  يرجه ) موس  داتـشه و  دصیـس و  لاس  هفرع   ) ماش رد  نم  هک  یلاح  رد  درک . تاقالم  ارم  دوب ، دشاب - نم  رد 
مزاع هک  ییاج  زا  مدوب . اـج  نآ  رد  هفرع  كرد  يارب  مالـسلا ، اـمهیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج ، یبا  رفعج و  نب  یـسوم  نسحلا 

؟ تسا هدوب  حیحص  امش  داقتعا  نیا  یِک  تفگ : وا  متفگ . ار  مدصقم  نم  دیسرپ . مدوب 
هک یلاح  رد  دنداقتعا ؛ کی  رب  تسا ، دـقتعم  عطق  هب  هک  یـسک  زا  يرازیب  و  فقو ، هیرظن  رد  يوسوم ، تاداس  همه  هک  دوب  نیا  شروظنم 

. دنک داقتنا  منید  هب  ییوجبیع و  نم  رب  تساوخیم  طقف  تسا . نآ  رب  مایگتسبلد  داقتعا و  مبهذم و  یماما  نم  تسنادیم 
باتک نیا  ماجنا  رب  ممیمـصت  هک  متـشگزاب  یلاح  رد  مداد و  خساپ  دیبلطیم ، شراتفگ  هچنآ  شنخـس و  ياضتقم  هب  لاح ، نامه  رد  نم 

ار دوخ  بهذم  ات  دش  يوق 
28 ص : همان ، تیالو 

. مهد خساپ  دراد ، ارم  ندرک  دروخ  تّمذم و  دصق  دیوجیم و  بیع  نم  رب  هک  ینمشد  هبو  مرادرب  هدرپ  دوخ  ّرس  زا  منک و  مالعا 
. منکیم زاغآ  مدومن ، دهعت  هک  یبیترت  نامه  اب  ار  مدرک  نایب  ار  هچنآ  دنوادخ ، يرای  هب  نم 

تـسرپرس لیکو ، وکین  هچ  و  سب ، ار  ام  تسا - هبترم  دنلب  هک  ومه - تسا و  تیاده  هار  هب  امنهار  یهارمگ و  زا  هدنهد  تاجن  دـنوادخ ،
. تسا يراک  کمک  و 
29 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  ياهیگژیو 

هراشا
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31 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  نانمؤم ، ریما  ام ، يالوم  ياهیگژیو 

هراشا

، دسا رتخد  همطاف ، شردام  دش . دـّلوتم  ادـخ  هناخ  رد  لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس  یـس  بجر ، هدزیـس  بش  هکم ، رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
. تسا فانم  دبع  رسپ  مشاه ، رسپ 

غارـس ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  شترـضح  زُج  دنایمـشاه . ود ، ره  شردام  ردـپ و  هک  تسا  مالـسا  رد  یمـشاه  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع 
دیـسر تداهـش  هب  هفوک ، رد  يرجه  ملهچ  لاس  ِناضمر  هاـم  زا  هدـنامیقاب  بش  ُهن  هعمج ، بش  دـشاب . هدـش  دـّلوتم  هبعک  رد  هک  میرادـن 

. تشاد لاس   63 تسرد ) لقنرب  انب   ) ماگنه نآردو 
نآ رتشگنا  شقن  دوب . شنیمز  رد  ادخ  تّجح  لاس  یس  وا ، زا  سپ  درک و  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  لاس  هس  یس و  يو ،

. تساهدوب هّلل » کلُملا   » هدش هتفگ  و  هدبع » ٌیّلع  ِکلَملا و  هّللا  ، » دوب یگنر  زمرق  قیقع  هک  ترضح 
ءاضقلا  ۀبحر  رد  دناهتفگ : ياهّدع  تسا . فالتخا  ترضح  نآ  ربق  ياج  رد 

32 ص : همان ، تیالو 
کش و هک  تسرد  رظن  دش . لمح  هنیدـم  هب  شفیرـش  ندـب  دـناهتفگ : زین  ياهّدـع  تسا . هرامعلا  راد  رد  دـناهتفگ : رگید  ياهّدـع  تسا و 

نب رفعج  قداص ، ماما  هک ؛ نآ  لـیلد  تسا . هفوک  فجن  زا  ّيرغ ، رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ربق  هک  تسا  نآ  تسین ، نآ  رد  یهابتـشا 
. درک ترایز  ناکم  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  داد ، چوک  دوخ  يوس  هب  ار  وا  روصنم  هک  یماگنه  مالسلا  امهیلع  دمحم 

مالسلا هیلع  ترضح  ترایز  تلیضف 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ناشناردپ ، زا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . وا  ِنآ  زا  تشهب ، دنک ، ترایز  شتافو  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سک  ره 

نانمؤمریما ترایز  سک  ره  مالسلا : هیلع  دومرف  و  دوشیم .  زاب  نامـسآ  ياهرد  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  ِرئاز  ياعد  ماگنه  عطق ، روط  هب 
ترایز مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  هکئـالم و  هک  ار  یـسک  ارچ  دـنکیمن . تمحر  هاـگن  وا  هب  یلاـعتم ، دـنوادخ  دـنک ، كرت  ار  مالـسلا  هیلع 

تسه و زین  وا  يارب  اهنآ  راک  شاداپ  دننامه  تسا و  رترب  ناماما  همه  زا  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  قیقحت  هب  دینکیمنترایز ؟ دـننکیم ،
دناهدش . هداد  يرترب  ناشیاهراک ، نازیم  ساسا  رب  نانآ 

33 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریمایعطق  نییعت  رب  هلدا  زا  ياهّمش 

رد هک  یلاح  رد  دنجنگیمن ؛ صاخ  يرهـش  رد  دـنیآیمن و  رامـش  هب  هک  دنتـسه  یناوارف  هورگ  هعیـش ، هک  نیا  نخـس ، نیا  رب  اهلیلد  زا 
فلتخم و ناشیاهنطو  دناهدنکارپ ، ایرد  یکشخ و  رد  دناهدرک و  ترفاسم  ملاع  برغ  قرش و  هب  هدرک و  رپ  ار  اهنیمزرس  دنتـسه ، اهرهش 
ام و یلد  ود  بجوم  هک  ییاههزیگنا  ناشیاهرظن ؛ اههتفگ و  رد  فالتخا  دوجو  اب  و  تسا ، توافتم  اههتساوخ  اهمیمـصت و  و  رود ، اهرهش 

ربمایپ نادـناخ  زا  يرایـسب  تیعمج  دایز و  رامـش  نانآ  نایم  رد  نیا  رب  نوزفا  درادـن ، دوجو  دوش  اـهنآ  نداد  شرازگ  تحـص  رد  ثکم 
هللا یلص  ربمایپ  هک  دننکیم  لقن  ناوارف  هتـسویپ و  روط  هب  همه  دنتـسه و  زین  ترـضح  ناتـسود  نارای و  ناکیدزن و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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شتعاطا درک و  حیرصت  ینیشناج  نیا  رب  داد و  رارق  دوخ  تافو  زا  سپ  نیشناج  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هلآ ، هیلع و 
. دومرف بجاو  نید  روما  همه  رد  ار 

. تسا مزال  نیقی ، ملع و  ساسا  رب  ربخ ، نیا  شریذپ  سپ ، داد ؛ ماجنا  هدرپ  یب  اراکشآ و  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نیا وا  هب  خـساپ  دـناهدوب ، مانمگ  كدـنا و  اهنآ  ناینیـشیپ  مک و  يدارفا  ناشناکاین  دـناهدش و  داـیز  ناـمز  نیا  رد  ناـنیا  دوش : هتفگ  رگا 

: دـنیوگیمو دـننکیم ؟ ضارتعا  وت  رب  نیمه ، هب  هیبش  یلاکـشا  اـب  هک  تسا  مالـسا  ناـفلاخم  رگید  رفاـک و  نآ  وت و  نیب  یقرف  هچ  تسا :
دایز نونکا  هدوب و  مک  ادـتبا  رد  دـناهدرکلقن ، ار  اـهنآ  هک  ییاهناملـسم  هدـع  نوچ  تسین ؛ تسرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هناـشن 

. یباییمن یتوافت  ود ، نیا  نایم  دناهدش ؛
34 ص : همان ، تیالو 

راعشا

، اههدورس نیا  هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  ریدغ  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حیرصت  نوماریپ  راعـشا 
ربمایپ زا  نیـشناج ،) نییعت  راک /(  مامتا  زا  سپ  ریدـغ ، زور  رد  يراصنا ، تباث  نب  ناّسح  دـناهدرک . لقن  ناراـگن  خـیرات  هک  تسا  يرعش 

: دورس نینچ  وا  دنداد و  هزاجا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دیارسب . يرعش  هراب  نیا  رد  تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
داد ادن  ار  اهنآ  ناشربمایپ ، مُخ ، رد  ریدغ ، زور 

هد ارف  شوگ  دَناوخیم ، هک  یماگنه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  و 
؟ تسا امش  ِرما  ِراد  هدهع  تسرپرس و  یسک  هچ  دومرف :

: دنتفگ باوج ] رد  ، ] دندرکن راکشآ  ار  ینمشد  نآ  اج ، نآ  رد  هک  یلاح  رد  ناشیا ] [و 
یتسه ام  رما  رادهدهع  وت  و  ام ، يالوم  وت  يادخ 

یباییمن ینامرفان  ام ، نایم  زا  نخس  نیا  رد  و 
نم هک  زیخرب ، یلع ! يا  دومرف : وا  هب 

مدنسپیم ار  وت  دوخ ، زا  سپ  يامنهار  ماما و  يارب  ًاعطق ،
35 ص : همان ، تیالو 

؛ تسوا ياوشیپ  مالسلا ] هیلع  یلع   ] نیا میوا ، ياوشیپ  نم  هک  یسک  سپ 
دیشاب نیتسار  یناروای  رادتسود و  وا  يارب  نیاربانب ،

رادب تسود  ار  شرادتسود  ادنوادخ ! دومرف : اعد  اج  نآ 
شاب . نمشد  دنک ، ینمشد  وا  اب  هک  یسک  يارب  و 

دییأت سدـقلا  حور  يوس  زا  هتـسویپ  ینک ، يرای  ار  ام  تنابز  اب  هک  یماگنه  ات  ناّسح ! يا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپس 
. يوشیم

. دناهدرک لقن  دورس ، هرصب  زا  ترـضح  نآ  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  ربارب  رد  هک  ار  هدابع  نب  سیق  رعـش  رابخا ، نایوار 
: تسا نینچ  هدیصق  نآ  زاغآ 

: متفگ درک ، زواجت  ام  هب  نمشد  یتقو 
تسا یلیکو  بوخ  هچ  سب و  ار  ام  ام ، ِراگدرورپ 

هک یسک  نامراگدرورپ ، تسا  سب  ام  يارب 
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36 ص : همان ، تیالو 
تسا  ینالوط  نخس  نیا  درک و  حتف  زورید  ار  هرصب 

: دسریم شنخس  نیا  هب  ات 
. تسام ریغ  ياوشیپ  ام و  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع 

. تسا هدروآ  نآرق  ار  نخس ]  ] نیا
، میوا تسرپرس  نم  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور 

. تسا دنمهوکش  يراتفگ  نیا ] . ] تسوا يالوم  مالسلا ] هیلع  یلع   ] نیا سپ 
تسین . ییوگوتفگ  هنوگچیه  نآ ، رد  هک  تسا  یمتح  يرما ] . ] دومرف تما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک ]  ] ار نیا  یتسارب 

نآ رد  هک  یسک  یهاوگ  دناهداد . یهاوگ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تماما  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دنربمایپ  یباحـص  ود  رعاش ، ود  نیا 
رد هک  يدسا ، دیز  رـسپ  تیمک ، نآ ، زا  سپ  دننادیم ؛ ار  نآ  قابطنا  ياج  هدمآرب و  نآ  زا  نخـس  نآ  هک  ار  یلحم  هدوب و  رـضاح  ناکم 

: دیوگیم تسین ، یکش  یبرع  نابز  هب  شتخانش  ییوگابیز و 
مخ ریدغ  تخرد  تخرد ، زور 

دوش تعاطا  وا  زا  رگا  تشگ ، راکشآ  شتیالو 
37 ص : همان ، تیالو 

دندومن تعیب  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو  نآ /(  اب  اّما  دندرکن  تعاطا  هچ  رگا  اهتیصخش ،
مدیدن  هبترم  دنلب  تیمها و  اب  نآ ، نوچ  ار  يزیچ  نم  و 

شروهـشم هدیـصق  رد  تسین ، هقباـس  مک  يرونخـس  رد  تسین و  نییاـپ  ییوگاـبیز  رد  شاهبتر  هک  تسا  يریمح  دّـمحم  نب  دیـس  نـیا  و 
: دیوگیم

نک هاگآ  ار  ام  یهاوخ - رگا  دنتفگ - هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب 
؟ میروآ ور  هانپ  أجلم و  مادک  هب  وت  زا  سپ  هک 

هک ربمایپ  مخ ، ریدغ  رد  سپ 
تساخرب درکیم - نایب  اراکشآ  دشیم ) یحو  دشیم /( ، هتفگ  وا  هب  هچنآ 

شتسد رد  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دوب و  رومأم  راک  نیا  هب  هک  یلاح  رد  وا 
: دومرف دیشخردیم ، اهنآ  يارب 

مالسلا هیلع  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  هک  یسک 
38 ص : همان ، تیالو  دندشن . عناق  دندیدنسپن و  اهنآ  یلو  تسالوم  وا  يارب 

نب یسوم  رسپ  دیز ، هک  هدش  تیاکح  مروآیم : تسا ، طوبرم  تایبا  نآ  هب  و  ماهدینش ، انعم  هب  هک  ار  یتفگـش  ثیدح  نیا ، نایب  رب  نوزفا 
ياج رد  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  اب  شترـضح  ایوگ  دید . باوخرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلا ، مهیلع  دمحم  نب  رفعج 
نینچ نآ  زاغآ  هک  دناوخیم  ار  يریمح  دمحم  نب  دیس  رعش  نیمه  ییارسهمغن ، هاگان  تسا . هتـسشن  دراد ، ییاههّلپ  هک  هپت  هب  هیبش  يدنلب 

: تسا
تسا یهاگراکش  رازنش ، رد  ورمع ، ما  يارب 

تسا  کشخ  ینابایب  هدش و  وحم  شیاه  هناشن  هک 
: دیسر شمالک  نیا  هب  ات 
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نک هاگآ  ار  ام  یهاوخ - رگا  دنتفگ - وا  هب 
هاگن و مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : دـیز  تسا  یـسک  هچ  يوس  هب  هاـنپ  دـصقم و  وت  زا  سپ  هک 
: دومرف دـیز  هب  و  مدرکن ؟ هاگآ  ار  اهنآ  ایآ  مدرکن ؟ هاگآ  ار  اهنآ  ایآ  مدرکن ؟ هاگآ  ار  اهنآ  ایآ  دومرف : هبترم  هس  سپـس  درک ؛ یمـسبت 

. درک یهاوخ  یگدنز  لاس  کی  یتفر ، الاب  هک  ياهلپ  ره  رامش  هب  وت 
هب ببس  نیدب  وا  تسا . راّنلا  دیز  وا ، بقل  درک و  یگدنز  لاس  دنچ  دون و  دیز ، دوب و  هلپ  دنچ  دون و  مدرمش ، ار  اههلپ  نم  دیوگیم : دیز 

، همان تیالو  دیشک . شتآ  هب  ار  نآ  ياهرازاب  زا  يرایـسب  هرـصب و  یلاها  زا  یهورگ  تشگ ، هریچ  هرـصب  رب  نوچ  هک  دش  هدیمان  مسا  نیا 
39 ص :

هب مدرم  ندـناوخن  يربهر و  ندرکن  بلط  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  نتـسشن  هرابرد  هک  نآ  باوج  رد  ار  هعیـش  ناینیـشیپ  زا  یکی  خـساپ 
هزور و زاـمن و  نوچمه  راـک ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تفگیم : وا  متفاـی ؛ اـبیز  ردـق  هچ  دوب ، هدرک  لاؤس  وا  زا  شیوخ ، يوـس 

تابجاو رب  تسا و  هدناسر  دوخ  موق  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدوب  یلاعتم  دنوادخ  تابجاو  زا  یبجاو  جح ، تاکز و 
دنیوگ و خـساپ  ار  تابجاو  هک  تسا  مدرم  رب  هکلب  دـننک ؛ قیوشت  شیوخ  نتـساوخ  رب  و  توعد ، دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسین  هفیظو 
هب یتقو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  رتشیب  نوراه  زا  راـک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  رذـعو  دنباتـشب  اـهنآ  يوس  هب 

: تفگ نوراه  هب  تفر ، تاقیم 
رارق ناشیا  رب  ربهر  بقارم و  ار  وا  و  نکن . يوریپ  دننکیم  داسف  هک  ار  یناسک  هار  و  نک ، حالـصاو  شاب  نم  هفیاط  نایم  رد  نم  نیـشناج 

وا هب  نتـسویپ  رب  هدناوخ و  ارف  وا  يوس  هب  ار  نانآ  هداد ، رارق  یتمالع  تّما  نیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد ،
شهاـگیفخم زا  ار  وا  هک  یماـگنه  اـت  مدرم  و  تساروذـعم ، شندـش  یفخمو  ینیـشنهناخرد  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تساهدرک ؛ قـیوشت 

. دوب دنهاوخ  یتخسرد  دنهدرارق ، دادرارق ، اروا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  ییاج  نامه  رد  دننک و  دنلب  شیاج  زاو  دنروآ  نوریب 
41 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تماما  ياههناشن  راثآ و  زا  یشخب 

هراشا

43 ص : همان ، تیالو 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تماما  ياههناشن  راثآ و  زا  یشخب 

کی زا  تسد و  کی  اب  مدرم  مدرکیم ، زاب  تسا  هدیـشوپ  هک  ار  هچنآ  رگا  اریز  اهنآ ؛ زا  یخرب  رب  نخـس  هاـتوک  هدـیکچ و  تروص  هب 
. منینچ زین  ناماما  رگید  شرازگ  ندروآ  رد  هچ  رگا  دنداتسیایم ؛ مربارب  رد  ودندادیم  رارق  فده  ارم  اقفتم  نامک 

دش هایس  یگس  هک  یجراخ  درم 

. دندروآ تیاکش  مالسلا  هیلع  شترضح  دزن  دندش و  دراو  وا  رب  رفن  ود  دوب ؛ هتسشن  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هدش  تیاور 
هیلع ترـضح  هب  یجراـخ  درک . تواـضق  وا  هیلع  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دـش و  موکحم  یـسرداد  رد  دوـب . جراوـخ  زا  ود  نآ  زا  یکی 

. دوبن هدیدنسپ  یلاعت ، يادخ  هاگشیپ  رد  تتواضق  يدومنن و  راتفر  هنالداع  یسرداد  رد  يدرکن و  تواضق  تاواسم  هب  تفگ : مالسلا 
گس تروص  هب  یجراخ  ناهگان  ادخ ! نمـشد  يا  وش ، رود  أسخا ) : ) دومرف درکیم ، هراشا  وا  هب  تسد  اب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

هکیلاح رد  دش و  هدنکارپ  اوه  رد  و  دمآ ، رد  وا  نت  زا  هک  میدید  ار  شسابل  مسق ، ادخ  هب  دنتفگ : نارضاح  دمآ . رد  یهایس 
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44 ص : همان ، تیالو 
. درک مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  مُد  نداد  ناکت  هب  عورش  دوب ، يراج  شتروص  هب  کشا  وا  نامشچ  زا 

، میدینـشن هک  ینخـس  نتفگ  اب  ار  شنابل  درک و  هاگن  نامـسآ  هب  میدـید  دوب - هتخوس  وا  لاـح  هب  شلد  هک  ار - مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
ار وا  داتفا . وا  ياهفتک  رب  تشگرب و  اوه  زا  شسابل  و  تشگرب ، یناسنا  تروص  هب  صخـش  نآ  میدرک  هدهاشم  مسق ، ادخ  هب  داد . ناکت 
هچ دومرف : ام  هب  میدرکیم . هاگن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  هدز ، تفگـش  ام  دیزرلیم و  شیاهاپ  هک  میدید  دجـسم ، زا  جورخ  لاح  رد 

دینادیمن ایآ  دومرف : مینکن ؟ بّجعت  هنوگچ  امـش ، راک  ندـید  اـب  ناـنمؤم ! ریما  يا  میتفگ : دـیاهدز ؟ تفگـش  دـینکیم و  هاـگن  هک  هدـش 
لقن نآرق  رد  ار  شناتساد  همسا  ّلج  دنوادخ  هک  داد  ماجنا  نیا  دننامه  يراک  مالـسلا ، هیلع  دواد  نب  نامیلـس  نیـشناج  ایخرب ، نب  فصآ 

: دیوگیم هک  اج  نآ  دومرف ؟
هک نآ  زا  شیپ  نم  تفگ : نج  زا  یتیرفع  دروآیم ؟ نم  شیپ  دنیآ ، مدزن  هناعیطم ، هک  نآ  زا  لبق  ار  سیقلب ]  ] تخت امـش ، زا  کی  مادک 
وا دزن  باتک  زا  یـشناد  هک  یـسک  مدامتعا و  دروم  اـناوت و  لـمع ، نیا  رب  نیقی ، هب  نم  مروآیم و  وت  شیپ  ار  نآ  يزیخرب ، دوخ  ياـج  زا 

. مروآیم تیارب  ینز ، مه  رب  ار  دوخ  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ : دوب ،
یساپسان ای  مرازگساپـس  ایآ  هک  دیامزایب  ارم  ات  تسا  نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : دید ، تباث  دوخ  دزن  ار  نآ  نامیلـس ]  ] یتقو سپ 

؟ نامیلس ای  امش  ربمایپ  دراد : يرتشیب  مارتحا  دنوادخ  دزن  کی  مادک  لاح  منکیم .... 
: دومرف دراد . يرترب  تیصخش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمایپ  هکلب  نانمؤم ! ریما  يا  دنتفگ : اهنآ 

دزن تسا . رتالاب  شتیصخش  مالسلا ، هیلع  نامیلس  نیشناج  زا  زین  امش  ربمایپ  نیشناج  سپ ،
45 ص : همان ، تیالو 

سیقلب تخت  وا و  نایم  ار ، نیمز  هجیتن  رد  تساوخ و  همسا  ّلج  دنوادخ  زا  هک  دوب  ادخ  ِمظعا  ِمسا  زا  فرح  کی  طقف  نامیلس ، نیـشناج 
و دراد ؛ دوجو  ادخ  ِمظعا  ِمسا  زا  فرح  ود  داتفه و  ام  دزن  اّما  دروآ ؛ تسد  هب  ار  نآ  مشچ ، ندروخ  مه  هب  زا  رتمک  رد  درب و  ورف  شیارب 

. تسا هداد  صاصتخا  شتاقولخم ) هن   ) دوخ هب  ار  نآ  هک  تسا  دنوادخ  شیپ  مه ، فرح  کی 
و رواـی ، راـی و  هب  وا ، ریغ  هیواـعم و  ربارب  رد  تسه ، وـت  شیپ  مظعا  مسا  نیا  رگا  سپ  ناـنمؤم ! ریما  يا  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  وا  هب 
رب نخس ، رد  هک  دندنمجرا  یناگدنب  ناگتـشرف  هکلب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  يراد ؟ يزاین  هچ  وا ، اب  هرابود  گنج  هب  مدرم  نداد  چوک 

گنج هب  شیامزآ ، ندش  لماک  لیلد و  ندش  مکحم  يارب  طقف  ار  هورگ  نیا  نم ، دننکیم . راک  وا  نامرف  هب  دوخ  و  دنریگیمن ، یـشیپ  وا 
هچنآ هب  ار  شناگدـنب  یلاعتم ، دـنوادخ  اّما  داتفایمن ؛ ریخأت  هب  دـشیم ، هداد  هزاجا  نم  هب  وا  ندرک  دوبان  رد  رگا  منکیم و  توعد  وا  اب 

. دنکیم ناحتما  دهاوخب ،
. میتساخرب شفارطا  زا  میدرمشیم ، گرزب  داد ، ماجنا  مالسلا  هیلع  وا  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  ام  دنتفگ : نارضاح 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دنکیم : لقن  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  زا  نومیم  نب  هَّللادبع 
: دومرف دش و  کشا  ِرپ  هیرگ  زا  شمشچ  ود  روبع ، ماگنه  تشذگیم . البرک  زا  شنارای  زا  یهورگ  نایم  رد 

تسا ناشنارتش  ِزاهج  ِنداتفا  لحم  اج ، نیا  ناشناراوس و  هاگتماقا  اج ، نیا 
46 ص : همان ، تیالو 

 . دزیریم نآ  رب  ناقشاع ، نوخ  هک  یکاخ  يا  تلاح ! هب  اشوخ  دزیریم . نانآ  ياهنوخ  اج  نیمه  و 
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مالسلا هیلع  یلع  مّسبت 

شومچ هک  تشاد  ییاهبسا  ناجیابرذآ ، هقطنم  رد  يدرم  باطخ ، نب  رمع  ناـمز  رد  درک : لـقن  ساـبع  نب  هّللادـبع  زا  هتاـبن ، نب  غبـصا 
ناـمه يوس  زا  شايزور  هک  داد  ربخ  درک و  تیاکـش  دوب  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  زا  دـندرکیم . تعناـمم  ندـش ، راوس  زا  دـندوب و  هتـشگ 

اعد و دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  هشیمه  تفگ : درم  نآ  نک . یـسردایرف  ّلـجو  ّزع  يادـخ  زا  و  ورب ، تفگ : وا  هب  رمع  دـشیم . نیمأـت  اـهبسا 
. دننکیم هلمح  نم  هب  موشیم ، اهنآ  کیدزن  هاگره  لاح  نیا  اب  یلو  منکیم  عّرضت 

وا يارب  ار  نایاپراچ  نیا  هدش : هدنار  ياهناطیـش  و  اهّنج ، هب  نینمؤملاریما  رمع  زا  تشون : وا  يارب  يذغاک  رد  رمع  دیوگیم : سابع  نبا 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مدش ، تحاران  تّدش  هب  هثداح  نیا  زا  نم  تفر . تفرگ و  ار  ذغاک  درم ، نآ  تفگ : سابع  نبا  دینک . مار 

. مداد ربخ  وا  هب  دوب ، هداتفا  قاّفتا  ار  هچ  نآ  هدرک ، تاقالم 
«. تشگ دهاوخ  زاب  دیماان  صخـش ، نیا  نیقی ، هب  دروآ ، دیدپ  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  مسق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح 

رب لاس  یلو  دش ؛ مارآ  منورد  یتحاران 
47 ص : همان ، تیالو 

هب دوب  یفاکـش  شایناشیپ  رد  دیـسر و  هک  مدید  ار  درم  نآ  ناهگان  مدوب . دمآیم  لابج  یلاها  زا  یـسک  ره  بقارم  تشذگ . ینالوط  نم 
متفر و ناکم  ناـمه  هب  نم  تفگ : ربخ ؟ هچ  متفگ : هتفاتـش ، شیوس  هب  مدـید ، ار  وا  نوچ  دـشیم . لـخاد  نآ  رد  تسد  اـیوگ  هک  يردـق 

یکی متسشن و  متشادن . یتردق  ناشربارب  رد  تخادنا و  تشحو  هب  ارم  ناشراک  دندرک . هلمح  نم  هب  اهبسا  زا  ياهّدع  متخادنا ، ار  هتشون 
دروآیم شروی  نم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  سپس ، نک ؛ ظفح  اهنآ  ّرـش  زا  ارم  ایادخ ! متفگ : لاح  نیا  رد  دز . ياهبرـض  متروص  هب  اهنآ  زا 

. مداتفا نم  تفریم . دشکب و  ارم  تساوخیم  و 
تسا یقاب  نم  تروص  رد  رثا  نیا  متفای و  دوبهب  ات  مدرکیم  هجلاعم  یپ  رد  یپ  سپس  مدوب ؛ شوهیب  نم  درب . ارم  دمآ و  متـشاد . يردارب 

. وگب وا  هب  ار  ارجام  ورب و  وا  شیپ  متفگ : مهد . ربخ  رمع ) وا /(  هب  ات  ماهدمآ  و 
وا هب  درک و  دروخرب  وا  اب  يدـنت  اـب  رمع  داد . ربخ  وا  هب  دوب ، هداـتفا  قاـّفتا  ار  هچنآ  دـمآ و  دـندوب - وا  درگ  ياهّدـع  هک  رمع - دزن  یتقو 
ّقح هب  تسین و  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  نآ  هب  دروخ ، دنگوس  درم  نآ  دیوگ : سابع  نبا  يدربن . ارم  هتـشون  وت  ییوگیم . غورد  تفگ :

: تفگ و  تسا ، هداد  ماـجنا  دربب -، ار  هتـشون  نآ  هک  دوب - هدرک  رما  وا  هب  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ینعی  ربق  نیا  بحاـص 
. تسا هدیسر  وا  هب  اهبسا  نآ  زا  دنیبیم ، هچنآ 

درک مّسبت  مالسلا  هیلع  ترضح  میتفر . مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شیپ  وا  هارمه  دنار . نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  درک و  دروخرب  يدنت  اب  رمع 
هب ور  هاگ  نآ  متفگن !؟ وت  هب  دومرف : و 

48 ص : همان ، تیالو 
: وگب ورب و  اهبسا  لحم  هب  یتشگ ، زاب  یتقو  دومرف : درم  نآ 

، اـهَتَنازَحَو اهََتبوعُـص  یل  ِللَّذَـف  َّمُهّللأ  نیَملاـعلا  یلَع  ٍملِع  یلَع  مهَترَتخا  َنیذَّلا  ِهْتَیب  ِلـهأَو  ِۀَـمحَّرلا ، ِّیبـَن  کِّیبَِـنب  کـَیلإ  ُهَّجََوتأ  ّینإ  مهّللأ ،
ُرِهاقلا . ُِبلاغلاَو  یفاعُملا  یفاکلا  َکَّنِإَف  اهَّرَش ، ینِفکاَو 

ترـضح دزن  دروآیم ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يارب  ار  اهبسا  نآ  تمیق  زا  یناوارف  لام  هک  یلاـح  رد  دـعب  لاـس  تشگ و  زاـب  درم  نآ 
درم نآ  میوگب ؟ وت  يارب  ار  ارجاـم  نم  اـی  یهدیم  ربـخ  نم  هب  وت  دوـمرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوـب ، وا  هارمه  نم  تفر ؛ مالـسلا  هیلع 

: دومرف دییامرفب . امش  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ :
درم یتفرگیم . ار  اهنآ  یناشیپ  يوم  يرگید ، زا  سپ  یکی  وت ، دـندروآ و  هانپ  وت  هب  لیلذ  هناعـضاخ و  اـهنآ  یتفر و  ناـشدزن  وت  اـیوگ 
لوبق ار  مدروآ  هچنآ  هدراذـگ ، ّتنم  دوب ، نیمه  ارجام  دـیدوب . نم  اب  امـش  ایوگ  مالـسلا ! هیلع  ناـنمؤم  ریما  يا  يدومرف ، تسرد  تفگ :
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ار وا  يروط  هب  دیسر و  رمع  شوگ  هب  ربخ  نیا  يدش . ییامنهار  هک  ورب  دهد . تکرب  وت  هب  نآ  رد  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  امرف .
دایز ار  وا  لام  دنوادخ  دروآیم و  اج  هب  ّجح  لاس  ره  تشگزاب ؛ درم  نآ  دـش . راکـشآ  شتروص  رد  یتحاران  نیا  راثآ  هک  درک  تحاران 

. دوب هدرک 
راوشد وا  رب  نارگمتـس ) زا  يرگمتـس  راک  ای  دـنزرف  ای  لایع  ای  لام  زا   ) يزیچ سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دـیوگ : سابع  نبا 

تسوا . هدنهدورین  اهنت  هک  دنک  شتیافک  دسرتیم  هچنآ  زا  ادخ - تساوخ  هب  دناوخب - هناسمتلم  ار  ادخ  اعد  نیا  اب  دوش ،
49 ص : همان ، تیالو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یهدب  تخادرپ  ومالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

دوخ هاگیاج  رد  هنیدـم ، رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  هدـش  تیاور  يدنـس  اـب 
نم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  متسه  یـصخش  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  دمآ  برع  يدرم  دندوب . وا  درِگ  مدرم  دوب و  هتـسشن 

، دنکیم افو  شیاههدعو  هب  ادا و  تافو ، زا  سپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهدـب  هک  یـسک  هرابرد  نم  تسا . هداد  ياهدـعو 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  يرآ ، دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا ؟ هنوگنیمه  مدش . ییامنهار  امـش  يوس  هب  مدرک ، وج  سرپ و 

رتش دص  تفگ : تسیچ ؟ هداد ، هدـعو  وت  هب  هچنآ  وگب  لاح  مزادرپیم . نم  ار  شایهدـب  منکیم و  افو  وا  ياههدـعو  هب  نم  ملـس  هلآ و 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  داد . دهاوخ  وت  هب  ار  اهنآ  وا  ایب ، نم  نیـشناج  یهدب و  هدننک  تخادرپ  دزن  متفر ، ایند  زا  یتقو  دومرف : نم  هب  و  زمرق ،

. هدب نم  هب  ًاروف  ار  اهنآ  دراد ، تقیقح  منکیم ، اعدا  ار  هچنآ  رگا  سپ  دیوگیمن ؛ غورد  هلآ  هیلع و 
هیلع نانمؤمریما  دوب . هتـشاذگن  اج  هب  مه  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  یّتح  اـهرتش ، نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 

ورب و دومرف : تفر . شیوس  هب  باتـش ، اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  و  نسح ! دومرف : شدنزرف  هب  سپـس  دش ؛ تکاس  ینالوط  یتّدم  مالـسلا 
هچ نیبب  بوکب و  هرخـص  نالف  هب  راب  هس  نآ  اب  نک و  تکرح  عیقب  يوس  هب  ریگب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یتسدبوچ  نالف 

. دنک ناهنپ  تسا ، هدید  ار  هچنآ  وگب : وا  هب  هدب و  درم  نیا  هب  ار  نآ  دیآیم ؟ نوریب  نآ  زا  يزیچ 
زا داد . ماجنا  دوب ، هداد  روتـسد  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  ار  يراک  تفر و  اج  نامه  هب  یتسد ، بوچ  اب  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما 

، نآ لابند  هب  سپس  دش ؛ راکشآ  دق  مامت  رتش  نآ  دیـشک . ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دمآ و  نوریب  شراسفا  اب  يرتش  رـس  هرخـص ، نآ 
داد و درم  نآ  هب  ار  اهرتش  نسح  ماما  دمآ . مه  هب  هرخـص  و  دش ؛ عطق  ددع  دص  رب  نارتش  هلـسلس  ات  دمآیم  رتش  زا  دعب  يرتش  یپ ، رد  یپ 

تـسار مالـسلا  هیلع  تردپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : نیـشن  هیداب  برع  دنک . ناهنپ  تسا  هدید  ار  هچنآ  هک  دومرف  وا  هب 
وت ردپ  دنتفگ .

50 ص : همان ، تیالو 
: تسوا زا  سپ  ياوشیپ  اههدعو و  هدننک  یلمع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهدب  هدننک  تخادرپ 

. تسا دجم  اب  هدوتس و  وا  داب . تیب  لها  امش  رب  شتاکرب ، ادخ و  تمحر 

بهار ندروآ  مالسا 

بآ نودب  ینیمزرـس  زا  دـندرکیم ، یهارمه  نت  داتفه  دودـح  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نیفـص  زا  تشگزاب  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
نآ رد  هک  دندرک  لقن  نارـضاح  میریمب . یگنـشت  زا  هک  میراد  نآ  میب  تسین و  بآ  اج  نیا  نانمؤمریما ! يا  دـنتفگ : ناهارمه  درک . روبع 
يا میتفگ : تسین . يرگید  بآ  تارف ، زا  ریغ  هب  تفگ : تسه ؟ بآ  یکیدزن  نیا  رد  ایآ  میدیـسرپ : وا  زا  داـتفا ، یبهار  هب  نامراذـگ  اـج ،

تکرح تساخرب و  سپ  درک . دهاوخ  باریس  ار  امـش  یلاعتم ، يادخ  يدوز  هب  دومرف : تسین . ام  کیدزن  یبآ  میاهنـشت و  ام  نانمؤمریما !
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ار یگنـس  هتخت  دز و  رانک  ار  كاخ  وا  دَـنَکب  ار  وا  داد  نامرف  تساوخ و  نیمز  يریگهزادـنا  هب  انـشآ  یـصخش  داتـسیا و  ییاـج  رد  درک ،
یلو مینادرگرب ؛ ار  نآ  میتساوخ  ناوت ، همه  اب  دـینادرگرب . ار  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـش ، نایامن  گنـس  یتقو  تخاس . نایامن 

ار نآ  و  دوب - ییوگ  راگنا ، دز - سپ  تفرگ و  ار  نآ  هشوگ  دش و  کیدزن  مالسلا  هیلع  ترضح  درک ، هتـسخ  ار  ام  همه  یتقو  میتسناوتن .
. دوب هدشن  هدید  نآ  زا  رتراوگ  شوخ  رتفافش و  رتدیفس و  هک  دش  ادیپ  یبآ  درک . ترپ 

هیلع ترضح  سپـس  دندرب ؛ دندیـشون و  دنداد و  بآ  رگیدکی  هب  دندرک ، رپ  ار  اهفرظ  دشادیپ . بآ  هک  دندز  ادص  ار  رگیدکی  مدرم 
یلص ترضح  یمک ، تفاسم  ندومیپ  زا  سپ  دندرک و  تکرح  نآ ، زا  سپ  دنادرگزاب . دوخ  ياج  هب  تفرگ و  ار  گنس  هتخت  نآ  مالسلا 

. دینیبب ات  دیورب  دومرف : مینادیم . ار  نآ  ياج  ام  همه  دنتفگ : دنادیم ؟ ار  همشچ  نآ  ياج  امش  زا  کی  مادک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
. میتفاین تسد  يزیچ  هب  یلو  میدش ؛ هتسخ  ات  میتشگ  يردقب  میتفر و  ام  زا  يرایسب 

51 ص : همان ، تیالو 
نوریب بآ  اج  نیمه  ام  هک  یلاـح  رد  تسین ؟ یبآ  یکیدزن  نیا  يدرکیم ، ناـمگ  هک  يدوبن  وت  وت ! رب  ياو  میتفگ : میدـمآ و  بهار  دزن 

ام نایم  رد  میتفگ : دروآیم . نوریب  ار  بآ  نآ  ربمایپ ، نیـشناج  ای  ربمایپ  طقف  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : میدرب . دوخ  اب  میدیـشون و  میدروآ و 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دزن  ام  دومرف ؟ هچ  وا  هب  تافو ، ماگنه  ربماـیپ ، هک  دـییوگب  دـیورب و  وا  دزن  تفگ : تسه . ناـمربمایپ  نیـشناج 

: میتفگ میدمآ و 
. تفگ نانچ  نینچ و  بهار  نیا 

. هلب تفگ : وا  میتفگ و  وا  هب  يروآیم ؟ مالسا  یشکیم و  تسد  تاهدیقع  زا  میوگب ، وت  هب  رگا  دییوگب : وا  هب  دومرف 
. دروایب مالسا  هک  دروخ  دنگوس  میدرک : ضرع  میدمآ و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زاـمن . زاـمن ، دوب : نیا  دومرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يزیچ  نیرخآ  دـیهد ، ربخ  وا  هب  دـیورب  دومرف :
مالسا مه  وا  میتفگ و  بهار  هب  ار  مالک  نیا  درک . تلحر  هک  نیا  ات  زامن ، زامن ، تفگیم : هتـسویپ  دوب و  هتـشاذگ  نم  ناماد  رد  ار  شرس 

. دروآ
: تسا هدورس  ارجام  نیمه  هرابرد  ار  هبهذم ) هب  فورعم   ) دوخ هیئاب  هدیصق  زا  یتمسق  يریمح  نب  دیس 

اشع زا  سپ  بش  کی  دوخ ، ترفاسم  رد  و 
دومیپ هار  یهورگ  نایم  رد  هتفر  ورف  ار  بش  مامت 

ياهعموص رد  یبهار  شیپ  هک  نیا  ات 
دمآ دوب ، هدش  انب  یکشخ  نابایب  رد  هک 

دز ادص  ار  وا  هدمآ  کیدزن  مالسلا ] هیلع  ترضح  ]
. دیشکرس هداتسیا  دنلب ، ناکم  زا  هوک ) يالاب   ) سکرک دننام  بهار ] ]

يراد تماقا  نآ  رد  هک  ياهعموص  کیدزن  ایآ 
تسین يروخشبآ  تفگ : تسه ؟ سرتسد  رد  یبآ 

ام يارب  یسک  هچ  و  یخسرف ، ود  هلصاف  رد  رگم 
52 ص : همان ، تیالو 

؟ دروآیم بآ  لمر ، کشخ و  عیسو  يارحص  نایم 
دنادرگرب نتفر ، لباق  ریغ  يرازنش  فرط  هب  ار  اهبکرم ]  ] راهم

دش رادیدپ  دزیم ، قرب  دودنارز ، هرقن  دننام  هک  يدیفس  گنس ] ]
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دینک راک  نیا  رگا  دینادرگرب ، ار  نآ  دومرف :
دش دیهاوخن  باریس  هن  رگا  هدش و  باریس 

دندش تسد  مه  نآ ، ندنک  رد  همه ] ]
درکیم تمواقم  دشابن ، نکمم  نآرب  ندشراوس  هک  یشومچ  ياپراچ  دننام  گنس ،

درک هتسخ  ار  اهنآ  یتقو ، ات 
تشگیم زوریپ  دشیم ، دراو  هزرابم  ياهنادیم  هب  هاگره  هک  دمآ  يدروامه 

دوب تشرد  يدعاس  اب  دنمورین ، ناوج  تسد  رد  ییوگ  دننام  هب  وا ] تسد  رد  گنس   ] نآ سپ 
دنک پاترپ  يزاب  نادیم  رد  ار  نآ  هک 

هک اراوگ  و ]  ] هتسویپ یبآ  اب  نآ ، ریز  زا  سپ 
درک باریس  ار  تیعمج ]  ] نآ تشاد ، یتدایز  اهبآ  نیرتذیذل  نیرتاراوگ و  رب 

دنادرگ زاب  دوخ  ياج  هب  ار  گنس  دندیشون . همه  نوچ  ات 
تسا هدشن  کیدزن  گنس  نآ  ّلحم  هب  یسک  يدرکیم ، لایخ  هک  تفر  و 

ربمایپ نیشناج  تسا . همطاف  دنزرف  نیا 
53 ص : همان ، تیالو  دوشیمن . بیذکت  دیوگ ، نخس  وا  فرگش  ياهراک  تلیضف و  رد  سک  ره  و 

، دیشروخ ندش  هدنادرگزاب  نینچمه ، هدیصق  نیا  رد  وا  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردام  هنع  هللا  یـضر  دسا  تنب  همطاف  شروظنم 
: تسا وا  نخس  نیا  نآو  دمآ - دهاوخ  نیا ، زا  سپ  دنوادخ ، تساوخ  هب  نآ ، نایب  هک  دنکیم - رکذ  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يارب 

برغم هک  یلاح  رد  تفر ، وا  تسد  زا  زامن  تلیضف  تقو  هک  یماگنه 
؛ دش هدنادرگ  زاب  وا  رب  دیشروخ  دوب ، هدش  کیدزن 

دیشخرد نآ ، ِرصع  ِتقو  ییانشور  هک  يروط  هب 
داتفا ورف  هراتس ، نداتفا  نییاپ  دننام  نآ ، زا  سپ 

لباب رد  دیشروخ  ترضح  نآ  رب  رگید  راب  و 
دوب هدشن  هتشاد  هاگن  يرشب  هدیرفآ  چیه  يارب  هک  دش  هتشاد  هگن 

نتشاد هگن  يارب  مالسلا و  هیلع  یلع  يارب  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  يارب  رگم ،
54 ص : همان ، تیالو  تسا  تفگش  يرما ، لیوأت  دیشروخ  ندنادرگ  زاب  و 

هیواعم ِرادمچرپ 

یتقو مدـش . جراخ  مونـشب - ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نخـس  متـشاد  لیم  هک  یلاـح  رد  لزنم - زا  تفگ : ورمع  رتخد  میکح ، ما 
يدرم مدینـش . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالک  دوب ، مدرم  لد  رد  یـشمرن  مدـش ؛ کیدزن  وا  هب  تفگیم ، نخـس  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
هرابود دادن . ار  شباوج  مالسلا  هیلع  یلع  تشذگ . رد  ءامیت  نیمزرـس  رد  وا  بلطب ؛ شزرمآ  هطفرع  نب  دلاخ  يارب  نانمؤمریما ! يا  تفگ :

ربخ هک  یـسک  يا  دومرف : دش و  وا  هّجوتم  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  هک  تفگ  مّوس  راب  يارب  سپـس  دادـن ؛ ار  شباوج  ترـضح  زابو  تفگ 
اب یهارمگ  مچرپ  هک  یلاح  رد  رد ، نیا  زا  اـت  دریمیمن  تسا و  هدرمن  وا  مسق ، ادـخ  هب  یتفگ . غورد  یهدیم ، ار  هطفرع  نب  دـلاخ  گرم 

: دیوگیم میکح  ما  دوش . لخاد  دراد ، دوخ 
. دومن دجسم  لخاد  ار  نآ  لیفلا  باب  زا  درک و  لزنم  هلیخن  رد  ات  درکیم  لمح  ار  هیواعم  مچرپ  هک  مدید  ار  هطفرع  نب  دلاخ  نم 
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رفن نیمدص 

؛ دندرک تعیب  وا  اب  رفن ، هن  ودون  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هارمه  نیفـص ، رد  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  يدنـس  اب  هتابن  نب  غبـصا  زا 
دص وا  اب  هک  نآ  دومرف : سپس 

55 ص : همان ، تیالو 
غبـصا درک . دنهاوخ  تعیب  نم  اب  درم  دـص  زور ، نیا  رد  هک  داد  هدـعو  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟ اجک  دـباییم ، نایاپ  رفن 

یلع منک . تعیب  وت  اب  ات  رواـیب  ار  تتـسد  تفگ : دـمآ و  دوب ، هتخیوآ  دوخ  هب  ریـشمش  ود  تشاد و  نت  هب  نیمـشپ  ياـبق  هک  يدرم  تفگ :
. مزیرب وت  دزن  ار  مبلق  نوخ  هک  نیا  رب  تفگ : ینکیم ؟ تعیب  نم  اب  زیچ  هچ  رب  دومرف : مالسلا  هیلع 

ات دـیگنج  ترـضح  ناگدـید  ربارب  رد  یپ  رد  یپ  نآ  زا  سپو  درک  تعیب  ترـضح  اـب  هاـگنآ  ینرق ؛  سیوا  تفگ : یتـسیک ؟ وت  دوـمرف :
. دش تفای  اههدایپ  نایم  رد  شرکیپ  دش و  هتشک 

هنع هللا  یضر  راّمت  مثیم  تیاور 

تشاد یهاوخ  یلاح  هچ  مثیم ! دومرفو : تساوخ  ارم  يزور  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفگیم : هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : رامت ، مثیم  رـسپ 
زیچ ادـخ  هار  رد  نیا  منکیم و  ربص  مسق ) ادـخ  هب  : ) متفگ ییوجب ؟ يرازیب  نم  زا  دـهاوخب  وت  زا  هّیما  ینب  عورـشمان  ِدـنزرف  هک  یماـگنه 

رد نم و  اب  تمایق  يادرف  تروص  نیا  رد  مثیم ! دومرف : تسا . یمک 
56 ص : همان ، تیالو 

، هّیماینب هداز  انز  دـنزرفو  هداز  انز  هک  منیبیم  ار  وت  ایوگ  ینـالف ! تفگیم : تشذـگیم و  شاهلیبق  سیئر  رب  مثیم  دوب . یهاوخ  نم  هبترم 
هب وت  يروایب و  ار  وا  دیاب  وت  ییوگیم ، هچ  منادیمن  دیوگیم : تسا . هّکم  رد  وا  ییوگیم : وت  دهاوخیم . وت  زا  ارم  دنکیم و  تراضحا 
هب ثیرح ، نب  ورمع  هناخ  رد  رب  ارم  يربیم و  وا  شیپ  ارم  مدش ، دراو  وت  رب  نم  یتقو  ینامیم . اج  نآ  یتّدم  هدش و  جراخ  هیـسداق  يوس 

. دیآیم نوریب  هزات  نوخ  نم  ینیب  زا  تشذگ ، زور  هس  نوچ  یناسریم . لتق 
. تشذگیم ییامرخ  تخرد  ِرانک  زا  راز ، هروش  رد  مثیم ، دیوگیم : مثیم  دنزرف 

اب مدش ، تا  هیاسمه  یتقو  تفگیم : ثیرح  نب  ورمع  هب  يوشیم و  هیذغت  نم  يارب  طقف  وت  لخن ! يا  تفگیم : دزیم و  نآ  هب  تسد  اب 
راک نیمه  تفگیم : باوج  رد  درخیم ، وا  نیمز  رانک  رد  دوخ  يارب  ینیمز  ای  هناخ  وا ، درکیم  نامگ  هک  ورمع  شاـب . راـتفر  شوخ  نم 

. درک مهاوخ  ار 
هّکم رد  مثیم  هک  داد  ربخ  هّللادـیبع  هب  وا  تساوخ . وا  زا  ار  مثیم  داتـسرف و  مثیم  هلیبـق  سیئر  لاـبند  هب  رگمتـس ، ِداـیز  نب  هّللادـیبع  تبقاـع 

: تفگ هّللادیبع  تسا .
تفر و نوریب  هیسداق  يوس  هب  هلیبق  سیئر  درک . نییعت  ار  یتقو  مثیم  لیوحت  يارب  تشک و  مهاوخ  ار  وت  ًانیقی  يرواین ، نم  شیپ  ار  وا  رگا 

مثیم رظتنم 
57 ص : همان ، تیالو 

. دروآ دایز  نب  هّللادیبع  دزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  دش ، دراو  مثیم  یتقو  دوب .
یبا نب  یلع  زا  تفگ : مسانـشیمن . ار  بارت  وـبا  نم  تفگ : مثیم  يوـجب . يرازیب  بارتوـبا  زا  تفگ : هلب . تفگ : مـثیم ! تـفگ : هَّللا  دـیبع 

وت هک  دـشیم  هتفگ  نم  هب  نادـب ! تفگ : مثیم  مشکیم . ار  وت  ادـخ  هب  تروص  نیا  رد  تفگ : هَّللا  دـیبع  منکن ؟ رگا  و  تفگ : مثیم  بلاط .
. دیآیم نوریب  هزات  نوخ  نم  ینیب  زا  درذگب ، زور  هس  نوچ  دیشک و  یهاوخ  راد  هب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  ِرد  رب  تشک و  یهاوخ  ارم 
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، دوـب رادرب  هـک  یلاـح  رد  وا  دنـشک . راد  هـب  ثـیرح  نـب  ورمع  هناـخ  رد  رب  دنـشکن و  ار  وا  داد  روتـسد  هّللادـیبع  دـیوگیم : مـثیم  دـنزرف 
. میوگیم امـش  يارب  ار  هدنیآ  ياههنتف  زا  یـشخب  ًامتح  دنگوس ، ادخ  هب  مریمب . هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب ؛ نم  زا  دیـسرپب . نم  زا  تفگیم :

ياهنهد اب  دـمآ و  داب - وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  داـیز - نبا  يوس  زا  ياهداتـسرف  تفگ ، خـساپ  ناـشیا  هب  وا  دـندرک و  لاؤس  وا  زا  مدرم  یتقو 
هک داتسرف  وا  يوس  هب  ار  یسک  نآ ، زا  سپ  دش . هدز  ماجل  شناهد  رب  راد  يالاب  هک  دوب  یـصخش  نیتسخن  وا  دز . ماجل  شناهد  رب  نینهآ 

. دوب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تماما  ياههناشن  زا  ییوگشیپ ، نیا  تفر و  ایند  زا  ات  درک  هراپ  ار  شمکش  وقاچ  اب 

ربمایپ شرافس 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤمریما  زا  رفعج ، نب  هّللادبع  دنزرف  لیعامـسا 
ایند زا  نوچ  یلع ! يا  دومرف : درک و  شرافس  نم 

58 ص : همان ، تیالو 
راذگب نم  ِناهد  رب  ار  دوخ  شوگ  يدش ، غراف  نم  يزاس  هدامآ  زا  نوچ  هدـب . لسغ  بآ ، کشم  تفه  اب  رابود ، مدوخ  هاچ  زا  ارم  متفر ،

، دوب هداد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ار  يراـک  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نک . ّربدـت  میوگیم ، وـت  هب  هچنآ  رد  و 
. دومرف نایب  میارب  ار ، دهد  خر  تمایق  زور  ات  هچ  ره  ترضح  نآ  مداد و  ماجنا 

هرابرد هیآ ، ود  ای  کی  هک  نیا  رگم  تسین ؛ شیرق  زا  یغلاب  صخش  چیه  دومرفیم : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدش  لقن  يدنـس  اب 
. دناریم مّنهج  يوس  هب  ای  دناشکیم ، تشهب  هب  ای  ار  وا  هک  تسا  هدش  لزان  وا 

تواضق دنسم 

یسک هچ  هرابرد  تقو و  هچ  منادیم ، هک  نیا  رگم  دشاب ؛ هدش  لزان  هوک  ای  تشد ، ای  ایرد ، ای  یکـشخ  رد  هک  تسین  ياهیآ  دومرفیم  زین 
نایم ناشلیجنا و  اب  نایحیسم  نایم  ناشتاروت و  اب  نایدوهی  نایم  دوش ، هداهن  میارب  تواضق  هاگ  هیکت  رگا  دومرفیم : زین  و  تسا . هدش  لزان 

. درک مهاوخ  تواضق  ناشنآرق ، اب  ناناملسم  نایم  ناشروبز و  اب  روبز  لها 

دیشروخ ندنادرگ  زاب 

، مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  اب  تفگ : رهـسم  نب  ةریوج  مینکیم . رکذ  ار  نآ  تسا ، روهـشم  راـبخا  زا  هچ  رگا  دیـشروخ  ندـنادرگ  زاـب  ربخ 
لپ زا  رصع 

59 ص : همان ، تیالو 
سک ره  دناوخب . زامن  نآ  رد  هک  تسین  هتـسیاش  يربمایپ  نیـشناج  ربمایپ و  ياربو  تسا  هدش  باذع  ینیمز  نیا  دومرف : میتشذـگ . تارص 
زامنو منکیم  دیلقت  درم  نیا  زا  ار  دوخ  نید  متفگ : نم  دندش و  هدنکارپ  تسار  پچ و  هب  مدرم  دناوخب . دناوخب ، زامن  دهاوخیم  امـش  زا 

. دناوخب وا  ات  مناوخیمن 
دراو نم  رب  کش ) گرزب /(  يرما  تباب ، نیا  زا  دوب  کـیدزن  دـیزاغآ و  ندرک  بورغو  نتفر  هب  زین  دیـشروخ  میتفر و  اـم  تفگ : ةریوج 

دیشروخ هک  لاح  متفگ : وگب . ناذا  ةریوج ! دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ  دش . هدومیپ  مه  نیمزرـس  نآ  تفر و  نییاپ  دیـشروخ  دوش ،
یتقو متفگ . هماقا  مه  نم  وگب . هماقا  دومرف : نم  هب  سپـس  متفگ ؛ ناذا  تفگ : ةریوج  میوگب ؟ ناذا  هک  یهدیم  نامرف  نم  هب  هدـش ، ناهنپ 

: دیوگ ةریوج  مدینش . يربع  نخس  لثم  یمالک  دنکیم و  تکرح  شنابل  مدید  ةولصلا ،» تماق  دق   » متفگ
هب دیـشروخ  دش ، غراف  زامن  زا  نوچو  دـناوخ  زامن  وا  تفرگ . رارق  تسا ، نآ  ِرـصع  تقو  دـننام  هک  ییاج  رد  ات  تشگرب ، دیـشروخ  سپ 
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. دنتخیمآ مه  رد  اههراتس  داتفا و  ورف  دوخ  ياج 
- تفریم نییاپ  هک  یلاح  رد  دیـشروخ - هک  مدینـش  دـش ، مامت  ناـمزامن  یتقو  تفگ : هک  تسا  رهـسم  نب  ةریوج  زا  يرگید  ثیدـح  رد 

یهاوگ نم  متفگ : ماگنه  نیا  رد  تفگ : ةریوج  دندیشخرد . اههراتس  دش و  ناهنپ  هک  نآ  ات  تشاد  تابوبح  يایسآ  يادص  دننام  ییادص 
ماـن هب  سپ  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ياهدینـشن  رگم  ةریوـج ! يا  دوـمرف : هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ییادـخ  لوـسر  نیـشناج  وـت  هک  مهدیم 

حیبست تگرزب ، راگدرورپ 
60 ص : همان ، تیالو 

. دنادرگ رب  نم  رب  ار  دیشروخ  مه  دنوادخ  متساوخ و  وا  گرزب  مسا  اب  مراگدرورپ  زا  دومرف : هلب . متفگ : وگب . 

دنوادخ هیده 

نانمؤمریما اب  تفگ : درک و  لقن  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مالغ  ربنق ، دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا 
جراخ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفرگ . ار  نهاریپ  دمآ و  یجوم  دش . بآ  لخاد  دروآ و  رد  ار  شنهاریپ  مدوب . تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع 

: دز ادص  یفتاه  ماگنه ، نیا  رد  دش . تحارانو  درکن  ادیپ  ار  نهاریپ  دش .
نآ رد  هک  دـید  ار  یلامتـسد  دوخ  تسار  تمـس  رد  هاـگان  سپ  ریگب . ینیبیم  هک  ار  هچنآ  رگنب و  دوـخ  تسار  تمـس  هب  نسحلااـبا ! يا 

. تشاد رارق  ياهدشات  نهاریپ 
زا ياهیده  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  داتفا  نوریب  يذـغاک  نآ ، بیج  زا  دیـشوپ  تشادرب و  ار  نآ  ترـضح 

يرگید هورگ  هب  ار  نآ  نینچ  نیا  تسا و : نارمع  نب  نوراـه  نهاریپ  نیا  بلاـطیبا . نب  یلع  هـب  تـمکح  اـب  دـنمتردق و  دـنوادخ  فرط 
میداد . ثرا 

61 ص : همان ، تیالو 

نیمز شزرل 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  دیزرل . نیمز  ناهگان ، هک  میدوب  هتسشن  رصق » طایح   » رد مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  يزور  تفگ : لاهنم  نب  ورمع 
یکی ای   ) نم و  یتفگیم . نم  هب  ار  تیاهربخ  يدوب ، نیمز  نآ  وت  رگا  مسق ، ادـخ  هب  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  دومرف : دز و  نیمز  رب  تسد  اب 

. دیوگیم وا  هب  ار  شیاهربخ  نیمز  هک  تسا ) نم  نادنزرف  زا 

تارف بآ  نایغط 

قرغ نآلا  تسا و  هدـش  دایز  تارف  بآ  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  شیپ  يدرم  تفگ : هتاـُبن  نب  غبـصا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  میوشیم .

: مالسلا هیلع  دومرف  میوشیم . قرغ  نالاو  تسا  هدرک  نایغط  تارف  نانمؤمریما ! يا  تفگ : دمآ و  يرگید  صخش  سپس  دیوشیمن ؛ قرغ 
تفرگ و تسد  هب  یتسدبوچ  دـش و  راوس  نآ  رب  تساوخ . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رتسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوشیمن ؛ قرغ 

مک بجو  هد  دنیوگ : یخرب  دـش . مک  عارذ  جـنپ  دز ، تارف  هب  ياهبرـض  یتسدبوچ  اب  دـش و  هدایپ  دیـسر . تارف  رانک  هب  ات  درک  تکرح 
یقاـب نآ  زا  ياهرطق  مدوب ، هتفر  هدز و  ياهبرـض  تارف  هب  رگا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  زور  ناـمه  دـیوگ : غبـصا  دـش .

. دنامیمن
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

نآ زا  یکی  دومرف : درک و  دای  ار  رکبوبا  شربمایپ و  دنوادخ  هک  یماگنه  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  ءاوک  نبا  هک  هدـش  لقن 
راغ رد  ود  نآ  هک  یماگنه  ود ،

62 ص : همان ، تیالو 
نبا وت  رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  يدوب ؟ اجک  تسا  ام  اب  ادخ  شابن ، تحاران  تفگیم : دوخ  هارمه  هب  هک  ماگنه  نآ  دندوب ،
مادک ره  شیرق  مدوب . هدیباوخ  دوب ، هدش  هدنکفا  میور  هب  شزادنا  ور  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوخ  ياج  رد  نم  ءاوک !

اب و  دـش . جراخ  اجک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دـندیمهفن  اّما  دـندمآ ؛ میوس  هب  ناشناتـسد  رد  رادغیت  ییاـهیتسدبوچ  اـب 
زا يرامـش  دنـشکب . دنتـساوخیم  دندرب و  ارم  نآ  زا  سپ  درک ؛ مروت  دش و  رادهلبآ  نم  ندب  ات  دندزیم  نم  هب  دنتـشاد ، تسد  رد  هچنآ 

. دیدرگب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لابند  هب  دیهد و  شتلهم  دیشکن . ار  وا  بشما  دنتفگ : نانآ 
مدوب لاح  نیا  رد  دندش . نئمطم  یلفق ، اب  قاتا ، ِرد  نم و  هشیدـنا  زا  دـندراذگ و  یقاتا  رد  دنتـسب و  نهآ  اب  ارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
سپس دش ؛ لیاز  دوب  مندب  رد  هک  یمّروت  مارآ و  متشاد ، هک  يدرد  ادص  نیا  زا  دعب  یلع ! ای  تفگیم : قاتا  هشوگ  زا  ییادص  مدینـش  هک 

ای تفگیم : هک  مدینـش  يرگید  يادـص  سپـس  دـش ؛ هکت  هکت  دوب ، میاپ  رب  هک  ینهآ  هاگان  یلع ! ای  تفگیم : هک  مدینـش  يرگید  ياوآ 
هن دـیدیم و  هن  هک  ار  روک  بش  ینزریپ  اهنآ  مدـش . جراخ  متـساخرب و  نم  دـش . زاب  رد  داتفا و  دوب ، رد  رب  هچنآ  ماگنه  نیا  رد  و  یلع !

. دیمهفن يزیچ  باوخ ، تّدش  زا  تقو ، نآ  رد  وا  مدش و  جراخ  نم  دندوب . هدرامگ  رد  ِینابهگن  يارب  دیباوخیم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نداد  ناشن 

هدرک لقن  مالسلا ، هیلع  قداص ) ماما   ) دمحم نب  رفعج  هّللادبع ، یبا  زا  بلغت  نب  نابا 
63 ص : همان ، تیالو 

صخش نآ  هک  یقح  هرابرد  هباحص ، زا  یکی  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دومرف : هک  تسا 
هچ هب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دش . لدب  ّدر و  ییاهنخـس  هرابنیا  رد  ود  نآ  نایم  درک و  شکمـشک  دوب ، هدرک  عیاض  وا  زا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نک . باختنا  تفگ : دنک ؟ تواضق  وت  نم و  نایم  هک  یتسه  یضار  یـسک 
، ینیبب ار  وا  رگا  ایآ  دومرف : میاهدرک . نفد  ار  وا  ام  هکنآ  لاح  تسا ؟ اجک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : يوشیم ؟ یـضار  هلآ 
. دندش ور  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  ود ، ره  هاگان ، درب . ابق  دجـسم  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هلب . تفگ : یـسانشیم ؟
دید و ار  شتـسود  هار ، رد  تشگ . زاب  درز  ياهرهچ  اب  درم ، نآو  دومرف  مکح  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  عفن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

؟ یتشادن ربخ  مشاه  ینب  يوداج  زا  تفگ : وا  تسود  تفگ . وا  هب  ار  ارجام 

ناورهن گنج  رد 

ناورهن رد  جراوخ  اب  گنج  ماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  ّتیناقح  ياههناشن  زا  ياهشوگ 
ام اـب  هک  یهورگ  مدـید  اریز  مدیـشک ؛ گـنج  زا  تـسد  مداـتفا و  دـیدرت  هـب  ناورهن ، گـنج  زور  تـفگ : یلجب  هَّللادـبع  دـنزرف  بدـنج 
هک نیب  نیا  رد  مدرگ . رب  اهنآ  يوس  هب  متساوخ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ نآرق  ناشیاهمچرپ  دنراد و  رـس  رب  نادهاز  هالک  همه ، دنگنجیم 

! نانمؤمریما يا  تفگ : دمآ و  تخات  هب  يراوس  بسا  لاح ، نیا  رد  تسشن . نم  رانک  دمآ و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مدوب ، هداتـسیا  ّریحتم 
رهن زا  نمشد  ياهتسشن ؟ ارچ 
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64 ص : همان ، تیالو 
، ربکا هّللا  متفگ : دوخ  شیپ  دنرذگیمن . هاگ  چیه  دناهتـشذگن و  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هلب . تفگ : يدـید ؟ ار  اهنآ  وت  دومرف : درک . روبع 

نآ رد  یـششوک  چیه  زا  هک  منک  یگنج  یلع )  ) وا اب  دنـشاب ، هتـشذگ  رهن  زا  رگا  مسق  ادخ  هب  تسا . یفاک  دوخ  نایز  رب  صخـش  یهاوگ 
. ماهدش كانمشخ  وا  يارب  دناد  ادخ  هک  درک  مهاوخ  گنج  ياهنوگ  هب  نایناورهن  اب  دنشاب ، هتشذگن  رگا  مراذگن و  ورف 

، دیـسر مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نوچ  دادیم . تمالع  دوخ  هنایزات  اب  دـمآ و  تخات  هب  يرگید  راوس  هک  مدوب  هدرکن  گـنرد  يدـنچ  سپس ،
. دیآ یم  تسا و  هدرک  ور  هک  تساهنآ  رکشل  زاتشیپ  نیا  مدماین و  دندرکن ، روبع  اهنآ  همه  ات  نانمؤمریما ! يا  تفگ :

نایم رد  نآ  زا  سپ  درک . دـنهاوخن  دـناهدرکن و  روبع  یتفگ . غورد  وت  دـنتفگ و  تسار  شربمایپ  ادـخ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
رد متسد  هک  یلاح  رد  نم - درک . تکرح  نمشد  يوس  هب  دندش و  راوس  زین  ترضح  کیدزن  نارای  دندش و  راوس  اهنآ  داد و  ادن  رکشل 
زا هک  یمـشخ  ببـس  هب  دش - ادـیپ  اهنآ  زا  يراوس  مدـید  هک  ياهظحل  نیتسخن  رد  متفگیم : دوخ  اب  ومدرکتکرح  دوب - ریـشمش  هضبق 

. منکیم هلمح  وارب  ریشمش  اب  دوب - هداتفا  منورد  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
رب تسد  درک . نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب . هدرکن  روـبع  مه  اـهنآ  زا  یکی  دـندوب و  رهن  تشپ  هورگ  نآ  همه  دیـسر ، رهن  هب  یتـقو 

مـشخ ادخ و  مشخ  زا  مربیم و  هانپ  ادخ  هب  کش  زا  نانمؤمریما ! يا  متفگ : يدید ؟ روطچ  يدرک ؟ کش  بدنج ! دومرفو : دراذگ  ماهنیس 
: دومرف مربیم . هانپ  ادخ  هب  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مشخ  ادخ و  ربمایپ 

. درک تباصا  جراوخ ، ياههبرض  زا  هبرض ، هدزاود  بدنج  هب  زور  نیا  رد  منکیمن . راک  ربمایپ  ملع  ادخ و  ملع  اب  زُج  نم  بدنج !
نایناورهن مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  تفگ : بدنج  هک  تساهدمآ  يرگید  ثیدحرد 

65 ص : همان ، تیالو 
یتقو هک  تسا  نز  ناتـسپ  دـننام  یناتـسپ ، وا  ملاس  تسد  هشوگ  رب  صقاـن و  شتـسد  کـی  هک  ار  یـصخش  دومرف : شناراـی  هب  تشک ، ار 

راد مچرپ  ومه  دـیبایب . میارب  تسا ، زمرق  ییوم  نآ  رب  دوشیم و  عمج  دوـش ، اـهر  دوـخ  لاـح  هب  یتـقو  دوـشیم و  گرزب  دوـش ، هدیـشک 
دنوشیم . دراو  یهاگیاج  دب  هب  و  دنکیم : شتآ  لخاد  ار  اهنآ  هک  تسا  تمایق  زور  رد  اهنآ ،

دیرفآ و ار  یمدآ  تفاکش و  ار  هناد  هک  یسک  هب  مسق  مالسلا : هیلع  دومرف  میدرکن . ادیپ  ار  وا  دنتفگ : دندرکن . ادیپ  یلو  دنتـشگ ؛ وا  لابند 
مشابیم . مراگدرورپ  فرط  زا  راکشآ  یلیلد  رب  نیقی : هب  نم  هدش و  هتفگ  غورد  نم  هب  هن  میوگیم ، غورد  نم  هن  داد ، رارق  ار  هبعک 
یلادوگ هب  ات  دمآ  دوب - ریزارـس  شایناشیپ  زا  قرع  هک  یلاح  رد  تساخرب - مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرکن ، ادـیپ  ار  وا  یتقو  تفگ : بدـنج 

ات میدرک  اهنآ  ندروآ  الاب  هب  عورـش  ام  دـیروایب . ـالاب  میارب  ار  اـهنیا  مالـسلا : هیلع  دومرف  دوب . نآ  نورد  هتـشک  یـس  دودـح  هک  دیـسر 
شناتـسپ رب  ار  شیاپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  میدروآ . نوریب  ار  نآ  دوب و  نآ  شایناشن  هک  میدـید  ار  یـصخش  اهنآ  همه  ریز  ماجنارس 

ار درم  نآ  ملاس  تسد  رگید ، تسد  اب  ار و  نآ  تسد  کی  اب  نآ  زا  سپ  دیلام ؛ نیمز  هب  ار  نآ  سپـس  دراذگ ؛ دوب ، نز  ناتـسپ  دـننام  هک 
وت يارب  ياهناـشن  نیا  و  دومرف : تشاد  دـیدرت  دوب و  هدـمآ  وا  شیپ  هک  يدرم  هب  ور  هاـگ  نآ  دـندش ؛ يواـسم  ود  ره  اـت  دیـشک  تفرگ و 

يزیچ وا ، تسد  ياج  هب  دـندرک ، هراپ  ار  شنهاریپ  هشوگ  سپ  درادـن . مه  ناتـسپ  درادـن ، تسد  هک  يرگید  فرط  دومرف : سپـس  تسا ؛
رد دوب و  تشرد  یتشگنا  لثم 

66 ص : همان ، تیالو 
. وت يارب  رگید  ياهناشن  مه  نیا  دومرف : تشاد ، کش  هک  يدرم  هب  ترضح  دوبن . یناتسپ  فرط  نیا 

هرمع يارب  هزاجا 

هب درک و  تاقالم  ریبز  هحلط و  اب  دمآ ، هنیدم  هب  زیرک  نب  رماع  نب  هّللادبع  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  ماما 
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؟ دیدرک تعیب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  تفگ : اهنآ 
، ادخ هب  مسق  دینادب ، دناهدوب . دنیایب ، امـش  يوس  هب  تقو  هچ  هک  ّتیعقوم  نیا  رظتنم  مشاه  ینب  رادراب  نانز  هشیمه  دـینادب ، تفگ : سپس 

اهنآ همه  هک  هرصب  یلاها  زا  رازه  راهچ  ناتسد  رب  ار  دوخ  تسد  تعیب  يارب  هک  نیا  رگم  مدماین  راک  نیا  رب 
67 ص : همان ، تیالو 

. دینک لابقتسا  دوخ  بولطم  زا  دیباتشب و  سپ  مدز ؛ دندرکیم ، نامثع  یهاوخنوخ 
: دومرف میورب . هرمع  هب  هدب ، هزاجا  ام  هب  دنتفگ : هدمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  رضحم  هب  ود  نآ 

ینکـش و نامیپ  دصق  دیورب و  هرمع  هب  دیهاوخیم  ادخ  هب  ار  امـش  دشاب ، امـش  ندرگ  رب  هتفرگ  شناربمایپ  زا  ادخ  هک  ینامیپ  نیرتدـیدش 
؟ دیرادن ار  دوخ  تما  زا  ییادج 

ار ود  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دـنتفر ؛ یمک  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مداد . هزاـجا  امـش  هب  دـیورب ، دومرف : هلب . دـنتفگ :
اهنآ دومرف : دندیـسر . رد  هب  ات  دنتفر  ود  نآ  مداد . هزاجا  امـش  هب  نم  دیورب ، دومرف : و  تفرگ ؛ اهنآ  زا  ار  نامیپ  نیمه  لثم  دینادرگرب و 
نامیپ نیا  رب  ادـخ  دـشاب و  امـش  ندرگ  رب  هتفرگ  شناربمایپ  زا  ادـخ  هک  ینامیپ  نیرتدـیدش  دومرف : سپـس  دـینادرگرب ؛ موس  راـب  يارب  ار 

اهلا راب  دنتفگ : دیوش ، ادج  دوخ  تّما  زا  دینکـشب و  ار  ناتتعیب  دیهاوخیمن  دیراد و  هرمع  دـصق  ادـخ ، هب  ار  امـش  دـشاب ، نماض  بقارم و 
، دگنجیم نم  اب  هک  یهورگ  رد  زج  ار  امش  مسق ، ادخ  هب  دیوش . راپسهر  دیورب و  شاب . دهاش  ایادخ  مالسلا : هیلع  دومرف  هلب . شاب ، دهاش 

. منیبیمن

دشکیم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  وت ، دنزرف 

. دیسرپب نم  زا  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دومرف : نآ  نمضو  دناوخ  هبطخ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هدنرب و شیپ  هک  نآ  رگم  دیـسرپیمن  نم  زا  دـنوش ، ییامنهار  رفن  دـص  و  هارمگ ، رفن  دـص  نآ  رد  هک  یناحتما  چـیه  زا  دـنگوس  ادـخ  هب 

. تفای نایاپ  شاهبطخ  ات  میوگیم ، امش  هب  تمایق  زور  ات  ار  نآ  هدنهد  زاوآ 
يا تفگ : تساخرب و  نارضاح  زا  یکی  ناهگان  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

68 ص : همان ، تیالو 
نم هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  متـسود ، هک  نادب  مالـسلا : هیلع  دومرف  تسه ؟ وم  دنب  دنچ  نم  شیر  رد  وگب ، نم  هب  نانمؤمریما !

. ینکیم لاؤس  نم  زا  هرابنیا ، رد  وت  داد : ربخ 
رد رگم  تسین ؛ وت  ندب  رد  ییوم  دنکیم و  تنعل  ار  وت  هک  تسا  ياهتشرف  نآ  ریز  هک  نیا  رگم  تسین ؛ ییوم  دنب  وت  رس  رد  مسق ، ادخ  هب 
هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  ياهیامورف  كدوک  وت  هناخ  رد  دـنکیم . کیرحت  ار  وت  هک  تسا  یناطیـش  نآ 

. دشکیم ار  هلآ  هیلع و 
. تفریم هار  مکش  تسد و  اب  زور  نآ  رد  هیلع - هَّللا  ۀنعل  دعس - رمع  و  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  وبا 

تداهش ماگنه 

هیلع یلع  نآ  حبـص  هک  یبـش  تفگ : يرـصب ،  نسحلا  یبا  نب  نسح  هکنیا  شتاـفو  ماـگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تماـما  ياـههناشن  زا  و 
یمک مالسلا  هیلع  یلع  تفگ  ناذا  ترضح  نّذؤم  موشیم . هتشک  حبص  دومرف : دوب و  رادیب  مالسلا  هیلع  ترـضح  دروخ ، تبرـض  مالـسلا 

. دناوخب زامن  مدرم  اب  هک  دیهد  روتسد  هدعج  هب  نانمؤمریما ! يا  تفگ : مالسلا  اهیلع  بنیز  شرتخد  تفر .
69 ص : همان ، تیالو 
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. دش جراخ  سپس  تسین ؛ يزیرگ  گرم  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
، هدرک هاگن  نامسآ  هب  رّرکم  دیباوخیمن ؛ تشگیم و  زاب  شباوخ  ياج  هب  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

هدیپس یتقو  دناهداد . هدعو  نم  هب  هک  تسا  یبش  نامه  بشما ، دناهتفگ . غورد  نم  هب  هن  میوگیم و  غورد  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرفیم :
: دومرفیم لاح  نیا  رد  درک و  مکحم  ار  دوخ  دنب  رمک  دیمد ،

نک مکحم  گرم ، يارب  ار  دوخ  دنب  رمک 
درک دهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  هک 

نکن یبات  یب  گرم ، زا 
دیآرد  وت  لحم  رد  هچرگا 

يارجام زا  و  مدش ...  راگتـسر  هبعک ، يادخ  هب  دومرف : دز ، تبرـض  وا  هب  هیلع - هّللا  ۀـنعل  مجلم - نبا  یتقو  دـش . جراخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
. داتفا قافتا  هک  دوب  نآ  هیلع - هَّللا  تاولص  ترضح -

قاتا هشوگ  زا  دـش ، هداد  لسغ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  زا 
. دیزاین یب  نآ  ولج  نتفرگ  زا  دـیریگب ، ار  نآ  تشپ  رگا  تسین و  نآ  تشپ  نتفرگ  هب  یجایتحا  دـیریگب ، ار  توبات  ولج  رگا  دـش : باطخ 

71 ص : همان ، تیالو  دنتفگ . اههتشرف  ار  نیا  هک  دومرف  هراشا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هژیو ياهتیاکح 

هراشا

73 ص : همان ، تیالو 
هژیو ياهتیاکح 

نانخـس و زا  ییاهشخب  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  هژیو  ياهتیاکح  دـنوادخ  تساوخ  هب  تیناّقح ، ياههناشن  ّهلدا و  نایب  زا  سپ  کـنیا ،
هک يرارق  ربانب  ار  لکـشم  لئاسم  زا  ترـضح  نآ  ياهباوج  روآ و  تفگـش  ياهتواضق  زا  ياهراپ  زیمآتمکح و  نانخـس  و  اهداشرا ،

يزیچ یحاون  نارازگراک  هب  ترـضح  ياههمان  ینالوط و  ياههبطخ  زا  هک  نیا  نودـب  مروآیم ؛ هاـتوک  رـصتخم و  تروص  هب  مدراذـگ ،
، دـنکرتشم اهنآ  لقن  رد  همه  هک  ییاـهيرترب  و  وا ، نارود  رد  اـهگنج  عیاـقو و  ناـیب  و  يرادماـمز ، رد  ترـضح  شور  زا  منک و  ناـیب 

. تسا روهشم  دوخ  ياج  رد  یهیدب و  همه  هک  ارچ  دوش ؛ هراشا  نآ  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراکشآ  اهنیا ، مروآ . نایم  هب  ینخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  دّلوت  هدژم 

ّدلوت ات  دمآ  مالـسلا  هیلع  بلاط  وبا  دزن  دسا ، تنب  همطاف  دومرف : هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  قداص  ماما  زا  ناکـسم  نب  هَّللادبع 
: تفگ مالسلا  هیلع  بلاط  وبا  دهد . هدژم  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تسین ربمایپ  وا  هک  نیا  زج  دروآ ؛ یهاوخ  ایند  هبار  وا  دننام  نک ، ربص  تبس  کی 
74 ص : همان ، تیالو 

هلصاف لاس  یس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّدلوت  نایم  تسا و  لاس  یس  تبـس ، دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  مدرم  نیرتراکوکین 

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ياپ اب  هنیدم  هب  هّکم  زا  هک  دوب  ینز  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ردام  دسا ، تنب  همطاف  دومرف : مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  قداص  ماما 
ادخ ربمایپ  زا  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  مدرم  نیرتراکوکین  وا  درک . ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يوس  هب  هدایپ 

زا ياو  تفگ : دـنوشیم . روشحم  هنهرب )  ) دـناهدش هدـییاز  هک  روـط  ناـمه  تماـیق ، زور  مدرم  دوـمرفیم : هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. يراسمرش

دای ربق  راشف  زا  ترضح  هک  دینـش  وا  دنک . روشحم  هدیـشوپ  ار  وت  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  نم  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
! یناوتان زا  ياو  تفگ : درکیم .

. دشخب ییاهر  راشف  نیا  زا  ار  وت  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
رگا دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منک . دازآ  ار  مزینک  نیا  مهاوخیم  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  يزور 

. دهدیم تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  وت  زا  يوضع  وا ، زا  يوضع  ره  ربارب  رد  دنوادخ  یهدب ، ماجنا  ار  راک  نیا 
هب دـمآ ؛ دـنب  شنابز  لاح  نآ  رد  تخاس . دازآ  دـش ، رکذ  رتشیپ  هک  ار  يزینک  درک و  ّتیـصو  ادـخ  ربماـیپ  هب  دـش ، راـمیب  همطاـف  نوچ 

. تفریذپ ار  وا  ّتیصو  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درکیم . هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  هک  ياهنوگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـمآ . وا  شیپ  نایرگ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هاـگان  دوب . هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  يزور 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف :
. تشذگ رد  همطاف  مردام  درک : ضرع 

75 ص : همان ، تیالو 
اهیلع همطاف  هک  دش  ییاج  لخاد  دمآ و  باتـش  اب  تساخرب و  هاگ  نآ  نم ؛ ردام  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

. تسیرگ تخادنا و  یهاگن  وا  هب  دوب ، مالسلا 
ربخ نم  هب  ات  دـینکن  يراک  دیدیـشک ، تسد  لسغ  زا  یتقو  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  دومرف  دـنهد و  لـسغ  ار  وا  داد  روتـسد  اـهنز  هب  سپس 

. دنداد عالطا  ترضح  هب  دندیشک ، تسد  یتقو  دیهد .
رد ار  وا  هک  داد  نامرف  داد و  اهنآ  هب  ار  دوب - هدیبسچ  شندـب  هب  هک  نامه  دوخ - نهاریپ  ود  زا  یکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

؟ يداد ماجنا  ارچ  دیسرپب  ماهدادن ، ماجنا  نآ  زا  شیپ  هک  مهدیم  ماجنا  يراک  دیدید  یتقو  دوب : هدومرف  اهناملسم  هب  دننک و  نفک  نآ 
ریز هتسویپ  دومن و  لمح  دوخ  هناش  رب  ار  هزانج  هدش ، لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دندش ، غراف  وا  ندرک  نفک  لسغ و  زا  نوچ 

ود رب  ار  وا  تساخرب . نآ  زا  سپ  دیباوخ ؛ نآ  رد  دش . ربق  لخاد  دوخ  دراذگ و  نیمز  رب  ار  وا  سپـس  درک ؛ ربق  دراو  ار  وا  ات  دوب  وا  هزانج 
، تدـنزرف دومرفیم : دـش و  مخ  شیور  رب  تفگیم - زار  وا  اب  هک  یلاـح  رد  ینـالوط - یتّدـم  سپـس  دراذـگ ؛ ربق  رد  تفرگ و  شتـسد 

ایادخ هّللا ، الا  هلا  ال  : » دومرفیم ترضح  هک  دندینـش  نارـضاح  دش و  مخ  سپـس  تخیر ؛ وا  رب  كاخ  دمآ و  نوریب  نآ  زا  سپ  تدنزرف ؛
. تشگرب نآ  زا  سپ  مدرپس ؛» وت  هب  ار  وا  نم 

. دیدوب هدادن  ماجنا  زورما  زا  شیپ  هک  دیداد  ماجنا  امش  ار  ییاهراک  میدید ، ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : اهناملسم 
شنادـنزرف دوخ و  رب  نآ ، رد  ارم  دوبیم ، مالـسلا  اـهیلع  دـسا  تنب  همطاـف  دزن  يزیچ  رگا  مداد . تسد  زا  ار  بلاـط  وبا  زورما  نم  دوـمرف :

زا ياو  تفگ : دسا  تنب  همطاف  مدرک ، رکذ  ار  دنوشیم  روشحم  هنهرب  مدرم  هکنیا  تمایق و  نم  تشادیم . مّدقم 
76 ص : همان ، تیالو 

وا يارب  یناوتاـن ! زا  ياو  تفگ : متفگ ، ربق  راـشف  زا  نوچ  و  دروآ . نوریب  ربـق  زا  هدیـشوپ  ار  وا  ادـخ  هک  مدرک  تنامـض  سپ  يراـسمرش !
مدـش و مخ  وا  يور  رب  مدـیباوخ و  وا  ربق  رد  مدرک و  نفک  دوخ  سابل  اب  ار  وا  دـهد و  تاـجن  ربق  راـشف  زا  ار  وا  ادـخ  هک  مدرک  تناـمض 
. داد باوج  دش ، لاؤس  شربمایپ  زا  تفگ . دش ، لاؤس  شراگدرورپ  هرابرد  وا  زا  مدرک . نیقلت  وا  هب  دـشیم ، لاؤس  وا  زا  ار  هچنآ  باوج 
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. تدنزرف تدنزرف ، متفگ : وا  هب  نم  داتفا و  هزرل  وا  رب  دش ، لاؤس  شماما  الوم و  زا  نوچ  و 

مالسلا هیلع  یلع  اب  ادخ  ییوگ  زار 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  اب  درک ، عمج  كوبت  هب  نتفر  يارب  ار  باحـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا  هدـش  تیاور 
یناهنپ وا  اب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد . لوط  ار  شیومع  رـسپ  اب  ییوگ  زار  تفگ : رمع  هب  رکب  وبا  تفگ . نخـس  هتـسهآ 

: دیوگیم هراب  نیمه  رد  ناسح  تفگیم . زار  وا  اب  ادخ  هکلب  متفگن ؛ نخس 
عادو تقو  هّینث  زور 

دوبهدرک عمج  كوبت  يوس  هب  نتفر  يارب  ار  باحصا  هک  یلاح  رد 
دنک عادو  ییاهنت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ات  تفر  رانک 

دندوب هدرک  فّقوتم  ار  اهبکرم  اهناملسم  هک  یلاح  رد 
77 ص : همان ، تیالو 

دیوگیم زار  وا ، اب  مدرم  زا  يادج  دنتفگ :
درک کیدزن  ربمایپ  هب  دوب ، زار  مرحم  هک  ار  وا  دنوادخ  اّما 

مالسلا هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  ناهد  رب 
دنکیم ماهلا  ار  يّرس  یمایپ  و  اسر ، یمالک 

نانمؤم ریما 

. دش يراذگمان  نانمؤمریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یناگدنز  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
وا دزن  ياهّدع  مدش و  دراو  دنزادنیب - باجح  اهنز  هک  نآ  زا  شیپ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
ادخ ربمایپ  نیشنب . رانک  ینالف ! تفگ : هشیاع  نیشنب . هشیاع  نم و  نایم  هک  دومرف  هراشا  نم  هب  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب .

؟ یهاوخیم هچ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما »  » زا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نانمؤمریما ناونع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  داد ؛ نامرف  دوخ  نارای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  یملـسا  هدـیرب  زا 

؟ شربمایپ يوس  زا  ای  تسا  ادخ  يوس  زا  نامرف  نیا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : باّطخ  نب  رمع  دننک . مالس 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  ود ، ره  يوس  زا  هکلب  ریخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دومرف 

78 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ناردپ  مان 

؛ دننادیمن ار  اهنآ  مدرم  رتشیب  ًابیرقت  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناردپ  مان 
هک دسانـشیم ، ارم  ناـمدود  سک  ره  مدرم ! يا  دوـمرف : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور 

دنزرف بلاط ، یبا  دنزرف  یلع  وت  تفگ : تساخرب و  ترضح ) هب  ور   ) ءاوک نبا  منکیم . یفرعم  شیارب  ار  منامدود  نم  هنرگو ، دسانشیم 
. دیسر بالک  نب  ّیصق  هب  ات  یتسه ، مشاه  دنزرف  بلطملادبع ،

. هن تفگ : یسانشیم ؟ نم  يارب  نیا  زا  ریغ  یبسن  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
، هریغم دنزرف  ورمع ، دنزرف  رماع ، دنزرف  فانم ، دبع  دنزرف  دـیز ، نم  سپ  دـیمان ؛ ّیـصق ) مان  هب   ) دـیز ارم  مردـپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
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: تسا هتفگ  وا  هرابرد  رعاش  دوب . رماع  بلّطملادبع ، مان  و  دوب ، فانم  دبع  بلاط ، یبا  مان  متسه . بالک  دنزرف  دیز ، دنزرف 
دیرگب وا  رب  ات  تساخرب  رماع  رازم  رب  نز  نآ 

؟ مراد ار  یسک  هچ  وت  زا  سپ  نم  رماع ! يا  تفگیم :
يدراذگ اج  تسا ، هدکتبرغ  هک  ياهناخ  نیا  رد  ارم 

تسا  لیلذ  نیقی  هب  درادن ، راک  کمک  هک  یسک 
: دیوگیم وا  هرابرد  رعاش  تسا و  ورمع  مشاه ، مان 

تفرگیم هّکت  هدروخ ، سیخ  نان  دوخ ، هفیاط  يارب  هبترم ، دنلب  ورمع ،
دندوب  مادنا  رغال  ییاهنیکسم  هّکم  نادرم  هک  یلاح  رد 

79 ص : همان ، تیالو  دیوگیم : شناردارب  وا و  هرابرد  رعاشو  تسا  هریغم  فانم ، دبع  مان 
ناشنادنزرف اههریغم و 

دنیاههدرم  اههدنز و  ریغ 
، برع راتفگ  رد  دربراک  هنوگ  نیا  دوب . اهنآ  نایم  رد  هریغم  نوچ  دـیمان ؛ هریغم  ار  اـهنآ  همه  تسوا و  ناردارب  فاـنم و  دـبع  وا ، روظنم 

. تسا دایز 
: دیوگیم رعاش  تسا . هدوب  دیز  ّیصق ، مان 

دشیم هدیمان  هدننک  عمج  یصق ، امش  ردپ 
دومن عمج  ار  رهف  ِياههلیبق  ادخ  هک  دوب  وا  هلیسو  هب 

تسامش ردپ  دیز  و  دیز ، نادنزرف  امش  و 
دش هدوزفا  ءاحطب  راختفا  رب  راختفا  وا ، هطساو  هب  هک 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ییاسراپ 

مالسلا و هیلع  ترضح  ییاسراپ  ثیداحا  زا  ياهّمـش  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  تبحم  بوجو  هرابرد  هدش ، تیاور  ثیداحا  زا  ياهشوگ 
؛ دریگیم رارق  اتسار  نیا  رد  هک  شاهژیو  ثیداحا 

هب ام  و  لجوّزع : يادـخ  هدومرف  دروم  رد  شردـپ ، زا  لیهک  نب  لهـس  زا  تسا  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  هژیو  ثیداحا  زا 
 . میدرک یکین  هب  شرافس  شردام ، ردپ و  دروم  رد  ناسنا 

80 ص : همان ، تیالو 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیدلاو ، زا  یکی  هک  تسا  هدش  تیاور 

نیمز ناثراو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  لوق  زا  مالسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هّللادبع  وبا 
: دومرف توالت  ار  هیآنیا  سپس  ددرگیم ؛  زاب  ام  هب  شاهّچب ) يوس  هب  سورض  رتش  نتشگ  زاب  دننام   ) شایشومچ یشکرس و  زا  سپ  ایند 

تردق نیمز  رد  اهنآ  هب  میهد و  رارق  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  هدراذگ ، ّتنم  دناهدش ، فیعـض  نیمز  رد  هک  یناسک  رب  میدرک  هدارا  و 
 .... میهد
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هیواعم کشا 

فصو میارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هیواعم  دش . دراو  نایفس ، یبا  نب  ۀیواعم  رب  ّجح  مسومرد  یبابض  هرمـض  نب  رارـض  هک  دناهدروآ 
. نک

؟ ینکیم فاعم  ارم  ایآ  تفگ : رارض 
. ینک فصو  میارب  ار  وا  دیاب  تفگ :

نازیر یکشا  دایز و  ياهشیدنا  دنمورین ، یلقع  ینتفاین ، تسد  ینالوط و  یقمعو  نایاپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مسق ، ادخ  هب  تفگ : رارض 
. تشاد

81 ص : همان ، تیالو 
. دـمآیم نابز  هب  شدوجو  يایاوز  زا  تمکح  ریزارـس و  شدوجو  يایاوز  زا  شناد  درکیم . تواضق  تلادـع  هب  تفگیم و  عطاق  نخس 
، میدزیم ادص  ار  وا  یتقو  دوب . ام  زا  یکی  دـننام  ام ، نایم  رد  تفرگیم . سنا  نآ  تولخ  بش و  اب  تشاد و  تشحو  نآ  هوکـش  ایند و  زا 
وا اب  شتباهم ، ببـس  هب  دوب ، ینامدوخ  ام  اب  هک  نیا  اب  دـنگوس ، ادـخ  هب  دادیم . ام  هب  میتساوخیم ، يزیچ  وا  زا  نوچ  دادیم و  ناـمباوج 

. میدشیمن کیدزن  وا  هب  شمارتحا ، يارب  میتفگیمن و  نخس 
ار نارادنید  دوب . ییاهن  راتفگ  تمکح و  يور  زا  شمالک  تفگیم ، نخس  رگا  دوبن و  يدنسپدوخ  یشوخ و  ِرس  زا  درکیم ، مّسبت  رگا 
. درکیمن دیماان  شّقح  زا  ار  فیعـض  تخادنایمن و  عمط  هب  شلطاب  رد  ار  دـنمتورث  درکیم . تبحم  ناتـسدیهت  هب  و  تشادیم ، گرزب 

شبارحم رد  دوـب - هدـنکفا  ورف  ار  دوـخ  تملظ  ياـههدرپ  بش ، هـک  یلاـح  رد  شیاـههاگیاج - زا  یکی  رد  ار  وا  مـهدیم ، یهاوـگ  نـم 
: تفگیم درکیم و  هیرگ  نوزحم ، يدرف  دننام  و  دیچیپیم ، دوخ  هب  هدیزگ  رام  دننام  هتفرگ ، تشم  رد  ار  دوخ  شیر  هک  مدید  هداتسیا 
هب هدـب . بیرف  ارم  ریغ  تسا . رود  هدـشن ، کیدزن  وت  لاجم  ياهدـش ؟ نم  قشاع  ای  ینکیم  بلط  ارم  ایآ  وش . رود  نم  زا  ایند ! يا  ایند ! يا 

کچوک تیوزرآ  و  مک ، وت  شزرا  هاتوک ، وت  یناگدـنز  هک  ارچ  تسین ؛ نآ  رد  یعوجر  هک  مدرک  هقـالط  هس  ار  وت  مرادـن . یجاـیتحا  وت 
دورو . ياج  یگرزب  رفس و  يرود  و  هاگرذگ ، يزارد  مک و  هشوت  زا  هآ  تسا .

82 ص : همان ، تیالو 
ص82 همان ؛  تیالو  تفگیم : و  تخیریم ؛ هرطق  هرطق  رایتخایب  هیواعم  ياهکشا  تفگ : رارض 

؟ تسا هنوگچ  وا  نداد  تسد  زا  رب  وت  هودنا  سپ  دوب ؟ هنوگنیا  مالسلا  هیلع  یلع  را !
هک دنـشاب  هدیرب  رـس  شناماد  رد  ار  شاهداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  تسا  یـسک  هودنا  دننام  مسق ) ادخ  هب   ) وا رب  نم  هودنا  تفگ : رارض 

. دنیشنیمن ورف  شترارح  دوشیمن و  عطق  وا  کشا 

نانمؤم لد  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

نامیا هک  یناـسک  قیقحت  هب  تسا : هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  دروم  رد  هیآ  نیا  تفگ : ساـبع  نب  هّللادـبع 
رد وا  زا  یتّبحم  ینعی  دیوگیم : هّللادبع  دهدیم . رارق  یتسود  نانآ  يارب  نامحر  دنوادخ  يدوز  هب  دنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و 

. دهدیم رارق  نامیا  اب  دارفا  لد 

شرع بحاص  ربارب  رد 

ماگنه رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دومرف : لقن  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلا  یبا  تفگ : ریرض 
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هب تماـیق ، زور  اریز  نک ؛ هداـمآ  ّتیـصو  نیا  يارب  یخـساپ  شرع ، بحاـص  ربارب  رد  ادرف  یلع ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ّتیـصو 
هب شندناسر  رب  نینچمه  مهاوخیم و  لیلد  وتزا  هدرک ، لزان  ادخ  هچ  نآ  ساسا  رب  نآ ، هباشتم  مارح و  لالح و  يارب  ادخ ، باتک  هطساو 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  زا  شماکحا ؛ مامت  رب  و  تسا - هدش  لزان  هک  هنوگ  نآ  یهلا - تابجاو  رب  مداد و  ندـناسر  روتـسد  هک  سک  نآ 

، نآ تقو  رد  زامن  نتشاد  اپ  هب  اهراک و  مامت  رد  ادخ  تعاطا  یهلا و  دودح  همه  نتـشاد  اپ  رب  و  نآ ، ندرک  هدنز  نآ و  رب  قیوشت  رکنم و 
هناخ ّجح  و  شناقحتسم ، هب  تاکز  تخادرپ  و 

83 ص : همان ، تیالو 
؟ درک یهاوخ  هچ  یلع ! يا  تساوخ . مهاوخ  لیلد  وت  زا  وا  هار  رد  داهج  و  ادخ ،

هک مراد  دـیما  امـش  رب  شتمعنو  وا ، دزن  تماـقمو  یلاـعتم  يادـخ  تمارک  هب  نم  تیادـف . مرداـم  ردـپ و  متفگ : دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
یتسس ای  یهاتوک  هک  منک  رادید  یلاح  رد  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امـش  ادابم  هک  دراد  تباث  دنک و  يرای  ارم  ماهبترم  دنلب  زیزع و  راگدرورپ 

ردـپ و تسا ؛ نآ  رادهاگن  مناردام  ناردـپ و  نم و  يوربآ  ددرگ . درز  امـش  يور  نم  یهاتوک  ببـس  هب  ادابم  مشاب و  هدرک  يور  هدایز  ای 
امش رب  ات  متسه  امش  شور  رب  ماهدنز  ات  نم  تفای . دیهاوخ  مشاب ، هدش  هدامآ  امـش  ّتیـصو  يارب  هک  یلاح  رد  ارم  هکلب  داب  تیادف  مردام 

هنیـس و رب  نم  دـش . شوهیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـننک ؛ يور  هدایز  هن  یهاتوک و  هن  منادـنزرف ، کـیاکی  نآ ، زا  سپ  موش . دراو 
زا سپ  ینالوط  مغ  زا  ياو  نم ! ربلد  يا  ترـسپ ! ود  رتخد و  ییاهنت  ییاهنت و  زا  ياو  تیادف . هب  مردام  ردـپ و  متفگ : مداتفا و  وا  تروص 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  سپس  منکیمن ؛ ساسحا  ار  وا  رگید  مداد . تسد  زا  امش  زا  سپ  ار  لیئربجو  دش  عطق  ماهناخ  زا  نامسآ  ياهربخ  وت !
. دمآ شوه  هب  هلآ  و 

هچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  مدیـسرپ ؛ مردپ  زا  دومرف : مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  نسحلا  یبا  دیوگ ؛ یلجب  ریرض 
. دندش دراو  وا  رب  نانکهیرگ  اهنز  دومرف : داتفا ؟ قاّفتا 

: دش دنلب  ادص  هاگان  لاح ، نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دندزیم . هّجـض  رد  ِناتـسآ  رد  راصنا ) رجاهم و  زا   ) مدرم دش و  دنلب  اهادـص 
وت هب  ار  تسار  هار  دنامهفب و  وت  هب  دنوادخ  مردارب ! دومرف : نم  هب  مدش . مخ  شیور  دراو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تساجک ؟ یلع 

: دومرف نآ  زا  سپ  دنادرگ . دنلب  ار  تاهزاوآ  دزرمایب و  ار  تهانگ  دنک . کمک  ییامنهار و  ار  وتو  دهد  تقیفوت  دنایامنب و 
نم هرابرد  هشیدنا  زا  دننآ ، یپ  رد  هک  ییایند  عاتم  ار  هّدع  نیا  يدوز  هب  مردارب !

84 ص : همان ، تیالو 
تـسا هبعک  لَثَم  تّما ، نیا  رد  وت  لَثَم  انامه  درادزاب . نم  زا  ار  وت  دنکیم ، مرگرـس  ار  اهنآ  هچنآ  ادابم  دنیاناوت . نآ  رب  و  دنکیم . لفاغ 

طقف تمالع  نآ  دـنیآیم . نآ  يوس  هب  يرود  نیمز  قیمع و  هّرد  ره  زا  هک  تسین  نیا  زج  داد و  رارق  یتمالع  ار  نآ  یلاـعتم  دـنوادخ  هک 
مداد رادشه  ار  نانآ  انامه  تخیگنارب ، قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  دنگوس  مردارب ! تسادخ . رون  نآ  نید و  رون  تیاده و  تمالع  یتسه ؛ وت 

وت هب  همه  مدرکدزـشوگ ، هدومن ، ناـشمزُلم  هک  ار  وت  يرادربناـمرف  هدرک و  بجاو  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هک  ار  وت  قح  اـهنآ ، درف  درف  هب  و 
دـش هتفرگ  مناج  هک  یماگنه  درک . دنهاوخ  لمع  ناشهتفگ  فالخ  هک  منادیم  نم  اّما  دندرکراذگاو ؛ وت  هب  ار  راکو  دـنداد  تبثم  خـساپ 

ساـسا رب  ار  نآرق  شاـب و  تاهناـخ  رد  هتـسویپ  يدومن ، مناـهنپ  ربـق  نوردو  يدـناسر  ناـیاپ  هب  مدرک ، ّتیـصو  وت  هب  هک  ارهچ  نآ  همهو 
- نم تاروتـسدو  نآ  عطاق  ياهمیمـصت  قباطم  ار - راک  نیا  نک ؛ يروآدرگ  ناشلوزن ، ساـسا  رب  ار  ماـکحا  تاـبجاو و  نآ و  یگنهاـمه 

 . يوش دراو  نم  رب  هک  ماگنه  نآ  ات  نک  هشیپ  ربص  دسریم ، وت  هب  نانیا  زا  هچنآ  ربو  هدبماجنا 

رکبوبا زامن  يارجام 

رکبوبا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  هرابرد  نخس  موش . تیادف  متفگ : هدرک ، لاؤس  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دیوگیم : یسیع 
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زامن وا  ياج  هب  داد  روتسد  رمع  هب  سپس  و 
85 ص : همان ، تیالو 

، دنیوگیم مدرم  هک  روط  نیا  دومرف : نآ  زا  سپ  دش و  تکاس  نم  هب  خساپ  زا  ینالوط  یتدم  مالسلا  هیلع  ترضح  تسا . ناوارف  دنناوخب 
. يوشیمن یضار  دوشن ، راکشآ  ات  ینکیم و  وج  سرپ و  دایز  اهراک  هرابرد  یسیع ! يا  وت  اّما  تسین ؛

هک منک ؟ لاؤس  یـسک  هچ  زا  موشیم ، تیادـه  اهنآ  اب  مربیم و  دوس  اهنآ  زا  منید  رد  هک  یلئاسم  هرابرد  تیادـف ، مردام  وردـپ  متفگ :
؟ دراد رب  هدرپ  تالکشم ، زا  هک  مباییم  امش  دننام  یسک  ایآ  دنک و  هارمگ  ارم  امش  ریغ  مسرتیم 

تشاذگ وا  ناماد  رد  ار  شرس  دز . ادص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دش ، دیدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرامیب  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
. دش هتفگ  زامن  ناذا  دیسر و  ارف  زامن  تقو  دش . شوهیب  و 

. تسا رتهتـسیاش  نم  زا  زاـمن ، يارب  تردـپ  تفگ : هشیاـع  هب  وا  رازگزاـمن . مدرم  اـب  ورب و  رمع ! يا  تفگ : رمع  هب  دـمآ و  نوریب  هشیاـع 
زامن وت  سپ  دـنوش ؛ وا  عنام  هدروآ ، موجه  وا  رب  هّدـع  نیا  هک  منارگن  نم  تسا و  وخ  مرن  يدرم  وا  اـّما  ییوگیم ؛ تسرد  تفگ : هشیاـع 

. منکیم يریگولج  نم  درک ، تکرح  یسک  ای  دروآ  موجه  یمجاهم  رگا  دناوخب و  زامن  وا  هن ، تفگ : رمع  ناوخب .
هیلع یلع  شروظنم   ) درم نآ  و  دـبای ، دوبهب  لاح  نآ  زا  منکیمن  نامگ  تسا و  شوهیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  نآ ، رب  نوزفا 

شوه هب  رگا  اریز  دیریگ ؛ تقبـس  زامن  هب  دیآ ، شوه  هب  هک  نآ  زا  لبق  سپ  دوش . ادج  وا  زا  دناوتیمنو  تسا  مرگ  وا  هب  شرـس  مالـسلا )
نونکات بشید  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ییوگ  زار  نم  دناوخب و  زامن  یلع  هک  دهد  روتـسد  مراد  نآ  میب  دیآ ،

. زامن زامن ، تفگیم : مالسلا  هیلع  یلع  هب  شنخس  نایاپ  رد  ماهدینش و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  روتـسد  هب  راک  نیا  دندرک  روصت  اهنآ  و  درازگ ، زامن  مدرم  اب  ات  دش  جراخ  رکبوبا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ار وا  دینزب . ادص  ار  سابع - ینعی  میومع - دومرف : هدـمآ ، شوه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  هتفگن  ریبکت  زونه  تسا . هلآ 

سابع و دندز . ادص 
86 ص : همان ، تیالو 

سپس درازگ ؛ زامن  مدرم  اب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرب . نوریب  هدرک ، لمح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا ، هیلع  یلع 
؛ دندش عمج  راصنا ) رجاهم و  زا   ) هنیدم لها  همه  ینارنخس  نیا  يارب  دنداد . رارق  ربنم  رب  هتشادرب ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح 

. دندمآ نوریب  ناشیاههدرپ  سپ  زا  مه  نارتخد  یتح 
ربمایپ دوب . هدمآ  دنب  ناشنابز  یضعب  دنتفگیم و  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا   » یضعب دندزیم و  دایرف  یـضعب  دندوب و  نایرگ  یـضعب  اهنآ 

دومرف : درک  داریا  ترضح  هک  ياهبطخ  رد  دنامیم و  تکاس  یتخل  تفگیم و  نخس  یتخل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
! تسا رضاح  هظحل  نیا  زور و  نیا  رد  هک  سنا  نج و  زا  سک  ره  راصنا و  رجاهم و  هورگ  يا 

كرابت و دنوادخ - تابجاو  نایب  تیاده و  رون و  نآ  رد  هک  ار  ادـخ  باتک  نم  دیـشاب ، هاگآ  دـنناسرب . ناتنابیاغ  هب  دـیاب  امـش  نارـضاح 
رد زین  تسا . امـش  رب  نم  يوس  زا  تسرپ  رـس  ِتّجح  نم و  تّجح  و  ادـخ ، تّجح  نآ  هک  مدراذـگ  ثرا  هب  امـش  نایم  رد  تسا ، یلاـعت -

دیشاب هاگآ  مدراذگ و  یقاب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیاده ، ییانـشور  رون و  نید و  تمالع  رتگرزب ، تمالع  نآ  امـش  نایم 
ادخ تمعن  دیوشن و  قّرفتم  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  سپ  تسا : ادخ  نامسیر  وا  هک 

87 ص : همان ، تیالو 
دیدش و ردارب  وا  تمعن  هطساو  هب  درک و  سونأم  مه  هب  ار  امش  ياهلد  دنوادخ  سپ  دیدوب ؛ نمشد  هک  ماگنه  نآ  دیروآ ، دای  دوخ  رب  ار 

تیاده دیاش  ات  دنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  شیاه  هناشن  هنوگ  نیا  دنوادخ ، داد . تاجن  نآ  زا  ار  امـش  هک  دیدوب  شتآ  زا  یهاگترپ  هبل  رب 
دیوش .

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ اـب  هک  يدـهع  هب  دریذـپب ، ار  شتیـالو  درادـب و  تسود  نیا ، زا  سپ  و  زورما ، ار  وا  سک  ره  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  مدرم ! يا 
روک رک و  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  دشاب ، هتشاد  ترفن  وا  زا  دنک و  ینمـشد  وا  اب  نیا ، زا  سپ  زورما و  سک  ره  تسا و  هدرک  افو  هتـسب ،

هیدـه نم  هب  دـیاهتفرگ  ماک  نآ  زا  دوخ  هک  هنوگ  نآ  ار  ایند  ادرف ، ادابم  مدرم ! يا  دـمآ . دـهاوخ  درادـن ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  یلیلد  تسا و 
. دنیایب تسا ، يراج  ناشیاهنوخ  هک  یلاح  رد  هدش و  متـس  هدروخ و  تسکـش  هدولآ ، كاخ  هدیلوژ و  نم  تیب  لها  هک  نآ  لاح  دـینک ؛
هک تسه  یناراـی  تّما ) ییاوشیپ  راـک /(  نیا  يارب  دیـشاب ، هاـگآ  دـیزیهرپب . یناداـن  ندرک  مکاـح  يارب  تروشم  یهارمگ و  نتفر  یپ  زا 

: مدناسر امش  هب  مدش ، هداتـسرف  ناتیوس  هب  شیارب  هچ  نآ  نم  تسا و  هدرک  یفرعم  نم  هب  هدرب و  مان  نم  يارب  ار  اهنآ  لجوّزع - يادخ -
ریـسفت تخانـش  نودب  ار  نآرق  هک  دیدرگن  زاب  هتـشذگ  هب  دـترم  رفاک و  نم ، زا  سپ  منیبیم . دـیزرویم ، ینادان  هک  یهورگ  ار  امـش  اّما 

. تسا لطاب  تسردان و  نآرق ، اب  فلاخم  یمالک  نخس و  نوناق و  ره  هک  دیروآون ، دوخ  لیم  هب  ار  تنس  دینک و 
توعد نآ  يوس  هب  وکین  يدنپ  تمکح و  اب  دنکیم و  ییامنهار  نآ  هلیـسو  هب  هکتسايربهر  نآ ، ياربو  تسارگتیاده  ییاوشیپ  نآرق ،

ناهنپ ثراو  تمکح و  شناد و  ثراو  تسرپرس و  نم  زاسپ  وا  تسا . مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  وا ، دیامنیم و 
88 ص : همان ، تیالو 

دوـخ سپ  مراذـگیم ؛ ثرا  هب  ماهدرب و  ثرا  نم  دناهتـشاذگ و  ثرا  هب  نم  زالـبق  ناربماـیپ  هکتسايزیچ  نآره  ثراو  نـم و  راکـشآو 
. دینکن بیذکت  ار  دوخ  امش ،

. دنـشناد ياهجنگ  اهیکیرات و  ياهغارچ  نید و  ياههیاپ  نانآ ، هک  مروآیم  امـش  دای  هب  ار  ادـخ  ار ، ادـخ  منادـناخ ، دروم  رد  مدرم ! يا 
شور هدننک  هدنز  و  میاهدهع ، هب  هدننک  افو  ادـخ و  رما  هدـنراد  اپ  رب  نم  زا  سپ  نم و  دامتعا  دروم  ریزو و  نم و  ردارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
رادـید نیتسخن  و  منکیم . شرادـید  تلحر  ماـگنه  هک  تسا  درف  نیرخآ  و  مدرم ، ناـیم  زا  نم  هب  هدـندروآ  ناـمیا  نیتسخن  وا  تسا . نم 

منم نیا  سپ  دراد ، ياهوکـش  نم  زا  سک  ره  مدرم ! يا  دـنناسرب . ناتنابئاغ  هب  دـیاب  امـش  نارـضاح  سپ  تسا ، تمایق  زور  رد  نم  هدـننک 
يارب ات  تسا  نماض  شیارب  ار  همه  وا  هک  دـنک  هعجارم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  مراد ، یهدـب  ای  هدـعو  سک  ره  هب  و  هداـمآ ) )

 . دنامن يدهعت  نید و  نم  همذ  رد  سک  چیه 

دیگنجب رفک  نارس  اب 

نبا دیـسرپ . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما ، هرابرد  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  نایفـس ، یبا  نب  ۀـیواعم  هک  تسا  هدـش  لقن 
یکی رد  ار  وا  ماهدیدن . دوش ، هسیاقم  وا  اب  هک  هدومزآ  راک  يربهر  مسق ، ادخ  هب  دنمیقع . وا  دـننام  ِندروآ  زا  اهنز  تاهیه  تفگ : سابع 

ود ایوگ  دوب و  هدرک  اـهر  دوخ  تشپ  هنیـس و  رب  ار  نآ  يوس  ود  تشاد و  رـس  رب  یقاّرب  ِدیفـس  هماـمع  هک  مدـید  نیّفـص  دربن  ياـهزور  زا 
ناشخرد یغارچ  وا  مشچ 

89 ص : همان ، تیالو 
: دومرفیم دیسر . مدوب ، ّتیعمج  هشوگ  رد  هک  نم  هب  ات  داتسیایم  دوخ  هاپس  زا  هورگ  هورگ ، ره  رس  رب  دوب و  نوتیز  لالز  نوچمه 

، راـک نیا  هک  دـیراشف  مه  هب  ار  اهنادـند  دـییامن و  نت  هب  شمارآ  هماـج  دـیهد و  رارق  دوـخ  راعـش  ار  ادـخ  زا  سرت  ناناملـسم ! تـّیعمج 
اب دیهد . تکرح  اهفالغ  رد  ندیشک ، نوریب  زا  شیپ  ار  اهریـشمش  و  دینک ، لماک  ار  اههرز  درادیم و  هگن  رترود  اهرـس  زا  ار  اهریـشمش 

اهماگ ندرب  ولج  اب  ار ، اهریشمش  دینک و  رازراک  ریـشمش  يزیت  اب  دینزب و  هزین  تسار  پچ و  هب  دینک و  هاگن  بضغ  هناشن  هب  مشچ  هشوگ 
زا ار  شروی  سپ ، دیتسه ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يومع  رـسپ  هارمه  ادخ و  دید  رد  امـش  هک  دینادب  دینک و  لصّتم  ناتنانمـشد  هب 
هب دیـشک و  تسد  ییوکین  هب  ناـتیاهناج  زا  تسا . ازج  زور  شتآ  بجوم  ناگدـنیآ و  رب  یگنن  نآ  هک  دـینک  مرـش  رارف  زا  دـیریگ و  رس 

دینزب ار  نآ  طسو  هیواعم .) رکشل   ) بانط اب  هدش  مکحم  همیخ  گرزب و  رکشل  هب  هلمح  داب  امـش  رب  و  دیوش . راپـسهر  ناسآ  گرم ، يوس 
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ار نمـشد  سپ  تسا ؛ هدرب  بقع  ینیـشن ، بقع  يارب  ییاپ  هدراذـگ و  ولج  یتسد  شروی ، يارب  هدـش و  ناـهنپ  نآ  هشوگ  رد  ناطیـش  هک 
، امش لامعا  زا  تسا و  امش  اب  ادخ  و  دیرتالاب ، امش  هک  نآ  لاح  و  دوش : راکـشآ  امـش  رب  تقیقح  قح و  نوتـس  هک  یتقو  ات  دیریگ  فده 

دنکیمن .  مک 
90 ص : همان ، تیالو 

: دورس ار  راعشا  نیا  ههادبلاب  و 
دیآیم مربارب  رد  تالکشم  هک  ماگنه  نآ 

منکیم فشک  رکف  اب  ار  نآ  ياهیگدیچیپ 
يروک هطقن  لکشم ، ياهنامگ  رد  رگا  و 

دنز هّقرج  دنکیمن ، نشور  ار  نآ  هشیدنا  هک 
دشاب هدش  هدیشوپ  یناهنپ ، روما  اب  و 

مراذگیم اه  نآ  رب  ار  اهتربع  ریشمش 
تسه هدنُرب  ریشمش  يزیت  دننام  يرایشوه ، لد  نم ، هارمه 

مردیم ار  رکب  ياهرکف  هدرپ  نآ ، اب  هک 
بیجن رتش  هقشقش  دننام  ینابز  نم  هارمه  زین  و 

تسا سنج  شوخ  ِینمی  ریشمش  دننام  ای 
منابز بلق و  هناخ  نم ، اّما  و 

مجنسیم هتشذگ  عیاقو  اب  ار  مهبم  روما  هک 
متسین نادرم ) نایم  رد   ) ییأر نودب  صخش  نم  و 

91 ص : همان ، تیالو  ربخ ؟ هچ  مسرپب : نآ  نیا و  زا  هک 
توالت ار  هیآ  نیا  و  دـیکچیم ، نوخ  هرطق  هرطق  شریـشمش  زا  دـمآیم و  هدرک ، ور  هک  مدـید  نآ  زا  سپ  دـش . ناهنپ  نم  دـید  زا  سپس 

. دنشک تسد  ناشلمع  زا  دیاش  ات  دنرادن  ینامیپ  اهنآ  هک  دیگنجب  رفک  نارس  اب  درکیم :

تفالخ يارب  رتهتسیاش 

دوب شهارمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ّبلطملا  دبع  نب  سابع  دش ، جراخ  ماش  يوس  هب  باطخ  نب  رمع  یتقو  دـیوگ : هیطع 
و هوکش ، ییابیز ، ببس  هب  مدرم  درکیم . مالـس  سابع  هب  ادتبا  دمآیم و  نییاپ  بکرم  زا  دمآیم ، زاوشیپ  سک  ره  درکیم . رفـس  وا  اب  و 

. دنتشادنپیم ناناملسم  هفیلخ  ار  وا  سابع ، ِراقو 
؟ يرتهتسیاش نم  زا  تفالخ )  ) رما نیا  هب  هک  ینکیم  روصت  ایوگ  تفگ : رمع 

وا تفگ : رمع  میتشاذـگ . یقاـب  هنیدـم  رد  ار  وا  هک  تسا  یـسک  تفـالخ ، هب  وـت  نم و  زا  رتهتـسیاش  تفگ : وا  هب  بلطملادـبع  نب  ساـبع 
؟ تسیک

.( دوب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شروظنم  . ) درک ناميربهار  مالسا  هب  ات  دز  شریشمش  اب  ار  ام  هک  سک  نآ  تفگ : سابع 

ادخ هناخ  حون و  یتشک  هب  تیبلها  تهابش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


92 ص : همان ، تیالو 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  هب 

قرغ دـنامب ، بقع  نآ  زا  سک  ره  دـبای و  تاجن  دوش ، راوس  نآ  رب  سک  ره  تسا . حون  یتشک  َلثَم  مدرم ، نایم  رد  امـش  لـثَم  یلع !  يا 
رد دنک ، كرت  ار  امـش  ّتبحم  دزرو و  ینمـشد  امـش  اب  سک  ره  دباییم و  تاجن  دراد ، تسود  ار  امـش  سک  ره  یلع ! يا  دـش . دـهاوخ 

. دوش نوگنرس  مّنهج  شتآ 
ناتتیالو درادب و  تسود  ار  امش  هک  یسک  سپ  دراد ؛ ینمیا  دوش ، لخاد  نآ  رد  سک  ره  تسادخ . مرتحم  هناخ  لثَم  یلع ! يا  امش  َلثَمو 

. دوش هدنکفا  مّنهج  شتآ  رد  دنک ، ینمشد  امش  اب  سک  ره  تسا و  ناما  رد  مّنهج  باذع  زا  دریذپب ، ار 
، دراد يرذـع  سک  ره  تسا . هدـش  بجاو  دراد - ییاـناوت  هک  سک  نآ  مدرم - رب  ادـخ  هناـخ  جـح  ادـخ ، ناـمرف  ماـجنا  ياربو  یلع :! يا 

اّما تسوا ؛ يارب  لـیلد  شرذـع  تسا  راـمیب  سک  ره  تـسوا و  يارب  لـیلد  وا  رذـع  تـسا ، ریقف  سک  ره  تـسوا و  يارب  یلیلد  شرذـع ،
. درادیمن روذعم  دنک ، یهاتوک  امش  یتسود  تعباتم و  رد  هک  ار  ییانیب  هن  روک و  هن  ملاس و  هن  رامیب و  هن  ریقف و  هن  اراد و  هن  دنوادخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یهدب  يادا 

رد ار  مدرم  ارم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  داد ، ربـخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دوـمرف : مالـسلا ، هیلع  یلع  نـب  نـسح  ماـما 
هب هتخادرپ ، ارم  یهدب  یسک ، هچ  دومرفو : تساوخ  شیرامیب 

93 ص : همان ، تیالو 
نم دـندرک و  يراددوخ  وا  باوج  زا  مدرم  دریگیم ؟ هدـهع  هب  متیبلها  تما و  نایم  رد  ارم  زا  سپ  ینیـشناج  دـنکیم و  اـفو  میاههدـعو 

(، راقفلايذ  ) شریشمش دوخ ، غالا  رتسا و  زجترم ،)  ) شبسا ءابـضع ،)  ) دوخ رتش  سپ  مدرک ؛ تنامـض  ار  اهراک  نآ  ماجنا  مدش و  هدنیامن 
نآ هلیـسو  هب  هک  ياهچراپ  نایم  نیا  رد  تساوخ . ار  تسا  جایتحا  اهنآ  هب  گنج  رد  هک  ار  هچ  نآ  همه  و  لوضفلا ) تاذ   ) شیوخ هرز  و 

نامز رد  ار  اهنیا  یلع ! يا  دومرف : سپـس  داد ؛ نم  هب  ار  نآ  و  دندرگب ، نآ  لابند  داد  نامرف  دـش . مگ  تسبیم ، گنج  رد  ار  دوخ  مکش 
لقتنم ار  اهنآ  زین  نم  مربب ، ماهناخ  هب  ار  اهنآ  دومرف  نآ  زا  سپ  دنک . شکمـشک  وت  اب  یـسک  نآ ، رد  نم ، زا  سپ  ادابم  ریگب . مایگدنز 

. مدرک

لاملا تیب  تّیمها 

مالـسلا هیلع  ترـضح  يارب  هک  ياهدـش  يروآ  عمج  تایلام  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  نارازگراـک  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
، دـندروآیم وا  يارب  تایلام  هچ  ره  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  شور  دوب  هدرک  لاسرا  زین  ار  يراد  زرپ  میخـض  ياهابع  دوب ، هداتـسرف 

. تخادنایمن ریخأت  هب  درکیم و  عیزوت  عقوم  نامه 
حبـص دنک . عیزوت  ادرف  ات  دنهد  رارق  طایح  رد  دنرمـشب و  ار  اهنآ  داد  روتـسد  دوب . هدیـسر  ترـضح  يارب  ناهاگرـصع  رادزرپ ، ياهابع 

ات هتفرگ  هیراع  هنابش  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دندرک : ضرع  دیسرپ . نآ  هرابرد  ترضح  دوب . مک  یکی  درمش و  ار  اهنآ  ماگنه 
سفن سفن  هک  يروط  هب  دمآ ؛ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  لزنم  يوس  هب  ناود  ناود  كانمشخ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دنادرگ . زاب  زورما 

. دش لخاد  یناهگان  هزاجا و  نودب  رابنیا  تفرگیم . هزاجا  دمآیم ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ  هب  یتقو  ترضح  نآ  دزیم .
: دومرفیم دیشکیم ، هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  نآ  هشوگ  درک و  ادیپ  وا  لزنم  رد  ار  ابع 

94 ص : همان ، تیالو 
تخاس . جراخ  ار  نآ  ات  سرتب  منهج  شتآ  زا  منهج ؛ شتآ  زا  منهجشتآ ؛ زا  دمحم  ابا  سرتب ، منهج  شتآ  زا  دمحم ! ابا  يا 
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هیلع ترـضح  دروآ . وا  يارب  دیراورم  ياه  هناد  هدـش ) يروآ  عمج  تایلام  نایم  رد   ) نارازگراک زا  یکی  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینچ  مه 
. دنک عیزوت  ار  اهنآ  دوش و  هدوزفا  اهنآ  هب  يرگید  يایشا  ات  درپس  دوب ، وا  لاملاتیب  رادهنازخ  هک  لالب  هب  ار  اهنآ  مالسلا 

يدزد هب  ار  وا  نآ ، ندـید  اب  دـید . ار  دـیراورم  ياـههناد  نیا  زا  ياهناد  شکچوک ، نارتخد  زا  یکی  شوگ  هب  دـش و  لزنم  لـخاد  يزور 
. مروآیمرد ارجا  هب  ار  نآ  دوش ، بجاو  وت  رب  يّدح  رگا  مسق ، ادخ  هب  دومرف : تفرگ و  ار  شتسدو  درک  مهّتم 

هیلع یلع  دنک . داش  ارم  هلیسو  نیدب  ات  داد  هیراع  نم  هب  لاوما ، هیقب  اب  شعیزوت  تقو  ات  ار  نآ  لالب  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  شرتخد 
! نانمؤمریما يا  تفگ : لالب  درک . لاؤس  شنخس  یتسرد  هرابرد  لالب  زا  دیشک و  لالب  فرط  هب  مکحم  ار  وا  تینابصع ، اب  مالسلا 

95 ص : همان ، تیالو 
هدراـمگ يراـک  هب  نم  يوس  زا  هاـگ  چـیه  رگید  مسق ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـیوگیم . وا  هک  تسا  روـط  ناـمه  ارجاـم 

. درک اهر  ار  رتخد  نآ  تسد  دش و  یهاوخن 
هدش هدرامگ  مالسلا  هیلع  ترضح  لاملا  تیب  رب  هک  تسا  یـسک  وا  نوچ  تسا ؛ عفار  یبا  نبا  هرابرد  ناتـساد  نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  و 

. دوب

بش کی  ياذغ 

ار نآ  متـشاد  ار  بش  کـی  ياذـغ  رگا  و  درخیم ؟ ارم  ریـشمش  نیا  یـسک  هچ  دوـمرف : هفوـک  ربـنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
. دوب رانید  رازه  لهچ  رب  لمتشم  لاس  ره  رد  وا  هقدص  دمآ  رد  تقو  نآ  هک  یلاح  رد  متخورفیمن ؛

زا تفگ : تسیچ ؟ نیا  دومرف : دوـب . سونأـمان  شیارب  نآ  ياـمرگ  هک  داد  وا  هب  رادزُرپ  ییاـبع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  رازگتمدـخ  یبـش 
. دیداد امرس  ار  ام  بش  هدنام  یقاب  رد  راک  نیا  اب  دومرفو : تخادنا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ترضح  تسا . تاکز  ياهابع 

ادـخ هب  متفرگ . ندرگ  هب  ار  امـش  يربـهر ) رما /(  نـیا  مدرم ! يا  دوـمرف : دـناوخیم ، هـبطخ  هـک  یلاـح  رد  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  يزور 
هدرک هیده  نم  هب  قطانم  زا  یکی  زا  یناقهد  ار  نآ  هک  ینغور  رطع  زا  یکچوک  هشیش  رگم  متـساراین ؛ ار  دوخ  نآ  دایز  مک و  اب  دنگوس ،

. تسا

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ینارنخس 

امـش زا  يدرم  زورید ، دومرف : درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نوچ 
يرابدرب و رد  ناینیشیپ  زا  یسک  هک  دش  ادج 

96 ص : همان ، تیالو 
ياج هب  يزینک  مالغ و  و  مهرد ، رانید و  دیفس ، درز و  چیه  دیسر . دهاوخن  وا  ياپ  هب  ناگدنیآ  زا  یـسک  تسا و  هداتفین  ولج  وا  زا  شناد 

وا و  دنک . يرادیرخ  يراکتمدخ  شاهداوناخ  يارب  نآ  اب  تساوخیم  دوب ، هدمآ  دایز  وا  شـشخب  زا  هک  مهرد  دصتفه  رگم  تشاذـگن ؛
. دومنیم شیاشگ  وا  ناتسد  رب  دنوادخ  ات  تشگیمن  زاب  دادیم و  وا  هب  ار  مچرپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  هنوگنیا 

نهاریپ دیرخ 

زا یکی  هـب  هدـمآ ، هفوـک  رازاـب  هـب  هـک  مدـید  مایناوـجون  نارود  رد  ار  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  دـیوگ : یعخن  رتـشا  نادـنزرف  زا  یکی 
؟ یسانشیم ارم  دومرف : سابل  ناگدنشورف 

کی زا  هک  نیا  ات  داد ، باوج  وا  مه  دـننام  مه  وا  درک . لاؤس  يرگید  زا  تشذـگ و  وا  زا  یتسه . مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  وت ، هلب . تفگ :
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بلاط یبا  نب  یلع  هک  دزس  ار  ییادخ  شیاتس  دومرف : سپس  دیشوپ ؛ دیرخ و  ینهاریپ  وا  زا  هاگ  نآ  تمسانشیمن . تفگ : وا  دیسرپ و  رفن 
. دناشوپ ار 

. دروآ نییاپ  شکشیپ  يارب  ار  الاک  تمیق  وا  دیسرتیم  هک  درک  يرادیرخ  سانشان  زا  لیلد  نیا  هب  طقف  مالسلا  هیلع  یلع 
97 ص : همان ، تیالو 

لئاسم باوج  واهتواضق 

هراشا

99 ص : همان ، تیالو 
لئاسم باوج  اهتواضق و 

تسا هدش  رکذ  تسا  هدش  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  اهنآ  هرابرد  هک  یلئاسم  باوج  اهتواضق و  زا  ياهدیزگ  شخب  نیا  رد 
ار یغالا  يواگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  اـهیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  هّللادـبع  یبا  ماـما  زا 

رمع رکبوبا و  هلمج  زا  دوخ  باحصا  زا  يرامش  اب  ترضح  ماگنه ، نآ  دندرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  تیاکش  تشُک .
. تسین نآ  رب  يزیچ  و  تسا ، هتـشک  ار  يرگید  ناویح  یناویح  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : نک . تواضق  اهنیا  نایم  رکبوبا ! يا  دومرف : دوب .

. درک رارکت  ار  رکبوبا  نخس  دننام  مه  وا  نک . تواضق  اهنآ  نایم  وت  رمع ! يا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دومرف  ترضح 
وا تحارتسا  ياج  رد  غالا  رب  واگ ، رگا  هّللا . لوسر  اـی  هلب  درک : ضرع  نک . تواـضق  اـهنآ  ناـیم  مالـسلا ! هیلع  یلع  يا  دومرف : هاـگ  نآ 
لاح نیا  رد  دومرف : ماما  تسین . اهنآ  رب  ینامـض  هدش ، دراو  وا  هاگتحارتسا  رد  واگ  رب  غالا ، رگا  و  دـننماض ؛ واگ  نابحاص  هدـش ، دراو 
دننام هک  داد  رارق  ار  یسک  نم  زا  هک  دزـس  ار  ییادخ  شیاتـس  تفگ : درب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شتـسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. دنکیم تواضق  ناربمایپ  يرواد 
100 ص : همان ، تیالو 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  يرواد  نیتسخن 

تواضق نیتسخن  نآ ، دوب و  هدرکن  تواـضق  هنوگنیا  یـسک  وا  زا  شیپ  هک  درک  یتواـضق  ناـنمؤمریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. دندروآ وا  شیپ  دوب ، هدروخ  بارـش  هک  ار  يدرم  دیـسر ، رکبوبا  هب  تفالخ  راک  دومرف و  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نوچ 
. هلب تفگ : ياهدروخ ؟ بارش  ایآ  تفگ : رکبوبا 

ار نآ  دندیـشونیم و  بارـش  هک  دوب  یمدرم  ناـیم  رد  ماهناـخ  مدروآ و  مالـسا  نم  تفگ : يدروخ ؟ دوـب - مارح  هک  نیا  اـب  ارچ - تفگ :
درک و رمع  هب  ور  رکبوبا ، دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  منک . يرود  نآ  زا  ات  تسا  مارح  نآ  هک  متسنادیمن  نم  و  دندرمـشیم ، لالح 
: تفگ رکبوبا  دیآیم . رب  نآ  هدهع  زا  نسحلاوبا  تسا و  یلکشم  هلأسم  نیا  تفگ : تسیچ ؟ درم  نیا  هرابرد  وت  رظن  صفحابا ! يا  تفگ :
رد دـندمآ ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  نانآ  دـباییم . نایاپ  وا  هناخ  رد  تواضق  هکلب  هن  تفگ : رمع  نزب . ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رـسپ ! يا 

. تفگ زاب  ار  هصق  زین  وا  دوخ  دنداد و  ربخ  وا  هب  ار  درم  نآ  يارجام  دوب . يو  شیپ  مه  ناملس  هک  یلاح 
ندـش مارح  هیآ  سک  ره  دـنادرگب ؛ راصنا  نارجاهم و  تاعامتجا  رد  ار  وا  اـت  تسرفب  وا  اـب  ار  یـسک  دومرف : رکبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

ماما تسین . يزیچ  وا  رب  تسا ، هدرکن  توالت  وا  رب  ار  تمرح  هیآ  سک  چیه  رگا  دهد و  یهاوگ  وا  دض  رب  تسا ، هدـناوخ  وا  رب  ار  بارش 

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


وا هیلع  سک  چـیه  داد . ماجنا  درم  نآ  هرابرد  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  ار  يراک  ناـمه  رکبوبا ، دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص 
. درک دازآ  ار  وا  هجیتن  رد  دادن و  یهاوگ 

دروم رد  متـساوخیم  طقف  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دیدرک . ییامنهار  ار  اهنآ  نیقی  هب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ناملس 
: منک هزات  هرابود  ار  هیآ  نیا  دیکأت  اهنآ  دوخ و 

101 ص : همان ، تیالو 
تیاده دوخ  هک  نآ  رگم  دنکیمن ؛ تیاده  هک  یسک  ای  تسا  رتراوازس  يوریپ  يارب  دنکیم ، ییامنهار  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  سپ 

؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  دوش .

يراصنا درم  رفیک 

یگتـسبلد راصنا  زا  يدرم  هب  هک  دندروآ  رمع  شیپ  ار  ینز  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هّللادـبع  یبا  زا  یلعملاوبا ،
هدیفـس درک و  جراخ  ار  نآ  هدرز  تفرگ و  ار  یغرم  مخت  نز  نآ  تشادن ؛ ار  وا  رب  گنرین  ییاناوت  یلو  دوب ؛ هدش  وا  قشاع  هدرک و  ادـیپ 

. درک میاوسر  تفرگ و  اج  نالف  رد  ارم  درم ، نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  سپس  تخیر ؛ دوخ  ياهنار  نایم  سابل و  رب  ار 
، يراصنا درم  دوب . هتـسشن  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک ؛ تازاجم  ار  يراصنا  درم  نآ  تفرگ ، میمـصت  رمع  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. نک قیقحت  تروشم و  نم  راک  هرابرد  نینمؤملاریما ! يا  تفگیم : درک و  ندروخ  مسق  هب  عورش 
؟ تسیچ وت  رظن  نسحلاابا ! يا  تفگ : رمع  درک ، رارکت  دایز  ار  نخس  نیا  نوچ 

راک نیا  يارب  هک  تخاس  مهتم  ار  وا  درک و  هاگن  دوب ) هدـش  ادـج   ) شیاـهنار نیب  نز و  ساـبل  يور  زا  هک  يدیفـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب دـندروآ ، ار  بآ  نوچ  دـندرک و  نینچ  سپ  دـشاب ؛ هدیـشوج  تّدـش  هب  هک  دـیروایب  یمرگ  بآ  نم  يارب  دومرف : تسا و  هدز  گـنرین 
نآ معط  یتقو  تفرگ و  شناهد  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ترضح  دش ، غاد  بوخ  هک  يدیفس  دنزیرب . يدیفـس  ياج  رب  ات  داد  روتـسد  اهنآ 

. تخادنا نوریب  شناهد  زا  ار  نآ  تخانش ، ار 
مالـسلا هیلع  بلاطیبانب  یلع  ناـنمؤمریما  هلیـسو  هب  دـنوادخ ، درک و  فارتعا  راـک  نیا  هب  اـت  دیـسرپ  وا  زا  هدرک ، نز  نآ  هب  ور  هاـگ  نآ 

. درک عفد  يراصنا  درم  نآ  زا  ار  رمع  تازاجم 
102 ص : همان ، تیالو 

دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا 

نم و نایم  نیمکاحلا ! مکحا  ای  هتفگیم : هنیدم  رد  یناوجون  باطخ ، نب  رمع  تموکح  نامز  رد  مدینش  تفگ : یلولس  هرمـض  نب  مصاع 
دوخ مکـش  رد  ارم  هام  هن  وا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : ناوج  ینکیم ؟ نیرفن  تردام  هب  ارچ  ناوجون ! يا  تفگ : رمع  نک . تواضق  مردام 

ارم يدنزرف  دنار و  دوخ  زا  ارم  مداد ، صیخـشت  پچ  زا  ار  متـسار  دب و  زا  ار  بوخ  مدرک و  دـشر  یتقو  داد . مریـش  لاس  ود  درک و  لمح 
دزن ار  ناوجون  ِردام  تفگ : رمع  هلیبق . نالف  هفیقس  رد  تفگ : تساجک ؟ نز  نیا  تفگ : رمع  دسانـشیمن . ارم  دوخ  لایخ  هب  درک و  راکنا 

. دیروآ نم 
، ناوجون نیا  و  دنـسانشیمن ؛ ار  هچب  نآ  هک  دنهد  یهاوگ  وا  عفن  هب  دنروخب و  مسق  هک  دندروآ  یهورگ  نایم  رد  شردارب  راهچ  اب  ار  نز 

لاح هب  ات  هک  تسا  شیرق  زا  يرتخد  نز  نیا  دنک و  اوسر  شماوقا  نایم  رد  ار  نز  دـهاوخیم  تسا و  رگمتـس  و  ملاظ ، یعّدـم ، یناوجون 
. تسا هرکاب  هدرکن و  جاودزا 

نم هب  لاس  ود  هدرک و  لمح  هامهن  ارم  تسا . نم  ردام  وا  دنگوس ، ادـخ  هب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  کناوج ! تفگ : رمع 
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تشادنپو درک ؛ راکنا  ارم  يدنزرف  درک و  رود  دوخ  زا  ارم  متخانش ، مپچ  زا  ار  متـسار  دب و  بوخ و  مدش و  گرزب  یتقو  تسا . هداد  ریش 
هدـش و ناـهنپ  روـن  اـب  هک  سک  نآ  هب  مسق  نینمؤـملاریما ! يا  تفگ : دـیوگیم ؟ هچ  ناوـجون  نیا  نز ! يا  تـفگ : رمع  دسانـشیمن . ارم 
وا تسا . مدرم  زا  یسک  هچ  منادیمن  مسانـشیمن و  ار  وا  شنادنزرف ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  قح  هب  مسق  دنیبیمن و  ار  وا  یمـشچ 
هب ات  هک  متـسه  شیرق  زا  يرتخد  نم  هک  یلاح  رد  دنک ؛ اوسر  مناسک  نایم  رد  ارم  دهاوخیم  دنکیم و  يدـنزرف  ياعدا  هک  تسا  یناوج 

. ماهرکاب هدرکن و  جاودزا  لاح 
103 ص : همان ، تیالو 

نیا فده  دـنداد ، تداهـش  هدـمآ و  شیپ  دـندوب ، هدـمآ  مسق  يارب  هک  ياهدـع  دنتـسه . اهنیا  هلب . تفگ : يراد ؟ ینادـهاش  تفگ : رمع 
رمع تسا . هرکاب  هدرکن و  جاودزا  نونک  ات  تسا و  شیرق  زا  يرتخد  وا  دنک . اوسر  شاهلیبق  نایم  رد  ار  وا  هک ، تسا  نیا  یعّدـم  ناوجون 

ناتهب ّدح  وا  رب  دـش ، تسار  اهنآ  یهاوگ  رگا  مینک . وج  سرپ و  اهدـهاش  زا  ات  دـیربب  نادـنز  هب  دـیریگب و  ار  ناوجون  نیا  تسد  تفگ :
. منک يراج 

ادص ناوجون  دش ، وربور  اهنآ  اب  هار  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  نانمؤمریما  دنربب . نادنز  هب  ات  دـنتفرگ  ار  ناوجون  نآ  تسد 
يارب دوب ، هتفگ  رمع  هب  هک  ار  ینخس  نامه  تسا و  هدش  متس  نم  هب  هک  متسه  یناوجون  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مع  رـسپ  يا  دز :

ار وا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـنربب . نادـنز  هـب  ارم  تـسا ، هداد  روتـسد  رمع  نـیا  و  تـفگ : هاـگنآ  درک ، رارکت  زین  مالـسلا  هـیلع  یلع 
؟ دیدنادرگرب نم  شیپ  ار  وا  دیربب ، نادنز  هب  ار  وا  مداد  روتسد  نم  تفگ : رمع  دندنادرگرب ، ار  وا  نوچ  دینادرگرب .

چیه یتفگیم : هک  میدینـش  وت  زا  مینادرگرب و  وت  شیپ  ار  وا  هک  دادروتـسد  ام  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  نینمؤملاریما ! يا  دنتفگ :
ار ناوجون  نیا  ردام  دومرف : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لاح  نیا  رد  دـینکن . یچیپرـس  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهروتـسد  زا  کی 

هیلع یلع  درک . رارکت  ار  نخـس  ناـمه  ناوج  ییوگیم ؟ هچ  کـناوج ! دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  دـندروآ . ار  وا  دـیروایب . نم  شیپ 
مدینش هک  یلاح  رد  هن ؛ میوگب  هنوگچ  هّللا  ناحبس  تفگ : رمع  منک ؟ تواضق  ود  نیا  نایم  یهدیم ، هزاجا  نم  هب  دومرف : رمع  هب  مالـسلا 

. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  امش  نیرتاناد  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
یهاوگ لّوا  هنوگ  نامه  هب  هدمآ ، شیپ  دندوب ، هدمآ  مسق  يارب  هک  يدارفا  هلب . تفگ : يراد ؟ ینادـهاش  دومرف : نز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

وا شرع  يالاب  زا  راگدرورپ  تیاضر  دروم  هک  منک  یتواضق  امش  نایم  زورما  مسق ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنداد .
104 ص : همان ، تیالو 

دنتسه اهنیا  هلب ! تفگ : يراد ؟ یتسرپرس  مالسلا : هیلع  دومرف  نز  هب  سپس  تخومآ ؛ نم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دشاب .
: دنتفگ درک ؟ دیهاوخ  تعاطا  امشو  تسا  ارذگ  امـش  وا و  دروم  رد  نم ، نامرف  ایآ  دومرف : وا  ناردارب  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مناردارب .

. تسا یعطق  ام  رهاوخ  ام و  دروم  رد  امش ، نامرف  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يومع  رسپ  يا  هلب ،
هب ار  نز  نیا  نم  هک  مریگیم  دـهاش  ار  رـضاح  ناناملـسم  و  دوب - رمع  ناشروظنم  نینمؤملاریما - ادـخ و  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. دشاب نم  لام  زا  مه  هیرهم  نآ  مهرد و  دصراهچ  رب  مدروآ ، رد  ناوجون  نیا  جاودزا 
: دومرف سپس  تخیر ؛ ناوجون  تسد  رد  ار  اهنآ  ترضح  دروآ . مالسلا  هیلع  ترـضح  دزن  ار  اهنآ  ربنق  روایب . نم  شیپ  ار  اهمهرد  ربنق !
تساخرب و ناوجون  دوب .- لسغ  شروظنم  دـشاب - وت  رد  يداماد  هناـشن  هک  نیا  رگم  اـین ؛ اـم  شیپ  زیرب و  تنز  نماد  رد  ریگب و  ار  اـهنآ 

. زیخرب تفگ : هدرک و  وا  ندرگ  هب  تسد  سپس  تخیر ؛ نز  نآ  نماد  رد  ار  اهمهرد 
( ناوجون نیا   ) مرسپ جاودزا  هب  ارم  یهاوخیم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يومع  رـسپ  منهج ! شتآ  منهج ! شتآ  دز : دایرف  نز  نآ 
. مدروآ ایند  هب  ار  ناوجون  نیا  وا  زا  نم  دندروآرد و  یتّیصخشیب  ِدرف  جاودزا  هب  ارم  مناردارب  تسا . نم  دنزرف  وا  مسق  ادخ  هب  يروآرد ؟

نم ِدـنزرف  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  منک . رود  دوخ  زا  ار  وا  راکنا و  ار  وا  يدـنزرف  هک  دـنداد  روتـسد  نم  هب  دـش ، ناوج  درک و  دـشر  یتقو 
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. دزوسیم وا  قارف  هودنا  زا  مبلق  و  تسا ؛
: داد ادن  دنلب  يادص  اب  رمع  تفر و  تفرگ و  ار  ناوجون  نآ  تسد  سپس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دشیم كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  رمع ، رب  ياو  رمع ؛ کلهل  ٌِّیلَع  ول ال  هارمع  او 
105 ص : همان ، تیالو 

لکشم لح 

. دندوب هتسشن  باطخنب  رمع  نامز  رد  رفن  ود  تفگ : بلاغ ) نب  صفح  )
. دـشاب هقالط  هس  شنز  دوبن ، نهآ  رادـقم  نالف  نالف و  درم  نیا  ریجنز  رد  رگا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  تشذـگ . اهنآ  رب  دـنب  رد  یمـالغ 

نانچ نینچ و  رب  ام  دـنتفگ : هتفر ، هدـنب  نآ  بابرا  شیپ  ود  ره  دـشاب . هقالط  هس  شنز  دوب ، یتفگ ، هک  ردـق  نآ  رگا  تفگ : وا  هب  يرگید 
زاب ار  ماهدنب  ریجنز  رگا  دـشاب ، هقلطم  منز  هک  تفگ  باوج  رد  بابرا  مینک . نزو  ار  نآ  ام  ات  نک  زاب  ار  تاهدـنب  ریجنز  میاهدروخ . مسق 

. منک
. دـییوج يرود  ناتیاهنز  زا  دـیورب و  تسا . رتهتـسیاش  وا  هب  هدـنب  بابرا  تفگ : وا  دـنتفگ . ار  هصق  دـندرب و  رمع  دزن  اراوعد  دومرف : ماما 

. دشاب وا  شیپ  یلح  هار  ارجام ، نیا  دروم  رد  اسب  دیربب ؛ مالسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  شیپ  ار  ام  دنتفگ :
هب هک  داد  روتـسد  تساوخ و  یگرزب  فرظ  سپـس  تسا ؛ ناسآ  ردـق  هچ  نیا  دومرف : دـنتفگ . ار  ارجام  هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن 

: دومرف دعب  دش ؛ رپ  ات  تخیر  نآ  رب  ار  بآ  سپس  تشاذگ ؛ فرظ  لخاد  ریجنز  هارمه  ار  وا  ياپ  ود  دوش و  هتسب  بانط  مالغ ، ياهریجنز 
- دوخ نیـشیپ  ياج  هب  بآ  ات  درب ، ورف  بآ  رد  ار  نآ  تساوخ و  ینهآ  هراپ  دعب  دش . جراخ  بآ  زا  ات  دندروآ  الاب  دـیروایب . الاب  ارریجنز 

. تسا ریجنز  نزو  نآ  هک  دینک  نزو  ار  نهآ  نیا  دومرف : سپس  تشگرب ؛ دوب - نآ  رد  ریجنز  هک  یتقو 
106 ص : همان ، تیالو 

تسد عطق  یگنوگچ 

يدوگ فک و  و  عطق ، ار  تشگنا  راهچ  درکیم ، عطق  تسد  يدزد  ّدـح  يارجا  يارب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  هک  تسا  هدـش  لـقن 
هب تشاذگیم . یقاب  ار  هنـشاپو  درکیم  عطق  كزوق  زا  ار  نآ  دـنک ، عطق  ار  اپ  تساوخیم  نوچ  تشاذـگیم و  یقاب  ار  تصـش  تسد و 

: دومرف تسیچ ؟ يارب  راک  نیا  نانمؤم ! ریما  يا  دش : ضرع  ناشیا 
دوجـس عوکر و  نآ  اب  هک  يزیچ  شندب ، دنمـشزرا  ياضعا  زا  هک  دنک  ضارتعا  نم  هب  ادـخ  دزن  دوش و  هبوت  هب  قفوم  هک  مدنـسپیمن  نم 

. متشاذگن یقاب  دهد ، ماجنا 

مالغ ییاسانش 

درکیم اعدا  مادـکره  رفن ، ود  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  راگزور  رد  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هّللادـبع  یبا  زا 
هک هنزور  ود  نآ ، ياربو  تخاـس  یقاـتا  رفن  ود  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشادن . ینـشور  لـیلد  مادـک ، چـیهو  تـسوا  هدـنب  يرگید 

يالاب ریـشمش  اب  دومرف : ربنق  هب  دروآ و  نوریب  اههنزور  زا  ار  ود  نآ  رـسو  درک  قاتا  نآ  لخاد  ار  ود  ره  داد . رارق  دوب ، رگیدکی  کیدزن 
ار مالغ  ندرگ  دومرف : وا  هب  سپس  نزن ؛ ار  مادکچیه  رس  یلو  ناسرتب ؛ ار  اهنآ  نزب ، ار  مالغ  ندرگ  متفگ  وت  هب  یتقو  تسیاب و  اهنآ  رس 
هک نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دنام . هنزور  نوریب  يرگید  رس  درب و  لخاد  ار  شرـس  ود ، نآ  زا  یکی  هلـصافالب  داد . ناکت  ار  ریـشمش  ربنق  نزب .

. تسوت هدنب  نیا  هک  ورب  دومرف : داد و  شهارمه  هب  درب ، لخاد  ار  شرس 
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تسا روذعم  دناسرتب ، هک  یسک 

. دندرکیم يزاب  گنس  اب  كدوک ، ياهدع  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادمامز  نارود  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
باترپ دش . هدرب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  تیاکش  نیا  دروخ . شتسود  یعابر  نادند  هب  درک و  باترپ  ار  شگنس  اهنآ  زا  یکی 

107 ص : همان ، تیالو 
؛ درک عفد  وا  زا  ار  صاصق  مالـسلا  هیلع  یلع  ور  نیا  زا  شاب ؛ بظاوم  شاب ، بظاوم  تسا  هتفگ  هک  دروآ  لداع  دهاش  ود  گنـس ، هدـننک 

: دومرف سپس 
 . تسا روذعم  دراد  رذحرب  دناسرتب و  هک  یسک 

هویم ندرب  نیب  زا 

تغارف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نداد  لسغ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یتقو  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
زین امـش  زا  و  يریما ، ام  زا  دنتفگ : اهنآ  دندرک ؛ ضرع  دنتفگ ؟ هچ  راصنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دمآ ؛ شیارب  هفیقـس  ياهربخ  تفای ،

. دشاب يریما 
زا و  یکین ، اهنآ  راکوکین  هب  دومرف  شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دیدرواین ، لیلد  اهنآ  رب  ارچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

اهنآ نایم  رد  ینار  مکح  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تساهنآ ؟ دـض  رب  یلیلد  هچ  نخـس ، نیا  رد  دـنتفگ : دوش ؟ وفع  اهنآ  راکهنگ 
هک دـندروآ  لیلد  اهنآ  دـندرک : ضرع  دـنتفگ ؟ هچ  شیرق  مالـسلا : هیلع  دومرف  سپـس  دوبن ؛ اهنآ  هرابرد  شرافـس  هب  يزاین  رگید  دوب ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تسا . رتراوازس ) ییاوشیپ  يارب  ببس  نیدبو   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لصا  تخرد و  شیرق 
 . دندرب نایم  زا  ار  نآ  هویم  دندرک و  لالدتسا  تخرد  دوخ  هب 

ناگدنب اب  ادخ  نتفگ  نخس 

دش لاؤس  اهنآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ترضح  زا  هک  یلئاسم  خساپ  زا  ياهشوگ 
رد نانمؤمریما ! يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  درکیم ، ناشیرپ  ار  دارفا  اهشـسرپ  رد  هک  ءاوکنبا  تفگ : هتابن  نب  غبـصا 

. نک هاگآ  ارم  ّلجوّزع - يادخ - دروم 
؟ تسا هتفگ  نخس  مدآ ، نادنزرف  زا  کی  چیه  اب  وا  مالسلا  هیلع  یسوم  زا  لبق  ایآ 

108 ص : همان ، تیالو 
باوج وا  هب  زین  اـهنآ  تسا و  هتفگ  نخـس  ناشدـب ) هچ  بوخ و  هچ   ) اههدـیرفآ همه  اـب  دـنوادخ ، هتبلا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
باـتک اـیآ  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  نتفگ  نخـس  نیا  تفگ : دـیمهفن ؛ ار  نآ  دـمآ و  نیگنـس  ءاوکنبا  رب  باوج  نیا  تفگ : غبـصا  دـناهداد .

زا مدآ ، نادـنزرف  زا  تراگدرورپ  هک  یتقو  روآ  دای  هب  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  شربمایپ  هب  هک  اـج  نآ  ياهدـناوخن ، ار  یلاـعتم  دـنوادخ 
نخـس ًاعطق  وا  هلب . دنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف ) . ) تفرگ دـهاش  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  تفرگ و  ار  ناشهّیرذ  نانآ  تشپ 

و هلب » دنتفگ   » هک يونـشیم  دنوادخ ، نخـس  رد  اوکنبا ! يا  هک  روطنامه  دـنتفگ . باوج  وا  هب  زین  نانآو  دـناسر  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ 
وا و زا  يرادربناـمرف  هب  ناـنآ  مناـبرهم ، هدنـشخب و  نم  تسین و  ییادـخ  نم  زج  هک  متـسه  ادـخ  نـم  اـنامه  دوـمرف : اـهنآ  هـب  دـنوادخ 
رد داد و  نامرف  اهنآ  تعاطا  هب  ار  ناگدنب  درک و  صخشم  ار  ناربمایپ  نانیشناج  ناربمایپ و  ناگداتـسرف و  دندرک و  رارقا  شیراگدرورپ 
زور ادابم  هک  تفرگ  هاوگ  اهنآ  رب  زین  ار  ناگتـشرف  تفرگ و  دـهاش  ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دـندرک و  رارقا  يرادربنامرف  نیا  هب  ناـمیپ ، نآ 
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میدوب . لفاغ  بلطم  نیا  زا  انامه  دییوگب : تمایق 
. تسین نآ  تیعقاو  نایب  تقیقح و  زا  يرادرب  هدرپ  ياج  نونکا  هک  دراد  يریسفت  هیآ  نیا  دیوگیم : باتک  فلؤم  یضر ، دیس 

ادخ ِناکم 

مالـسلا هیلع  ماما  دوب ؟ اـجک  دـنیرفایب ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  زا  شیپ  یلاـعتم ، يادـخ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يدوهی  يدرم 
. درک باُجم  هملک  نیرتهاتوک  اب  ار  وا  سپ  دوبن ؛ یناکم  دوب و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ناکم  زا  لاؤس  اجک ، دومرف :

109 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ءاوکنبا  ياهلاؤس 

برغم قرشم و  نایم  هلصاف 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ هلصاف  ردق  هچ  برغم  قرشم و  نایم  تفگ : ءاوکنبا 
. دیشروخ هتسویپ  زور  کی  ریسم 

. تسا لاؤس  نیا  خساپ  رد  نخس  نیرتاسر  نیرتهاتوک و  نیا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نارای  نیرتاناد 

. دندوب هدش  عمج  نافع  نب  نامثع  هناخ  ِرد  ربارب  هباحص  زا  ياهدع  دیوگ : يوار 
ییاهزیچ هرابرد  ات  دوبیم  نم  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نارای  نیرتاناد  کنیا  متـشاد  تسود  مسق ، ادخ  هب  تفگ : رابحالا  بعک 

یلع هاگان  تفگ : يوار  دنادب . ار  اهنآ  هک  مسانشیمن  یـسک  دنـشاب - رگا  رفن - ود  یکی  زج  هب  نیمز ، يور  رب  هک  مدرکیم  لاؤس  وا  زا 
مـسبت هچ  يارب  دومرف : دش و  رثأتم  مالـسلا  هیلع  یلع  مسبت  نیا  زا  ایوگ  دندز و  دنخبل  هورگ  نآ  دش و  رادـیدپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

رد وا  هب  دـنوادخ  خـساپ  تعرـس  زا  ام  هک  درک  ییوزرآ  بعک  طقف  دوبن . يداریا  ّکش و  يارب  ام  مسبت  نسحلااـبا ! يا  دـنتفگ : دـیدرک ؟
. میدش تفگش  رد  شیوزرآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نارای  نیرتاناد  درک  وزرآ  دنتفگ : دوب ؟ هچ  وزرآ  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
110 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  یلع  تفگ : يوار  دسانـشیمن . دنادب  ار  اهنآ  هک  یـسک  نیمز  يور  رب  تشادنپیم  هک  دسرپب  ییاهزیچ  وا  زا  ات  دشاب  وا  دزن 
هاگآ ارم  دروخ ، ناکت  نیمز  يور  رب  هک  یتخرد  نیتسخن  زا  نسحلاابا ! يا  تفگ : وا  نک . هضرع  ار  تیاـههلأسم  دومرف : سپـس  تسـشن ؛

وت و بعک ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ناتدوخ . رظن  زا  مه  اـم و  رظن  زا  مه  تفگ : وا  امـش . رظن  زا  اـی  اـم  رظن  زا  دومرف : ترـضح  نک .
. مییوگیم روط  نیمه  تفگ : بعک  دش . ادـج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  یتشک  هک  تسا  یتخرد  نامه  نآ  دـیرادنپیم ، تنارای 

تـشهب زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  هارمه  یلاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  ییامرخ  تخرد  نآ  هکلب  دـیتفگ ؛ غورد  بعک ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
. دروخ شاهویم  زا  تفرگ و  رارق  نآ  هیاس  ریز  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  داتسرف و  نییاپ 

. هد ربخ  نم ، هب  دـش  يراـج  نیمز  يور  رب  هک  ياهمـشچ  نیتسخن  زا  نسحلااـبا ! يا  تفگ : نک . هضرع  ار  تلاؤس  بعک ! يا  دومرف : ماـما 
، دیرادنپیم تنارای  وت و  مالـسلا : هیلع  دومرف  نک . هاگآ  ارم  رظن  ود  ره  زا  تفگ : بعک  امـش ؟ رظن  ای  ام  رظن  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

غورد بعک ! يا  دومرف : مییوگیم . هنوگ  نیمه  تفگ : بعک  دراد . رارق  نآ  يور  رب  سدقملا  تیب  هرخص  هک  تسا  ياهمـشچ  نامه  نآ 
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. دنامیقاب ایند  رد  دروخ و  نآ  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  هک  تسا  نامه  تسا و  یناگدنز  همشچ  نآ  هکلب  دیتفگ ؛
ام هتفگ  هب  دومرف : نک . هاـگآ  تسا  نیمز  يور  هک  تشهب  زا  يزیچزا  ارم  نسحلااـبا ! يا  تفگ : نک . هضرع  ار  تلاؤس  بعک ! يا  دومرف :

. رظن ود  ره  زا  تفگ : امش ؟ هتفگ  ای 
هانگ زا  داتسرف و  ورف  دیفـس ) ، ) تشهب زا  ار  نآ  دنوادخ ، هک  تسا  یگنـس  نآ  دیرادنپیم  تاهتـسد  راد و  وت و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

. مییوگیم هنوگ  نیمه  تفگ : دش . هایس  ناگدنب 
، نافوط ماگنه  داتسرف . نییاپ  نیمز  هب  نامسآ  زا  یلاخ ، نورد  دیفس ، دیراورم  زا  ار  هبعک  هناخ  دنوادخ  هکلب  دیتفگ ؛ غورد  بعک ! دومرف :

. دنام یقاب  نآ  ياههیاپ  درب و  الاب  ار  هناخ  دنوادخ ،
111 ص : همان ، تیالو 

ياهلبق هک  یـسک  زاو  درادـن  یلیماف  هک  یـسک  درادـن و  ردـپ  هک  یـصخش  زا  ارم  نسحلااـبا ! يا  تفگ : نک . هضرع  ار  تلاؤس  بعک ! يا 
. نک هاگآ  درادن ،

، درادن هلبق  هک  یسک  تسا و  مالسلا  هیلع  مدآ  درادن ، یلیماف  هک  یـسک  اّما  تسا و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  درادن ، ردپ  هک  یـسک  اّما  دومرف :
. درادن ياهلبق  تسا و  هلبق  دوخ  هک  تسا  مارحلا  تیب 

. نک مهاگآ  هدشن ، جراخ  یندـب  زا  هدرکن و  تکرح  محر  رد  هک  زیچ  هس  هرابرد  نسحلاابا ! يا  تفگ : نک . هضرع  ار  تلاؤس  بعک ! يا 
. دنتسه مالسلا  مهیلع  میهاربا  چوق  دومث و  رتش  یسوم و  ياصع  هس ، نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

ارم رگا  هک  هدنامیقاب  رگید  تلصخ  کی  نسحلاابا ! يا  تفگ : نک . هضرع  ار  يدعب )  ) لاؤس بعک ! يا  مالـسلا : هیلع  دومرف  نآ ، زا  سپ 
: تفگ بعک ! نک ، هضرع  ار  نآ  مالسلا : هیلع  دومرف  متشاد . ار  شرادید  يوزرآ  نم  هک  یتسه  نامه  وت  يزاس ، هاگآ  نآ  زا 

. درک ینادنز  یهام  مکش  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  یماگنه  دوب ؛ یتم  نب  سنوی  نآ  دومرف : درب ؟ دوخ  اب  ار  شبحاص  هک  يربق 

نارجن فقسا  ياهشسرپ 

يا تفگ : درک و  تاقالم  ار  باطخ  نبرمع  نارجن  فقـسا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یلع ، نبدمحم  رفعج  یبا  زا 
لاس ره  مریگیم و  هدهع  هبار  منیمزرس  تایلام  دوخ  نم  درادن . ار  نآ  لمحت  هاپس  دراد و  دایز  تمحز  درس و  ام  نیمزرـس  نینمؤملاریما !

لاـملاتیب هب  لـماک  روط  هب  دروآیم و  ار  لاـم  تشاد  هارمه  هک  یناراـک  کـمک  اـبدوخ  هلاـس  ره  وا  مروآیم . وـت  شیپ  لـماک  روـط  هب 
. تشونیم باسح  هیفصت  وا  يارب  رمع  تخادرپیم و 

وا رمع  دمآ و  دوب  امیس  شوخ  يدرمریپ  هک  فقسا ، یلاس  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
112 ص : همان ، تیالو 

نآ هب  اهناملسم  هک  ییاهيراوگرزب  اهتمعن و  مالـسا و  يرترب  نایب  هب  درک و  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نید  ادخ و  هب  ار 
. تخادرپ دننکیم ، ادیپ  تسد 

شتآ سپ  تسا ؛ نیمز  نامـسآ و  يانهپ  دننام  نآ ، يانهپ  هک  دراد  یتشهب  دنوادخ  دیناوخیم : ناتباتک  رد  امـش  رمع ! يا  تفگ : فقـسا 
هک مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تخادنا . نییاپ  تلاجخ  زا  ار  شرـس  دـش و  تکاس  رمع  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تساجک ؟ منهج 

ار وت  خساپ  نم  نارجن ! فقسا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هدب . ار  شباوج  وت  تفگ : رمع  هدب . ار  ینارصن  نیا  باوج  دومرف : دوب  رضاح 
یسک مدرکیمن  نامگ  تفگ : فقسا  تساجک ؟ زور  دیآیم ، بش  نوچ  تسا و  اجک  بش  دیآیم ، زور  یتقو  ياهدیشیدنا  ایآ  مهدیم .

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  داماد  بلاطیبانبیلع ، نیا  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  رمع ! يا  تفگ : سپـس  دـیوگ ؛ خـساپ  نم  هب  ار  هلأسم  نیا 
. تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ردپ  وا  تسوا . هب  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  و  وا ، يومع  رسپ  هلآ و 
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رهاظ نآ ، زادعب  هن  لبق و  هن  اجنآ ، رد  رگید  دش و  رهاظ  هظحل  کی  نآ ، رد  دیشروخ  هکنیمز  زا  ییاج  هرابرد  رمع ! يا  تفگ : فقـسا 
یماگنه تسا ؛ ایرد  نآ  مهدیم . ار  وت  خساپ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  سرپب . ناوج  نامه  زا  تفگ : رمع  هد . ربخ  نم  هب  دشن ،

: تفگ فقسا  تفرگن . رارق  اجنآ  رد  نآ  زا  سپ  هن  لبق و  هن  رگید  تفرگ و  رارق  نآ  رد  دیشروخ  رون )  ) تفاکش و لیئارساینب  يارب  هک 
. یتفگ تسرد  ناوج ! يا 

زا تفگ : رمع  تسا . تشهب  لها  ياههویم  هب  هیبش  ایند و  نامدرم  تسدرد  هک  هد  ربخ  نم  هب  يزیچ  هرابرد  رمع ! يا  تفگ : سپس  فقسا 
. سرپب ناوج  نامه 

هک یلاح  رد  دنریگیم ؛ نآ  زا  ار  دوخ  زاین  هدـمآ ، نآ  درِگ  ایند  مدرم  هک  تسا  نآرق  نآ  مهدیم . ار  وت  باوج  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
! ناوج يا  یتفگ ، تسرد  تفگ : فقسا  تشهب . ياههویم  تسا  هنوگ  نیمهو  دوشیمن  مک  نآ  زا  يزیچ 

113 ص : همان ، تیالو 
يا هلب ، دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سرپـب . ناوـج  ناـمه  زا  تفگ : دـنراد ؟ رد  اهنامـسآ ، اـیآ  وـگب  نم  هب  رمع ! يا  تفگ : فقـسا  سپس 
ادخ هب  كرش  نآ  ياهلفق  فقـسا ! يا  هلب ، دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دنراد ؟ لفق  اهرد ، نیا  ایآ  ناوج ! تفگ : دنراد . رد  اهنآ  فقـسا !

. تسا
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تسیچ ؟ اهلفق  نیا  دیلک  ناوج ! يا  یتفگ ، تسرد  تفگ : فقسا 

! ناوج يا  یتفگ ، تسرد  تفگ : دوشیمن . نآ  باجح  یهلا  شرع  زج  زیچ  چیه  هک  تسین  هّللا  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  تداهش 
نامه زا  تفگ : رمع  دوب .؟ نوخ  مادک  هدب ؛ ربخ  نم  هب  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  هک  ینوخ  نیتسخن  هرابرد  رمع ! يا  تفگ : سپس  فقسا 
دنزرف نوخ  نآ  دییوگیم - امـش  هک  هنوگنآ  ام ، اّما  مهدیم ؛ ار  وت  خساپ  نم  نارجن ! فقـسا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سرپب . ناوج 
نادـهِز تخیر ، نیمز  رب  هک  ینوخ  نیتـسخن  هکلب  تسین ؛ دـییوگیم ، امـش  هک  روط  نآ  مییوگیمن . تشک - ار  وا  شردارب  هک  دوـب  مدآ 

. یتفگ تسرد  ناوج ! تفگ : فقسا  نآ  دروآ . ایند  هب  ار  مدآ - رسپ  لیباق - هک  یماگنه  دوب ؛ اّوح 
رمع دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا ؟ اجک  یلاعتم  دنوادخ  وگب ، نم  هب  وت  رمع ! يا  تسا . هدنامیقاب  هلأسم  کی  تفگ : سپس  فقـسا 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  يزور  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  زا  و  مهدیم ، باوج  وت  هب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دش . كانمـشخ 
زا تفگ : يدش ؟ هداتسرف  اجک  زا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درک . مالس  دمآ و  وا  شیپ  ياهتـشرف  هک  میدوب  هلآ  هیلع و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درک . مالس  دمآ و  وا  دزن  رگید  ياهتـشرف  نآ ، زا  سپ  مراگدرورپ ؛ شیپ  زا  هناگتفه ، ياهنامـسآ 
دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیپ  يرگید  هتشرف  سپـس  مراگدرورپ ؛ شیپزا  هناگتفه ، ياهنیمز  زا  تفگ : يدش ؟ هداتـسرف  اجک  زا 

سپ مراگدرورپ ؛ دزن  زا  دیشروخ ، عولط  لحم  زا  تفگ : يدش ؟ هداتسرف  اجک  زا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درک . مالس 
مالس دمآ و  شروضح  هب  رگید  ياهتشرف  نآ ، زا 

114 ص : همان ، تیالو 
شیپ زا  دـنکیم ، بورغ  دیـشروخ  هک  ییاـج  زا  تفگ : يدـش ؟ هداتـسرف  اـجک  زا  دوـمرف : وا  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  درک .

تساناد . تمکح و  اب  وا  تسا و  دوبعم  نیمز  رد  و  تسا ، دوبعم  نامسآ  رد  تسا : اجنآ  اج و  نآ  اج و  نآ  ادخ  سپ  مراگدرورپ .
. تسین ناهنپ  وا  ملع  زا  يزیچ  ماهدمآ و  ناکم  ره  رد  مراگدرورپ  توکلم  زا  تسا : نیا  نآ  يانعم  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا 

. تسا هبترم  دنلب  هّزنم و 

یماش درم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  زا  یشخب 

؟ تسا ادخ  ردق  اضق و  ببس  هب  ماش ، هب  شرفس  ایآ  درک ، لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه 
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: دومرف ماما  تسا . هدش  باختنا  ترضح  نانخس  زا  ینالوط  يراتفگ  زا  سپ  شخب  نیا 
، ناشیارب تسا . هدرک  یهن  ار  نانآ  یهلا ، باذـع  زا  ندوب  رذـح  رب  ياربو  هداد ، نامرف  راـیتخا ، لاـح  رد  دوخ ، ناگدـنب  هب  هزنم ، دـنوادخ 

دشن ینامرف  ان  ینوبزو ، یگدروخ  تسکش  ِرَس  زا  داد و  دایز  شاداپ  مک ، رب  و  تشاذگن ، اهنآ  هدهع  رب  لکـشم  درک و  فیلکت  ار  ناسآ 
اهنامـسآ و درکن و  لزان  هدوهیب  ناگدنب ، يارب  ار  باتک  و  داتـسرفن ، يزاب  يارب  ار  ناربمایپ  دـیدرگن و  تعاطا  يراچانو  هارکا  رـس  زا  و 

رفاک هک  یناسک  رب  مّنهج  شتآ  زا  ياو  سپ  دـندش ؛ رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  دـیرفاین : چوپ  ار  تسا  ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و 
دناهدش . 

115 ص : همان ، تیالو 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریماهاتوک  نانخس 

هراشا

117 ص : همان ، تیالو 
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هاتوک  نانخس 

رگا تسا و  هدش  هدروآاهلَثَم  ییاسراپ و  اهدنپ و  يرونخس و  ياههنوگ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  هاتوک  نانخس  زا  یشخب  تمسق  نیا  رد 
. دوب سَب  باتک  یناسردوس  رد  ًاعطق  دوبن ، لصف  نیمه  زج  باتک  نیا  رد 

تمکح هناخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
ِنمؤُملا ؛ ِردَص  یف  اِهبِحاوَص  یلإ  نُکْسَتَف  جُرَْخت  یَّتَح  ِهِرْدَص  یف  ُجلْجَلَتَف  ِقفانُملا ، ِردَص  یف  ُنوکَت  َۀَمکِحلا  َّنإَف  َْکتَتأ  ّینأ  َۀَمْکِْحلا  ِذُخ 
راـنک رد  دوش و  جراـخ  اـت  دـنکیم  يرارقیب  وا  هنیـس  رد  تسا و  قفاـنم  هنیـس  رد  تمکح  هک  ریگب ؛ دـمآ  وت  شیپ  اـج  ره  زا  ار  تمکح 

. دریگ مارآ  نمؤم  هنیس  رد  شناتسود 

نمؤم هدش  مُگ  تمکح 

ِقافِّنلا ؛ ِلْهأ  ْنِم  َْولَو  َۀَمْکِْحلا  ِذُخَف  ِنِمْؤُملا  ُۀَّلاض  ُۀَمکِْحلاَو  ِباحَّسلا ،  َّرَمّرُمَت  ُۀَصرُفلاو  ٌۀَْبیَخ ، ُۀْبیَْهلا 
دارفا زا  هچ  رگا  ار  تمکح  سپ  تسا ؛ نمؤم  هتـشگمُگ  تمکح  درذگیم . ربا  روبع  دـننام  تصرف ، و  تسا ، هارمه ]  ] يدـیمون اب ]  ] سرت

. ریگب ارف ]  ] دشاب ورود 
118 ص : همان ، تیالو 

دنمشزرا شرافس  جنپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
اذإ مکنم  ٌدَحأ  َّنَییحَتْسَی  الَو  ُهَبَنذّالإ  ّنَفاخَی  الَو  هَّبَرّالإ  مُْکنِم  ٌدحأ  َّنَوُجرَیال  اًلْهأ  َِکلذل  َْتناک  ِلبإلا  َطابآ  اهیلإ  ُمْتبَرَضَْول  ٍسْمَِخب  مُکیصوا 
َنِم ِسأَّرلاَک  ِنامیْإلا  َنِم  َربَّصلا  َّنإَف  ِربَّصلِاب  مُْکیلَعَو  ُهَمَّلَعَتَی  ْنأ  َءیّـشلا  مَْلعَی  َْمل  اذإ  ٌدَـحأ  ّنَییحَتْـسَی  الَو  ُمَلْعَأ  َلوُقَی ال  ْنأ  ُمَْلعَی  اّمَع ال  َلـِئُس 

ُهَعَم ؛ َْربَص  ٍنامیإ ال  یف  الَو  ُهَعَم  َسأَر  ٍدَسَج ال  یَف  َْریَخ  الَو  ِدَسَْجلا 
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بـسانم دـینک ] تکرح  اهنآ  فرط  هب  ناباتـشو   ] دـینزب نارتش  لغب  ریز  هب  ناـشیوس ، هب  رگا  هک  منکیم  شرافـس  امـش  هب  ار  يزیچ  جـنپ 
، دنادیمن هک  يزیچ  هرابرد  رگا  دسرتن و  شهانگ  زا  زج  دشاب و  هتـشادن  دیما  شراگدرورپ  هب  زج  هجو  چیه  هب  امـش ، زا  کی  چیه  تسا .

ربص هک  دینک  هشیپ  ربص  و  دنکن ، مرـش  نآ  نتفرگ  دای  زا  دنادیمن ، يزیچ  یـسک  رگا  منادیمن و  دیوگب  هک  دنکن  مرـش  دـش ، لاؤس  وا  زا 
. دشابن نآ  هارمه  ربص  هک  ینامیا  رد  هن  تسین و  يریخ  چیه ] ، ] دشابن رس  هک  یندب  رد  تسا . ندب  هب  رس  دننامه  نامیا ، اب  شجنس  رد 

شیاتس رد  يور  هدایز 

وا هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  درک . يورهدایز  ترضح  نآ  شیاتـس  رد  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دزن  يدرم  دیوگیم : یعمـصا 
: دومرف درکیم  مهّتم  ار 

َکِسْفَن ؛ یف  ام  َقْوَفَو  ُلوُقَت ، ام  َنُود  انأ 
. مرتالاب تسا ، وت  نورد  رد  هک  نآ  زا  رتنییاپ و  ییوگیم  وت  هچنآ  زا  نم 

119 ص : همان ، تیالو 

ناسنا ره  شزرا 

: دومرف و 
ُُهنِسُْحی ؛ ام  ٍيْرما  ّلُک  ُۀَمیق 

. دنادیم کین  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  هب  صخش  ره  شزرا 
نآ اب  هک  درادن  دوجو  ینخس  درادن و  ییاهب  تسا  دنلب  سب  زا  نخس ، نیا  دیوگیم : هنع  هللا  یضر  باتک  فلؤم  نسحلاوبا ، یضر ، دیس 

. دوش هدیجنس 

يراگدنام

اَدلَو ؛ ُرَثکأَو  ًادَدَع  یقبأ  ِفیّسلا  ُۀّیقب ] ]
. تسا يرتشیب  نادنزرف  ياراد  رتراگدنام و  ریشمش  ناگدنامیقاب ] ]

منادیمن هملک 

هِلتاقم ؛ ْتَبیصا  يردأ » ال   » َلوَق كََرت  ْنَم 
. دسریم وا  كاله  دراذگ ، رانک  ار  منادیمن »  » نخس سک  ره 

دنملاس ریبدت 

ِمالُغلا ؛ ِدَلَج  ْنِم  ََّیلإ  ُّبَحَأ  ِخیَّشلا  ُيأَر 
( تسا ناوج  روضح  زا  رتهب  . ) دوشیم تیاور  زین ] . ] تسا ناوج  یکالاچ ] و   ] روز زا  رتهب  نم ، دزن  دنملاس  ریبدت 

120 ص : همان ، تیالو 

نیقی اب  باوخ 
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: مالسلا هیلع  دومرف  دنکیم ، يرادهدنز  بش  كانهودنا  ییادص  اب  جراوخ  زا  يدرم  دینش  هک  یماگنه 
ٍّکَش ؛ یف  ٍةالَص  ْنِم  ٌریَخ  ٍنیقَی  یلَع  ٌمَْون 

. تسا کش  اب  ندرازگ  زامن  زا  رتهب  نیقی ، اب  باوخ 

تیاور تفایرد  هویش 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ٌلِیلَق ؛ هَتاعُرَو  ٌْریثَک  ِْملِْعلا  َةاُور  َّنِإَف  ۀَیاوِر  َلْقَع  ٍۀَیاعِر ال  َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اذإ  َربَخلا  اُولِقعإ 

ملع ناگدننکلقن  هک  ارچ  ندرک ؛ لقن  يارب  ندرب  یپ  هن  دیـشاب ،) نآ  مهف  ددصرد   ) دـیرب یپ  نآ  هب  ّربدـت  يور  زا  دیدینـش ، يربخ  یتقو 
. دنکدنا شناگدننکّربدت  دایز و 

نوعجار هیلا  اناوهَّلل  انا  حیضوت  رد 

: دومرف َنوُعِجار ، » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل ، اَّنِإ  : » دیوگیم يدرم  دینش ، یتقو  و 
ِْکلُهلِاب ؛ اَّنِم  ٌرارقإ  َنْوُعِجار ، ِهیلإ  انلْوَقَو  ِْکلُملِاب  اّنِم  ٌرارقإ  ِهّلل  اَّنإ  اَنلوَق : َّنإ  اذه  ای 

ام فارتعا  میدرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  رگید ]  ] نخـس و  ادخ ]  ] ییاورنامرف هب  ام  فارتعا  مییادخ ، زا  مییوگیم  هک  ام  نخـس  صخـش ! يا 
. تسا يدوبان  هب 

121 ص : همان ، تیالو 

نخس نیرتدنمدوس 

نب یلع  نانمؤملاریما  هک  ینخـس  دننام  سک  چـیه  نخـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ  تفگیم : هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا 
: دوب نیا  نخس  نآ  و  مدربن . دوس  تشون ، میارب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

ْنُکَْیلَو َِکتَرِخآ  ْنِم  َتِلن  اِمب  َكُرورُـس  ْنُکَْیلَف  ُهَکِرْدـُِیل  ْنُکَی  َْمل  ام  َتْوَف  ُهُؤوُسَیَو  ُهَتْوُفَِیل  ْنُکَی  َْمل  ام  َْكرَد  ُهُّرُـسَی  ْدَـق  َءرَْملا  َّنإَف  ُدـَعب ، اَّمأ 
ِتْوَملا ؛ َدَْعب  امیف  کُّمَه  ْنُکَْیلَو  ًاعَزَج  ِْهیَلَع  َسَْأت  الَف  اْهنِم  َکَتاف  امَو  ًاحَرَف  ِِهب  ُْرثْکَت  الَف  َكاْینُد  ْنِم  َْتِلن  امَو  اْهنِم  َکَتاف  ام  یلَع  َکُفَسأ 

، دیـسریمن نآ  هب  هچ  نآ  نداد  تسد  زا  دـنکیم و  شداـش  تفریمن ، صخـش  تسد  زا  هـک  يزیچ  ندروآ  تـسد  هـب  یهاـگ  دـعب ، اـّما 
زا دوخ  ترخآ  زا  هچ ، نآ  يارب  تایتحاران  ياهتفای و  تسد  نادـب ] ، ] تترخآ زا  هچ  نآ  يارب  دـیاب  تايداش  سپ  دـیامنیم ؛ شتحاران 

هناباتیب دوریم ، تسد  زا  وت  يایند  زا  هچ  نآ  رب  نکن و  یناـمداش  داـیز  یباـییم ، تسد  تیاـیند  زا  هچ  نآ  ياربو  دـشاب  ياهداد ، تسد 
. دشاب گرم  زا  سپ  يارب  وت  تّمه  دیاب  روخم و  هصغ 

دارفا شیاتس  ربارب  رد 

: دومرفیم دندوتس ، شربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 
َنوُمَْلعَیال ؛ ام  اَنلرِفْغاَو  َنوُّنُظَی ، اَّمِم  ًاْریَخ  اْنلَعْجا  ّمُهَّللأ 

. شخبب ام  رب  دننادیمن  ار  هچ  نآ  هد و  رارق  دنرادنپیم ، هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادخ !
122 ص : همان ، تیالو 
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اهزاین ندش  هدروآرب  یگژیو  هس 

: دومرفیم
أَنْهََتل ؛ اِهلیجعَِتبَو  یسُنتل  اهِماتِْکتْسِابَو  مظْعِتل  اهِراغِْصتْسِاب  ٍثالَِثب : ّالإ  ِجئاوَحلا  ُءاضَق  ُمیقَتسَی  ال 

دوخ دزن   ] ات اهنآ  ندرک  ناهنپ  هب  دوش و  گرزب  ات  اـهنآ  ندرمـش  کـچوک  هب  دوشیمن : تسرد  زیچ  هس  اـب  زج  اـهزاین  ندرک  هدروآرب 
. دوشریذپلد تجاح ] بحاص  دزن   ] ات ناشماجنا  رد  تعرس  هب  دوش و  شومارف  صخش ]

نامزلا رخآ 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ِمِحَّرلاۀَلِـصِو ًامْرُغ  َۀـقَدَّصلا  َنوّدـُعی  ُفِْصنُملا  ّالإ  ِهیف  ُفَّعـُضی  الو  ُرِجافلا  ّالإ  ِهیف  ُفّرَُظی  الَو  ُلِحاملا  ّالإ  ِهیف  ُبَّرُقی  ٌنامَز ال  ِساَّنلا  یَلَع  یتأَی 

ِنایبِّصلا ؛ ِةَرامإَو  ِءامإلا  ِةَرَوشَِمب  ُناطلُّسلا  ُنوُکَی  َکلذ  َْدنِعَف  ِساّنلا  یَلَع  َۀلاِطتسإ  َةَدابِْعلاو  ًاّنَم 
فاصنااب صخـش  زج  دوشیمن و  هدرمـش ]  ] شوهاب راکدـب ، زج  و  دوشیمن ؛ بّرقم  نیچنخـس ، زج  نآ ، رد  هک  دـیآیم  یناـمز  مدرم  رب 

. دوشیمن هدرمش ]  ] فیعض
اب ییاورناـمرف ، ماـگنه ، نیا  رد  دـنروآیم . باـسح  هب  مدرم  رب  یگرزب  ار  تداـبع  ّتنم و  ار  محرهلـص  و  ناـیز ، ار  ادـخ  هار  رد  هقدـص 

. تسا ناکدوک  ینارمکح  نازینک و  تروشم 
123 ص : همان ، تیالو 

لد ینتورف  هنهک و  نهاریپ 

: مالسلا هیلع  دومرف  دندرک ، وگتفگ  شترضح  اب  نآ  هراب  رد  دش . هدهاشم  هدش  هلصو  هنهک و  ینهاریپ  مالسلا  هیلع  یلع  نت ]  ] رب
َنُونِمؤُملا ؛ ِِهب  يدَتقَیَو  ُسْفَّنلا  ِِهب  ّلذَتو  ُْبلَْقلا  َهل  ُعَشْخَی 

. دننکیم يوریپ  نآ  زا  نامیا ، اب  ياهناسنا  دوشیم و  لیلذ  یمدآ  سفن  نتورف و  لد  نآ ، ببس  هب 

راک زور  زورما ،

ْدَق اینُّدـلا  َّنإَو  الأ  ِّقَْحلا ، ِنَع  ُّدُـصَی  يوهلا  َعاّبتاو  َةرخآلا  یـسُنی  ِلمألا  َلوُط  َّنإَف  ِلمألا  َلوُطَو  يوَهلا  َعابِّتإ  يدـَْعب  ْنِم  مُْکیَلَع  یـشْخَأ  اـمَّنإ 
الَو ٌلمع  َمْوَْیلا  َّنإف  اینُّدلا  ِءانبأ  ْنِم  اُونوُکت  الَو  ِةَرخآلا  ِءاْنبأ  نِم  اُونوُکَف  نُوَنب  امُْهنِم  ٍةَدِحاو  ِّلُِکلَو  ۀَِلبقُم  ْتَءاج  ْدَـق  ُةَرِخآلاَو  ًةِربْدـُم  ْتَلََحترإ 

ُراَّنلا ؛ ُۀَیاْغلاَو  ُۀَّنَجلا  ُۀَْقبُّسلاو  قابِّسلا  ًادَغَو  ُرامْضِملا  َموَْیلاَو  َلَمَع ، الَو  ٌباسِح  ًادَغَو  َباسِح 
دراپـسیم و یـشومارف  هب  ار  ترخآ  زارد ، يوزرآ  هک  ارچ  مراد ؛ مـیب  زارد  يوزرآ  سفن و  ياوـه  يوریپزا  طـقف  امـش ، رب  دوـخ  زا  سپ 

نآ زا  مادک  ره  يارب  دمآ و  هدرک و  ور  ترخآ ، درک و  چوک  هدرک و  تشپ  ایند  دیشاب ! هاگآ  درادیم . زاب  قح  زا  سفن ، ياوه  زا  يوریپ 
ادرف تسین و  یباسح  تسا و  لمع  زور ]  ] زورما هک  ارچ  دیـشابن ؛ ایند  نادنزرف  زا  دیـشاب و  ترخآ  نادـنزرفزا  سپ ، تسا ؛ ینادـنزرف  ود ،

ِصخـش  ) نایاپ تشهب و  هزیاج  و  نتفرگ ، یـشیپ  ادرف ، تسا و  شـالت ] هقباـسم و   ] نادـیم زورما  تسین . راـک ] رد   ] یلمع تسا و  باـسح 
. تسا منهج  شتآ  هدنامبقع )

124 ص : همان ، تیالو 

توافتم نمشد  ود 
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ِبِرغْملاَو ِقِرْـشَملا  ِۀـَلزنَِمب  امُهَو  اهاداعو  َةَرِخآلا  َضَْغبأ  اهّالََوتَو  اینُّدـلا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِناِفلَتُْخم  ِنالیبَسَو  ِناتِوافَتُم  ِناَّوُدَـع  ةَرِخـآلاَو  اینُّدـلا  َّنإ 
ناتَّرَض ؛ ُدَعب  امُهَو  رخآلا  َنِم  دَُعب  ٍدِحاو  ْنِم  َبُرَق  امَّلُک  امُهَْنَیب  ٍشامَو 

زا دنک ، باختنا  دوخ  قیفر  ار  وا  درادـب و  تسود  ار  ایند  سک  ره  سپ  دـنفلتخم ؛ هار  ود  توافتم و  نمـشد  ود  ترخآ ، ایند و  یتسرد  هب 
کیدزن یکی  هب  هچ  ره  ود ، نآ  نایم  هدـننکتکرح  دـنبرغمو و  قرـشم  دـننام  هب  ود ، نآ  دـنکیم و  ینمـشد  نآ  اب  دراد و  ترفن  ترخآ 

. دنرگیدکی يووه  ود  نیا  ماجنارس ، دوشیم و  رود  يرگید  زا  دوش ،

ترخآ نارادتسود 

ایآ فون ! دومرف : سپس  درکیم ؛ هاگن  ناگراتس  هب  هدمآ ، نوریب  شرتسب  زا  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یبش  تفگ : یلاکب  فون 
: مالسلا هیلع  دومرف  مرادیب . نانمؤمریما ! يا  متفگ : رادیب ؟ ای  ياهدیباوخ 

، ًاراثِد َءاعُّدلاو  ًاراعِـش  َنآرُْقلاَو  ابیط  اهَءامو  ًاشاِرف  اَهباُرتو  ًاطاسب  َضرألا  اوُذّختإ  ٌموق  َِکئلوا  ِةَرِخآلا  یف  َنیبِغاّرلا  اینُّدلا  یف  َنیدِهاّزِلل  یبوُط 
ٌۀَعاس اهَّنإ  َلاقَف : ِلیَّللا  َنِم  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  ِلثِم  یف  َماق  مالـسلا  هیلع  َدواد  َّنإ  فون  ای  مالـسلا ، هیلع  ِحیـسَملا  جاْهنِم  یلَع  ًاضْرَق  اینُّدلا  اوُضَرَق  َُّمث 

، همان تیالو  ٍَۀبوُک  َبحاص  وأ  رُوبنُّطلا ) یِهو   ) ٍۀَبَطرع َبِحاص  وأ  ًاّیطرـش  وأ  ًافیرَع  وأ  ًاراَّشَع  َنوُکَی  ْنأ  ّالإ  َُهل  َبیُجتـساّالإ  ٌدبَع  اهیف  وُعدَـیال 
125 ص :

ُلبَّطلا ؛) یِهو  )
ار شبآ  و  رتسب ، ار  نآ  كاخ  و  شرف ، ار  نیمز  هک  دنتـسه  یهورگ  نانآ  ترخآ . نارادتسود  ایند و  رد  نایاسراپ  لاح  هب  اـشوخ  فون !
هب یندیشک  تسد  دندیشک ، تسد  ایند  زا  سپس  دناهدرک ؛ باختنا  ور  ششوپ  ار  اعد  نیریز و  هماج  ار  نآرق  هدیزگرب و  اراوگ  یندیشون 

ياهدنب هک  تسا  یتعاس  هظحل ، نیا  دومرف : تساخرب و  بش  زا  تعاس  نیا  دـننام  مالـسلا  هیلع  دواد  فون ! يا  مالـسلا . هیلع  حیـسم  شور 
ار مدرم  تاعالطا  هک  یـسک   ) هلیبق سیئر  نواعم  ای  ریگ ، جاب  وا  هک  نآ  زج  دوشیم . هدروآرب  شیارب  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ؛ اعد  نآ  رد 

. دشاب لبط )  ) هبوک بحاص  ای  روبنت )  ) هبطرع بحاص  ای  سیلپ  ای  دناسریم ،) سیئر  هب 

راگدرورپ تمحر 

َْملَو َءایْـشَأ  ْنَع  مَُکل  َتَکَـسَو  اهوُکِهَتنَتالف  َءایْـشأ  ْنَع  ْمُکاهَنَو  اهوُّدَتْعَت  الَف  ًادوُدُـح  ْمَُکل  َّدَـحَو  اهوعِّیَُـضت  الَف  َِضئارَف  مُْکیَلَع  َضَرَف  َهّللا  ّنإ 
اهُولَْبقاَف ؛ اِهب  ْمُکَمِحَر  مُکِّبَر  ْنِم  ًۀمحَر  اهوُفّلَکَتَت  الَف  ًانایِْسن  اهْعَدَی 

زواجت اهنآ  زا  سپ  دومن ؛ صّخـشم  ار  ییاهزرم  امـش  يارب  دیزاسن و  هابت  ار  اهنآ  سپ  درک ؛ بجاو  امـشرب  ار  یتابجاو  دـنوادخ ، انامه 
زا ار  اهنآ  هدش و  تکاس  ییاهزیچ  هرابرد  امش  ياربو  دینکن  یمارتحایب  اهنآ  هب  نآ ) ماجنا  اب  ، ) تشادزاب ییاهزیچ  زا  ار  امـش  دینکن و 

ینابرهم امـش  هب  نآ  اب  هک  تسا  ناتراگدرورپ  فرط  زا  یتمحر  دـیوشن . اهنآ  لّمحتم  تمحز  اب  سپ  تسا ؛ هدرکن  اهر  یـشومارف  يور 
. دینک لوبق  ار  نآ  سپ  هدومن ؛

126 ص : همان ، تیالو 

ایند يارب  نید  كرت  ماجرف 

ُْهنِم ؛ َّرَضأ  َوُه  ام  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َحَتَفّالإ  ْمُهاینُد  ِحالِْصتسِال  مِِهنید  ْنِم  ًاْئیَش  ُساّنلا  ُكُرتَیال 
رب تسا ، رتشیب  شررـض  ار  هچنآ  دـنوادخ ، هک  نآ  رگم  دـننکیمن ؛ كرت  ناشنید  زا  ار  يزیچ  دوخ ، ياـیند  عضو  يدوبهب  يارب  مدرم ،
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. دیاشگیم اهنآ 

دنمشناد ینادان 

ُهُعَْفنَیال ؛ ُهُملِع  ُهَعَمَو  ُهلْهَج ، ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاع  َّبُر 
. دشخبیمن يدوس  وا  هب  و  تسوا ؛ هارمه  ششناد  هک  نآ  لاح  هتشک ؛ ار  وا  شاینادان  هک  يدنمشناد  رایسب  هچ 

لد ياهیتفگش 

ُهَکَلْهأ ُعَمّطلا ، ِِهب  َجاه  ْنإَو  ُعَمَّطلا  ُهَّلَذَأ  ُءاجَّرلا ، َُهل  َحَنَـس  ْنإَف  اِهفالِخ  نِم  ٌدادـضأَو  ِۀَـمْکِحلا  َنِم  ٌداوَم  َُهلَو  ُُهْبلَق ، ِناْسنإلا  اذـه  یف  اـم  ُبَجْعأ 
ُهَلَغَـش ُفوخلا ، َهلاغ  ْنإو  َظُّفَحَّتلا  َیـسَن  اضّرلا  ُهَدَعـسأ  ْنإو  ُْظیَغلا  ِِهب  َّدَتـشإ  ُبَضَغلا ، َهل  َضَرَع  ْنإو  ُفَسَْألا  ُهلَتَق  ُسأَْیلا ، ُهَِکلَم  ْنإو  ُصرِحلا 

ْنإو ُءالَبلا  ُهَلَغَش  ُۀَقافلا ، ُْهتَّضَع  ْنإَو  ینِغلا  ُهاغطأ  ًالام ، َدافأ  ْنإو  ُعَزَجلا  ُهَحْـضَف  ٌۀَبیـصُم ، ُْهَتباصأ  ْنإو  ُةَّرغلا  ُهْتبَلَتْـسإ  ُرمألا  َُهل  َعَّستإ  ْنإو  ُرَذَحلا 
ٌدِسْفُم ؛ َُهل  ٍطارفإ  ُّلُکِو  ٌّرِضُم  ِِهب  ٍریصْقت  ُّلُکف  ُۀَنِْطبلا ، ُْهتّظَک  ُعَبَّشلا ، ِِهب  َرَطفأ  ْنإو  ُفعَّضلا  هب  َدَعَق  ُعوُجلا ، ُهَدهَج 

127 ص : همان ، تیالو 
دیما رگا  سپ  تساراد ؛ ار  اهتمکح  نآ  فلاـخم  زا  يدادـضا  تمکح و  زا  يرـصانع  هک  تسوا  بلق  ناـسنا ، نیا  رد  زیچ  نیرتتفگش 

. دزاسیم دوبان  ار  وا  صرح  دنک ، کیرحت  ار  وا  عمط  رگا  دنکیم و  لیلذ  ار  وا  عمط  دهد ، خر  شیارب 
يرای ار  وا  يدنـسرخ  رگا  دریگ . تخـس  وا  هب  مشخ  دیآ ، دیدپ  وا  رب  بضغ  رگا  دشکیم و  ار  وا  هودنا  دبای ، ّطلـست  وا  رب  يدـیما  ان  رگا 

یب دـبای ، یـشیاشگ  وا  رب  راـک  رگا  دزاـسیم . لوغـشم  ار  وا  زیهرپ  دـنک ، ریگلـفاغ  ار  وا  سرت  رگا  دـنکیم و  شومارف  ار  طاـیتحا  دـنک ،
او یـشکرس  هب  ار  وا  يزاینیب  دروآ ، تسد  هب  یلام  رگا  دزاسیم . اوسر  ار  وا  یباتیب  دسر ، وا  هب  یتبیـصم  رگا  دـیابریم و  ار  وا  یهّجوت 
وا هب  يریس  رگا  دیامنیم و  زجاع  ار  وا  فعض  دنک ، رغال  ار  وا  یگنسرگ  رگا  دنکیم . لوغشم  ار  وا  هودنا  دزگ ، ار  وا  رقف  رگا  درادیم و 
نآ هدننک  هابت  يور ، هدایز  ره  دناسریم و  نایز  نآ  هب  یهاتوک ، ره  دوش . راوشد  وا  رب  سفنت  هک  دنک  يراک  وا  اب  يرپمکـش  دنک ، هدایز 

. تسا

مالسلا مهیلع  تیب  لها 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
یلاغلا ؛ ُعِجرَی  اهیلإَو  یلاَّتلا  ُقَْحلَی  اِهب  یطْسُولا  ُۀَقرمنلا  ُنَْحن 

. ددرگیم زاب  وا  يوس  هب  هدننک ، هغلابم  دوشیم و  قحلم  نآ  هب  هدنام  بقع  هک  میتسه  ياهنایم  ي  اکتا ] لحم  اکّتم /[  ام 
128 ص : همان ، تیالو 

دیوش هدامآ  چوک ، يارب 

: تسا نیا  مالسلا  هیلع  ترضح  نانخس  زا 
ًادُؤَک ۀَبَقَع  مکَمامأ  َّنإَف  ِداَّزلا  َنِم  مُِکتَرـضَِحب  ام  ِِحلاِصب  اُوبلْقناَو  اینُّدـلا  یَلَع  َۀَـجْرُعلا  اوُِّلقأَو  ِلیحَّرلِاب  ْمُکیف  َيدُون  ْدَـقف  ُهّللا  مُکَمِحَر  اوّزَهََجت 
اّمإَو اهِرَْظنَم  ِۀَهارَکَو  اهِرَبَتُْخم  ِةَّدِشَو  اِهتَظاظَف  ْنِم  َُمتْوََجن  ِهّللا  َنِم  ٍۀَمْحَِرب  اَّمإَف  اهَدـْنِع  ِفُوقُولاَو  اْهیَلَع  ِّرَمَْملا  َنِم  َّدـُبال  ًۀَـفوُخَم  ًۀَـلئاه  َلِزانَمَو 

ًۀَّجَح ؛ ِْهیَلَع  ُهُرْمُع  َنوُکَی  ْنأ  ٍۀَْلفَغ  يذ  ِلُک  یلَع  ًةَرْسَح  اَهلایَف  ٌةاَجن ، اهَدَْعب  َْسَیل  ٍۀَکلَِهب 
هـشوت اب  دینک و  مک  ار  ایند  رد ]  ] فّقوت لیاسو  تسا . هدش  هداد  زاوآ  چوک ، يارب  امـش  نایم ]  ] رد هک  دیوش  هدامآ  امـش ! رب  ادـخ  تمحر 

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاـههاگفقوت و  رذگتخـس ] و   ] راومهاـن ياهندرگ  امـش  يورهبور  هک  ارچ  دـیدرگ ؛ زاـب  ادـخ ] يوس  هب  ، ] تسا امـش  دزن  هک  ییوکین 
یتخـس تنوشخ و  زا  يدنوادخ ، تمحر  اب  ای  سپ  داتـسیا ؛ اهنآ  دزن  درک و  رذگ  اهنآ  رب  دـیاب  ریزگان  هک  تسا  روآ  سرت  ازتشحو و 

ره رب  ترـسح  سپ ، دریذپ ؛] نایاپ  راک  ، ] تسین یتاجن  نآ  زا  سپ  هک  يدوبان  هطـساو  هب  ای  دیباییم و  تاجن  اهنآ  يامن  یتشز  هبرجت و 
. دشاب وا  هیلع  رب  لیلد  شرمع  هک  یلفاغ 

ییوگتسار هارمه  افو 

ُرَثْکأ َذّختإ  ٍنامَز  یف  انْحَبْصَأ  دََقلو  ُهنَع  ِباهّذلا  یف  ُعَجرَملا  َْفیَک  ُمَلعَی  نَم  ُرِدغَی  امو  ُْهنِم  یقْوأ  ًۀَّنُج  الَو  ًةاَجن  ُمَلعَن  الَو  ِقدّصلا  ُمَأُوت  ُءافَولا 
129 ص : همان ، تیالو  ُهّللا - ُمُهََلتاق  مَُهل - ام  ۀَلیحلا ، ّسِح  یلإ  ِلهَجلا  ُلهأ  مهَبَسَنو  ًاسیک  َّرَّشلا ، ِِهلهأ 

ِنیدلا ؛ یف  َُهل  َۀحیرَجال  ْنَم  اهَتَصُْرف  ُزِهَْتنَیَو  ٍةَرُدق  ِدَعب  نِم  اهُعدَیَف  ِهیهَنو  ِهّللا  َنِم  ٌِعنام  اهَنوُدو  ِۀَلیحلا  َهَجَو  بَّلُقلا  ُلَّوُحلا  يرَی  دَق 
رد تسا ، هنوگچ  تشگزاب  دـنادیم  هک  یـسک  مینادیمن . نآ  زا  رتهدـنرادهگن  يرپس  ینتفای و  ییاهر  تسا و  هارمه  ییوگتسار  اب  اـفو 
هبار اهنآ  نانادان ، هداد ، رارق  یکریز  ار  ترارـش  شنامدرم ، رتشیب  هک  میاهدـش  عقاو  يراـگزور  رد  اـم  دـنکیمن . تناـیخ  نآ  زا  رذـگ 

تروص روما ، ییاجهباج  هب  هاگآ  رکف و  بحاص  انامه  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  اهنآ  دـشکب - ار  اهنآ  ادـخ  دـنهدیم - تبـسن  یـسانشهراچ 
هک یـسک  دنکیم و  اهر  نآ ] ماجنا  رب   ] تردق زا  سپ  ار  نآ  دنیبیم و  تسه ، یهلا  یهن  رما و  زا  یعنام  نآ  هارمه  هک  یلاح  رد  ار  هراچ 

. درامشیم منتغم  ار  نآ  تصرف  درادن ، يزیهرپ  نید ، رد 

ایند رد  راک 

هَرمُع ینُفیف  ِهِسْفَن  یلَع  ُُهنَمأیو  َْرقَفلا ، ُفلخَی  ْنَم  یلع  یـشَخی  ِِهتَرخآ ، نَع  هاینُد  ْهتلَغَـش  ْدَق  اینُّدِلل  اینُّدلا  یف  ٌلِماع  نالِماع : اینُّدـلا  یف  ُساّنلا 
ُهُعَنْمَی ؛ ًاْئیَش  ُلأسَیال  ِهّللا  َدنِع  ًاکَلَم  َحَبصأَف  ٍلَمَع ، ِریَغب  اینُّدلا  َنِم  َُهل  يّذلا  هَءاجف  اهَدعب  اِمل  اینُّدلا  یف  َلِمَع  ُرَخآو  هِریَغ ، ِۀعَفنَم  یف 

تسا و هتـشادزاب  شترخآ  زا  ار  وا  وا ، يایند  و  دنکیم ] راک   ] ایند يارب  ایند ، رد  هک  ياهدـننک  راک  دـننک : یمراک  هنوگ  ود  ایند  رد  مدرم 
ماـمت يرگید  دوـس  رد  ار  دوـخ  رمع  سپ  تسا ؛ رطاـخ  هدوـسآ  شدوـخ  رب  رقف  زا  و  دـسرتیم ؛ رقف  زا  دراذـگیم ، یقاـب  هـک  یناـسک  رب 

؛ دنکیم راک  نآ ، زا  سپ  يارب  ایند  رد  هک  يرگیدو  دنکیم .
130 ص : همان ، تیالو 

رد ياهتـشرف  تروص  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هجیتن  رد  دیآیم ؛ وا  دزن  راک ، نودـب  تسه ، یهلا ) ریدـقت  رد   ) وا يارب  ایند  زا  هچنآ  سپ ،
. دراد زاب  وا  زا  ادخ  هک  دهاوخیمن  يزیچ  هدمآ ،

لمع ود  نایم  هلصاف 

ُهُرْجأ ؛ یقبَیَو  ُهتَنُؤَم  ُبهْذَت  ٌلَمَع  و  ُهتَِعبَت ، یقبَتو  ُهتََّذل  ُبَهذَت  ٌلَمَع  نیَلَمَع ، َْنَیب  َناّتَش 
یقاب نآ  شاداپ  دوریم و  نآ  یتخس  هک  يراک  دنامیم و  یقاب  شنایز  دوریم و  نآ  تّذل  هک  يراک  تسا ؟ هلصاف  لمع  ود  نایم  ردقچ 

. دنامیم

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  تیمولظم 

هیلع ترـضح  دـندرک . هاـگن  رگید  یخرب  هب  یخرب  هک  تفگیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  ینخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
: دومرف مالسلا 
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؟ ُبِذـکأ ینُوَرتأ  مکَْلیَو  هیَلَع ، ُبِذـکأ  ّینا  َنُولوُقَت  مُکَّنأ  َکلذ  َعَم  ینَغََلب  ْدَـقَو  ًامُولْظَمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  َِضُبق  ْذـُم  ُتلِز  اـم 
؟ ُبِذکأ نَم  یلَعَف 

نَع ُمتزَجَع  ٌملِعَو  اِهلهأ  ْنِم  اُونوُکَت  َملَو  اهنَع  ُمتبِغ  ٌۀَـجَْهل  ْنِکلَو  ُهَقَّدَـص  ْنَم  ُلَّوأ  انَأو  ِهّللا ؟ ِلوُسَر  یلَع  ْمأ  ِهب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوأ  اـنأَف  ِهّللا ؟ یلَعأ 
ٍنیح ؛ َدعب  ُهَأَبَن  َّنُمَلعََتلَو  ٌءاعِو  َُهل  َناک  َول  نَمَث  ِریَِغب  ٌلیَک  ذا  ِهلها ، نِم  اُونوُکَت  َمل  ِِهلمَح و 

وا رب  نم  دییوگیم  هک  دیـسر  نم  هب  نیا  دوجو  اب  ماهدوب و  مولظم  دش ، هتفرگ  شفیرـش ) ناج   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یتقو  زا 
نامگ ایآ  امش ! رب  ياو  مدنبیم . غورد 

131 ص : همان ، تیالو 
ربمایپ رب  ای  دروآ . نامیا  وا  هب  هک  متـسه  یـسک  لّوا  نم ، هک  یلاح  رد  ادخ ؟ رب  ایآ  مدنبب ؟ غورد  یـسک  هچ  رب  مدـنبیم ؟ غورد  دـینکیم 

نآ لها  دیدوب و  بیاغ  نآ  زا  ربمایپ ] میلعت  ماگنه   ] هک تسا  ینابز  اّما  درک ؛ قیدصت  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  لّوا  نم  هک  نآ  لاحو  ادخ ؟
نآ يارب  رگا  هتبلا ] [ ؛ دوب رایتخا  رد  اهب  یب  ياهنامیپ  هک  ارچ  دیتشادن ؛ ار  شتقایلو  دیدوب  ناوتان  شنتـشادرب  زا  هک  تسا  یـشناد  دیدوبن و 

تسناد . دیهاوخ  ینامز  زا  سپ  ار  منانخس ] یتسرد  و   ] نآ ربخ  قیقحت  هب  و  دشیم : تفای  یفرظ 
. تفگیم نخس  یناهنپ  درکیم و  تولخ  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیوگب  تساوخ 

اههدنهد زردنا 

: مالسلا هیلع  دومرف  ددنخیم . يدرم  دینش  ياهزانج ، عییشت  لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
مُهؤبن َنوُعِجار ، اْنَیلإ  ٍلیلَق  اَّمَع  ٌرفَـس  ِتاْومألا  َنِم  يَرن  يذـّلا  َّنأَکَو  َبَجَو  انِریَغ  یلَع  اهیف  َّقحلا  َّنَأکَو  َبتُک  اـنِریَغ  یلَع  اـهیف  َتوَملا  َّنأَـک 

ٍۀَِحئاَج ؛ ِّلُِکب  اْنیمُرَو  ٍۀَظِعاو  َّلُک  انیَسَن  ْدَق  مهَثاُرت  ُلُکَأنو  مُُهثادجأ ،
هک ییاههدرم  ایوگ  هدـش و  بجاو  اـم  ریغ  رب  نآ  رد  قح  تیاـعر ]  ] هک نیا  لـثم  تسا و  هدـش  هتـشون  اـم  ریغ  يارب  اـیند  رد  گرم  اـیوگ 
ره انامه  میروخیم . ار  ناشثاریم  مینکیم و  ناشیاهروگ  رد  ار  نانآ  دـندرگیم . زاب  ام  يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاسم  مینیبیم ،

. میاهتفرگ رارق  یگرزب  تبیصم  ره  فده  هدرک ، شومارف  ار  ياهدنهد  دنپ 
132 ص : همان ، تیالو 

نخس هدایز  لام و  هدایز 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
نَع َلَزَعَو  ِِهناِسل  ْنِم  َلْضَفلا  َکَسمأَو  ِِهلام  ْنِم  َلْـضَفلا  َقَْفنأَو  ُُهتَقیلَخ  ْتَنُـسَحَو  ُُهتَریرَـس  ْتَحَلَـصَو  ُهبْـسَک  َباـطَو  ِهِسْفَن  یف  َّلَذ  نَِمل  یبوُط 

ۀَعِْدب ؛ یلإ  بسنی  َْملَو  ُۀَنُّسلا  ُْهتعسَوَو  ُهَّرَش  ِساّنلا 
درک قافنا  ار  شلام  هدایز  دش . بوخ  شقالخاو  وکین ، وا  ناهنپ  و  كاپ ، شدمآ  رد  و  راوخ ، دوخ ، نورد ]  ] رد هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 
هداد تبسن  تعدب  هب  و  دش ] ربمایپ  شور  وریپ   ] تفرگرب رد  ار  وا  تنس  تشاد . رود  مدرم  زا  ار  شا  يدب  تشاد و  هگن  ار  شنابز  هدایز  و 

. دشن
. دناهدومن لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نیشیپ  نخسو  نخس ، نیا  مدرم ، زا  ياهّدع  دیوگیم : هنع  هللا  یضر  نسحلاوبا  یضر  دیس 

ادخ يربنامرف 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
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ُهَّنِإَف ِهّللا  ِۀَعاط  ِّزِع  یلإ  ِهّللا  ِۀَیِصعَم  ِّلُذ  ْنِم  لَّوَحَتَْیلَف  ٍلَْذب ، ریَغ  ْنِم  ًۀَعاطَو  ٍلام  ِریَغ  ْنِم  یًنِغَو  ٍناطلُـس  ِریَغ  ْنِم  ًۀبیَهَو  ٍةَریـشَع  ِالب  ًاّزِع  َدارأ  نَم 
هَّلُک ؛ َِکلذ  ُدِجَی 

زا دیاب  دهاوخیم ، لام  شـشخب  ِنودب  يرادربنامرف  و  لام ، نودـب  يزاین  یب  و  ینارمکح ، نودـب  ِتّهبا  و  لیماف ، نودـب  ِتّزع  سک ، ره 
. تفای دهاوخ  ار  اهنیا  همه  هک  ددرگرب  وا  تعاطا  فرش  هب  ادخ  ینامرفان  يراوخ 

133 ص : همان ، تیالو 

لمج گنج  زا  سپ 

: مالسلا هیلع  دومرف  دوب ، هدیشک  تسد  لمج  گنج  زا  هک  یماگنه 
ماّیأ یف  ِمایِّصلاَو  ِةالَّصلا  ِنَع  َّنهُدوُعُقَف  َّنِهنامیإ  ُناصُقن  اّمأَف  ِظوظُحلا ، ُصقاَون  ِلوُقُعلا ، ُِصقاون  ِناـمیإلا ، ُِصقاَون  َءاـسِّنلا  َّنإ  ِساـّنلا  َرـشاعَم 

ْنِم ِفاصنألا  یَلَع  ُّنُُهثیراوَمَف  َّنِهِظوُظح  ُناصُقن  اّمأَو  ٍلُجَِرب  ِنیَتأرمإ  ُةَداهشَو  ِنیَّدلا  یف  ّالإ  َّنُهل  َةَداهَـش  الَف  َّنُهلوُقُع  ُناصُقن  اَّمأَو  َّنهِـضیِح 
ِلاجِّرلا ؛ ِثیراوَم 

زامن و زا  اهنآ  ندیـشک  تسد  ناشنامیا ، ندوب  مامتان  اّما  تسا ؛ مامتان  ناـش  هرهب  ماـمتان و  ناـشلقع  ماـمتان و  ناـشنامیا  ناـنز  مدرم ! يا 
تسین و لوبق  ضرق  دروم  رد  زج  اهنآ  یهاوگ  هک  تسا  نیا  اهنآ  لـقع  ندوب  ماـمتان  اـّما  تسا ؛ ناـشهناهام  تداـع  ياـهزور  رد  هزور 

. تسا نادرم  ثرا  فصن  اهنآ  ثرا  نوچ  اهنآ ، هرهب  ندوب  مامتان  اّما  تسا ؛ درم  کی  یهاوگ  ربارب  نز ، ود  یهاوگ 

دب نانز  زا  زیهرپ 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ِرَْکنُملا ؛ یف  َنْعَمطَیال  یَّتَح  ِفوُرعَملا  یف  َّنُهوُعیُطتالَو  ٍرَذَح  یلَع  َّنِهِرایِخ  ْنِم  اُونوُکَو  ِءاسِّنلا  َرارِش  اوُقَّتإ 

عمط تشز ، راک  شهاوخ  رد  ادابم  دـینکن  تعاطا  اهنآ  زا  بوخ ، راک  رد  دـینک و  طایتحا  اـهنآ  ناـبوخ  زا  دـیزیهرپب و  رورـش  ناـنز  زا 
. دننک

134 ص : همان ، تیالو 

نز درم و  تریغ 

ٌنامیإ ؛ ِلُجَّرلا  ُةَریغَو  ٌرفُک  ِةَأرَملا  ُةَریِغ 
. تسا نامیا  زا  درم  تریغ  و  رفک ، نز  تریغ 

مالسا فیرعت 

هراشا

ُرارقإلاَو ُرارقإلا ، َوُه  ُقیدصَّتلاَو  ُقیدصَّتلا ، َوُه  ُنیقَیلاَو  ُنیقَیلا ، َوه  ُمیلسَّتلاو  ُمیلسَّتلا ، َوُه  ُمالسإلا  یلبَق . ٌدَحأ  اْهبْسنَی  َْمل  ًۀَبِسن  َمالسالا  َّنَبِـسنَأل 
ُلَمَعلا ؛ َوُه  ُءادَألاو  ُءادَألا ، َوُه 

. دشاب هدرکن  فیرعت  نم  زا  شیپ  سک  چیه  هک  منک  فیرعت  ياهنوگ  هب  ار  مالسا 
، فارتعا فارتعا و  انامه  قیدصت  تسا و  ندرک  لوبقو ]  ] قیدصت نامه  نیقی  تسا و  نیقی  نامه  میلست  و  میلـست ، زا  تسا  ترابع  مالـسا 
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. تسا هفیظو  هب  لمع  نامه  ادا  و  ندرک ، تخادرپو ]  ] ادا زا  تسا  ترابع 

نامیا مالسا و 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
الَو ِحِراوَجلِاب  ٌلَمَعَو  ِْبلَقلِاب  ٌدـقَعَو  ِناسِّللِاب  ٌرارقإ  ُنامیإلاَو  ًاِملـسُم  ُنوُکَی  یتَح  انمؤم  نوکیالو  ًانِمؤم ، ُنوکَی  الو  ًاِملـسُم  ُلُجّرلا  ُنوکَی  دَـق 

ُهَتمَّمَت ؛ ُهَترَتَس  اذإو  ُهَتمَّظَع  ُهَترَّغَص  اذإَو  ُهَتأَّنَه  هَتلَّجَع  اذإَف  ُهُریتْسَتو ، ُهُریغصَتَو  ُُهلیجعَت  ٍثالَِثب ؛ ّالإ  ُفوُرعَملا  ُّمتَی 
. تسین نمؤم  دشابن ، ناملسم  ات  تسین و  نمؤم  یلو  تسا ؛ ناملسم  درم ، یهاگ 

رد  ] تعرـس تفـص : هس  اب  رگم  دوشیمن ؛ لماک  بوخ  راک  اهمادنا . اب  ندرک  راک  بلق و  اب  نامیپ  و  نابز ، اب  رارقا  زا  تسا  ترابع  نامیا 
ندرمش کچوک  نآ ، ماجنا ]
135 ص : همان ، تیالو 

یتقو ياهدرک و  شگرزب  يدرمش ، کچوک  ار  نآ  یتقو  ياهدرک و  شریذپلد  يداد ، ماجنا  عیرـس  ار  نآ  یتقو  نآ . ندرک  ناهنپ  و  نآ ،
. ياهدناسر شنایاپ  هب  يدرک ، ناهنپ  ار  نآ 

ربکتم لیخب و  ياهیگژیو 

ِةَرِخـآلا یف  ُبَساـُحیو  ِءارَقُفلا  َشیع  اینُّدـلا  یف  ُشیعَیَف  َبلَط  ُهاَّیإ  يذَّلا  ینِغلا  ُهَتاـفَو  َبرَه  ُهنِم  يذَّلا  َرقَفلا  َلَجعَتـسا  يذَّلا  ِلـیخَبِلل  ُتـبِجَع 
نَِمل ُْتبِجَعَو  ِهّللا  َقلَخ  يرَی  َوُهَو  ِهّللا  یف  َّکَش  نَِمل  ُْتبِجَعَو  ٌۀَـفیج ، ًادَـغ  َوُهَو  ًۀَـفُطن  ِسمَألِاب  َناک  يذَّلا  ِرِّبکَتُمِلل  ُتبِجَعَو  ِءاینغالا  َباسِح 

ِءاقَبلا ؛ ِراد  ِكِراتَو  ِءانَفلا  ِراد  ِِرماِعل  ُتبِجَعَو  یلوالا  َةَأشَّنلا  يرَی  َوُهَو  يرخالا  َةَأشَّنلا  َرَکنَأ  نَِمل  ُتبِجَعَو  ُتوُمَی  ْنَم  يرَی  َوُهَو  َتوُملا  َیِسَن 
ایند رد  اذـل  دـهدیم . تسد  زا  دـبلطیم  هک  ار  يزاین  یبو  دزادـنایم ، شیپ  دزیرگیم ، نآ  زا  هک  ار  يرادان  هک  منکیم  بجعت  لـیخب  زا 
دوب ياهفطن  زورید  هک  يّربکتم  زا  متفگش  رد  دوشیم و  هدیشک  باسح  وا  زا  نایاراد ، دننام  ترخآ  رد  و  دنکیم ، یگدنز  نارادان  دننام 

زا منکیم  بجعت  دنیبیم و  ار  ادـخ  ياههدـیرفآ  هک  یلاح  رد  دـنکیم ؛ کش  ادـخ  رد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  تسا و  يرادرم  ادرف  و 
ار تمایق ]  ] رگید شیادیپ  هک  یسک  زا  منکیم  بّجعت  دنیبیم و  دریمیم  هک  ار  یسک  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ شومارف  ار  گرم  هک  یسک 

. یگنادواج هناخ  هدنراذگاو  يدوبان و  هناخ  هدننک  دابآ  زا  متفگش  رد  دنیبیم و  ار  لّوا  شیادیپ  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ راکنا 
136 ص : همان ، تیالو 

راک رد  یهاتوک  هجیتن 

ٌبیصَن ؛ ِِهلامَو  ِهِسْفَن  یف  ِهِّلل  َسَیل  ْنَمیف  ِهِّلل  َۀَجاَح  الَو  ِّمَهلِاب  َِیُلتبا  ِلَمَعلا ، یف  َرَّصَق  نَم 
زاین تسین ، ياهرهب  ادخ  يارب  شلام  ناج و  رد  هک  یسک  هب  دنوادخ ، دوشیم و  راتفرگ  هودنا  هب  دنک ، یهاتوک  راک ، ماجنا  رد  هک  یسک 

. درادن

تسا رام  لثم  ایند 

: دومرف داب - وا  رب  ادخ  تمحر  هک  یسراف -  ناملس  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
یلإ اهیف  َراص  امَّلُک  َِلقاعلا  َءرَملا  َّنِإَف  اْهنِم  َُکبَحـصَی  ام  ِۀِّلِقل  اهیف  ُکبِجُعی  اَّمَع  ْضِرعَأَف  اهُّمَـس  ٌلـِتاق  اـهُّسَم  ٌنَِّیل  ِۀَّیَحلا  ُلَـثَم  اینُّدـلا  َلَـثَم  َّنِإ 

اِهقارِفب ؛ َتنَْقیأ  نإ  اهَموُمُه  َْکنَع  َْعدَو  ٍهوُرکَم ، یلإ  اهنِم  ُْهتَصَخْشأ  ٍروُرُس 
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هک ارچ  نک ؛ يرود  دـنک ، داش  ار  وت  هچنآ  زاایند  رد  سپ ، تسا ؛ هدنـشک  نآ  ّمس  اّما ] ، ] مرن نآ  سمل  تسا . رام  لـثَم  اـیند ، لـثَم  اـنامه 
. دهد چوک  دنـسپان  هب  يداش  نآ  زا  ار  وا  ایند  دیآ ، رد  يداش  هب  نآ  رد  هاگ  ره  لقاع ، درمو  تسا  كدنا  دشاب ، هارمه  وت  اب  ایند  زا  هچنآ 

. راذگاو دوخ  زا  ار  شیاههودنا  يراد ، نآ  زا  ییادج  هب  نیقی  رگا  و 
137 ص : همان ، تیالو 

امرس ياهتنا  ادتبا و 

ُقِرُوی ؛ ُهُرخآو  ُقِرُحی  ُُهلَّوأ  ِراجشَألا ، یف  ِِهلعِفَک  ِنادبَألِاب  ُلَعفَی  ُهَّنإَف  ِهِرِخآ ، یف  ُهوَّقََلتَو  ِِهلَّوأ ، یف  َدرَبلا  اُّوقََوت 
ناتخرد اب  هک  دـهدیم  ماجنا  ار  يراـک  ناـمه  اهندـب  اـب  هک  ارچ  دـینک ؛ تاـقالم  ار  نآ  شرخآ  رد  دـیزیهرپب و  نآ  يادـتبا  رد  امرـس  زا 

. دنایوریم گرب  نآ  رخآ  دنازوسیم و  نآ  ِلّوا  دنکیم .

راگدیرفآ یگرزب 

ِکْنیَع ؛ یف  ُقُولخَملا  ُرُغصَی  كَدنِع ، َِقلاخلا  مِّظَع 
. دنوشیم کچوک  ترظن  رد  ناگدیرفآ  رامشب ، گرزب  دوخ  دزن  ار  راگدیرفآ 

هلیحو ینکش  نامیپ  یشکرس ،

. ُرْکَملاَو ُثکَّنلاَو  ُیْغَبلا  ِهّللا : ِباتِک  یف  ِساّنلا  یلَع  اهُعِجرَم  ٍلاصِخ  ُثالَث 
ُرْکَْملا ُقیِحَی  َو ال  یلاعت : َلاقو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  یلاعَت : َلاـقَو  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُُکیَْغب  اـمَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  یلاـعَت : ُهّللا  َلاـق 

ِِهلْهَِأب ؛ اَّلِإ  ُئِّیَّسلا 
. هلیح ینکش و  نامیپ  یشکرس ، تسا : مدرم  رب  ادخ - باتک  رد  شتشگ - زاب  هک  تسا  تداع  هس 

طقف دنکش ، نامیپ  سک  ره  سپ  : » دومرف یلاعتم  يادخ  و  تسا » امش  دوخ  نایز  هب  طقف  امش  یشکرس  مدرم ، يا  : » دومرف یلاعتم  دنوادخ 
«. دریگیمن ارف  ار  شبحاص  زج  یسک  تشز ، هلیح  و  : » دومرف و  تسا » هتسکش  دوخ  نایز  رب 

138 ص : همان ، تیالو 

هشوت نیرتهب  اوقت 

: مالسلا هیلع  دومرفو  دمآرد  هفوک  فارطا  ِياهربق  رب  تشگزاب ، نیفص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 
ُلاومَألا اّمأو  ْتَحُِکن  دَقَف  ُجاوزألا  اّمأو  ْتَنِکُـس  دَقَف  ُروُّدلا  اّمَأ  ِۀَشحَولا ! َلهأ  اَی  ِةَدحَولا  َلهَأ  ای  ۀـَبرُغلا  َلهأ  ای  ِۀـَبرُّتلا  َلهأ  ای  رُوبُقلا  َلهأ  ای 

ِداّزلا َریَخ  َّنأ  ْمُکوُرَبخَأل : ِمالَکلا  یف  مَُهل  َنِذأ  َول  اّمَأ  َلاقَف : ِِهباحْـصأ  یلإ  َتَفَتلا  َُّمث  مُکَدـنِع ؟ ام  ُرَبَخ  امَف  انَدـنِع  اـم  ُرَبَخ  اذـه  ْتَمُِّسق . ْدَـقَف 
يوقَّتلا ؛

، نارـسمه دـندیزگ . انکـس  ار  اههناخ  اّما  تشحو ! یلاها  يا  ییاهنت ! یلاها  يا  تبرغ ! راید  یلاها  يا  كاخ ! یلاها  يا  اهروگ ! یلاها  يا 
ور سپس  تسیچ ؟ تسا ، امـش  دزن  هچنآ  شرازگ  تسا . ام  دزن  هچنآ  شرازگ  تسا  نیا  دش . میـسقت  اهییاراد  و  دندمآ ، رد  جاودزا  هب 

نیرتهب هک  دـندادیم  ربخ  امـش  هب  نیقی  هب  دـشیم ، هداد  هزاجا  نتفگ  نخـس  رد  اهنآ  هب  رگا  دیـشاب . هاگآ  دومرف : درک و  دوخ  ناراـی  هب 
. تسا يراگزیهرپ  هشوت 
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ترخآ يادوس  رازاب  ایند 

: مالسلا هیلع  دومرف 
َو ِهّللا  ءاَّبِحأ  ُدِجـسَم  اِهب ، َظَّعتإ  ْنَِمل  ٍۀَـظِعوَم  ُرادَو  اْهنِم  َدَّوََزت  ْنَِمل  یًنِغ  ُرادو  اـهنَع  َمِهَف  نَِمل  ٍۀَِـیفاع  ُرادو  اهقَّدَـص  ْنَِمل  ٍقدِـص  ُراد  اینُّدـلا  َّنإ 

ْتَدانو اِهْنیَِبب  َْتنَذآ  ْدَـقَو  اهُّمُذَـی  اذ  ْنَمَف  َۀَّنَجلا  اهیف  اوُحبَرو  َۀـمحَّرلا ، اهیف  اوُسَتکإ  ِهّللا  ِءاِیلوأ  ُرَجتَمَو  ِهّللا  ِیحَو  ُطبهَمو  ِهّللا  ِۀـِکئالَم  یّلـصُم 
139 ص : همان ، تیالو  ٍۀَعیجَِفب  ْتَرکَْتبا  َو  ٍۀَِیفاِعب  ْتَحارَو  روُرُّسلا  یلإ  اهِروُرُِسب  مُُهتقَّوَشو  اِهئالَِبب  ْمَُهل  ْتّلثَمَف  اهَلهأو  اهَسْفَن  ْتَعَنو  اِهقارِِفب 

اُوقَّدَصف مُهترَّذحَو  اوُرکَذَـف  اینُّدـلا  مُهترَّکَذ  ِۀَـمایِقلا ، َموَی  نوُرَخآ  اهَدِـمَحَو  ۀَـمادَّنلا  ةادَـغ  ٌلاجِر  اهَّمَذَـف  ًاریذَْـحتَو  ًافیوَْختَو  ًابیهَْرتَو  ًابیغَرت 
یتَم مأ  َکتوْهَتـسا ؟ یتَم  َکیلَع ؟ ۀمّرجتملا  َیِه  مَأ  اهیَلَع  ُمِّرجَتُملا  َتنَأ  اهُّمذت ؟ َِمب  اهِروُرُِغب  ّرَتغُملا  اینُّدِلل  ُّماّذـلا  اهُّیأ  ایَف  اوُظَعَّتاَف ، مُْهتَظَعَوَو 

، َءافّـشلا ُمَُهل  یغبَت  ْکیَدَِـیب ؟ َتضَّرَم  مَکَو  کّیَفَِکب ؟ َتللَع  مَک  يرَّثلا ؟ َتَحت  َِکتاهَّمُأ  ِعِجاضَِمب  مأ  یلَبلا ؟ َنِم  َِکئابآ  ِعِراصَِمبأ  َکتَّرَغ ؟
َکعَرصَم ؛ هِعَرصَِمبَو  َکَسفَن  اینُّدلا  ِِهب  ََکل  ْتلَّثَم  ْدَق  َِکتَبَلَِطب  هیف  ْفعسَت  ْملَو  ُکقافشإ ، مُهَدحأ  عَفنَی  َْمل  َءاَّبِطألا  ُمَُهل  ُفِصوَتْستَو 

تیفاع يارس  دنک ، كرد  ار  داد ] ربخ  هچ   ] نآ هک  یصخش  يارب  یتسار و  هناخ  دنک ، قیدصت  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  ایند ، هک  یتسرد  هب 
و ادخ ، ناقشاع  هاگهدجس  تسا . زردنا  يارس  دریذپ ، دنپ  هک  يدرف  يارب  يزاین و  یب  هناخ  دریگرب ، هشوت  نآ  زا  هک  یسک  يارب  و  تسا ،

نت هب  یهلا  تمحر  سابل ]  ] نآ رد  هک  تسا  ادـخ  نارادتسود  دتـس  داد و  لحم  ادـخ و  یحو  دورف  ياج  ادـخ و  ناگتـشرف  ِزاـمن  لـحم 
شندش ادج  هک  یلاح  رد  دیوگیم ؛ ار  شدب  یـسک  هچ  سپ ، دندرب ؛ هرهب  ار  تشهب  نآ  رد  و  دـندروآ ] تسد  هب  ار  یهلا  تمحر   ] هدرک
شیامن ناشیارب  ار ] ترخآ  يراتفرگ   ] شايراتفرگ اب  درک و  یفرعمار  شایلاـها  دوخ و  داد و  رد  ادـن  دوخ ، يرود  هب  هدومن و  مـالعا  ار 

يارب اهنیا ] همه  . ] دروآ ون  یتبیـصم  نادادـماب  تشذـگ و  یتسردـنت  اب  بش  دومن  قیوشت  یعقاو ]  ] يداش هب  ار  نانآ  دوخ  يداش  اب  داد و 
زور رد  رگید  یخرب  دـننکیم و  شهوکن  ار  وا  ینامیـشپ ، اـب  ادرف  ینادرم  سپ  تسا ؛]  ] نتـشاد رذـح  رب  ندـیناسرت و  دـیدهت و  قیوشت و 
اهنآ داد و  زردنا  نانآ  هب  دندرک . رواب  اهنآ  تشاد و  ناشرذح  رب  دندش . روآدای  اهنآ  دروآ و  ناشدای  هب  ایند  دنیاتسیم . ار  نآ  تمایق 

هب ياهدروخ ! بیرف  نآ  هعدخ  هب  هک  ایند  يوگدب  يا  سپ  دنتفریذپ ؛
140 ص : همان ، تیالو 

ار وـت  یک  اـی  درک  نادرگرـس  ار  وـت  تقو  هچ  دـنادیم ؟ مرجم  ار  وـت  وا  اـی  يرامـشیم  مرجم  ار  وا  اـیآ  ییوـگیم ؟ ار  شدـب  تلع ]  ] هچ
يرای تَفَک  ود  اب  ردق  هچ  كاخ ؟ ریز  تناردام  ياههاگباوخ  هب  ای  تناردپ ؟ ياهربق ]  ] نداتفا كاخ  رب  ياهاج  یگدیسوپ  هب  ایآ  تفیرف ؟

؟ يدرک اوادم  تتسد ، ود  اب  ردق  هچ  و  يدومن ؟
تتساوخرد اب  دناسرن و  دوس  مادکچیه  هب  وت  يزوسلد  یلو ]  ] يدرکیم بلط  وراد  ناکـشزپ  زا  ناشیارب  یتساوخیم و  افـش  اهنآ  يارب 

. درک مسجم  ار  تايدوبان  وا ، يدوبان  اب  و  مسجم ، ار  وت  دوخ  هدنیآ ] شتشونرسو ،  ] وا اب  وت  يارب  ایند  يدناسرن . يدادما  ضرم ،]  ] نآ رد 

نادنزرف ییاراد و 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ٍماوقِأل ؛ امُهُعَمجَی  ْدَقَو  ِةرِخآلا  ُثرَح  ُِحلاَّصلا  ُلَمَعلاَو  اینُّدلا  ُثرَح  َنُونَبلاَو  ُلاَملا 

. تسا هدرک  عمج  ییاههورگ  يارب  ار  ود  نیا  دنوادخ ، هاگو  تسا  ترخآ  تشک  کین ، راک  و  ایند ، تشک  نارسپ ، ییاراد و 

ایند نتشاد  تسود 

ُُهلانَیال ؛ ءاجَرَو  ُهُکِرُدیال  لَمأو  هُّبُغیال  ّمَه  ٍثالَِثب : اْهنِم  َطاتلإ  اینُّدلا  ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل  نَم 
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و تسوا ] هارمه  هشیمه  و   ] دـنکیمن شاهنهک  هک  یهودـنا  دوش : هارمه  نآ  زا  زیچ  هس  اـب  دـشاب ، صیرح  اـیند  یتـسود  هب  شلد  سک  ره 
. دباین تسد  نآ  هب  هک  يدیما  و  دسرن ، نآ  هب  هک  ییوزرآ 

141 ص : همان ، تیالو 

هتشرف يادن 

بارَخِلل ؛ اُوْنباَو  ءانَْفِلل  اوُعَمجاَو  ِتْوَمِلل  اوُِدل  ٍمْوَی : ِّلُک  یف  يداُنی  ًاکَلَم  ِهِّلل  ّنإ 
. دیزاسب ندش  بارخ  يارب  دینک و  عمج  ندش  دوبان  يارب  دییازب و  ندُرم  يارب  دهدیم : ادن  زور  ره  هک  دراد  ياهتشرف  دنوادخ 

راذگ هناخ 

اهَقَتْعأَف ؛ ُهَسفن  َعاتبإ  ٌلُجرَو  اهََقبوأَف  ُهَسفَن  َعاب  ٌلجَر  ِنالُجَر : اهیف  ُساَّنلاَو  ٍّرَقَم ، ِراد  یلإ  ٍّرَمَم  ُراد  اینُّدلا 
رد هتخورف ؛ اهشهاوخ ] يوریپ  اب   ] ار دوخ  ناج ]  ] هک يدرم  دـناهنوگ : ود  نآ  رد  مدرم  تسا و  تماقا  هناـخ  يوس  هب  رذـگ  يارـس  اـیند ،
. تسا هدومن  دازآ  ار  نآ  سپ  هدرک ؛ يرادیرخ  یهلا ] نیمارف  زا  يرادربنامرف  اب   ] ار شناج  هک  يدرف  تسا و  هدرک  كاله  ار  نآ  هجیتن ،

یقیقح یتسود 

ِِهتافَوَو ؛ ِهتَْبیَغَو  ِهتَبِْکن  یف  ٍثالَث : یف  ُهاخأ  َظَفحَی  یَّتَح  ًاقیدَص  ُقیدَّصلا  ُنوُکَی  ال 
: دیامن تظفاحم  دروم  هس  رد  شردارب  زا  هک  نیا  رگم  دشابیمن ؛ تسود  تسود ،

. شگرم رد  و  شندوبن ، رد  شتبیصم ، رد 
142 ص : همان ، تیالو 

رکُش رافغتسا و  هبوت ، اعد ،

ْمَرُْحی َْمل  رافِغتـسإلا  َیطعُأ  ْنَمَو  ُلوبَقلا  مَرُحی  مل  َۀـبّوتلا  َیطعُأ  ْنَمَو  ُۀـَباجإلا  مَرُحی  مل  َءاعُّدـلا ، َیطعُأ  نَم  ًاَعبرأ . ْمَرُحی  مل  ًاـعبْرأ  َیِطعُأ  نم 
یلاعت َلاقو  ْمَُکل » ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  : » ِءاعُّدـلا یف  یلاعَت  ُهّللا  َلاق  ِنآرُقلا ؛ یف  َکلذ  ُقیدـصَتَو  ُةداـیّزلا  ْمَرُحی  مل  َرکُّشلا  َیطعُأ  ْنَمَو  ُةرفغملا 

 « ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  : » ِرکّـشلا یف  یلاعَت  َلاق  َو  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  : » ِرافِغتـسِإلا یف 
: َِۀبوَّتلا یف  یلاعَت  َلاقَو 

ْمِْهیَلَع ؛» ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب ، َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  اَمَّنِإ  »
، دوشیمن مورحم  تباجا  زا  دوش ، هداد  وا  هب  اعد  قیفوت  سک  ره  دـش . دـهاوخن  مورحم  زیچ  راهچ  زا  دوش ، هداد  وا  هب  زیچ  راهچ  سک  ره 

ندـش هدوشخب  زا  دوش ، هداد  نتـساوخ  شزرمآ  وا  هب  سک  ره  دـش و  دـهاوخن  مورحم  هبوت ]  ] لوـبق زا  دوـش ، اـطع  هبوـت  وا  هب  سک  ره  و 
. تسا هدش  قیدصت  نآرق  رد  بلطم  نیا  تشگ و  دهاوخن  مورحم  ینوزف  زا  دوش ، هداد  يرازگرکـش  سک ، ره  هب  و  دش . دـهاوخن  مورحم 

لمع سک  ره  و  دومرف : شزرمآ  بلط  هرابرد  یلاعتم ، يادخ  منک و  تباجا  ار  امـش  ات ]  ] دـیناوخب ارم  دومرف : اعد  هرابرد  یلاعتم  دـنوادخ 
يادخ و  تفای . دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ  ار  ادخ  دـهاوخب ، شزرمآ  ادـخ  زا  سپـس  دراد ؛ اور  یمتـس  دوخ  هب  تبـسن  ای  دـهد  ماجنا  یتشز 

: دومرف هبوت  هرابرد  یلاعتم ، يادـخ  و  درک . مهاوخ  دایز  ار  امـش  ياطع ]  ] ًامتح دـیرازگ ، رکـش  رگا  دومرف : يرازگرکـش  هراـبرد  یلاـعت ،
دنوادخ سپ  دننکیم ؛ هبوت  يدوز  هب  سپـس  هداد ؛ ماجنا  تشز  راک  ینادان ، ببـس  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  ادخ ، فرط ]  ] زا هبوت  انامه ،

دریذپیم .] ار  اهنآ  هبوت   ] ددرگیم و زاب  ناشیارب 

همان www.Ghaemiyeh.comتیالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 98زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


143 ص : همان ، تیالو 

نز داهج 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  و 
ِلُّعبَّتلا ؛ ُنسُح  ِةأرَْملا  ُداهجَو  ُمایّصلا ، ِنَدَبلا  ُةاکَزَو  ٌةاکَز ، ٍءیَش  ِّلُِکلَو  ٍفیعَض  ِّلُک  ُداهج  ُّجَحلاو  ّیقَت  ِّلُک  ُنابُرق  ُةالَّصلا 

. تسا هزور  ندب ، تاکز  تسا و  یتاکز  زیچ ، ره  يارب  تسا و  ناوتان  ره  داهج  ّجح ، و  دنوادخ ،] هب   ] راکزیهرپ ره  یکیدزن  ببـس ]  ] زامن
. تسا رهوش  اب  ندرک  ترشاعم  بوخ  نز ، داهج  و 

ینیزگیاج

ِۀَّیطَعلِاب ؛ َداج  ِفَلَخلِاب  َنَقیَأ  ْنَمَو  ِۀَقَدَّصلاب ، َقزِّرلا  اُولِْزنَتسإ 
. دنکیم لذب  ار  هیده  دشاب ، هتشاد  نیقی  ینیزگياج  هب  سک  ره  و  دیروآ ، نییاپ  نداد ]  ] هقدص اب  ار  يزور 

کمک هزادنا 

هراشا

ِۀَنوُؤَملا ؛ ِردَق  یلَع  ُۀَنوُعَملا  ُلَْزُنت 
. دوشیم لزان  ناسنا  جرخ  رادقم  هب  کمک 

يورهنایم

َدَصَتقا ؛ ٌءُرمإ  َلاع  امَو  ِْشیعلا ، ُفِصن  ُریدْقَّتلا 
، درک يور  هنایم  هک  یسک  و  تسا ، یناگدنز  زا  یمین  روما ،]  ] ندرک دروآرب 

144 ص : همان ، تیالو 
. دشن ریقف 

لایع یمک 

ِنیَراسَیلا ؛ ُدَحَأ  ِلایعلا  ُۀَِّلق 
. تسا يزاین ] یب  و   ] یناسآ ود  زا  یکی  لّفکت ، تحت  دارفا  یمک 

یتسود

ِلقَعلا ؛ ُفِصن  ُدُّدَوَّتلا 
ص144 همان ؛  تیالو  تسا . لقع  زا  یمین  یتسود  نداد  ناشن 

هودنا
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ِمرَهلا ؛ ُفِصن  ُّمَهلا 
. تسا يریپ  زا  یمین  هودنا ،

ربص

ُهُرجأ ؛ َطبَح  ِۀَبیصُملا  َدنع  ِهِذِخَف  یلَع  َبَرَض  ْنَمَو  ِۀَبیصُملا ، ِردَق  یلَع  ُربَّصلا  ُلَْزُنی 
. دوشیم هابت  ششاداپ  دنز ، دوخ  نار  رب  تبیصم ، تقو  سک  ره  و  دوشیم ، لزان  تبیصم  هزادنا  هب  ربص ،

یعقاو هزور  زامن و 

یقْمُحلا اُوبیع  مُهُراـطفإَو . ِساـیکألا  ُموـَن  اذَّبَح  ءاـنَعلا . اـّلإ  ِهِماـِیق  ْنِم  َُهل  َسَیل  مئاـق  ْنِم  ْمَکَو  أَـمَّظلا  اـّلإ  ِهِمایِـص  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاـص  ْنِم  مَک 
145 ص : همان ، تیالو  مِهِمایقَو ، مِهِمایِصب 

َنیّرتغُملا ؛ َنِم  ِضرألا  ِلهأ  ِةَدابِع  نم  ُلَضفأ  ٍنیقَی  یلع  ٌموََنل  ِهّللاَو 
وا يارب  یتخـس  زج  شزامن ، زا  هک  یناوخ  زاـمن  رایـسب  هچ  تسین و  ياهرهب ]  ] یگنـشت زج  وا  يارب  شاهزور  زا  هک  يراد  هزور  رایـسب  هچ 
اب باوخ  مسق ، ادخ  هب  دـنریگیم . بیع  اهنآ ] هب   ] دوخ زامن  هزور و  اب  ناقمحا  تسا . بوخ  هچ  ناشراطفا  كریز و  دارفا  باوخ  تسین .

. تسا نیمز  لها  ناگدروخ  بیرف  ِتدابع  زا  رتهب  متح  هب  نیقی ،

ابر زا  زیهرپ 

؛ ءاْملَظ ٍۀَْلَیل  یف  ءادوَس  ةافَص  یلَع  ِلمنَّلا  ِبیبَد  ْنِم  ِۀّمُألا  ِهِذه  یف  یفْخأ  ابِّرَلل  َۀمسَّنلاَأَربَو  َۀّبَحلا  َقَلَف  يذَّلاَوَف  مُِکتالِماعُم  یف  ابّرلا  اُولُکَأتال 
رب هچروم  نتفر  هار  زا  تّما ، نیا  رد  اـبر  دروآ ، دوـجو  هب  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  مسق  دـیروخن . اـبر  ناتیاهدتـس  داد و  رد 

. تسا رتناهنپ  کیرات ، بش  رد  فاص ، هایس  گنس 
یکی نخس  ود  نیا  هک  تسین  تفگـش  دوشیم و  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  دیوگیم : هنع  هللا  یـضر  یـضر  دیس 

. دنریگیمرب عبنم  کی  زا  دنشِوَر و  کی  هب  ود  ره  هک  ارچ  دزیمایب ؛ مه  اب  هار  ود  نیا  دوش و 

الب عفد  اعد و 

ِءاعُّدلِاب ؛ َءالَبلا  اوُعَفداَو  ِةاکَّزلِاب  مَُکلاْومأ  اُونِّصَحو  ِۀَقَدَّصلاب  مُکَنامیإ  اوُسوُس 
. دینک عفد  اعد  هلیسو  هب  ار  الب  دیرادهگن و  تاکز  تخادرپ ]  ] اب ار  ناتیاهلام  دیهد و  تروص  رس و  ار  ناتنامیا  نداد ، هقدص  اب 

146 ص : همان ، تیالو 

لیمک هب  شرافس 

: تسا نیا  لماک ) روطهب   ) یعخن دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نانخس  زا 
. درب نوریب  نابایب  يوس  هب  تفرگ و  ار  متـسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  تفگ : دایز  نب  لیمک  هک  درک  لـقن  حـلاص  یبا 

: دومرف سپس  دیشک ؛ یقیمع  سفن  دیسر ، ارحص  هب  هک  یماگنه 
ٍةاَجن ِلیبَس  یلَع  ٌمِّلَُعتُمَو  ّینّابَر  ٌِملاعَف  ٌۀـَثالَث : ُساّنلا  ََکل . ُلُوقَأ  ام  یّنَع  ْظَفحاَف  اهاعْوأ  اهُریَخَف  ٌۀَـیِعْوَأ  َبُولُقلا  ِهِذـه  َّنِإ  داـیِز ! نب  لـْیمُک  اـی 

َنِم ٌریخ  ُْملِعلا  دایِز ! نب  لیمُک  ای  ٍقیثَو . ٍنکُر  یلإ  اوُؤَجلَی  َْملَو  ِملِعلا  ِرُوِنب  اُوئیـضَتسَی  َْمل  ٍحیر ، ِّلک  َعَم  َنُولیمَی  ٍقِعان . ِّلک  ُعابتَأ  ٌعاعَر ؛ ٌجَمَهَو 
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َنِم ٌریخ  ُْملِعلا  دایِز ! نب  لیمُک  ای  ٍقیثَو . ٍنکُر  یلإ  اوُؤَجلَی  َْملَو  ِملِعلا  ِرُوِنب  اُوئیـضَتسَی  َْمل  ٍحیر ، ِّلک  َعَم  َنُولیمَی  ٍقِعان . ِّلک  ُعابتَأ  ٌعاعَر ؛ ٌجَمَهَو 
. ِِهب ُناُدی  ٌنید  ِملِعلا  ُۀَـفِرعَم  دایِز ! نب  لیمُک  ای  ِقافنإلا . یلَع  وُکزَی  ُملِعلاو  ُۀَـقَفَّنلا  ُهُصقنَت  ُلاملاَو  َلاملا ، ُسُرَحت  َتنأو  َکُسُرحَی  ُْملِْعلا  ِلاملا .

. هیلَع ٌموکحَم  ُلاْملاو  ٌمِکاح  ُملِعلاَو  ِِهتافَو  َدعب  ِۀثودحُألا  َلیمَجو  ِهتایَح  یف  َۀَعاّطلا  ُناسنإلا  ُبِسکَی 
َّنإ اه  ٌةَدوُجوَم . ِبُولُقلا  یف  مُُهلاْثمَأَو  ٌةَدوُقفَم  مُُهنایعا  ُرْهّدـلا . َیَِقب  ام  َنوقاب  ُءامَلُعلاَو  ٌءایْحَأ  مُهَو  ِلاومَألا  ُناّزُخ  َکَـلَه  داـیِز ! نب  لـیمُک  اـی 
ِهّللا ِمَِعِنب  ًارِهظَتـسُمو  اینُّدِلل  ِنیّدلا  ََۀلآ  اًلِمْعَتـسُم  ِهیَلَع  ٍنُومأَم  َریَغ  ًانَِقل  ُبیـصأ  یَلب  ًۀَلَمَح . َُهل  ُْتبَـصأ  َول  ِهِرْدَص ) یلإ  َراشأو   ) ًاّمَج ًاملَِعل  انُهاه 

147 ص : همان ، تیالو  ِهِجَجُِحبَو  ِهِدابِع  یلَع 
ًاموُْهنَم ْوا  َكاذالَو  اذال  الأ  ٍۀَهبُـش ؛ نِم  ٍضِراع  ِلَّوِأل  ِِهْبلَق  یف  ُّکَّشلا  ُحِدَـقنَی  ِِهئایغإ ، یف  َُهل  َةَریـَصب  ـال  ِّقَحلا  ِۀَـلَمَِحل  ًاداـقنُم  ْوأ  ِهئاـِیلْوَأ ، یلَع 
ُتوُمَی َِکلذک  ۀَِمئاَّسلا . ُماعنَألا  امِهب  ًاهَبَـش  ُبَرقأ  ٍءیَـش ، یف  ِنیّدلا  ِةاعُر  ْنِم  اْسَیل  ِراخِّدإلا ، َو  ِعمَجلِاب  ًامرغُم  ْوأ  ِةَوهَّشِلل  ِدایِقلا  َسلَـس  ِةَذَّللاب 

ْمَکَو ُُهتانَِّیبَو ، ِهّللا  ُجَـجُح  َلُْطبَت  اّلَِئل  ًاروُمْغَم  ًاِیفاخ  ْوأ  ًادوُهْـشَم  ًارِهاَظ  اَّمإ  ٍۀَّجُِحب  ِهِّلل  ِمئاق  ْنِم  ُضْرألا  ُولَْختال  یَلب ، َّمُهّللَأ  ِهیِلماـح . ِتْوَِمب  ُملِعلا 
یف اهوُعَرزَیو  مُهئارُظن  اهوُعِدُوی  یَّتَح  ُهتانَِّیبَو  ُهَجَجُح  ُهّللا  ُظَـفحَی  مِِهب  ًارْدَـق . َنوُمَظْعـألاَو  ًادَدَـع  َنوُّلَقَـألا  ِهّللاَو  َکـِئلوُأ  َکـِئلوُأ ، َنیأَو  اذ ،
ُْهنم َشَحوَتـسا  اـم  اوُِـسنأو  َنُوفَرتُـملا  َرَعوَتـسا  اـم  اُونالَتـساَو  ِنیقَیلا  َحُور  اوُرَـشابَو  ِةَریـصَبلا  ِۀَـقیقَح  یلَع  ُملِعلا  مِِهب  َمَجَه  مِهِهابْـشأ . ِبوـُُلق 

. یلعَألا ِّلَحَملِاب  ٌۀَقَّلَعُم  اهُحاوْرأ  ٍناْدبأب  اینُّدلا  اُوبِحَصَو  َنُولِهاجلا 
. مِِهتَیْؤُر یلإ  ًاقْوَش  ْهآ  ْهآ  ِِهنید . یلإ  ُةاعُّدلاَو  ِهِضْرأ  یف  ِهّللا  ُءافَلُخ  ِکئلوا 

َْتئِش ؛ اذإ  ْفِرَصنإ 
رطاخ هب  نم  زا  میوگیم ، وت  يارب  ار  هچنآ  تسا . اهنآ  نیرتهدـنریگرب  رد  اهنآ  نیرتهب  هک  تسا  یفورظ  اهلد  نیا  دایز ! نب  لیمک  يا 

: دناهتسد هس  مدرم  راپسب .
رون زا  دنوشیم . لیامتم  يداب  ره  اب  هک  هدننز  دایرف  ره  ناوریپ  تفص ،) سگم  مگ /(  رد  رـس  هدوت  تاجن و  هار  يوجـشناد  ینّابر و  ملاع 

نآ لاح  درادیم ، هاگن  ار  وت  شناد  تسا . لام  زا  رتهب  شناد ، دایز ! نب  لیمک  يا  دـناهدربن . هانپ  ینئمطم  هیاـپ  هب  هتفرگن و  ییانـشور  ملع 
، ملع نتـسناد  دایز ! نب  لیمک  يا  دوشیم . دایز  شـشخب ، اب  ملع  هک  یلاـح  رد  دـهاکیم ؛ ییاراد  زا  هنیزه  يرادیم . ساـپ  وتار  لاـم  هک 

تسا یماو 
148 ص : همان ، تیالو 

هب ار  ریخ  رکذ  شگرم ، زا  سپ  راـگدورپ و  يرادربناـمرف  شایناگدـنز  رد  یمدآ  نآ  هلیـسو  هب  دوـشیم . هداد  شاداـپ  نآ  ربارب  رد  هـک 
. دوشیم ییاورنامرف  لام  رب  تسا و  اورنامرف  شناد ، دروآیم . تسد 

زا ناشیاهمسج  دـناهدنز . نادنمـشناد  تسه  راگزور  ات  اّما ]  ] دـناهدش دوبان  دـناهدنز  هکنیا  اب  لاوما  ناگدـنروآ  درگ  دایز ! نب  لیمک  يا 
هنیـس هب  هراشا  و  تسا - ياهتـشابنا  شناد  اج ، نیا  رد  نیقی  هب  هک  شاب  هاگآ  دراد . دوجو  اـهلد  رد  ناـشیا  ياـهلاثم  تسا و  هتفر  تسد 
يارب ار  نید  گرب  زاس و  هک  نئمطم ، ریغ  شوهاب  يدرف  هب  هلب  متفاییم . یناگدـننک  لـمح  نآ  يارب  شاـک  يا  دومن - شیوخ  فیرـش ] ]
یـسک ای  مروخیم  رب  دریگیم ، کمک  وا  نارادتسود  دض  رب  شنیهارب  زا  وا و  ناگدنب  دض  رب  ادخ  ياهتمعن  زا  و  دربیم ، راک  هب  ایند 

رثا وا  لد  رد  کش  دـهد ، يور  هک  ياههبـش  نیتسخن  اـب  درادـن ، یتخانـش  نآ  ندـناسر  ناـیاپ  هب  رد  تسا ؛ ّقح  نـالماح  رادربناـمرف  هک 
ای دنتوهـش ، مار  تّذـل و  هب  صیرح  هک  مروخیم ] رب  یناسک  هب   ] ای دنتـسین ] شناد  نیا  هتـسیاش ،  ] نآ هن  نیا و  هن  شاب  هاـگآ  دراذـگیم ؛

[ هتـسد  ] ود نیا  هب  هیبـش  نیرتکـیدزن  دنتـسین ، نید  ناـظفاح  زا  هورگ ]  ] ود نیا  دـن ، لاـم ]  ] ندرک هریخذ  عـمج و  هدادلد  هـک  یناـسک ] ]
. دریمیم شنالماح  گرم  اب  شناد ، هنوگ  نیا  دناهدنرچ . نایاپراچ 

نیهارب و ات  دوشیمن ، یهت  مانمگ - ناهنپ و  ای  دـید  رد  اراکـشآ و  ای  دزیخ - اـپ  هب  ادـخ  يارب  لـیلد  اـب  هک  یـسک  زا  نیمز  ایادـخ ! يرآ ،
. دنانیرتگرزب تلزنم  رد  و  نیرتمک ، ددـع  رد  مسق ، ادـخ  هب  نانآ  دـنیاجک ؟ دادـعت و  هچ  نانیا  ددرگن و  لطاب  دـنوادخ  نشور  ياههناشن 

تـشک دوخ  دـننام  ِلد  رد  دـنارذگ و  تناما  هب  دوخ  ياهدـننامه  دزن  هک  ماگنه  نآ  ات  ار - شیاهناهرب  ّهلدا و  اـهنآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
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ظفح دننک -
149 ص : همان ، تیالو 

. درک دهاوخ 
. دناهدش هارمه  نیقی  حور  اب  تسا و  هدروآ  موجه  اهنآ  هب  یقیقح ، شنیب  ساسا  رب  شناد 

هارمه اـیند  رد  دـناهتفرگ و  سنا  دـنراد ، تشحو  نآ  زا  ناـنادان  هچنآ  هب  دـناهتفای و  مرن  دنرامـشیم ، تخـس  اهنارذـگشوخ  ار  هچنآ 
، هآ دنیوا . نید  هب  ناگدننک  توعد  شنیمز و  رد  ادخ  نانیشناج  نانآ  تسا . هتسباو  دنلب  هاگیاج  نآ  هب  ناشیاه  حور  هک  دنتسه  ییاهندب 

. اهنآ رادید  قوش  زا  هآ ،
. ورب یتساوخ ، هک  هاگره  لیمک !

نابز

ِِهناِسل ؛ َتَْحت  ٌءُوبخم  ُءرَملا 
[. دوشیمن هتخانش  دیوگن ، نخس  ات   ] تسا هتفهن  شنابز  ریز  درم 

یمدآ تلزنم 

ُهَرْدَق ؛ فِْرعَی  َْمل  ٌؤرمإ  َکَلَه 
. دش دوبان  تسنادن ، ار  دوخ  شزرا  هک  یصخش 

خلت ای  نیریش  ینایاپ 

ٌةَُّرم ؛ وأ  ٌةَْولُح  ٌۀِبقاع  ٍءيِرمإ  ّلِکل 
. دراد خلت  ای  نیریش  ینایاپ  یسک  ره 

150 ص : همان ، تیالو 

دور تسد  زا  هچنآ 

ْنُکَی ؛ َْمل  ْنَأَکََربْدأ  امَو  ٌرابدإ ، ٍِلبْقُم  ِّلُِکل 
. تسا هدوبن  ییوگ  دنک ، تشپ  هچ  ره  دراد و  یندرک  تشپ  ياهدنروآ ، ور  ره 

تسا شیامزآ  ایاده 

ِۀَِبقاعلا ؛ یف  ًادوُمْحَم  اهُّلُک  امَو  ٌۀَنِتف  ایاطَعلا  ُرَثکأ 
. درادن هدیدنسپ  نایاپ  اهنآ  همه  و  تسا ، شیامزآ  اههیده  رتشیب 

خلت ربص 

ٍقیطُِمب ؛ َُهل  ٌّلُک  امَو  ٌُّرم ، ِّقَحلا  ِءاطْعِإل  ُربَّصلا 
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. دنکیمن لّمحت  ار  نآ  سک  همه  تسا و  خلت  قح ، نداد  يارب  ییابیکش 

ابیکش يزوریپ 

ُنامَّزلا ؛ ِِهب  َلاط  ْنإَو  َرَفَّظلا ، ُرُوبَّصلا  ُمَدعَیال 
. دوش ینالوط  نآ  نامز  هچرگ  دهدیمن ؛ تسد  زا  ار  يزوریپ  تسا ، هشیپ  ربص  هک  یسک 

راک ندیدنسپ 

ْمُهَعَم ؛ ِهیف  ِلخاَّدلاَک  ٍمْوَق  ِلْعِِفب  یضاَّرلا 
. تسا هارمه  راک  نآ  رد  نانآ  اب  هک  تسا  یسک  دننام  ددنسپب ، ار  یهورگ  راک  هک  یسک 

151 ص : همان ، تیالو 

لطاب ره  يارب  هانگ  ود 

ِِهب ؛ اضِّرلا  ُمثإَو  ِِهب ، ِلَمَعلا  ٌمثإ  نامثإ : ٍلطاب  یف  ِلخاد  ِّلُک  یلَع 
. نآ ندیدنسپ  هانگ  و  نآ ، ماجنا  هانگ  دراد : هانگ  ود  دوش ، دراو  یلطاب  راک  رد  هک  سک  ره 

توافتم ياهتساوخرد 

ٌَۀلالَض ؛ امُهادْحإ  َْتناک  اَّلإ  ِناتَوعَد  ْتَفَلَتخا  ام 
. تسا یهارمگ  ود  نآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  دنکیمن ؛ ادیپ  فالتخا  مه  اب  توعد  ود  هاگچیه ] ]

ماهدرکن دیدرت  قح  رد 

ُُهتیرُأ ؛ ُْذنُم  ِّقَْحلا  یف  ُتْکَکَش  ام 
. مدرکن دیدرت  نآ  رد  دش ، هداد  ناشن  نم  هب  ّقح  هک  یماگنه  زا 

دشن هتفگ  غورد  نم  هب 

یب ؛ َّلُض  الَو  ُتلَلَض  الو  ُتبِذُک  الَو  ُتبَذَک  ام 
. دشن هارمگ  یسک ] زین   ] نم هلیسو  هب  مدشن و  هارمگ  دشن و  هتفگ  غورد  زین ]  ] نم هب  متفگن و  غورد 

متس هدننک  عورش 

ٌۀَّضَع ؛ ِهِّفَِکب  ًادَغ  يدابلا  ِملاّظِلل 
. تسا ندیزگ  تسد  هدننک ، زاغآ  رگمتس  يارب  تمایق ] ي   ] ادرف

152 ص : همان ، تیالو 

چوک
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ٌکیشَو ؛ ُلیحَّرلا 
. تسا کیدزن  چوک ،

نانیمطا

أَمظَی ؛ َْمل  ٍءاِمب  َِقثَو  نَم 
[. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  تیاده  همشچ  بآ ، زا  روظنم  . ] دش دهاوخن  هنشت  دشاب ، هتشاد  نانیمطا  یبآ  هب  هک  یسک 

قح ربارب  رد  نداتسیا 

َکَلَه ؛ ِّقَْحِلل  ُهَتَحفَص  يدبأ  ْنَم 
. دوشیم دوبان  دتسیاب ،] نآ  ربارب  رد  دنک /[  رهاظ  قح  يارب  ار  شاهرهچ  سک  ره 

نامیپ دهع و 

اهِداتْوَأ ؛ یف  ِمَمِّذلاب  اوُمِصعَتسإ 
[. دییامن راوتسا  ار  نامیپ  دهع و  طیارش  دینز /[  گنچ  شیاهخیم  رد  اهنامیپ  هب 

يربنامرف

ِِهَتلاهَِجب ؛ َنورَذُعت  ْنَم ال  ِۀَعاِطب  مُْکیَلَع 
. دیرادن يرذع  شنتخانشن ، رد  هک  دیربب  نامرف  یصخش  زا  تسامش  رب 

153 ص : همان ، تیالو 

تیاده تریصب و 

ُْمتیَدَتها ؛ نإ  ُْمتیدُه  ْدَقَو  ُْمترَْصبأ ، ْنإ  ُْمتْرُِّصب  دَق 
. دیاهدش ییامنهار  دیریذپب ، تیاده  رگا  دیاهدش و  هداد  ییاسانش  دینک ، زاب  مشچ  رگا  نیقی ، هب 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تیصو 

: دز تبرض  ار  وا  هیلع  هّللا  ۀنعل  مجلم  نبا  هک  ماگنه  نآ  شرمع ، نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  راتفگ  زا  یتمسق 
ِسمَألِاب انأ  ٌّمَذ . مُکالَخَو  ِنیَدوُمَعلا  ِنیَذـهاوُمیقأ  ُهَتَّنَـس . اوُعِّیَُـضت  ـالَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدّـمُْحمَو  ًاْئیَـش  ِهّللاـِب  اوُکِرُْـشت  اـّلأ  ْمَُکل  یتَّیِـصو 

َأ ال : » ٌۀَنَـسَح مَُکل  ُوُهَو  ٌَۀبُْرقیلُْوفَْعلاف  ُفعأ  ْنإَو  يداعیم  ُءانَفلاَف  َْنفأ  ْنإَو  یمَد  ُّیلَو  انَأَف  َقبأ  ْنإ  ْمُُکقِرافُمًادَـغو . مُکل  ٌةَربِع  َموَیلاَو  مُُکبِحاص 
ْمَُکل ؛ » ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت 

هب ار  هیاپ  ود  نیا  دیربن . نایم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هریس  دیهدن و  رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امـش  يارب  مشرافس 
یقاب رگا  موشیم . ادـج  امـش  زا  ادرف  میامـش و  تربع  زورما  امـش و  هارمه  زورید ، نم  دـیتسه . يراـع  شهوکن  زا  هاـگ ] نآ  [ ؛ دـیراد اـپ 

يادـخ هب   ] یکیدزن نم  يارب  شـشخب  مشخبب ، رگا  تسا . نم  هدـعو  اـنف  متفر ، ناـیم  زا  رگا  متـسه و  دوـخ  نوـخ  راد  هدـهع  نم  مدـنام ،
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؟ دزرمایب ار  امش  ادخ  دیرادن  تسود  ایآ  دینک . تشذگ  سپ  تسا : یکین  امش  يارب  و  یلاعتم ]
154 ص : همان ، تیالو 

شنزرس هویش 

ْهیَلَع ؛ ِماعنإلِاب  ُهَّرَش  ْدُدرا  َو  ِْهَیلإ  ِناسحْإلِاب  َكاخأ  ِبتاع 
. نادرگرب ار  شايدب  وا ، هب  ششخب  اب  و  نک ، شنزرس  یکین  اب  ار  تردارب 

تمهت هاگیاج  رد 

ّنَّظلا ؛ ِِهب  َءاسَأ  ْنَم  َّنَمُولَی  الَف  ِۀَمهُّتلا  َعِضْوَم  ُهَسْفَن  َعَضَو  ْنَم 
. دنکن شهوکن  دوش ، نامگ  دب  وا  هب  هک  ار  یصخش  دهد ، رارق  تمهت  ياج  رد  ار  شدوخ  سک  ره 

ییاورنامرف یگژیو 

هراشا

ََرثأَتْسإ ؛ َکَلَم ، ْنَم 
. دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار ] زیچ  همه  ، ] دوش اور  نامرف  هک  نآ 

ییأر دوخ 

َکَلَه ؛ ِِهیأَِرب  َّدَبَتسإ  نَم 
. دوشیم دوبان  دشاب ، يأر  دوخ  سک  ره 

زار ندرک  ناهنپ 

ِهِدَِیب ؛ ُةَرَیِخلا  َْتناک  ُهَّرِس  َمَتَک  نَم 
. تسا وا  دوخ  تسد  هب  رایتخا  دنک ، ناهنپ  ار  دوخ  زار  سک  ره 

155 ص : همان ، تیالو 

رقف

ُرَبکَألا ؛ ُتوملا  ُْرقَفلا 
. تسا رتگرزب  گرم  يرادان ،

قح يادا 

ُهَدَّبَع ؛ ْدَقَف  ُهَّقَح  یضْقَیال  ْنَم  َّقَح  یضَق  نَم 
. تسا هتخاس  دوخ  هدنب  ار  وا  دنک ، ادا  دنکیمن ، ادا  ار  شقح  هک  نآ  قح  سک ، ره 
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راگدیرفآ ینامرفان 

ِِقلاخلا ؛ ِۀَیصْعَم  یف  ٍقولخِمل  َۀَعاطال 
. تسین هتسیاش ]  ] هدیرفآ تعاطا  تسا ]  ] راگدیرفآ ینامرفان  هک ] ییاج  ]

نارای هب  دنپ 

: تسا نیا  دادیم  دنپ  ار  نارای  زا  یکی  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نخس  زا 
َیطْعُأ ْنإ  َنیبِغاّرلا . ِلَمَِعب  اهیف  ُلَمْعَیو  َنیدـهاّزلا . ِلْوَِقب  اینُّدـلا  یف  ُلوُقَی  ِلمَألا . ِلوُِطب  َۀـَبوُّتلا  یّجَُریَو  ٍلَمَع  ِریَِغب  َةَرِخآلا  وُجرَی  ْنَّمِم  ْنُکَتـال 

َنیِحلاَّصلا ُّبُحی  یتْأَیَال . اِمب  ُُرمأَیَو  یهَْتنَیال  َو  یهنَی  یَقب . امیف  ُةَدایِّزلا  ُُهبِجُعیَو  َیتوُأ  ام  ِرکُش  نَع  ُزِجعَی  عَنْقَی . َمل  اْهنِم  َِعنُم  ْنإ  َو  ْعَبشَی  مل  اْهنِم 
اُهِبلغَی الَو  ُّنُظَی  ام  یلَع  ُهُسْفَن  ُُهِبلغَت  َُهل . َتوملا  ُهَرکَی  ام  یلَع  ُمیُقیَو  ِِهبُونُذ  ِةَرثَِکل  َتوَْملا  ُهَرکَی  مُهُدَـحَأ . َوُهَو  َنیِبنُذـملا  ُضِغُبیَو  ْمُْهنِم  َسَیلَو 

156 ص : همان ، تیالو  وُجرَیَو  ِِهبنَذ  ْنِم  یندِأب  ِهِریَغ  یلَع  ُفاخَی  ُنِقیَتْسَی . ام  یلَع 
ِءارَقُفلا ؛ عم  ِرْکِّذلا  نِم  ِهَیلإ  ُّبَحأ  ِءاِینغَألا  َعَم  ُموُّنلا  ِِهلَمَع . نِم  َرَثْکأب  ِهِسفَِنل 

نایاسراپ نوچ  ایند ، رد  دزادـنایم . ریخأت  هب  ار  هبوت  زارد ، يوزرآ  اـب  دراد و  ترخآ  يوزرآ  يراـک  ماـجنا  نودـب  هک  شاـبم  یناـسک  زا 
هتشاد زاب  نآ  زا  رگا  ددرگیمن و  ریس  دوش ، هداد  وا  هب  ایند  زا  رگا  دهدیم . ماجنا  ار  ایند  نارادتسود  راک  هک  یلاح  رد  دیوگیم ؛ نخس 

شاهدزتفگـش هدیـسرن ،] وا  هب  و   ] تسا یقاب  هک  ياهدایز  تسا و  ناوتان  اههداد  يرازگرکـش  زا  دنکیمن . تعانق  دراد ] هچنآ  هب  ، ] دوش
ناراکوکین دهدیم . نامرف  دهدیمن ، ماجنا  هچنآ  هب  و  درادیمنرب ، تسد  شدوخ ] یلو  [ ؛ درادیم زاب  دـب ] راک  زا  ار  نارگید  . ] دـنکیم

. تسا نانآ  زا  یکی  دوخ ، هک  نآ  لاح  دیآیم ؛ شدب  ناراکهنگ  زا  تسین . نانآ  هرمُز  زا  یلو  دراد ؛ تسود  ار 
ساسا رب  دتـسیایم . درامـشیم ، دـب  ار  گرم  نآ ، ببـس  هب  هک  زیچ  ناـمه ]  ] رب و  دـیآیم . شدـب  گرم  زا  شناـهانگ ، يداـیز  ببـس  هب 

هانگ زا  رتمک  هب  دوخ ، ریغ  رب  دوشیمن . زوریپ  دوخ  سفن  رب  دراد  هک  ینیقی  ساسا  رب  ددرگیم و  زوریپ  وا  رب  شـسفن  دربیم ، هک  ینامگ 
[، دـنوادخ  ] رکذ زا  رتینتـشاد  تسود  وا  يارب  نارگناوت ، اب  باوخ  تسا . راودـیما  شراک  شالت و ]  ] زا شیب  دوخ  يارب  دـسرتیم و  دوخ 

. تسا ناریقف  هارمه 

دندرک هابت  ار  میاهزور 

: تسا نخس  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  راتفگ  زا 
نَم ُباُعی  امَّنإ  ِهِّقَح . ِریخأِتب  ُءرَملا  ُباُعیال  یتَعِزانُم . یلَع  اوُعَمجأَو  یَتلِْزنَم  َمیظَع  اورَّغَـصَو  یّقَح  اوُعَفَدَو  یماّیَأ  اوُعاـضاو  یمِحَر  اوُعَطَق  دَـق 

157 ص : همان ، تیالو  ام  َذَخأ 
َُهل ؛ َْسَیل 

اوآ مه  نم  اب  شکمشک  رب  دندرمـش و  کچوک  ارم  گرزب  ماقم  دندز و  سَپ  ارم  قح  دندرک و  هابت  ار  میاهزور  و  عطق ، ارم  يدنواشیوخ 
. دریگیم تسین  وا  ِنآ  زا  ار  هچنآ  هک  تسا  یسک  رب  بیع  دوشیمن ؛ هتفرگ  هدرخ  شّقح  نتخادنا  ریخأت  هب  يارب  درم  رب  دندش .

اهتصرف

ِباحَّسلا ؛ َّرَم  ُّرُمَت  ُصَرُفلا 
. درذگیم اهربا  روبع  لثم  اهتصرف ،
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رورغ

ِدایدْزإلا ؛ َنِم  ُعَنمَی  ُباجْعإلا 
. دنکیم يریگولج  ینوزفا  زا  ندش ، رورغم 

ایند هاتوک  رمع 

ٌلیلَق ؛ ُباحِطْصإلاو  ٌبیرَق ، ُرمألا 
. تسا كدنا  ایند ] اب   ] یهارمه و  کیدزن ، ارس ] نیا  زا  لاقتنا   ] راک

مشچ بحاص 

نیَنیَع ؛ يِذل  ُحبُّصلا  َءاضأ 
. دش نشور  دراد ، مشچ  ود  هک  نآ  رب  حبص ،

158 ص : همان ، تیالو 

ندرکن هانگ 

َِۀبْوَّتلا ؛ ِبَلَط  ْنِم  ُنَوهأ  ِبنَّذلا  ُكَرت 
. تسا نتساوخ  هبوت  زا  رتناسآ  هان ، ندادن  ماجنا 

كاروخ هدعو  کی 

ٍتالَکأ ؛ ْتعَنَم  ٍۀَلْکأ  ْنِم  ْمَک 
. درادیم زاب  اهكاروخ  زا  هک  كاروخ  هدعو  کی  اسب  هچ 

ینادان نمشد 

اُولِهَج ؛ ام  ُءادْعَأ  ُساّنلا 
. دنناشیاهینادان نانمشد  مدرم ،

نوگانوگ ياهرظن 

ِأَطَخلا ؛ َِعقاوَم  َفَرَع  ِءارآلا ، َهوجُو  َلَبْقَتسإ  نَم 
. تخانش دهاوخ  ار  هابتشا  ياهاج  دروآ ، يور  نوگانوگ  ياههّیرظن  هب  هک  یسک 

ادخ يارب  مشخ 

ِلِطابلا ؛ ِءاّدِشَأ  ِلتَق  یلَع  يِوَق  ِهِّلل  ِبَضَغلا  َنانِس  َّدَحَأ  نَم 
. تفای دهاوخ  تردق  لطاب ، نادنمورین  نتشک  رب  دنک ، زیت  ادخ  يارب  ار  مشخ  هزین  هک  یسک 
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159 ص : همان ، تیالو 

راک زا  سرت 

ُْهنِم ؛ ُفاُخی  اَّمِم  ُمَظعأ  ِهیّقََوت  َةَّدِش  َّنِإَف  ِهیف ، ْعَقف  ًارمَأ  َْتبِه  اذإ 
. تسا نآ  سرت  زا  رتشیب  شزیهرپ ، يراتفرگ  هک  ارچ  ریگ ؛ رارق  نآ  رد  يدیسرت ، يراک  زا  یتقو 

تسایر هلیسو 

ِردَّصلا ؛ ُۀَعس  ِۀَسائِّرلا ، َُۀلآ 
. تسا ردص  هعس  تسایر ، هلیسو 

راک اطخ  نتشادزاب 

نِسْحُملا ؛ ِباوَِثب  َءیسُملا  رُجْزا 
. راد زاب  شلمع ] زا   ] ار راک  اطخ  راکوکین ، صخش  هب  شاداپ  اب 

يدب ندرک  رود 

َكِردَص ؛ ْنِم  ِهِعلَِقب  َكِریَغ  ِردَص  ْنِم  َّرَّشلا  دُصحا 
. نک ورد  دوخ ، هنیس  زا  نآ  ندنک  اب  نارگید ، هنیس  زا  ار  يدب 

تجاجل

َْيأَّرلا ؛ ُّلُسَت  ُۀَجاجِّللا 
. دنکیم نوریب  ار  هشیدنا  تجاجل ،

160 ص : همان ، تیالو 

عمط

ٌدَّبَُؤم ؛ ٌّقِر  ُعَمَّطلا 
. تسا ینادواج  یگدنب  عمط ،

راک رد  یهاتوک 

ُۀَمادَّنلا ؛ ِطیرفَّتلا  ُةرَمَث 
. تسا ینامیشپ  راک ،] رد   ] یهاتوک هجیتن 

یباتیب
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ُعَزَجلا ؛ ُهَکَلهَأ  ُْربَّصلا  ِهِجُنی  َْمل  ْنَم 
. دنکیم شدوبان  یباتیب  دهدن ، تاجن  ییابیکش  ار  هک  ره 

ییابیکش

هراشا

؛ ُعِزاجلا ُعِجرَی  ِهَیلإو  ُمِزاحلا  ُذُخأَی  ِهیف  ِربَّصلِاب ، ْمُکیَلَع 
. ددرگیمزاب نآ  يوس  هب  باتیب ، دنکیم و  عورش  نآ  اب  شیدنارود  هک  دینک  دوخ  هشیپ  ار  ییابیکش 

تفالخ

: مالسلا هیلع  دومرف  تفالخ  دروم  رد  و 
َِۀبارَقلاَو ؛ َِۀباحَّصلِاب  ُنوُکَتال  َو  َِۀباحَّصلِاب  ُۀَفالِخلا  ُنوُکَتَأ  ابَجَعاو 

تباث ودره ]  ] يدنواشیوخ یهارمه و  ببس  هب  اما ] ، ] تسا تباث  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب   ] ندوب هارمه  ببـس  هب  تفالخ  ایآ  اتفگش !
؟ دشابیمن

161 ص : همان ، تیالو 
. تسا هدش  تیاور  زین  صن  يدنواشیوخ و  يدنواشیوخ ،] یهارمه و  ياج  هب  ]

: تساهدش لقن  يرعش  هرابنیا ، رد 
بَّیُغ نوُریشُملاَو  اذِهب  َفیَکفمُهَرُوما  َتْکَلَم  يروُّشلِاب  َْتنُک  ْنإَف 

ُبَرقَأو  ِّیبَّنلِاب  یلوأ  َكُریَغَفمُهَمیصَخَتْجَجَح  یبرُقلِاب  َتنُک  نإو 
رب يدنواشیوخ ، هب  رگا  دندوبن و  ناگدنهد  تروشم  هک  نآ  لاح  ببـس ؟ نیدب  هنوگچ  يدـش ، ناشیاهراک  تسرپرـس  اروش ، اب  رگا  سپ 

. تسا رتکیدزن  رتراوازس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  وت ، ریغ  هک  يدروآ  لیلد  ناشیا  نانمشد 
راتفرگ دوخ  عطاق  لیلد  ياهانگنت  رد  ار  شیوخ  نافلاخم  نشور و  ار  تیادـه ]  ] هار هاش  ندومیپ ]  ] شور نخـس ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. درک

تمکح يایمیک 

- دوب زاتشیپ  شنونف  هّیقب  نآ و  نورد  ياهیگدیچیپ  نآرق و  هباشتم  تخانش  رد  و  ناراکتسرد ، زا  يدرم  هک  یفوک  ّصاوخ  رفعجوبا  زا 
شایلاسگرزب ماگنه  ار  تمکح  دنوادخ  دهد ،... ، ماجنا  بوخ  یناوج  رد  ار  ادخ  تدابع  سک  ره   » هک هدمآ  ثیدح  رد  هچ  نآ  هرابرد 

. دش لاؤس  دنکیم » اطع  وا  هب 
162 ص : همان ، تیالو 

؛ میداد شناد  تمکح و  وا  هب  تفای ، لامک  دیـسر و  شیوخ  دشر  هب  هک  یماگنه  دومرف : هنوگ  نیا  لجوزع  دـنوادخ  تفگ : خـساپ ] رد  ]
هیلع نانمؤمریما  یلع ، ینیبیمن  ایآ  تسوا . هدهع  رب  یقح  هدعو  میهدیم . شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  و  دومرف : یلاعتم  يادخ  سپس 

: مالسلا هیلع  دومرف  دش ؟ یمیکح  يوگنخس  هک  تشذگن  یتّدم  هدروآ ، نامیا  یکدوک  رد  هک  ار  مالسلا 
ًاـضَرَغ یمَر  ًاروُذحَم . َبَنَتجاَو  ًاروُخْذَـم  َبَسَتکاو  ًاِحلاص  َلِمَعَو  ًاِصلاخ  َمَّدَـق  یجَنَف . ٍداه  ِةَزْجُحب  َذَـخأَو  یعَوف  ًامْکُح  َعِمَـس  ًأَرما  ُهّللا  َمِحَر 
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. ِِهتافَو َةَّدُع  يوقَّتلاَو  ِِهتاَجن  َۀَّیطَم  َْربَّصلا  َلَعَجَو  ُهَّبر  َبَقارَو  ُهَبنَذ  َفاخ  ًاضَوِع . َزَرحأَو 
ِلَمَعلا ؛ َنِم  َدَّوََزتَو  َلَمألا  َعَطقأَو  َلجَألا  َرَدابَو  َلَهُملا  َمَنَتغا 

ّتین اب  ار ] لمع  . ] تفای تاـجن  تفرگ و  ار  ییاـمنهار  نماد  درپس و  رطاـخ  هب  ار  نآ  دینـش و  ار  یتمکح  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
فدـه هـب  دـیزگ . يرود  عوـنمم  ياـهراک  زا  دروآ و  تـسد  هـب  ار  یندـش ]  ] هریخذ داد و  ماـجنا  حــلاص  لـمع  داتــسرف و  شیپ  صلاـخ 

ار يراگزیهرپ  دوخ و  تاجن  بکرم  ار  ییابیکـش  دش . شراگدرورپ  بقارم  دیـسرت و  شهانگ  زا  دروآ . تسد  هب  یـضوع  تخادـناریت و 
. تفرگ هشوت  بوخ ]  ] راک زا  درک و  وزرآ  عطق  تفرگ . یشیپ  لجا  رب  درمش و  تمینغ  ار  اهتصرف  داد . رارق  دوخ  گرم  ِگرب  زاس و 
یلع هک  یلاح  رد  دـشابن ؛ هنوگنیا  روطچ  ياهدـید ؟ مالک  نیا  زا  رتاسر  یتحیـصن  رتهصـالخ و  ینخـس  اـیآ  تفگ : نآ  زا  سپ  رفعج  وبا 

؟ تسا شیرق  ِنامُقل  رونخس و  مالسلا  هیلع 
163 ص : همان ، تیالو 

يرابکبس

اوُقَحَلت ؛ اوُفَّفَخت 
. دیسر دیهاوخ  فده ،] هب   ] دیشاب رابکبس 

شرون رود و  شیافرژ  گرزب و  نآ  شزرا  دایز و  شدوس  و  هاتوک ، ردقهچ  نخس  نیا  دیوگیم : هنع  هللا  یضر  نسحلاوبا  یـضر  فیرش 
. تسا نابات 

: تسا مالسلا  هیلع  یلع  نخس  نیا  مالک ، نیا  زا  سپ  و 

تمایق

ْمُکَرخآ ؛ مُِکلَّوَِأب  ُرِظْتنَی  اّمنإو  مُکوُدَحت  ُۀَعاَّسلا  مُکَْفلَخَف 
. دشکیم راظتنا  ار  امش  نیرخآ  ناترَفَن  نیتسخن  اب  انامه  دَناریم و  ار  امش  تسا . تمایق  امش  رس  تشپ 

هنالهاج راتفگ 

ِلهَجلِاب ؛ ِلْوَقلا  یف  َریَخال  ُهَّنَأ  امَک  ِمکحلا  ِنَع  ِتْمُّصلا  یف  َْریَخال 
. تسین يریخ  هنالهاج  راتفگ  رد  هک  روط  نامه  تسین ؛ يریخ  هنامیکح  ياهنخس  نتفگ  زا  يراددوخ  رد 

نارگید يرادهنیزخ 

َكِریَِغل ؛ ٌنِزاخ  ِهیف  َتنأَف  َِکتُوق  َقْوَف  َْتبسَک  ام  مَدآ  َنبا  ای 
. یتسه يرگید  رادرابنا  يروآ ، تسد  هب  دوخ  كاروخ  زا  شیب  هک  رادقم  نآرد  مدآ ! دنزرف 

164 ص : همان ، تیالو 

لد لیم 

یِمَع ؛ َهِرکا  اذإ  َْبلَقلا  َّنإَف  اِهلابقإَو  اِهتَوهَش  ِلَِبق  ْنِم  اهُوتأَف  ًارابدإَو ، ًالابقإو  ًةَوهَش  ِبُولُقِلل  َّنإ 
یتقو لد ، هک  ارچ  دیور ؛ اهنآ  دزن  ناشندروآ  ور  لیم و  بناج  زا  سپ ، دـنراد ؛ یندـنادرگ  يور  زین ]  ] ندروآ و يور  لیم و  اهلد  انامه 
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. دوشیم انیبان  دش ، راداو  يراک ] هب   ] روز هب 

يرایشوه

هراشا

اوُهَبَْتنإ ؛ اُوتام  اذإَف  ٌماِین ، ُساّنلا 
. دنوشیم رایشوه  دنریمب ، یتقو  دنناگتفر . باوخ  هب  مدرم 

مشخ هماگنه 

: دومرفیم مالسلا  هیلع  یلع  دنیوگ : و 
. َترَبَص َْول  یل : ُلاُقیَف  ِماِقتنإلا  نَع  ُزجْعأ  َنیحأ  ُْتبِضَغ ؟ اذإ  یْظیَغ  یفْشا  یتَم 

؛ ؟ َتوَفع َْول  یل  ُلاُقیف  ِْهیَلَع  ُرِْدقأ  َنیح  ْمأ 
ای يدرکیم  ربص  شاک  يا  دوش : هتفگ  نم  هب  هک  مناوتان  ماقتنا  نتفرگ  زا  هک  ماگنه  نآ  اـیآ  مناـشنورف ؟ بضغ ، تقو  ار  دوخ  مشخ  یِک 

. يدرکیم تشذگ  شاک  دوش ، هتفگ  نم  هب  مراد و  ییاناوت  نآ  رب  هک  ماگنه  نآ 
. تسا هدش  تیاور  زین ]  ] يدیزرمآیم شاک 

165 ص : همان ، تیالو 

هلابز

: دومرف داتفا و  ياهلبزم  رد  یلاغشآ  هب  شروبع  مالسلا  هیلع  نانمومریما  هک  تسا  هدش  لقن  یبعش  زا  و 
َنُولِخابلا ؛ ِهب  َلَِخب  ام  اذه 

. دندیزرویم لخب  نآ  هب  رظن  گنت  دارفا  هک  تسا  يزیچ  نیا 
. دیدرکیم تباقر  شرس  رب  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يرگید  ثیدح  رد 

هدرتسگ شاهدیپس  هک  یـششخرد  نشور و  يدنپ  اب  تسا ، یتمکح  نخـس ، ود  زا  کی  ره  دیوگیم : فلؤم )  ) نسحلاوبا یـضر ، فیرش 
. تسا

ییاراد فرص 

َکَظَعَو ؛ ام  َِکلام  ْنِم  ْبَهْذَی  َمل 
. تسا هتفرن  فک ] زا  ، ] دهد دنپ  ار  وت  تاییاراد  زا  هچ  نآ 

تمکح نادـیم  رد  زارد  سب  یفدـه  یلو ]  ] هاـتوک هلمج  هچ  نخـس  نیا  هَّللا ! ناحبـس  میوگیم  نمو  دـیوگ : فـلؤم )  ) نسحلاوـبا یـضر 
. تساراد

لد یگتسخ 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
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ِۀَمْکِحلا ؛ َِفئارَط  اَهل  اوُغَْتباَف  ُّلِمَت  َبُولُقلا  َّنإ 
. دینک بلط  تمکح  ياههزات  اهنآ  يارب  سپ  دوشیم ؛ هتسخ  اهلد  انامه 

166 ص : همان ، تیالو 

تیاده زا  رارف 

: دنتفریم هیواعم  يوس  هب  هنایفخم  هک  شنارای  زا  یهورگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نخس  زا  یتمسق 
ْدَق اهیَلَع ، َنُوِلبْقُم  اینُد  ُلهأ  ْمُه  امَّنإَو  ِلهَجلاَو  یمَعلا  یلإ  ْمُهُعاضیإَو  ِّقَحلاَو ، يدُهلا  َنِم  ْمُهُراِرف  ًاِیفاش ، مُْهنِم  َِکلِذب  یفَکَو  ًاَّیَغ  مَُهل  یفَکَف 

ًاقحُسَو ؛ مَُهل  ًادُعبَف  ِةَرثألا  یلإ  اُوبرَهَف  ةَوسا  ِّقَحلا  یف  َساّنلا  َّنأ  اوُِملَع 
ینادان يروک و  يوس  هب  ناشنتفرگ  تعرـس  قح و  تیادـه و  زا  ناـشزیرگ  هک  سب  نیمه ]  ] یکنخ لد  وت ، يارب  یهارمگ و  اـهنآ  يارب 

. دنايواسم ناش ]  ] قح رد  ام ] دزن   ] مدرم هک  دنتسناد  دناهدرکور . نآ  هب  هک  دنیایند  لها  طقف  نانیا ، تسا .
. دنشاب دیعب  رود و  ادخ ] تمحر  زا  [. ] دنهد صاصتخا  دوخ  هب  يدوس  ات   ] دنتخیرگ یهاوخدوخ  يوس  هب  سپ ] ]

قح نخس  زا  هدافتسا  ءوس 

: مالسلا هیلع  دومرف  دینش ، ار  تسین » ادخ  يارب  زج  ییاورنامرف  مکح و   » جراوخ نخس  نوچ  و 
لِطاب ؛ اهب  ُداُری  ّقَح  ُۀِملَک 

. تسا هدش  هدارا  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  یقح  نخس 
عمج تشز  يریمـض  نطاب و  اب  ار  بوخ  ياعدا  راعـش و  هک  یماگنه  تسا ؛ جراوخ  راک  زا  ریبعت  نیرتاسر  نیا  دـیوگیم : یـضر  فیرش 

. دندوب هدرک 
167 ص : همان ، تیالو 

تسپ تاقبط 

: مالسلا هیلع  دومرف  مومع  فصو  رد  و 
هیلع َلاق  مِِهقارتفإ ؟ ُۀـعَْفنَم  امَف  مِهِعامتجإ  َةَّرَـضَم  انِْملَع  ْدَـق  مالـسلا : هیلع  َُهل  َلـیقَف  اوُعَفَن  اُوقَّرَفَت  اذإَو  اوُّرَـض  اوُعَمَتجا  اذإ  َنیذَّلا  ُمُه  ءاـغْوَغلا 

ِهِزَبْخَم ؛ یلإ  زاَّبَخلاو  ِهِجَْسنَم  یلإ  ِکئاحلاو  ِِهئاِنب  یلإ  ِءاّنَبلا  ِعوُجُرَک  ْمِِهب  ُساَّنلا  ُعِفَتنَیف  ْمِِهنَهِم  یلإ  ِنَهِملا  ُباحْصأ  ُعِجرَی  مالسلا :
: دنتفگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـنناسر . دوس  دـنوش ، هدـنکارپ  یتقو  و  دـنناسرنایز ، دـنوش ، عمج  یتقو  هک  دـنایناسک  مدرم ، تسپ  تاقبط 
، هجیتن رد  دندرگیمزاب ؛ ناشیاهلغش  هب  ناروهشیپ ، مالسلا : هیلع  دومرف  تسیچ ؟ ناشندش  هدنکارپ  ِدوس  میدیمهف ؛ ار  ناشندش  عمج  نایز 

. شاییاونان هب  اونان  نتفاب و  لحم  هب  هدنفاب  نامتخاس و  هب  اّنب  نتشگرب  لثم  دنربیم ؛ دوس  اهنآ  زا  مدرم 

يدب ماگنه  ياههرهچ 

مالـسلا هیلع  یلع  دـندروآ ؛ مالـسلا  هیلع  شترـضح  دزن  دـندوب  وا  اب  لذارا  ياهّدـع  هک  یلاح  رد  ار  يراـکتیانج  هک  تسا  هدـش  لـقن  و 
: دومرف

ٍةَأوَس ؛ ِّلُک  َدنِع  ّالإ  يُرتال  ٍهوجُِوب  ًابَحْرَم  ال 
. دنوشیمن هدید  تشز  راک  ره  ماگنه  زج  هک  ییاهتروص  رب  دابم  دمآ  شوخ 
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مکحم رپس 

بظاوم نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دزن  داُرم  هلیبق  زا  يدرم  دوب ، دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دنراد . ار  وت  رورت  دصق  داُرم ، هلیبق  زا  ياهّدع  اج  نیا  رد  هک  شاب ؛
ٌۀَنیصَح ؛ ٌۀَّنُج  َلجَألا  َّناَو  هَْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ایَّلَخ  ُرَدَقلا  َءاج  اذإف  ِِهناظَفْحَی  ِْنیَکَلَم  ٍناسنإ  ِّلُک  َعَم  َّنإ 

یلاخ ار  رَدَق  وا و  نایم  هتـشرفود ، دـیآ ، یهلا ) ریدـقت  رَدَـق /(  یتقو  سپ  دـننکیم ؛ يرادهگن  وا  زا  هک  تسا  هتـشرف  ود  ناسنا ، ره  هارمه 
. مکحم تسا  يرپس  نیقی  هب  لجا  و  دننکیم ،

: مالسلا هیلع  یلع  هبطخ  زا 
اُهلهأ اهیَلَع  َلِمُح  ٌُللُذ  ایاطَم  يوقَّتلا  َّنإ  َو  الَأ  ِراَّنلا ، یف  مِِهب  تَمحَقَف  اهَمَُجل  تَعلَخَو  اُهبِکار ، اـهیلَع  َلِـمُح  ٌسُمُـش  ٌلـْیخ  اـیاطَخلا  َّنإَو  ـالأ 

َۀَّنَجلا ؛ مُْهتَدَروَأف  اهَتَّمِزَأ  اوُطعاَو 
شتآ رد  ور  هب  ار  اهنآ  هتخیسگ ، ناشماجل  هدش و  لمح  اهنآ  رب  راکهنگ ] ناشراوس /[  دنـشکرس . ياهبسا  هلگ  ناهانگ ، دیـشاب ! هاگآ 
تـسا هتفرگ  رارق  ناشرایتخا  رد  ناشراسفا  هدش و  راوس  اهنآ  رب  ناشلها ، هک  دنامار  ياهبکرم  يراکزیهرپ ، دیـشاب ! هاگآ  دنزادنایم و 

. دننکیم تشهب  دراو  ار  اهنآ  سپ 
169 ص : همان ، تیالو 

لطاب قح و 

: تسا مالک  نیا  هبطخ ، نیا  زا  يرگید  شخب  و 
َلَبقَأف ؛ ٌءیَش  ََربدأ  امّلَقلَو  َلعف  اَمبَُرل  ُقَحلا  َّلَق  ِنَئلَو  َلعف  ًامیدََقل  ُلِطابلا  َرَمَأ  ِنئَلَف  ٌلهأ  ٍّلُِکلَو  ٌلِطابَو ، ٌّقَح 

 ]/ ماجنا اسب  تسا ، مک  قح  رگا  دـشیم و  ماجنا  میدـق  زا  دـهد ، نامرف  لطاب  رگا  سپ  دراد ؛ یناگتـسب  مادـک  ره  و  تسه ، یلطاـب  ّقح و 
[. دبای توق  تسا  لکشم  دش ، فیعض  رگا  قح  درآ /[  يور  نآ ، زا  سپ  دنادرگ و  يور  يزیچ  تسا  مک  و  دوش . زوریپ ]

تکارش

تعیب وت  اـب  میـشاب  يربـهر ] رما /[  نیا  رد  وت  کیرـش  هک  نیا  َرب  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ریبز  هحلط و  هک  یماـگنه  دـندرک ، لـقن  و 
: مالسلا هیلع  دومرف  مینکیم ،

؛  ِدَوْالاَو ِزْجَْعلا  یلَع  ِنانْوَعَو  ِۀَناِعتسإلاَو  ِةَّوُقلا  یف  ِناکیرَش  امُکَّنَِکلَوال 
. دیتسه رای  ود  راب ، ینیگنس  یناوتان و  رب  و  يرای ، يدنمناوت و  رد  کیرش  ود  امش  هکلب  هن ،

هفوک شیاتس 

: هفوک شیاتس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریماراتفگ  زا  یتمسق 
اینُّدلا ُبَهْذَتال  امأ  ٍۀَمْحَِرب . ِکیف  ُلِخاّدلاَو  ٍبنَِذب  ِکنِم  ُجِراخلا  ِِکلْهَأ ! ْنِم  ًاریثَک  َثَبْخأَو  ِکَحیر ! َبَیطأو  ِکَبَیطأ ! ام  ُۀَـفوُک ! ای  کَْحیَو 

170 ص : همان ، تیالو  ُلُک  ِْکَیلإ  ُّنِحَی  یّتَح 
ُدیُری ءاْوفَّسلا  َۀَـلغَبلا  ُبَکْرَیل  َلُجّرلا  َّنَأ  یَّتَح  ِنیَرهَّنلا  یلإ  ِنیَرهَّنلا  َنِم  ینوُکَت  یَّتَح  اینُّدـلا  ُبهذـَتال  اـمأ  ٍِرفاـک . ُّلُـک  ِکـْنَع  ُجُرْخَیَو  ٍنِمُؤم 
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اهُکِرُدی ؛ الَو  َۀَعمُجلا 
جراـخ وت  زا  هک  یـسک  دـندیلپ . ردـق  هچ  وت  یلاـها  زا  يرایـسب  یلو  تسا ؛ شوخ  وت  يوب  ردـق  هچ  يدنـسپلد و  ردـق  هچ  َهب ، هفوک ! يا 
نامیا اب  درف  ره  ات  دوشیمن  مامت  ایند  شاب ! هاگآ  تسا . تمحر  تهج  هب  دوشیم ، لخاد  وت  رد  هک  یسک  تسا و  هانگ  ببس  هب  دوشیم ،

. دور نوریب  وت  زا  يرفاک  ره  دوش و  وت  قاتشم 
تکرـش  ] دصق دوشیم و  وردـُنت  رتسا  راوس  درم ، هک  يروط  هب  دـشاب ؛ رهن  ود  ات  رهن  ود  زا  وت  تعـسو ]  ] ات دوشیمن  مامت  ایند  شاب ! هاگآ 

. دسریمن نآ  هب  یلو  دراد ؛ ار  هعمج  زامن ] رد 

شزاس

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ِبُویُعلا ؛ ُْبیبَح  ُۀَملاسُملا 

[. دوشیم اهنآ  ندنام  ناهنپ  ثعاب  تسا /[  اهبیع  تسود  شزاس ،

نامز هب  دارفا  تهابش 

مِِهئابِآب ؛ ْمُْهنِم  ُهَبْشأ  ْمِِهنامَِزب  ُساّنلا 
. ناشناردپ هب  ات  دنراد ، يرتشیب  تهابش  ناشراگزور ، هب  مدرم 
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گرم ادخ و  دای 

ُهوُُمتیـسَن ْنإَو  ْمُکَذَـخأ  ُْمتمَقأ  ْنإَو  ْمُکَکَرْدأ  ُمْتبرَه  ْنإ  يذَّلا  َتوُملا  اوُرِدابَو  َِملَع  ُْمتْرَمْـضأ  ْنإَو  َعِمَـس  ُمْتُلق  ْنإ  يذَّلا  َهّللاوّقتإ  ُساـّنلا  اـهُّیأ 
مُکرَکَذ ؛

هب دینک ، رارف  رگا  هک  یگرم  زا  دیریگ  یـشیپ  دنادیم و  دیراذگب ، لد  رد  رگا  دونـشیم و  دییوگب ، رگا  هک  ییادخ  زا  دیـسرتب  مدرم ! يا 
. دنکیم دای  ارامش  دینک ، ششومارف  رگا  دریگیم و  ار  امش  دیتسیاب ، رگا  دسریم و  امش 

ریخ راک 

ُْهنِم ؛ ٍءیَِشب  ُِعتْمَتْسَی  َْمل  ْنَم  ِْهیَلَع  َكُرُکْشَی  دَقَف  ََکل  هُرُکشَیال  ْنَم  ِفوُرعَملا  یف  كُدِّهَُزیال 
رّکشت وت  زا  هدربن ، ياهرهب  نآ  زا  هک  یـسک  نیقی ، هب  هک  ارچ  دنکن ؛ تبغریب  نآ  رد  ار  وت  دنکیمن ، يرازگساپـس  ریخ ، راک  رد  هک  نآ 

. درک دهاوخ 

يزور یلوغشم  لد 

َِکقْزِِرب ؛ ِهیف  ُهّللا  ِتأَی  َِکلَجَأ  ْنِم  یَِقب  ْنُکَی  ْنإَف  ِهیف  َْتنَأ  يذَّلا  َکِمْوَی  یَلَع  َِکتأَی  َْمل  يَذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمَحتال  مَدآ  َنبا  ای 
رد ادخ  دشاب ، هدنام  یقاب  وت  رمع  زا  رگا  هک  راذـگم  یتسه  نآ  رد  هک  يزور  شود  رب  هدـماین ، تدزن  هک  ار  يزور  هودـنا  مدآ ! رـسپ  يا 

. دروآیم ار  وت  يزور  نآ ،
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شناد فرظ 

ُعِسَّتَی ؛ هَّنِإف  ِْملِعلا  ءاعِو  ّالإ  ِهیف  َلِعُج  اِمب  ُقیضَی  ٍءاعِو  ُّلُک 
. دوشیم رت ]  ] راداج هک  شناد  فرظ  رگم  دوشیم ، گنت  دنراذگیم ، نآ  رد  هک  يزیچ  اب  یفرظ ، ره 

ملِح هجیتن 

ِلِهاجلا ؛ یلَع  ُهُراْصنَأ  َساّنلا  َّنأ  ِهِْملِح  ْنِم  ِمیلَحلا  ِضَوع  ُلَّوأ 
. دنتسه نادان  ربارب  رد  وا  نارای  مدرم ، هک  تسا  نیا  دنکیم ، تفایرد  شايرابدرب  لباقم  رد  رابدرب  ِناسنا  هک  یشاداپ ]  ] نیتسخن

يرابدرب هماج 

مُْهنِم ؛ َنوُکَی  ْنأ  َکَشْوأ  اَّلإ  ٍمْوَِقب  َهَّبَشَت  ْنَم  َّلَق  ُهَّنإَف  ْمَّلَحَتَف  ًامیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنإَف  ُملِحلا ، ِِهب  يدَترَی  ٍءادِر  ُلَْضفأ 
تـسا مک  اریز  روآرد ؛ نارابدرب  ِتروص  هب  ار  دوخ  یتسین ، راـبدرب  رگا  سپ  تسا ؛ يراـبدرب  دوشیم ، نت  هب  هک  ياهماـج  نیرتشزرا  اـب 

. ددرگن نانآ  زا  دوش و  یهورگ  هیبش  هک  یسک 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هب  شرافس 

: مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  دمحم  یبا  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ّتیصو  زا  یشخب 
ْنأ َْلبَق  یَلَجأ  یب  َلَجعَی  ْنَأ  ُتفِخ  ّینإ  ّنُْهنِم : ًالاصِخ  َكاـّیإ  یتَّیِـصَِوب  ُتدَرأ  ًاـنْهَو ، َدادْزأ  ینْتیأَرَو  ًاّنِـس  ُْتغََلب  ْدَـق  یُنتیأَر  اَّـمل  ّینإ  َّیَُنب  اـی 

173 ص : همان ، تیالو  یف  اِمب  َْکَیلإ  یْضفُأ 
َْبلق َّنإَف  ِروُفَّنلا  ِبعَّصلاَک  نوُکَتَف  اینُّدلا  ِنَِتفو  يوَهلا  ِتابَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلإ  ینَِقبسَی  َْوأ  یمْسِج  یف  ُتْصَقَن  امَک  ییْأَر  یف  َصُقنأ  ْنأَو  یـسْفَن 
ْدَقام َِکیأَر  ِّدِجب  َِلبْقَتْـسَِتل  َکُُّبل  َلِغَتْـشَیَو  َُکبلَق  َوُسقَی  ْنأ  َْلبَق  ِبَدَألاب  َُکترَدابَف  ُهتَِلبَق  ٍءیَـش  ْنِم  اهیف  َیِقلا  ام  ِۀَِـیلاخلا ، ِضرَألاَک  ِثَدَـحلا 

َنابَتساَو ِهیتَأن  اَّنُک  ْدَق  ام  َکلذ  ْنِم  َكاتأَف  َِۀبِرجَّتلا ، ِجالع  ْنِم  َتیفوُعَو  ِبَلَّطلا  َۀَنوُؤَم  َتیفُک  ْدَق  َنوُکَتَف  ٍَۀبِرَْجتَو  ٍۀَبیِغب  ِبُراجَّتلا  ُلهأ  َكافَک 
؛ ِهیف اْنیَلَع  َمَلْظأ  ام  ََکل 

هلمج زا  منک ؛] شرافس   ] ار ییاهتلصخ  وت  هب  متیـصو  اب  متـساوخ  میازفایم  یتسـس  رب  هک  مدید  مدید و  هدروخلاس  ار  دوخ  نوچ  مدنزرف !
، ماهدش صقان  مسج  رد  هک  هنوگ  نامه  دباتشب و  میوس  هب  لجا  مناسرب ، وت  هب  ار  مراد  نورد  رد  هچ  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  مدیـسرت ، هک  نیا 
؛ یشاب يرارف  شکرـس  ياپراچ  دننامه  هتفرگ ، یـشیپ  وت  يوس  هب  ییایند  ياههنتف  اوه و  ياهیگریچ  زا  یـضعب  ای  دیآ  یتساک  مرکف ، رد 

لوغـشم تلقع  تخـس و  تلد  هک  نآ  زا  لبق  سپ ، دریذپیم ؛ دوش ، هدـنکفا  نآ  رد  هچ  ره  تسا ؛ یلاخ  نیمز  دـننام  ناوج ، بلق  هک  ارچ 
و نطو ] رد   ] ندوبن اب  هبرجت  لها  هک  يورب  يدراوم  زابـشیپ  هب  دوخ ، مزج  هشیدـنا  اب  اـت  متفرگ  یـشیپ  تیوس  هب  بدا  هلیـسو  هب  نم  دوش ،
ام هچ  نآ  هار ]  ] نیا زا  يدـیدرگ و  فاعم  هبرجت ، هراچ  زا  زاـینیب و  نتفاـی  هنیزه  زا  سپ ، دـننکیم ؛ زاـین  یب  نآ  زا  ار  وت  هبرجت  بسک ] ]

: هک نیا  اهتلصخ  اهنآ  زا  و  دش . نشور  وت  يارب  دوب ، کیرات  ام  رب  هک  يزیچ  نآ ، دمآ و  وت  شیپ  میتفریم ، شدزن 
الَف ِرهَّظلا  ِۀَّفِخ  َعَم  ِداَّزلا ، َنِم  َکِغالَب  ِردَـقو  ِدایترإلا  ِنسُح  ْنَع  َِکب  ینِغال  َّکنأَو  ًادـیدَش  ًالْوَهَو  ًادـیَعب  ۀَّقَـشَماذ ، ًاقیرَط  َکَمامأ  َّنَأ  ْمَلعاَو 

ُلِمْحَی ْنَم  ِۀَجاحلا  ِلْهأ  ْنِم  َتْدَجَو  اذإَو  َْکیَلَع ، ًالابَو  ُُهْلِقث  نوُکَیَف  َِکتَقاط  َقْوَف  َكِرْهَظ  یلَع  َّنَلِمَْحت 
174 ص : همان ، تیالو 

ًۀبقَع َکَمامأ  َّنأ  ّیَُنب  اـی  ْمَلعاَو  َكاـنِغ ، ِلاـح  یف  َکَضَْرقَتْـسا  نَم  َتضَرقأ  اـم  ِمنَتْغاَو  ُهِْمنَتْغَت  ِْهَیلإ  ُجاـتَْحت  ُْثیَح  ِِهب  َکـیفاُویَف  َکـِلذ  َکـَل 
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ّکنأ ّیَُنب  ای  ْمَلعإ  ٌفَرَـصنَم ، اینُّدلا  یلإ  الَو  بتْعَتـسُم  ِتوَملا  َدَعب  َْسیَلَف  َِکلوُُزن  َْلبَق  َکِسْفَِنل  َّدـَتراَف  ٍران ، یلَع  ْوأ  ٍۀَّنَج  یلَع  اهُطبهَم  ًادوُؤک 
ُْهنِم وُْجنَیال  يذَّلا  ِتوَملا  ُدـیرَط  َکَّناَو  ِةَرِخآلا  َنِم  ٍقیرطَو  ٍۀَْـغُلب  ِرادَو  ٍۀَْـعُلق  ِلِزنَم  یَفل  َکَّنأَو  ِءاقَْبِللال ، ِءانَفِللَو  اینُّدـلا  یلإ  ِةَرِخـِآلل ال  َْتقلُخ 

یلاعَت ِهّللا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َنوکَت  اـّلَأ  َْتعَطَتـسا  ْنإو  ِۀَـکَلَهلا  َلِـهانَم  َكدِرُوتَف  ِعَمَّطلا  اـیاطَم  َکـِب  َفِجُوت  ْنأ  َكاـّیإَو  ُُهِبلاـط ، ُُهتوفَیـالَو  ُُهبِراـه 
؛ ْلَْعفاَف ٍۀَمِعنوُذ 

يردق هب  نتشادرب  هشوت  ندرک و  وپاکت  بوخ  زا  هار ] نآ  رد   ] وت تسا و  يرایسب  سرت  و  رود ، و  تخـس ، یهار  وت ، لباقم  رد  هک  نادب  و 
. دشاب وت  رب  یتخس  نآ ، ینیگنس  هک  رادن  رب  دوخ  تشپ  رب  تاییاناوت ، زا  شیب  سپ  یتسین ؛ زاینیب  دناسر ، کبس  یتشپ  اب  ار ، وت  هک 

، دـهدب وت  هب  لماک  روط  هب  يراد ، زاین  نآ  هب  هک  ییاـج  رد  دـنک و  لـمح  تیارب  ار ] تاهشوت  نآ /[  هک  یتفاـی  یـسک  نادـنمزاین ، زا  رگا 
هار دب  ياهندرگ  وت ، يور  شیپ  رد  مدنزرف ! نادب  رامش . تمینغ  يداد ، تا  هدنریگ  ماو  هب  يزاین  یب  ماگنه  هک  ار  یماو  رامش و  شتمینغ 
هن گرم ، زا  سپ  هک  ارچ  نک ؛ اپ  تسد و  دوخ  يارب  تندـمآ  نییاپ  زا  شیپ  سپ  تسا ؛ شتآ  اـی  تشهب  رب  نآ  دورف  ّلـحم  هک  دراد  رارق 

. تسه یتشگزاب  ِهار  ایند  يوس  هب  هن  یندیبلط و  تیاضر 
روخب و ياهناخ  هیراع و  یلزنم  رد  وت  يدش . هدیرفآ  ندنام  یقاب  يارب  هن  يدوبان ، يارب  و  ایند ، يارب  هن  ترخآ و  يارب  وت  مدـنزرف ! نادـب 

. یتسه ترخآ  زا  یهار  ریمن و 
وت عمط  ياهبکرم  هک  شاب  رذح  رب  دوریمن . شناهاوخ  تسد  زا  دباییمن و  ییاهر  نآ  زا  هدننک ، رارف  هک  یتسه  یگرم  هدش  هدنار  وت 

رد دنازغلب و  ار 
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. هد ماجنا  ار ] راک  نیا   ] سپ دشابن ، یتمعن  بحاص  یلاعتم  يادخ  وت و  نیب  هک  يراد  ییاناوت  رگا  دزاس و  دراو  يدوبان  ياهروخشبآ 
: هک نیا  اهتلصخ  اهنآ  زا  و 

ینُملا یلَع  ُلاکِّتإلاَو  َكاَّیإَو  ُحْصنَتْـسُملا  َّشَغَو  ِحِصاّنلا . ُریغ  َحَصَن  اّمبُرَو  ًءاد ، ُءاوَّدلاَو  ًءاَود  ُءاّدلا  َناک  امَّبُرَو  ِملُّظلا  ُشَحفأ  ِفیعَّضلا  ُْملُظ 
َْریَخال ِداَّزلا . ُۀَعاضإ  داسفلا  َنِم  ًۀّـصُغ . َنوُکَت  ْنأ  َلبق  َۀَـصرُفلاِرِداب  َکَظَعَو . ام  َتبّرَج  ام  ُریَخَو  ِبُراجَتلا  ُْظفِح  ُلقَعلاَو  یکوُّنلا  ُِعئاَضب  اّهنإَف 

وأ َْتناک  ًۀَنَـسَح  َۀحیـصَّنلا  َكاخأ  ْضْحمإ  َکَقیدَص . يداُعتف  ًاقیدَص  َکِقیدَـص  َّودَـع  َّنَذِـخَّتَتال  َکل . َرّدـُق  ام  َکیتأَیَـس  ٍنیهَم . ٍنیعُم  یف 
الَو ِِهتَلِـص  یلَع  َْکنِم  يوقأ  َکـِتَعیطَق  یلَع  َكوُخأ  ّنَنوُکَیـال  اـْهَیلإ . ُعِجَرت  ًۀَّیَقب  َکِـسْفَن  ْنِم  َُهل  ِْقبَتـساَف  َكاـخأ  َۀـعیطَق  َْتدَرَأ  ْنإو  ًۀَـحیبَق 

َكَّرَس ْنَم  ُءازَج  َْسَیلَو  َکِعْفَنَو ، ِِهتَّرَضَم  یف  یعسَی  ُّهنِإَف  َکَمَلَظ  نَم  ُملُظ  َْکیَلَع  َّنربْکَیال  ِناسحإلا . یَلَع  َکنِم  يْوقأ  ِةَءاسإلا  یلَع  َّنَنوُکَی 
. ُهَئوُسَت ْنأ 

ْنِم ََکل  امَّنإ  ینِغلا . َدـْنِع  ءافَجلاَو  ِۀَـجاحلا  َدـْنِع  عوُضُخلا  َحَْـبقأ  ام  َكاـتأ . ِِهتأـَت  َْمل  َْتنأ  ْنإَـف  َکـُبلْطَی  ٌقْزِرَو  ُهُبلْطَت  ٌقْزِر  ناـقْزِر : ُقزّرلاَو 
ِهِملَأ یف  َْتغلبأ  اذإ  اَّلإ  ُۀظِعلا  ُهُعُفنتال  نَّمِم  َّنَنوُکَتال  ٌهابشأ . َرُومُألا  َّنإَف  َناک  ْدَق  اِمب  ْنُکَی  َْمل  ام  یلَع  ّلِدَتْسإ  َكاْوثَم . ِِهب  َتْحَلْـصَأ  ام  َكاینُد 
یلَع َرَـصَتقإ  ْنَمَو  ُهبَهْذَـم  َقاض  َّقَْحلا  يّدـعَت  ْنَمَو  َراج  َدْـصَْقلا  َكََرت  ْنَم  ِمیلَألا . ِبْرَّضلِاب  اَّلإ  ُعِفَْتنَتال  َمئاهَبلا  َّنإَو  ِلیلَقلِاب  ُظِعَّتَی  َلقاعلا  َّنإَـف 

. ُنامَّزلا َرَّیَغَت  ُناطلُّسلا ، َرَّیغَت  اذإ  ِِلقاعلا . َۀلِـص  ُلِدْعَت  ِلِهاجلا  ُۀعیطَق  ُهَدْـشُر . یمْعألا  َباصأَو  ُهَدْـصَق  ُریـصَبلا  َأَطْخأ  امَّبُرَو  َُهل  یْقبأ  َناک  هِردَـق 
؛ ُنیقَیلا ّمَهلا  ِدِراط  َمِْعن 

هچ تسا و  درد  وراد  و  اود ، درد ، اسب  هچ  تسا و  اهمتس  نیرتتشز  ناوتان ، هب  متس 
176 ص : همان ، تیالو 

. دهد تبیرف  یهاوخیم ، زردنا  وا  زا  هک  یسک  دهد و  زردنا  هاوخریخ ، ِریغ  اسب 
نآ هبرجت  نیرتهب  تسا و  هشیدنا  قباطم ]  ] اههبرجت زا  يرادساپ  تسا و  قمحا  رایـسب  دارفا  هیامرـس  هک  شاب  رذـح  رب  اهوزرآ  رب  هیکت  زا 

. دهد تزردنا  هک  تسا 
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. تسا داسف  زا  یعون ]  ] هشوت ندرب  نایم  زا  نک ،] هدافتسا  نآ  زا  . ] ریگ یشیپ  دشاب ، هودنا  هک  نآ  زا  شیپ  تصرف ، رب 
نکن باختنا  تسود  ناونع  هب  ار  تتسود  ِنمشد  دیآ . وت  دزن  يدوز  هب  هدش ، ریدقت  تیارب  هچ  نآ  تسین . يریخ  هیامورف  ِراک  کمک  رد 

اب یتساوخ  رگا  تشز . ای  دـشاب  ابیز  وا ] رظن  رد  [ ؛ نک شیالآیب ] و   ] صلاخ ار  زردـنا  تردارب  يارب  یـشاب . هدرک  ینمـشد  تتـسود  اب  ات 
. يدرگزاب ینامیشپ ] ماگنه   ] هک راذگ  یقاب  ياهتشر  دوخ  يوس  زا  وا  يارب  ینک ، هطبار  عطق  تردارب 

رد وا  و  نک ] یتسد  شیپ  طابترا  رد  وت  دربب ، وا  هک  نیا  زا  لبق   ] دشابن وت  اب  طابترا  يرارقرب  رد  وت  زا  رتدنمورین  وت ، زا  ندیرب  رد  تردارب 
نایز هب  وا  هک  ارچ  دنکن ؛ هولج  گرزب  وت  رب  رگمتـس  متـس  دـنکن .] یتسد  شیپ   ] دـشابن رتيوق  وا  اب  وت  يراتفر  شوخ  زا  وت  اب  يراتفردـب 

. ینک تحاران  ار  وا  هک  تسین  نیا  دنک ، لاحشوخ  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  دیامنیم و  شالت  وت  دوس  دوخ و 
دهاوخ وت  دزن  یتفرن ، شغارـس  رگا  سپ  دـیآیم ؛ وت  لاـبند  هب  هک  یقزر  یتسه و  نآ  لاـبند  هب  هک  یقزر  تسا : هنوگود  قزر ] و   ] يزور

ار ترخآ ]  ] دوخ هاگتماقا  نآ  اب  هک  ياهزادـنا  طقف  تیایند ، زا  يزاینیب . ماـگنه  یتشرُد  زاـین و  ماـگنه  ینتورف  تسا ، تشز  هچ  دـمآ .
. دنرگیدکی دننام  اهراک  هک  ارچ  هاوخ ؛ ییامنهار  هدوبن ، هک  يزیچ  رب  دوب ، هچ  نآ  اب  دراد . قلعت  وت  هب  یشخب  دوبهب 

هک ارچ  یشوکب ؛ وا  جنر  رد  هک  نیا  زج  دشخبیمن ؛ ناشدوس  زردنا  هک  شابم  ینانآ  زا 
177 ص : همان ، تیالو 

. دنربن دوس  كاندرد  یندز  اب  زج  نایاپراچ  دریذپ و  دنپ  كدنا  اب  لقاع ،
دوخ شزرا  هزادـنا ]  ] هب سک  ره  دوش و  گنت  شهار  درذـگب ، قح  زا  سک  ره  درک و  دـهاوخ  متـس  دـنک ، كرت  ار  يور  هنایم  سک  ره 

. تسا رتهنادواج  وا  يارب  دنک ، هدنسب 
ندرک رارقرب  طابترا  يواسم  نادان ، زا  ندیرب  دسرب . شتیادـه  هار  هب  انیبانو  دوش  هابتـشا  راچد  ش  تسرد ] و   ] هنایم هار  رد  انیب  هک  اسب  هچ 

. تسا نیقی  هودنا ، هدننک  رود  نیرتهب  دبای . رییغت  زین ]  ] هنامز دنک ، رییغت  رادمامز  یتقو  تسا . لقاع  اب 
: هک نیا  اهتلصخ ، اهنآ  زا 

َْنفِْرعَی اَّلأ  َْتعَطَتْـسا  ْنإو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  َّنُهَبْجَح  َّنِهیَلَع ، ْرُـصقاو  ٍنهَو  یلإ  َّنهَمزَعو  ٍْنفَأ  یلإ  َّنُهَیْأر  َّنإَـف  ِءاـسِّنلا ، ُةَرَواـشُمَو  َكاَّیإو  َّیُنب  اـی 
ُعَفْشَت یّتَح  اهِطُْعت  الَو  ٍۀَنامَرْهَقب  ْتَْسَیلَو  ٌۀَناْحیَر  َةَأرَْملا  َّنإَف  اِهلاِبل  َمَعنأ  َِکلذ  َّنإف  اهَسْفَن  ُزِواُجیام  اهِْرمأ  ْنِم  ُةأرملا  ُِکلمَت  الَو  لَعفاَف  كَریَغ 

ِمقُّسلا ؛ یلإ  َۀَحیحّصلاوُعْدَی  َِکلذ  َّنإَف  ٍةَْریغ  ِعِضْوَم  ِْریَغ  یف  ُریاغَّتلاَو  َكاَّیإَو  اهِْریَِغل 
هب ار  نانآ  تسا و  لیامتم  لمع  رد  ِیتسُس  هب  ناشمیمصت  فعض و  يوس  هب  ناشهدیقع  هک  ارچ  شاب ، رذح  رب  نانز  اب  تروشم  زا  مدنزرف !

رگا تسین و  اهنآ  رب  نئمطم  ریغ  درف  ندـش  دراو  زا  رتدـب  اهنآ ، نتفر  نوریب  تسا و  رتهب  ناشیا  رب  نیا  هک  نک  دودـحم  ناـشیاهباجح 
رتاراوگ وا  لاح  هب  نیا  هک  امنن  دوخ  ياهراک  زا  شیب  رادهدهع  ار  نز  َو  هدـب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دنـسانشن ، ار  وت  زا  ریغ  هک  يراد  ییاناوت 

هب تریغ  زا  دوش و  يرگید  هطـساو  ببـس ] نیدـب   ] ات هدَـم  يزیچ  وا  هب  و  جرخ ، لخد و  لیکو  هن  تسا ، وبـشوخ  یهاـیگ  نز ، اریز  تسا ؛
. دناشکیم يرامیب  هب  مه  ار  ملاس  ِنز ] راک ،  ] نیا هک  ارچ  زیهرپب ؛ تریغ  ياج  رد  زج  نداد ، جرخ 

178 ص : همان ، تیالو 
: تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نخس  نیا  تیصو ، نیا  يادتبا  و 

َِدلَولا یلإ  ًادَـغ ، اْهنَع  ِنِعاّظلا  یتْوَملا ، ِنِکاسَم  ِنِکاّسلا  اینُّدـلل ، ِّماّذـلا  ِرهَّدـلل ، ِِملْـسَتسملا  ِرمُعلا ، ِِربدُـملا  ِناـمَّزِلل ، ِّرقُملا  یناـفلا ، ِدـِلاولا  َنِم 
ایانَملا ِمیرَغَو  ِروُرُغلا  ِرِجاتَو  اینُّدلا  ِْدبَعَو  ِِبئاصَملا  ِۀَْیمَرَو  ِماَّیألا  ِۀَنیهَرَو  ِماقْـسْألا  ِضَرَغ  َکَلَه ، ْدَق  ْنَم  َلیبَس  ِِکلاَّسلا  ُكِرُْدیال ، ام  ِلِّمَؤُملا 

ِتاْومألا ؛ ِۀَفیلَخَو  ِتاوَهَّشلا  ِعیرَصَو  ِتافآلا  ِبْصَنَو  ِنازْحألا  ِنیرَقَو  ِموُمُهلا  ِفیلَحَو  ِتوملا  ِریسأَو 
ناگدرم ياههناخ  نکاس  ایند ، هدننک  شنزرـس  هنامز ، میلـست  رمُع ، هب  هدننک  تشپ  نامز ، هب  هدننک  فارتعا  هدنور و  هدنوش ، انف  يردپ  زا 

اهيرامیب و فده  ناگدش ، دوبان  هار  هدنیامیپ  هتـشاد ، دسریمن ، نآ  هب  ار  هچ  نآ  يوزرآ  هک  يدـنزرف  هب  اهنآ ، زا  هدـننک  چوک  ادرف  و 
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هارمه اههّصغ و  ِمسق  مه  گرم و  ریـسا  اهيدوبان و  رادماو  بیرف و  يارـس ]  ] رگا دوس  اـیند و  هدـنب  اـهيراتفرگ و  راکـش  اـهزور و  ِورگ 
. تسا اههدُرم  نیشناج  اهتوهش و  هدروخ  نیمز  تافآ و  فده  و  اههودنا ،

ایند

: ایند فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  راتفگ  زا  یشخب 
اهاعاس ْنَمَو  َنِزَح  اهیف  َرَقَتفإ  ْنَمَو  َِنُتف  اهیف  ینْغَتـسإ  ْنَم  ٌباقِع . اهِمارَح  یفَو  ٌباسِح  اِهلالَح  یف  ْءانَف . اهُرِخآَو  ٌءانَع  اُهلَّوأ  ٍراد  ْنِم  ُفِصأ  ام 

ُْهتَمْعأ ؛ اْهَیلإ  َرَْصبأ  ْنَمَو  ُْهترََّصب  اِهبَرَصبأ  ْنَمَو  ُْهتَتاو  اْهنَعَدَعَق  ْنَمَو  ُْهتَتاف 
رد تسا . يدوبان  شماجنارس  یتخس و  نآ  زاغآ  هک  ار  ياهناخ  منک  فصو  هچ 

179 ص : همان ، تیالو 
هـصغ دوش ، دـنمزاین  نآ  رد  هک  سک  نآ  راتفرگ و  دوش ، رگناوت  نآ  رد  سک  ره  تسا . تازاجم  شمارح  رد  یـسرباسح و  نآ  لـالح 

نآ رب  سک  ره  و  دنک ، ور  وا  هب  دنیشنب ، نآ  رد ] ششوک   ] زا سک  ره  دوریم و  شتسد  زا  دنک ، ششوک  نآ  يارب  سک  ره  ددرگ و  راد 
. دنکیم روک  ار  وا  دوش ، وا  ياهتنیز ]  ] هّجوتم سک  ره  و  انیب ، ار  وا  دنک ، ادیپ  تریصب 

سفن هبساحم 

: تسا نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ترضح  راتفگ  زا  و 
ٍبَعَت ؛ یف  ِلِهاجلا  ُقیدَصَو  َِملَع  َمِهَف  ْنَمَو  َمِهَف  َرَْصبأ  ْنَمَو  َرَصبأ  َرَبتعإ  ْنَمَو  َنِمأ  َفاخ  ْنَمَو  َرِسَخ  اْهنَع  َلفَغ  ْنَمَو  َحبَر  ُهَسفَن  َبَساح  ْنَم 

، تفرگ تربع  سک  ره  تفای و  ینمیا  دیـسرت ، هک  ره  درک . نایز  دُش ، لفاغ  نآ  زا  سک  ره  درب و  هرهب  دیـشک ، باسح  دوخ  زا  سک  ره 
. تسا یتخس  رد  نادان  تسود  تسناد و  دیمهف ، هک  ره  و  دیمهف ، دش ، انیب  سک  ره  دش . انیب 

، دوبن ینایاپ  هملک  نیا  زج  دش ، رکذ  هک  شخب  نیا  رد  رگا  و  دیوگیم : ردام ) ردپ و   ) فرط ود  تلاصا  ياراد  نسحلاوبا ، یـضر  فیرش 
افوکش دوخ  راهب  رد  يرونخس  دشوجب و  شاهمشچ  زا  تمکح  هک  تسین  تفگش  و  دشاب ، اسر  یتمکح  ذفان و  یـششخرد  هک  دوب  یفاک 

. دوش
180 ص : همان ، تیالو 

اههدوزفا

هراشا

رب بتاک ، ایوگ  دوب . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  باـتک  هب  قلعتم  هک  متفاـی  هدنـسیون  طـخ  هب  ییاـههگرب  یطخ ، هخـسن  رخآ  رد 
اهنآ زین  ام  تسا . هداد  رارق  باتک  رخآ  رد  هتـشون و  ار  اهنآ  و  تسا ؛ هدمآ  نآ  رد  اههدوزفا  نیا  هک  هتفای  یهاگآ  يرگید  یطخ  هخـسن 

: تسا نیا  نآ  میداد و  رارق  اج  نیمه  ار 
181 ص : همان ، تیالو 

رتشا کلام  هماندهع  زا  یشخب 

ِِهب َْتبَّرقَت  ام  ِّفَوَو  َكِراهَنَو  َِکْلَیل  یف  َِکنَدـَب  ْنِم  َهّللا  ِطعأَف  ۀَّصاخ  َُهل  یِه  یّتلا  ِهِِضئارَف  ُۀَـماقإ  َکَنید ، ِهب  ِهِّلل  ُِصلُْخت  ام  ِۀَّصاخ  یف  ْنُکَْیلو 
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َّنإف ًاعِّیـضُم ، الَو  ًارِّفَنُم  َّنَنوُکَت  الَف  ِساَّنِلل  َِکتالَـص  یف  َتُْمق  اذإَو  َغََلب  ام  َِکنَدـَب  ْنِم  ًاغلاب  صوُْقنَم ، الو  ٍموْلثَم  َریَغ  اًِلماک  َِکلذ  ْنِم  ِهّللا  یلإ 
ْمِِهب ِّلَص  َلاقَف : مِِهب ؟ یّلـصا  َْفیَک  ِنمیلا  یلإ  ینَهَّجَو  َنیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  َلوُسَر  ُتلأَس  ْدَق  ُۀَـجاحلا . َُهلَو  ُۀَّلِعلا  ِِهب  ْنَم  ِساَّنلا  یف 

؛ ًامیحَر َنینِمْؤُملِاب  ْنُکَو  ْمِهِفَعْضأ  ٍةالَصَک 
، ادـخ دوخ و  نایم  طاـبترا  يارب  تسا و  زور  ناـمه  صوصخم  زور ، ره  راـک  هک  ارچ  هد ؛ ماـجنا  ار  زور  ناـمه  راـک  زور ، ره  ياربو  ... ]

شیاسآ رد  نآ  زا  ناتـسدریز  كاپ و  تین  رگا  اـهنآ  همه  هچ  رگ  هد ؛ رارق  دوخ  يارب  ار  اهتمـسق  نیا  نیرتشیب  اـهتقو و  نیا  نیرتهب 
صلاخ ادخ  يارب  ار  تنید  نآ  اب  هک  دشاب  ياهژیو  ياهراک  زا  تسا ، دنوادخ  يارب  هک  یتابجاو  ییاپرب  دـیاب  و  تسا ] ادـخ  يارب  دنـشاب ،

. ینکیم
؛ نک لماک  يوشیم ، کیدزن  ادخ  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  ار  یلمع ]  ] نآ هدب و  رارق  ادـخ  تدابع ]  ] يارب ار  دوخ  ندـب  زور ، بش و  رد  سپ 

هدننک رازیب  هن  يداتسیا ، تعامج ] هب   ] مدرم يارب  تزامن  رد  هاگره  دشابن و  نآ  رد  یناصقن  فاکش و  هک  یلماک 
182 ص : همان ، تیالو 

. دراد دوجو  دنمتجاح  رامیب و  مدرم ، نایم  رد  هک  ارچ  زامن ؛]  ] هدننک عیاض  هن  شاب و  مدرم ] ]
ِزامن دننام  دومرف : مرازگ ؟ زامن  هنوگچ  اهنآ  اب  هک  مدیسرپ  درک ، هناور  نمی  يوس  هب  ارم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا 

. شاب نابرهم  نانمؤم  اب  رازگزامن و  نانآ  اب  ناشنیرتفیعض 
ْمُْهنِم ُباِجتْحإلاَو  ِرُومُألِاب ، ْملِع  ُۀَِّلقَو  ِقیـضلا  َنِم  ٌۀَبْعُـش  ِۀَّیِعَرلا ، ِنَع  ِةالُولا  َباِجتحإ  َّنإَف  َِکتَّیِعَر  ْنِم  ََکباِجتحإ  ََّنلِّوَُطت  الَف  اذـه ، دـَْعب  اَّمأو 

یلاولا اّمنإ  ِلِطابلِاب . ُّقَحلا  ُباُشیَو  ُحیبَقلا  ُنُسحَیَو  ُنَسَحلا  ُحَـبْقَیَو  ُریغَـصلا  ُمظْعَیَو  ُریبَْکلا  ُمُهَدـْنِع  ُرُغْـصَیَف  ُهَنوُد  اُوبَجَتْحا  ام  َْملِع  ْمُْهنَع  ُعَطْقَی 
: ِْنیَلُجَر ُدَحَأ  َْتنأ  اّمنإَو  ِبْذِکلا  َنِم  ِقدِّصلا  ُبورُض  اِهب  ُفَْرُعت  ٌتامِس  ِّقَحلا  یلَع  تَْسَیلَو  ِرُومالا  َنِم  ِِهب  ُساَّنلا  ُْهنَع  يراوت  ام  ُفِْرعَیال  ٌرََشب 

َّفَک َعَرـسأ  امَف  ِْعنَملِاب ، یلَْتبُم  َْوأ  ِهیدُْـست  ٍمیرَک  ٍلِْعف  ْوأ  ِهیطُْعت  ٍّقَح  ِبِجاو  ْنِم  َُکباِجتحإ  َمیفَف  ِّقَْحلا ، یف  ِلْذَْـبلِاب  َکُسْفَن  ْتَخَـس  ٌؤُْرمإ  اَّمإ 
یف ٍفاصنإ  ِبَلَط  ْوأ  ٍۀَمَلْظَم  ِةاکـش  ْنِم  َْکیَلَع  ِهیف  َۀَنوُؤَم  الام  َْکَیلإ  ِساّنلا  ِتاجاح  َرثکأ  َّنأ  َعَم  ِکلَْذب ، ْنِم  اوُِسیأ  اذإ  َکَتلَأْسَم  ْنَع  ِساَّنلا 

؛ ٍۀَلَماعُم
نتفرگ گنت  زا  یـشخب  ناتـسد ، ریز  زا  نامکاح  ندش  ناهنپ  هک  ارچ  نکن ؛ ینالوط  زگره  ار  تناتـسد  ریز  زا  ندش  ناهنپ  نیا ، زا  دعب  اّما 

، هجیتن رد  دنکیم ؛ عطق  دناهدوب ، ناهنپ  نآ  زا  ار  هچ  نآ  رب  عالطا  مدرم ] نانآ /[  زا  ندش  یفخم  تسا و  روما  زا  یعالطا  مک  و  مدرم ] هب  ]
یناسنا مکاح ، انامه  دزیمآیم . لطاب  هب  قح  دوشیم و  بوخ  دب ، و  دـب ، بوخ ، دوشیم . گرزب  کچوک ، و  کچوک ، نانآ  دزن  گرزب 

زا تسار  ياههنوگ  اهنآ ، اـب  هک  تسین  ییاـههناشن  تقیقح ، رب  درادـن و  یهاـگآ  دـنرادیم ، ناـهنپ  وا  زا  مدرم  هک  ییاـهراک  هب  تسا و 
. دوش هتخانش  غورد 
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قح زا  تندـش  ناهنپ  سپ  تسا ؛ دنمتواخـس  قح  هار  رد  شـشخب  يارب  تناـج  هک  یتسه  يدرم  اـی  یتسه : درف  ود  نیا  زا  یکی  وت  اـنامه 

مدرم دوز ، هچ  تروص ] نیا  رد   ] هک ینتـشادزاب  راتفرگ  ای  تسیچ ؟ يارب  یهدیم  ماجنا  هک  ياهناراوگرزب  راک  اـی  ینکیم  ادا  هک  یبجاو 
تـسا ییاهنآ  وت ، هب  مدرم  ياهزاین  رتشیب  هکنیا  اب  دننکیم . يراددوخ  دـنوش ، دـیماان  تشـشخب  زا  هک  ماگنه  نآ  وت  زا  تساوخرد  زا 

. دتسوداد رد  فاصنا  تساوخرد  ای  متس  نایکاش  لیبق  زا  درادن ؛ یتخس  وت  يارب  هک 
َّنَعِطُْقت الَو  ِلاوْحألا  َْکِلت  ِبابْـسأ  ِعْطَِقب  َِکئلوُأ  َةَّدام  ْمِسحاَف  ٍۀَـلَماعُم  یف  ٍفاصنإ  ُۀَِّلقَو  ٌلُواطَتَو  ٌراْثِئتسإ  ْمِهیف  ًۀـَناِطبَو  ًۀَّصاـخ  یلاْوِلل  ّنإ  ُّمث 
َنُولِمْحَی ٍكَرَتْشُم  ٍلَمَع  ْوأ  ٍبْرِش  یف  ِساَّنلا  َنِم  اهیلَی  ْنَِمب  ُّرُـضَت  ٍةَدْقُع  ِداِقتْعإ  یف  َْکنِم  َّنَعَمْطَی  الَو  ًۀَعیطَق  َِکتَّصاخَو  َِکتَیِـشاح  ْنِم  ٍدَحَِأل 

یف ْنُکَو  ِدـیعَبلاَو  ِبیرَقلا  َنِم  ُهَمَِزل  ْنَم  َّقَْحلا  ِمِْزلأَو  ِةَرِخآلاَو ، اْینُّدـلا  یف  َْکیَلَع  ُُهْبیَعَو  َکـَنوُد  ْمَُهل  َکـِلذ  َأَـنْهَم  َنوُکَیَف  ْمِهِْریَغ  یلَع  ُهَتَنوُؤَم 
ْنإَو ٌةَدوُمْحَم ، َِکلذ  َۀـّبَغَم  َّنإَف  ُْهنِم  َْکیَلَع  ُلُْقثَی  اِمب  ُهَتَِبقاع  ِغَتباَو  َعَقَو ، ُثیَح  َِکتَّصاخَو  َکـَِتبارَق  ْنِم  َکـِلذ  ًاـِعقاو  ًابُِـستُحم ، ًاِرباـص  َکـِلذ 
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یَلَع ْمهِمیْوقَت  ْنِم  َکَتَجاح  ِهیف  ُُغْلبَت  ًاراذْعإ  َِکلذ  یف  َّناَف  َكِراحْصِإب  ْمُهَنُونُظ  ْمُْهنَع  ْلِدْعاَو  َكِرْذُِعب  ْمَُهل  ْرِحْـصأف  ًاْفیَح  َِکب  ُۀَّیعَّرلا  ِتَّنَظ 
؛ ِّقَْحلا

داد و رد  یتلادع  مک  و  نارگید ] لام  هب   ] يزادـنا تسد  یهاوخدوخ و  ناشنایم  رد  هک  دراد  یکیدزن  ناتـسود  هژیو و  دارفا  مکاح ، سپس 
. نَِکب اهتلاح ، نیا  ببس  عطق  اب  ار  اهراک ]  ] نیا هشیر  سپ  تسا ؛ جیار ]  ] دتس

يرایبآ رد  ار  يداد  رارق  هک  دنشاب  هتـشاد  عّقوت  وت  زا  دیابن  نکنادج و  یجارخ  نیمز  دوخ ، صوصخم  دارفا  نایفارطا و  زا  کی  چیه  يارب 
نودب دوس  سپ  دننک ؛ لیمحت  دوخ  ریغ  رب  ار  نآ  جراخم  دناسریم و  نایز  رگید  مدرم  هب  هک  يدنبب  یتکارش  راک  ای 
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هناگیب و هچ  تسا ؛ قح  هارمه  هک  یـسک  يارب  ار  قح  و  دشاب . وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  شاییاوسر  و  وت ) يارب  هن   ) نانآ يارب  شتمحز 

نارای ناشیوخ و  دروم ] رد  قح  يارجا   ] نیا شاب . دـنوادخ ] زا   ] شاداپ ناـهاوخ  راـبدرب و  راـک ، نیا  رد  و  شاـب ، دّـهعتم  دـنواشیوخ  هچ 
، رآ تسد  هب  ار  شماجنارـس  دـیآیم ، نارگ  وت  رب  راک  نیا  زا  هچ  نآ  ربارب  رد  و  نایز ] هب  ای  دوس  هب   ] دوش مامت  وحن  ره  هب  تایـصوصخ 
ار ناشیا  دب ] ي   ] اهنامگ نک و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  ترذع  دندرب ، یتلادع  یب  نامگ  وت  هب  ناتسدریز  رگا  تسا و  هدیدنسپ  شنایاپ  هک 
قح رب  نانآ  نتـشاد  اپ  هب  انامه ]  ] هک تاهتـساوخ  هب  هک  تسا  یندروآ  رذـع  راـک ، نیا  رد  هک  ارچ  نادرگرب ؛ دوخ  زا  تندرک  راکـشآ  اـب 

. دیسر یهاوخ  تسا ،
َرَذَحلا ْنُکَْیلَو  َكِدالِِبل . ًاْنمأَو  َکِموُمُه  ْنِم  ًۀَحارَو  َكِدُونُجل  ًۀَعَد  ِْحلُّصلا  یف  َّنإَف  ًیـضِر ، ِهیف  ِهِّلل  َكُّوُدَـع  ِْهَیلإ  َكاعَد  ًاْحلُـص  َّنَعَفْدـَت  الَو 

َْنَیبَو َکَْنَیب  َتْدَقَع  ْنإَو  ِّنَّظلا  َنْسُح  َِکلذ  یف  ْمِهَّتاَو  ِمْزَحلِاب  ْذُـخَف  َلَّفغَتَِیل ، َبَراق  امَّبُر  َّودَـعلا  َّنإَف  ِهِحلُـص ، َدـَْعب  َكِّوُدَـع  ْنِم  ِرَذَـحلا  َّلُک 
ِِضئارَف ْنِم  َْسَیل  ُهَّنإف  َْتیَطْعأ  ام  َنُود  ًۀّنُج  َکَسْفَن  ْلَعْجاَو  ِۀَنامَألِاب  َکَتَّمذ  َعْراَو  ِءافَولِاب  َكُدْهَع  طُحَف  ًۀَّمِذ  َْکنِم  ُهَتْـسَبلأ  ْوأ  ًةَدْقُع  َكِّوُدَع 

امیف َنوُکِرْـشُملا  َِکلذ  َمَِزل  ْدَـقَو  ِدوُهُعلاـب  ِءاـفَولا  ِمیظْعَت  ْنِم  ْمِِهئارآ ، ِتیتْشَتَو  ْمِِهئاوْهأ  ِقیْرفَت  َعَم  ًاـعامتْجإ  ِْهیَلَع  ُّدـشأ  ِساَّنلا  یف  ٌءیَـش  ِهّللا 
ِهّللا یَلَع  ُءيِرَتْجَیال  ُهَّنإَف  َكَّوُدَع  َّنَِلتَْخت  الَو  َكِدْهَِعب  َّنَسیَخت  الَو  َِکتَّمِِذب  َّنَرِدْغَت  الَو  ِرْدَغلا  ِِبقاوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْسا  اّمل  َنیِملْـسُملا  َنُود  ْمُهَْنَیب 

َلاغْدإ الَو  ِهِراوِج  یلإ  َنوُضیفَتْـسَیَو  ِهِْعنَم  یلإ  َنُونُکْـسَی  ًامیرَحَو  ِِهتَمْحَِرب  ِدابِعلا  َْنَیب  ُهاْضفأ  ًاْنمأ  ُهتَّمِذَو  ُهَدْهَع  ُهّللا  َلَعَج  ْدَـق  ٌّیقَـش . ٌلِهاج  ّالإ 
َکَمَزل ٍْرمأ  ُقیض  َکَّنَوُعدَی  الَو  ِۀَِقثْوَّتلاَو  ِدیکأَتلا  َدَْعب  ِلْوَقلا  ِنَْحل  یلَع  ََّنلِوَُعت  الَو  ِلَلِعلا  ِهیف  زوجت  ًادْقَع  ْدِقْعَت  الَو  ِهیف  َعادِخ  الَو  َۀََسلادُم  الَو 

185 ص : همان ، تیالو 
ِقحلا ؛] ِریَِغب  ِهِخاسِفنا  ِبَلَط  یلإ  ِهَّللا  ُدْهَع   ] هیف

نازابرـس و يارب  یـشمارآ  حلـص ، هک  ارچ  نکن ؛ ّدر  دـناوخیم ، ارف  نآ  هـب  تنمـشد  و  تـسا ، نآ  رد  دـنوادخ  يدونـشخ  هـک  ار  یحلص 
هک ارچ  یـشاب ؛ هتـشاد  وا  اب ]  ] حلـص زا  سپ  تنمـشد  زا  ار  تبظاوم  لامک  دـیاب  تسوت و  ياهرهـش  يارب  تینما  اهینارگن و  زا  یـشیاسآ 

[. زیهرپب نآ  زا  نک /[  مهتم  ار  ینیبشوخ  هرابنیا ، رد  نک و  هشیپ  طایتحا  سپ  دنک ؛ ریگلفاغ  ات  دیآیم  کیدزن  اسب  نمشد ،
اب راذـگب و  افو  رب  ار  دوخ  نامیپ  هیاپ ]  ] سپ يدـناشوپ ، وا  هب  یناـما  هماـج ] ، ] دوخ يوس  زا  اـی  یتسب  یناـمیپ  تنمـشد ، دوخ و  ناـیم  رگا 

نایم رد  یهلا  تابجاو  زا  يزیچ  هک  ارچ  هدب ؛ رارق  رپس  ياهداد  هک  ياهدعو ]  ] نآ يارب  ار  تناج  شاب و  دوخ  دـهع  بقارم  يراکتسرد ،
دشاب و دهع  هب  يافو  تشادگرزب  زا  رتتخـس  نآ  رب  ناشقافتا  هک  درادن  دوجو  ناشتایرظن - ییادج  اهتساوخ و  یگدـنکارپ  اب  مدرم -

تنایخ دوخ  ناما  هب  زگره  و  دنتفای ، میخو  ار  هلیح  جیاتن  هک  ماگنه  نآ  دندش ؛ دنبياپ  نآ  هب  ناناملسم ) هن   ) دوخ نایم  رد  زین ]  ] ناکرـشم
ار شنامیپ  دهع و  ادخ ، تسین و  خاتـسگ  ادخ  رب  یـسک  تبقاع ، دب  ِنادان  زج  اریز  نکن ؛ تنایخ  تنمـشد  هب  نکـشن و  ار  تنامیپ  نکن و 
[ هیاــس رد   ] هـک تـسا  هداد  رارق  یمکحم  ژد  هدرتـسگ و  شناگدــنب  ناــیم  رد  ار  نآ  دوـخ ، تـمحر  هطــساو  هـب  هداد و  رارق  یــشیاسآ 

هار یبیع  نآ  رد  هک  ینامیپ  تسین و  یبیرف  هعدـخ و  داسف و  نآ ، رد  دـنوشیم و  دـنمهرهب  نآ  رانک  رد  دـنباییم و  شمارآ  شماکحتـسا 
نآ رد  وت  رب  هک  يراک  يانگنتو  نکن  هیکت  ولهپ ] ود  نخـس  راتفگ /[  رد  گنهآ  رب  ندرک ، راوتـسا  مکحم و  زا  سپ  نکن و  دقعنم  دـبای ،
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 .... دناشکن نامیپ ] نآ /[  قحان  نتسکش  يوس  هب  ار  وت  دیآیم ، مزال  یهلا  نامیپ  ببس  هب  راک ] ]
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مشچ

: مالسلا هیلع  دومرفو  ]
ِهّسلا ؛ ُءاکِو  ُنیَعلا 

تسا هاگنمیشن  دَنب  مشچ ،
، ددنبیم ار  شرد  هک  فرظ  نآ  دنب  هب  ار  مشچ  و  فرظ ] هب  ار  هاگنمیشن  مالسلا  هیلع  ترـضح  ایوگ  تسا . تفگـش  تاراعتـسا  زا  نیا  و 

(. دوشیم یلاخ  شیاوتحم   ) دنامیمن دوخ  لاح  هب  فرظ  دوش ، زاب  دنب  یتقو  هک  هدومن  هیبشت 
تیاور مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  ياهّدع  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  نخس ، نیا  هک  تسا  نآ  رتروهشمو  رتنشور 

ماـن هب  ناـمباتک  رد  هراعتـسا  نـیا  رب  اـم  تـسا و  هدرک  رکذ  فورحلاـب » ّظـفللا   » شخب رد  بـضتقملا  باـتک  رد  دّربـم  ار  نـیا  دـناهدرک و 
. میاهتفگ نخس  هیوبنلا  راثآلا  تازاجملا و 

نید رارقتسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ینخس  رد 
ِهنارِِجب ؛ نیّدلا  َبرَض  یَّتَح  َماقَتساَو  َماقأف  ٍلاو  مُهَِیلَو  َو 

. تفای رارقتسا  نید  ات  درک  تماقتسا  تشاد و  اپ  هب  ار  تفالخ ]  ] سپ دش ؛ نانآ  تسرپرس  یمکاح 

هدنزگ راگزور 

187 ص : همان ، تیالو  َْملَو  ْهیَدَی ، یفام  یلَع  ِهیفُرِسوُملا  ُّضَعَی  ٌضوضَع . ٌنامَز  ِساّنلا  یلَع  یتأَی 
هللا یلص  ِهّللاُلوُسَر  یهَن  ْدَقَو  َنوّرَطْضُملا  ُِعیاُبیَو  ُرایخألا  ُّلَذَتُستَو  ُرارْشألا  ِهیف  ُدَْهنَت  مُکَنیب  َلْضَفلا  اوَْسنَت  الَو  ُهَناْحبُـس : ُهّللا  َلاق  َِکلِذب ، رَمُؤی 

َنیرَطْضُملا ؛ ِْعیب  ْنَع  هلآ  هیلع و 
هدشن هداد  نامرف  راک  نیا  هب  هک  یلاح  رد  دهن ؛ نادـند  دراد ، تسد  رد  هچ  نآ  هب  دـنمتورث  نآ ، رد  هک  دـیآ  هدـنزگ  يراگزور  مدرم ، رب 

هدـمآ و ـالاب  رورـش  دارفا  ناـمز ،]  ] نآ رد  دـینکن . شوـمارف  دوـخ  ناـیم  رد  ار  يراوـگرزب  تشذـگ و ] : ] دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  تـسا .
اب هلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکیلاحرد  دننکیم ؛ شورف  دیرخ و  راچان ، ِدارفا  اب  و  دـنوشیم ، هدرمـش  راوخ  ناگدـیزگرب 

. درک یهن  رّطضم ، دارفا 

هدننز ماهتا  وگهفازگ و 

؛ رَتفُم ٌتِهابَو  ٌطِْرفُم  ٌّبُِحم  ِنالُجَر : َِّیف  ُکلهَی 
. دنزیم تمهت  هک  ییوگغورد  دیوگیم و  هفازگ  هک  يرادتسود  دنوشیم : دوبان  نم  هرابرد  درف  ود 

: مالسلا هیلع  دومرف  هک  تسوا  رگید  نخس  دننام  نخس ، نیا  و 
ٍلاق ؛ ٌضِغبُمَو  ِلاغ ، ٌّبُحم  َّیف  ُِکلهَی 

. دنوشیم دوبان  رگهزیتس ، يوج  هنیک  دنکیم و  يورهدایز  هک  يرادتسود  نم  هرابرد 
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188 ص : همان ، تیالو 

لدع دیحوت و 

: دومرف دش . شسرپ  لدع  دیحوت و  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا 
ُهَمِهَّتَت ؛ ْنأ ال  َلْدعلاَو  ُهَمّهَوتَت  ْنأ ال  َدیحّوتلا  َّنإ 

. يوشن نامگدب  وا  هب  هک  تسا  نآ  لدع  يرواین و  رادنپ  رد  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  دیحوت 

هنالهاج نخس 

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ِلهَجلِاب ؛ ِلْوَقلا  یف  َْریَخ  ُهَّنأ ال  امَک  مکحلا  نَع  ِتْمَّصلا  یف  َریَخ  ال 

ص188 همان ؛  تیالو  تسین . يریخ  ینادان ، يور  زا  نتفگ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین ؛ يریخ  هنامیکح ، نخس  زا  يراددوخ  رد 

ناراب يارب  اعد 

: مالسلا هیلع  دومرفیم  دیبلطیم ، ناراب  نآ  اب  هک  ییاعد  رد 
اِهباعِص ؛ َنُود  ِباحَّسلا  َللُذ  انِقسا  َّمُهّللا 

. ناشیاهشکرس زا  هن  رابب ، ام  رب  عیطم  ياهربا  زا  ایادخ !
داب و قرب و  دـعر و  ياراد  ياهربا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  نیا  نآ  تسا و  روآ  تفگـش  نآ  تحاـصف  هک  تسا  ییاهنخـس  زا  نیا ، و 
هک مار  ياهرتش  هب  ار  دنتسه  یهت  روآتفگش  روما  نیا  زا  هک  ار  ییاهربا  و  دنزادنایم ، ار  ناشناراوس  هک  شکرس  ياهرتش  هب  ار ، هقعاص 

. درک هیبشت  دنوشیم ، هدافتسا  يراوس  يارب  یتحار  هب  هدیشود و  یمارآ  لاح  اب 
189 ص : همان ، تیالو 

تبیصم رد  تنیز 

: دومرف ترضح  يدادیم . رییغت  ار  تدیفس  ياهوم  گنر ]  ] شاک نانمؤمریما ! يا  دش : ضرع  مالسلا  هیلع  وا  هب 
ٍۀَبیصُم ؛ یف  ٌمْوَق  ُنَْحنَو  ٌۀَنیز ، ُباضِخلا 

(. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يازع  شروظنم   ) میتسه راد  ازع  یهورگ  ام  تسا و  رویز  ندرک ، گنر 

تعانق

: مالسلا هیلع  دومرف  و 
ْدفنَیال ؛ ٌلام  ُۀعانَقلا 

. دوشیمن دوبان  هک  تسا  یتورث  تعانق 
. دناهدومن لقن  زین ]  ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  یخرب 

متس زا  زیهرپ  و  تلادع ،
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نآ عباوت  سراف و  رب  سابع  نب  هَّللادبع  نیشناج  ار  وا  هک  یماگنه  هیبا  نب  دایز  هب 
190 ص : همان ، تیالو 

: مالسلا هیلع  دومرف  هتشاد ، زاب  تایلام  نتفرگ  شیپ  زا  ار  دایز  نآ ، رد  دوب و  ود  نآ  نایم  هک  ینالوط  يراتفگ  رد  دوب ، هدرک 
ِفیَّسلا ؛ یلإ  وُعدَی  َفیَحلاَو  ِءالَجلِاب  ُدوعَی  َفسَعلا  َّنإَف  َفیَحلاو  َفسَعلا  ِرَذحاو  َلْدَعلا  لمعَتسإ 

. دناوخیم مایق ] و   ] ریشمش هب  یتلادعیب  و  دوشیم ، راید  كرت  بجوم  متس ، هک  ارچ  زیهرپب ؛ یتلادع  یب  متس و  زا  نک و  هشیپ  تلادع 

ناهانگ نیرتتخس 

ُُهبِحاص ؛ ِِهب  َّفخَتسا  ام  ِبونُّذلا  ُّدشأ 
. درمش کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  نآ  ناهانگ ، نیرتتخس 

نادنمشناد هفیظو 

اوُمِّلُعی ؛ ْنأ  ِْملِعلا  ِلْهأ  یلَع  َذَخأ  یّتَح  اوُمَّلَعَتَی  ْنأ  ِلهَجلا  ِلهأ  یلَع  ُهّللا  ذَخأ  ام 
. دنهد دای  هک  تفرگ  نامیپ ]  ] ملع لها  زا  نآ ] زا  لبق   ] هک نیا  ات  دنزومایب  هک  تفرگن  نامیپ ]  ] اهنادان زا  دنوادخ ،

191 ص : همان ، تیالو 

ناردارب نیرتدب 

َُهل ؛ َفِّلُکت  ْنَم  ِناوخإلا  ُّرَش 
. یتفا تمحز  رد  شیارب  هک  تسا  نآ  ناردارب ، نیرتدب 

نمؤم ردارب  زا  ییادج 

هراشا

ُهَقَراف ؛ ْدَقَف  ُهاخأ  ُنمؤملا  َمَشَتحا  اذإ 
. تسا هدش  ادج  وا  زا  سپ ، دنک ، نیگمشخ  ار  شردارب  نمؤم  هک  ماگنه  نآ 

192 ص : همان ، تیالو 

عبانم

میرک نآرق 
. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  يرزجلا ، دمحم  نب  یلع  هباحصلا : ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  - 1

. توریب تاعوبطملل  فراعتلاراد  نیمالا ، نسحم  دیسلا  همالعلا  ج 9  هعیشلا : نایعا  - 2
توریب 1403. ءافولا  ۀسسؤم  یسلجملا ، رقاب  دمحم  همالعلا  راونالاراحب : - 3

رشنلاو 1404 ق. ۀعابطلل  باتکلاراد  ۀسسؤم  یمقلا ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا : ریسفت  - 4
. توریب ۀفرعملاراد ، يربطلا ، نیدلا  بحم  یبرقلا : يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  - 5
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مق 1411 ق. تاعوبطملل ، رئاخذلاراد  یلحلا ، ۀمالعلا  لاجرلا : - 6
. يدومحم هناخباتک  تاراشتنا  یمقلا ، سابع  خیشلا  جاحلا  (: 2 - 1  ) راحبلا ۀنیفس  - 7

ریت 78. رعشم ، رشن  یناحبس ، رفعج  هَّللاتیآ  مالسا : ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  - 8
1408 ق. هیمالسالا ، بتکلاراد  يدابآ ، زوریفلا  ینیسحلا  یضترم  دیسلا  ۀّتسلا : حاحصلا  نم  ۀسمخلا  لئاضف  - 9

1408 ق. ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  رشن  بتکم  یحیرطلا ، نیدلارخف  خیشلا  نیرحبلا : عمجم  - 10
توریب 1411 ق. ۀّیملعلا ، بتکلاراد  يروباشینلا ، مکاحلا  هَّللادبع  نب  دمحم  نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  - 11

توریب 1399 ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يومحلا ، هَّللادبع  نب  توقای  نادلبلا : مجعم  - 12
مق 1410 ق. هعیشلا ، راثآ  رشن  زکرم  یئوخلايوسوملا ، مساقلاوبادیسلا  ثیدحلا : لاجر  مجعم  - 13

. مق همالع ، تاراشتنا  بوشآ ، رهش  نبیلع  نبدّمحم  نیدلادیشر  رفعجیبا  بلاطیبا : لآ  بقانم  - 14
1414 ق. مق ، نیسردملا ، ۀعامج  تاروشنم  یمقلا ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  خیشلل  هیقفلا : هرضحیال  نم  - 15

1367 ش. مق ، یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  یناتسرهشلا : مامالل  لحنلاو  للملا  - 16
1418 ق. ثارتلا ، ءایحالا  تیبلا : لآ  ۀسسؤم  یشرفتلا ، ینیسحلا  یفطصم  دیسلا  لاجرلا : دقن  - 17

. رگید ياههمجرت  و  نمهب 1366 ، ضیف  تاراشتنا ، مالسالا ، ضیف  ۀغالبلا : جهن  - 18
1381 ق. ۀیمالسالا ، ۀبتکم  یلماعلا ، رحلا  نسح  نب  دّمحم  خیشلا  هعیشلا : لئاسو  - 19

ریبک 1322 ش . ریما  یتاعوبطم  هسسؤم  یمق ، سابع  خیش  جاح  ثدحم  بابحالا : ۀیده  - 20

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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