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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  10ییاهناتساد 

باتک 10تاصخشم 

 ( ع  ) یلع اب  ص )   ) ربمایپ رون  10یگناگی 

 ( ص  ) ربمایپ نابز  زا  ع )   ) یلع 11فیصوت 

 ( ع  ) یلع تیمولظم  ریوصت  و  ص )   ) ادخ 12لوسر 

مالسلاامهیلع ارهز  ترضح  اب  ع )   ) یلع 13جیوزت 

رسمه زا  رکشت  و  ع )   ) 14یلع

 ( مالسلا هیلع   ) همطاف ترضح  يارب  رانا  15هیهت 

 ( ع  ) نینمؤملاریما تاجانم  16تادابع و 

مور رصیق  لاؤس  17تسیب 

 ( ع  ) یلع زا  لاؤس  هس  20باوج 

 ( ع  ) یلع 21تواضق 

افلخ رصع  رد  ع )   ) یلع ياهتواضق  زا  يا  22هنومن 

ناوج ردپ  هرابرد  ترضح  22مکح 

 ! ! رسپ اب  ردام  23جاودزا 

شدنزرف حاکن  رد  24ینز 

تسوپ هایس  نیدلاو  زا  تسوپدیفس  26دنزرف 

توافت یب  26رفیک 

 ! تسا رت  نیگنس  رسپ  دازون  27ریش 

دنتفریذپ ار  27مالسا 

دش ناملسم  28ینارصن 

داد میلعت  ار  لولشم  ياعد  ع )   ) یلع 29ماما 
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؟  تشذگ هچ  سبای  يداو  30رد 

نکش نوناق  32ناوج 

لاملا تیب  و  ع )   ) 32یلع

نامیتی و  ع )   ) 33یلع

؟  دومرف هچ  ناهانگ  بئاصم و  هرابرد  34ماما 

تمیق نارگ  دنب  35ندرگ 

هانگ زا  36سرت 

شود رب  36هفیطق 

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  ع )   ) 36یلع

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  36تیاعر 

 ( ع  ) یلع رظن  زا  تموکح  یشزرا  37یب 

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  38همجمج 

؟  دوب ام  اب  تردارب  بلق  38ایآ 

ناضمر هام  رد  39بارش 

مالسا رد  یتسیز  39هداس 

یگدنز رد  يور  40هنایم 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  41ارچ 

هانگ 42نامرد 

مالسلا يداو  نیمزرس  43رد 

 . . . مکح نب  ماشه  43هرظانم 

ناورهن گنج  عورش  46هزیگنا 

 ( ع  ) یلع ماما  يورین  47تردق و 

دودبع نب  ورمع  اب  ع )   ) یلع 49هزرابم 

تولاجلا سءار  و  ع )   ) 51یلع
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نارمع هلودلادضع و  هب  ماما  54رظن 

دراد قرف  نارادمتسایس  ریاس  اب  ع )   ) یلع 55تسایس 

يرفن شش  ياروش  رد  رمع  اب  ع )   ) یلع تسایس  56هسیاقم 

 ! دیوش یم  ار  شنامهم  تسد  ع )   ) 58یلع

 ! ! دندز ع )   ) یلع هنیس  رب  هک  58یتشم 

 ! درک ریخست  ار  هیواعم  رابرد  ع )   ) یلع 59هبذاج 

 ! ! هیواعم روضح  رد  ع )   ) یلع 60حدم 

دندوشگ يو  حدم  هب  نابز  ع )   ) یلع تلادع  60نایرارف 

 ! تخاس حضتفم  ار  هیواعم  هماما  61وبا 

 ( ع  ) یلع حدم  رمع و  61دنزرف 

راضتحا لاح  رد  ع )   ) یلع 62دای 

 ( ع  ) یلع ماما  ناتسود  زا  يا  62هنومن 

 ! دندروآ رد  ندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  63نابز 

دیسرپب نم  64زا 

 ! دیوگ یم  ع )   ) یلع زا  رمع  64یتقو 

 ( ع  ) یلع تیملعا  هب  رکبوبا  65تافارتعا 

دنک یم  دییءات  ار  ع )   ) یلع تیملعا  66رمع 

 ( ع  ) یلع تیملعا  هب  موس  هفیلخ  66فارتعا 

 ( ع  ) یلع ناج  هب  ماجرفان  دصق  67ءوس 

خیرات ناقمحا  زا  يا  69هنومن 

نانز یلمحت  یب  70تداسح و 

نافلاخم نابز  زا  ع )   ) یلع 71لئاضف 

تسا هدش  دای  مسق  اب  هک  ترضح  نآ  73لئاضف 

 ( ع  ) یلع ماما  هرابرد  نادنمشناد  74راتفگ 
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تسا رفاک  ع )   ) یلع 75نمشد 

 ( ع  ) یلع ماما  لیامش  76لامج و 

 ( ع  ) یلع ماما  78ینتورف 

 ( ع  ) یلع ماما  78تباهم 

هناصلاخ 79زامن 

هنابش 80ياوجن 

راطفا 81هرفس 

 ( ع  ) یلع ماما  82تدابع 

 ( ع  ) یلع ماما  83صالخا 

 ( ع  ) یلع ماما  لاصخ  84تافص و 

 ( ع  ) یلع ماما  ياعد  85تباجتسا 

 ( ع  ) یلع ماما  86يدرمناوج 

 ( ع  ) یلع ماما  تشذگ  87يرابدرب و 

دیوگ یم  تلادع  زا  مالسلا  هیلع  88یلع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  89تلادع 

مدرم قوقح  زا  يرادساپ  مالسلا و  هیلع  یلع  91ماما 

نارای نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  92ماما 

هیواعم 93رجح و 

هیواعم قمح و  نب  93ورمع 

متاح نب  93يدع 

ماجنارس هشیدنا  94رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  94تیمولظم 

 ( ص  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  95تیمولظم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیصو  96تداهش و 
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تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  97تیصو 

تداهش رتسب  رد  98ماما 

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  99یلع 

لسع کشم  100يارجام 

؟  يا هدنام  هفوک  رد  ارچ  یلع  101ای 

ینک یمن  هیرگ  ینیبب  دنیب  یم  تردپ  هچنآ  101رگا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ربق  102ترایز 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  103هرابرد 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

اههزجعم و اهتواضق ، مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  ییاهناتـساد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  هدـنروآدرگ   - ، 1355 دیمح ، یمرخ  هسانـشرس : 
مرخ 1379. رشن  مق  رشن :  تاصخشم  یمرخ  دیمح  ششوکهب  یگدنز  بادآ 

ص 198 يرهاظ :  تاصخشم 
 : تشادداـی یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تـسرهف  تیعــضو  لاـیر  47500-67-6182-964 لاـیر ؛  47500-67-6182-964 کـباش : 

اهتمارک 40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک 
BP37/4/خ4د2 هرگنک :  يدنب  هدر  ناتساد  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم : 

297/951 ییوید :  يدنب  هدر 
م7974-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

 ( ع  ) یلع اب  ص )   ) ربمایپ رون  یگناگی 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  ات  دمآ ،  زارف  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیوگ :  سابع  نبا 

شیپ دنوادخ  دیرفآ ؛ زیچ  ره  زا  شیپ  ار  وا  دنوادخ  هک  هک  نآ  هب  ابحرم  دومرف :  دز و  يدنخبل  شیور  هب  داتفا  ترضح  نآ  هب  ملس  هلآ و 
دیدـپ یلع  روـن  نم و  روـن  زا  زیچ  همه  سپ  دـیرفآ ،  ار  یلع  رگید  مین  زا  ارم و  یمین  زا  درک ،  مـین  ود  ار  نآ  دـیرفآ و  يروـن  زیچ  ره  زا 

میتفگ و ریبکت  ام  و  دندرک ،  حیبست  زین  ناگتشرف  میتفگ و  ریبکت  ام  و  دندرک ،  حیبست  زین  ناگتـشرف  میدرک و  ادخ  حیبست  ام  تسا ،  هدمآ 
(1  . ) دوب یلع  نم و  شزومآ  هب  نانآ  ریبکت  حیبست و  نیا  و  دنتفگ ،  ریبکت  زین  ناگتشرف 

تمظع رون  عارتخا و  زا  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  گرزب  يادخ  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) مظاک ماما 
هللا یلص  دمحم  لوا  مین  زا  درک ،  مین  ود  ار  رون  نآ  دنیرفایب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تساوخ  نوچ  دیرفآ .  شیوخ  لالج  و 

(2  . ) دیرفاین ار  رگید  سک  چیه  رون  نآ  زا  و  دیرفآ ،  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع رگید  مین  زا  ار و  ملس  هلآ و  هیلع و 
 ، تسا نم  ناج  یلع  دومرف :  ییوگب ،  يزیچ  یلع  هرابرد  مدیدن  ادخ !  لوسر  يا  تشاد :  هضرع  مالسلاامهیلع  همطاف  هدمآ :  یثیدح  رد 

(3 ( . . . ! ؟  دیوگب يزیچ  دوخ  هرابرد  یسک  هک  يا  هدید  رگم 
دیناوخ و یم  زامن  ای  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف :  فیقث  ناگدنیامن  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(4  . ) تسا نم  ناج  هلزنم  هب  هک  مراد  یم  لیسگ  ناتدزن  هب  ار  يدرم  هکنآ  ای  دیزادرپ  یم  تاکز 
 : دومرف هچ ،  یلع  سپ  تفگ :  یسک  داد ؛ خساپ  ترضح  دندرک و  شسرپ  شنارای  زا  یخرب  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

یلع دیراد  نم  زا  هک  یتخانش  ره  تسا و  نم  دوخ  هلزنم  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ینعی  ( ) 5  ) يدیسرپن هک  مدوخ  زا  يدیسرپ و  مدرم  زا  وت 
 ( . تسا هنوگ  نامه  زین 

مناج اب  نم  دزن  وا  تسا و  نم  ناج  یلع ،  نیا  ادنوادخ !  دومرف :  نارجن  يراصن  اب  هلهابم  ماگنه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مگنج رد  نم  دنا ،  نم  هون  ود  دنزرف و  ود  نیـسح )  نسح و   ) اهنیا ادنوادخ !  تسا .  ناهج  نز  نیرترب  همطاف  نیا  ادنوادخ !  تسا ،  ربارب 

(6  . ) تسا شزاس  حلص و  رد  نانآ  اب  هک  ره  اب  مشزاس  حلص و  رد  و  تسا ،  گنج  رد  نانآ  اب  هک  ره  اب 
ترضح دنتخیرگ ،  ملـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ فارطا  زا  همه  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
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 : دنتفگ هدش ،  وا  هجوتم  ینالف  ینالف و  ما .  هدرمن  ما و  هدشن  هتشک  نم  میادخ ،  لوسر  نم  مدمحم ،  نم  دومرف :  یم  هدرک ،  نانآ  هب  ور 
هـشرخ نب  كامـس  هجاـجدوبا  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اـهنت  هاـگ  نآ  تسا !  هتفرگ  هرخـسم  سوـسف و  هب  ار  اـم  زین  میا  هتخیرگ  هک  کـنیا 

هک درگ  زاب  مه  وت  هجاجدوبا !  يا  دومرف :  دـناوخ و  ارف  ار  وا  ربمایپ  دـندنام ،  رادـیاپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  هللا )  ۀـمحر  )
 . میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  دنامب  یلع  اما  متشادرب ؛  وت  زا  ار  متعیب 

هن تفگ :  دوب  يراج  شناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  تسشن و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربارب  رد  تشگزاب و  هجاجدوبا 
نم مشک ،  یمن  دوخ  تعیب  زا  تسد  نم  دنگوس ،  ادخ  هب  هن ،  تفگ :  تشادرب و  نامسآ  هب  رس  و  مور ؛)  یمن   ) دنگوس ادخ  هب  زگره !  ! 
یم ناریو  هک  يا  هناخ  ای  دریم ،  یم  هک  يرـسمه  يوس  هب  ادـخ ؟  لوسر  يا  مدرگزاـب  یـسک  هچ  يوس  هب  سپ  ما ،  هدرک  تعیب  امـش  اـب 
تقر وا  لاح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاح  نیا  رد  تسا ؟  هدش  کیدزن  هک  یلجا  دریذپ و  یم  نایاپ  هک  يا  ییاراد  و  دوش ، 

 ، دوب رگید  هشوگ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع داتفا و  يا  هشوگ  رد  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  اهمخز  ات  داد  همادا  رازراک  هب  هجاجدوبا  دروآ . 
(7  . . . ) دروآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  تفرگ و  شود  هب  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) یلع داتفا  رد  ياپ  زا  وا  نوچ 

رد يا  هراتس  دننام  نم  هب  مدرم  مدوب ،  وا  نت  هراپ  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راگزور  رد  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
ربارب رفن  جـنپ  اب  ارم  سپـس  دـنتخاس ،  ربارب  نم  اب  ار  ینالف  ینالف و  هکنآ  ات  دروآ  دورف  ارم  راـگزور  سپـس  دنتـسیرگن ،  یم  نامـسآ  قفا 
رـسپ اب  ارم  هک  تساک  ردقنآ  نم  ردق  زا  درکن و  هدنـسب  مه  نیا  هب  راگزور  اما  هودـنا !  يا  متفگ :  دوب ! !  نامثع  اهنآ  نیرترب  هک  دـندرک 

(8  ! ) تخاس ربارب  هیواعم )   ) دنه

 ( ص  ) ربمایپ نابز  زا  ع )   ) یلع فیصوت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دومرف تفر ،  یم  هدایپ  وا  هارمه  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هراوس  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يزور 

ما و هدایپ  هاگره  یـشاب ،  هدایپ  يوش و  راوس  مه  وت  ما  هراوس  هاگره  هک  هدرک  رما  ارم  دـنوادخ  اریز  درگرب ؛ ای  ایب  هراوس  ای  نسحلابا !  اـی 
رگم هدادـن ،  یتمارک  نم  هب  دـنوادخ  ینک ؛  تساخرب  تسـشن و  راچان  هب  هک  یهلا  دودـح  زا  يدـح  رد  رگم  ما ،  هتـسشن  نوچ  ینیـشنب ، 

ار شدودـح  ات  هداد ،  رارق  تما )  تسرپرـس   ) یلو نآ  رد  ار  وت  هداد و  صاصتخا  توبن  هب  ارم  تسا ؛  هدومرف  اطع  وت  هب  ار  نآ  لثم  هکنآ 
هک ره  هتخیگنارب ،  توبن  هب  قح  هب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هک  ییادخ  هب  مسق  ییامن ؛  مایق  شروما  یتخـس  رد  يراداپ و  هب 
وت يارب  نم  لضف  نم و  لضف  زا  وت  لضف  تسا ؛  هدرواین  ادخ  هب  نامیا  دزروب  رفک  وت  هب  هک  ره  و  هدرواین ،  نامیا  نم  هب  دنک  راکنا  ار  وت 
؛) 9  (( ) نوعمجی امم  ریخ  وه  اوح  رفیلف  کلذـبف  هتمحرب  هللا و  لضفب  لق   : )) دـنوادخ لوق  ینعم  تسا  نیا  تسا و  راگدرورپ  لضف  نآ  و 

 . (( تسا رتهب  دینک ،  یم  هتخودنا  هک  یتورث  زا  نآ  هک  دیوش  نامداش  ادخ  تمحر  لضف و  هب  امش  وگب  مدرم  هب  ربمایپ !  يا  ))
يارب نیا  دشاب و  لاحشوخ  تیالو ،  توبن و  هب  دیاب  هعیـش  سپ  تسا ؛  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  شتمحر  لوسر و  توبن  ادخ ،  لضف 
يارب رگم  يدـشن  قلخ  وت  یلع !  ای  ادـخ ،  هب  مسق  دـنیامن ؛ یم  عمج  اـیند  رد  لـها  دـنزرف و  لاـم و  زا  نانمـشد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ناـنآ 
هارمگ دـش ،  هارمگ  وت  زا  سک  ره  ددرگ .  یم  حالـصا  وت  هب  هنهک  هار  دوش و  یم  هتخانـش  نید  ملاـعم  وـت  هب  و  تراـگدرورپ ؛  شتـسرپ 

 : لجوزع دنوادخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  تسا ،  هدشن  وت  هب  تیاده  درادن و  وت  تیالو  هک  ار  یـسک  دنک  یمن  تیادـه  دـنوادخ  تسا و 
لمع دروآ و  نامیا  ددرگزاب و  هک  ار  یـسک  ما  هدنزرمآ  دایز  نم  ( : )) 10  (( ) يدـتها مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  رافغل  ینا  و  ))

وت يارب  هدرک  ضرف  نم  رب  هک  یقح  ره  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  دـنوادخ  دـیآ .  وت  تیـالو  هب  ینعی  دـیآ ، )) هار  هب  دـهد و  ماـجنا  حـلاص 
دوش یم  هتخانش  ادخ  نمشد  وت  هب  دش ،  یمن  هتخانش  هللا  بزح  يدوبن  وت  رگا  دروآ ؛ نامیا  هک  یسک  رب  تسا  بجاو  وت  قح  منک ؛  ررقم 

 . درادن يزیچ  دنکن  تاقالم  ار  ادخ  وت  تیالو  اب  هک  ره  ، 
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مل نا  کبر و  نم  کیلا  لزنءا  ام  غلب  لوسرلا  اهیءا  ای   : )) درک لزان  نم  رب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع ای  وت  تیالو  نآ  هک   ، ) ناسرب دـش  لزان  دـنوادخ ،  زا  وت  هب  هچنآ  ربماـیپ ! )) يا  ( : )) 11  (( ) هتلاسر تغلب  امف  لـعفت 

ملامعا همه  مدناسر ،  یمن  ار  وت  تیالو  رگا  ربمایپ ،  نم  يا ؛))  هدادـن  ماجنا  ار  راگدرورپ )  ) وا تلاسر  یناسرن  ار  نآ  رگا  تسا ، )  هدوب 
تـسا هدش  تباث  میارب  هک  تسا  يا  هدعو  نیا  تسا و  لطاب  شلمع  دنک ،  تاقالم  وت  تیالو  ریغ  هب  ار  دنوادخ  هک  ره  تفر ؛  یم  نیب  زا 

(12  . ) تسا هدرک  لزان  وت  هرابرد  هک  تسادخ  زا  میوگ  هچنآ  و  دیوگ ،  راگدرورپ  هکنآ  رگم  ار  يزیچ  میوگن  و   ؛

 ( ع  ) یلع تیمولظم  ریوصت  و  ص )   ) ادخ لوسر 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
زا یـضعب  یتـح  و  تـفرگ ،  یم  رارق  يدارفا  هـنیک  تداـسح و  دروـم  ادـخ  لوـسر  نارود  رد  هـچ  رگا  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع ناـنمؤم  ریما 

یهلا روتسد  قبط  دوجو  مامت  اب  مظعا  یبن  یلو  دندرب !  یم  جنر  ربمایپ  اب  شرادید  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع دورو  زا  ترضح ،  نآ  نارـسمه 
 . دیناسر یم  مدرم  عالطا  هب  ار  وا  بقانم  لئاضف و  و  هدرک ،  عافد  نایقتم  يالوم  تمظع  تیصخش و  زا 

تـسناد یم  زین  مالـسا  ربماـیپ  و  تشاد ،  رارق  ناـقفانم  ضغب  هنیک و  دروم  یلو  دوبن ،  مولظم  ادـخ  لوـسر  رـصع  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
اذل و  دش ،  دهاوخ  دراو  یلع  هب  متـس  اهملظ و  هچ  هجیتن  رد  و  دیـسر ،  دـهاوخ  لمع  هلحرم  هب  و  درک ،  دـهاوخ  زورب  اه  هنیک  نیا  يزور 

هب ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هدنیآ  عقاوم  یخرب  رد  تشگ و  یم  يراج  شکرابم  تروص  هب  شیاهکـشا  و  دوب ،  هشیدـنا  رکف و  رد  هتـسویپ 
یم موجه  وا  هناخ  هب  هنوگچ  و  درک ،  دناوخ  هچ  قفانم  ناشیدنادب  تیالو و  نابـصاغ  هک  تشاد  یم  راهظا  و  دومرف ،  یم  ریوصت  شدوخ 
دهد ناشن  لمعلا  سکع  دیاب  هنوگچ  و  دراد ،  يا  هفیظو  هچ  وا  و  دنفاکش ،  یم  مومسم  ریـشمش  اب  ار  شکرابم  قرف  ناس  هچ  و  دنروآ ! ! 

 : مییامن یم  هراشا  ادخ  لوسر  نانخس  زا  دروم  ود  هب  هنیمز  نیا  رد  ام  . . . 
رد و  دنتفر ،  شدرگ  هب  کلام  نب  سنا  شمالغ  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع یهارمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  فلا : 

لوسر ای  تشاد :  راهظا  مالسلا )  هیلع   ) یلع دنتـسیرگن ،  یم  تعیبط  زبس  ياضف  اه و  هفوکـش  اهلگ و  هب  و  دندز ،  یم  مدق  هنیدم  ياهغاب 
 ! ! تسا توارط  اب  ابیز و  ردقچ  اهغاب -  زا  یکی  هب  درک  هراشا  غاب -  نیا  هللا ! 

 . تسا چیه  نآ  دزن  رد  غاب  نیا  و  تسا ،  رتابیز  یلیخ  تشهب  رد  وت  غاب  یلع !  ای  دندومرف :  ادخ  ربمایپ 
ار غاب  تفه  نانک  شدرگ  نانز و  مدق  بیترت  نیمه  هب  دیوگ :  یم  دوب ،  نینمؤملاریما  ناهاوخدـب  نانمـشد و  زا  یکی  هک  کلام  نب  سنا 

زین ادـخ  لوـسر  و  تشاد ،  یم  راـهظا  ار  هلمج  ناـمه  دیـسر ،  یم  هک  یغاـب  ره  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  و  میدرک ،  اـشامت 
رد زین  اـم  دـیوگ :  یم  سنا  درک ،  فقوت  یبساـنم  لـحم  رد  مالـسا  زیزع  ربماـیپ  ماجنارـس  دوب .  هدومرف  زاـغآ  رد  هک  دوب  ناـمه  شباوج 

 : داتفا دوخ  زا  سپ  عیاقو  رابخا و  رکف  هب  و  دش ،  ریغتم  شا  هرهچ  دیدرگ و  نوگرگد  ترضح  نآ  هاگان  میدومن ،  فقوت  وا  رضحم 
رودص یف  نئاغـص  ملـسو : )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق هللا ! ؟  لوسر  ای  کیکبی  ام  یلع :  لاقف  یکبو ،  یلع  سءار  یلع  هسءار  عضوف  ))

 (( ینودقفی یتح  کل  اهنودبی  موق ال 
هیرگ ثعاب  یلماع  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  دیسرپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع دومن ! !  هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  نینمؤملاریما  رـس  رب  ار  شرـس  ربمایپ 
هدش مهارف  وت  يارب  نیقفانم  زوت  هنیک  لد  رد  هک  ییاه  ینمشد  اه و  ضغب  اه و  هنیک  نآ  روصت  دندومرف :  ترـضح  تسا ؟  هدیدرگ  امش 

 . مورب ایند  زا  نم  هک  نیا  رگم  دنروآ  یمن  لمع  هلحرم  هب  ار  اه  ینمشد  نآ  نانآ  تسا ، 
ياـه متـس  ناـقفانم و  ياـه  هنیک  ربارب  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ندوـب  اـب  هک  دـناسر  یم  ثیدـح  نیا 

دنازوس و یم  ار  ربمایپ  لد  شروصت  هک  تفرگ ،  دـهاوخ  رارق  هنایـشحو  شروی  دروم  نانچنآ  يو  زا  سپ  یلو  هدـیدرگ ،  همیب  نارگمتس 
(13  . ) دزاس یم  يراج  ار  شیاهکشا 
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شزرا تمظع و  دروم  رد  ادخ  لوسر  و  دوب ،  نابعـش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  نآ  و  داتفا ،  قافتا  هینابعـش  هبطخ  رد  هک  تسا  يا  هعقاو  ب : 
 . تفگ یم  نخس  ناراد  هزور  فیلکت  ناضمر و  كرابم  هام 

! ؟  تسیچ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هللا !  لوسر  ای  درک :  لاؤس  تساخرب و  شیاج  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع
یم هیرگ  ارچ  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع درک !  هیرگ  هب  عورـش  سپـس  مارح ،  ياـهراک  زا  باـنتجا  دومرف :  ربماـیپ 

؟  دینک
 : دومرف ادخ  ربمایپ 

 . . . کتیحل اهنم  بضخف  کنرق  یلع  ۀبرض  کبرضف  دومث ،  ۀقان  رقاع  قیقش  نیلوءالا  یقشا  ثعبنا  دقو  کبرل  یلصت  تناو  کب  یناک  ))
(14 (( )

قرف رب  حلاص ))  رتش   )) هدننک یپ  زا  هیلع )  هللا  ۀنعل  يدارم  مجلم  نبا   ) صاخـشا نیرت  یقـش  نیرتدـب و  زامن  لاح  رد  ار  وت  منیب  یم  ایوگ 
 . دزاس یم  نیگنر  ار  تدیفس  نساحم  نآ  نوخ  اب  و  دنز ،  یم  يریشمش  تکرابم 

؟  منیب یمن  وا  ریشمش  زا  تهج  نیا  زا  يررض  و  دنام ،  یم  ملاس  منید  ایآ  هللا !  لوسر  ای  دیسرپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع
( . 15) درادرب رد  ار  ترضح  نآ  نانمشد  یشیدنا  دب  ترارش و  و  یلع ،  تمظع  صالخا و  ثیدح  نیا 

مالسلاامهیلع ارهز  ترضح  اب  ع )   ) یلع جیوزت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یناد یم  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  رکبوبا  مدوب ،  رـضاح  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دجـسم  رد  يزور   : )) تفگ يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

مدومن دازآ  وت  يارب  زا  ار  لالب  مدرک و  وت  تمدخ  فرص  ار  دوخ  لام  مدرک و  ترجه  دوخ  موق  زا  وت  رهب  زا  مراد و  تبحم  ردقچ  وت  هب 
دسرن دنوادخ  فرط  زا  یحو  ات  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يروآرد !  نم  جیوزت  هب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  مهاوخ  یم   ؛

دزن تفگ :  رکبوبا  دیسرپب ؛ ار  شلاوحا  دید و  ار  وا  باطخ  نب  رمع  هار ،  رد  تفر و  نوریب  ادخ  لوسر  دزن  زا  سپ  منکن ؛  ار  راک  نیا  نم 
تبحم ترجه و  زا  دوخ  لاوحا  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  رمع  داد .  یباوج  نینچ  وا  متفگ و  وا  هب  ینخـس  نینچ  مدوب و  ادـخ  لوسر 

 : دومرف ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دیشک ،  شیپ  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  اب  جاودزا  ياضاقت  درک و  وگزاب  ار  شندروآ  مالـسا  و 
 ، مدید هار  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  تفگ :  رمع  درادن .  يا  هدـیاف  دـشابن  یحو  ات  منک ،  یم  لمع  یحو  هب  نم 

یحو هب  ادـخ  لوسر  یلو  مدوب ،  هتفر  مالـسلاامهیلع  همطاف  اب  جاودزا  ياضاقت  يارب  هللا  لوسر  تمدـخ  هب  متفگ :  يدوب ؟  اـجک  دومرف : 
وت هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  متسشن و  وا  يولهپ  مدیسر و  هللا  لوسر  تمدخ  هب  نم  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملا ریما  درک .  هلاوح 

هدرک و یمسبت  ربمایپ  یسانش ؛  یم  ار  نانمـشد  اب  داهج  تدوخ و  هب  تبـسن  نم  تبارق  یناد و  یم  ار  وت  رب  مردپ  قح  یناد و  یم  ارم  قح 
مهرد و زا  يزیچ  دومرف :  مناهاوخ ،  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  جـیوزت  مدرک :  ضرع  يراد ؟  یتجاح  اـیآ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اـی  دومرف : 

شیپ ار  نآ  ياـهب  شورفب و  ار  هرز  نکل  دـشابن ،  يا  هراـچ  يراوس  ناویح  زا  دومرف :  مراد ،  یهرز  رتش و  مدرک :  ضرع  يراد ؟  راـنید 
 . روآ نم 

 ، متخیر ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نماد  رد  متخورفب و  مهرد  داتشه  دص و  راهچ  هب  مدرب و  رازاب  هب  ار  هرز  دومرف :  ترـضح 
 : دومرف دعب  تفرگ ،  هاوگ  ار  هباحص  ربمایپ  مدناوخ و  نم  ناوخب و  هبطخ  دومرف :  ربمایپ  دندوب .  رـضاح  هباحـص  زا  يا  هدع  هک  یلاح  رد 

دمآ و مدزن  هب  لیئربج  مداد ؛  یلاعت  يادـخ  هزاجا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  هک  دـینادب  نم ،  باحـصا  هورگ  يا 
ندـیرفآ زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاـف  دـیوگ :  یم  دـناسر و  یم  مالـس  یلاـعت  يادـخ  تفگ : 

مهارد زا  يرادقم  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دندوب . . .  ناهاوگ  زا  شرع  نیلماح  لیئربج و  ناوخ ،  هبطخ  مداد و  اهنامـسآ 
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همطاف يارب  دندومرف :  دنداد و  دادقم  هب  مه  لوپ  يرادـقم  نک ؛  هیهت  ار  هناخ  جاتحیام  سابل و  ورب و  رازاب  هب  دومرف :  داد و  ناملـس  هب  ار 
نیا ات  ناسرب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رهاوخ  یناه ،  ما  هب  ار  رادقم  نیا  دندومرف :  دنداد و  رذوبا  هب  لوپ  يرادقم  رخب ؛ کشم  مالـسلاامهیلع 

مسرب امش  هب  نم  ات  نکم  زارد  وا  هب  تسد  مالسلاامهیلع ،  همطاف  لزنم  هب  ورب  دومرف :  نینمؤملاریما  هب  دهن ؛ مالسلاامهیلع  همطاف  رـس  رب  ار 
؛ دـندروآ فیرـشت  هناـخ  نورد  هب  ربماـیپ  درک ؛ زاـب  ار  رد  یناـه  ما  دـندز ،  ار  رد  دـندمآ و  همطاـف  هناـخ  رد  هـب  ربماـیپ  یتعاـس  زا  دـعب   ؛
 ، تسار تسد  رب  هکئالم  رازه  داتفه  اب  لـیئربج  کـنیا  مالـسلا ! )  هیلع   ) یلع يا  دومرف :  دـناشنب ؛ ار  وا  ربماـیپ  تساـخرب و  نینمؤملاریما 

؛ درک رـضاح  بآ  زا  رپ  یفرظ  یناه ،  ما  روایب ؛ بآ  زا  رپ  یفرظ  یناه !  ما  يا  دومرف :  دعب  دـنهد ؛ یم  هولج  وت  رب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف 
هانپ وت  هب  میجر ،  ناطیـش  زا  ار  وا  هیرذ  همطاف و  ایادخ !  دومرف !  تخادنیب و  مالـسلاامهیلع  همطاف  هنیـس  رب  تشادرب و  بآ  زا  یفک  ربمایپ 
هیرذ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ایادخ !  دومرف :  تخیر و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع فتک  ود  ره  نایم  هب  تشادرب و  بآ  زا  رگید  یفک  مهد و  یم 

 . دنادرگ كرابم  امـش  يود  ره  هب  امـش و  يارب  ار  امـش  تلـصو  نیا  دـنوادخ  دومرف :  سپـس  مهد ؛  یم  هانپ  وت  هب  میجر  ناطیـش  زا  ار  وا 
(16 (()

رسمه زا  رکشت  و  ع )   ) یلع

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هافر مدـع  یلام و  رقف  اـب  و  تشاد ،  ییابیکـش  ربص و  هداـعلا  قوف  نینمؤملاریما  هناـخ  رد  مالـسلاامهیلع  ارهز )) همطاـف   )) هک تسین  یکش 

داد یم  رازآ  تدش  هب  ار  مالـسلاامهیلع  ارهز  حور  و  دش ،  یم  دراو  نانمؤم  ریما  هب  هک  یـسایس  ياهراشف  ربارب  رد  درک و  ارادـم  یگدـنز 
هدنمرـش خـلت  ثداوح  نیا  زا  ار  مالـسا  خـیرات  و  تشاداو ،  بجعت  هب  ار  هکئالم  هک  داد  ناحتما  نانچ  نآ  نیدایم  نیا  رد  و  درک !  لمحت 

 ! ! تخاس
هکئالم و هک  شنما  هناـخ  و  تشگ ! !  هراـپ  شکدـف  هلاـبق  و  دروخ ! !  یلیـس  شنمـشد  زا  دوب  نینمؤملاریما  رـسمه  هک  یلاـح  رد  همطاـف 
و دـش ،  هدیـشک  شتآ  هب  يو  لزنم  هللا ))  باب   )) و تفرگ ! !  رارق  هنایـشحو  شروی  دروم  دنتـشگ ،  یمن  دراو  شا  هزاجا  نودـب  لـیئارزع 

 ! دیدرگ طقس  دیهش و  هنادرمناوجان  هلمح  رثا  رد  دوب  هدیمان  شنسحم  ربمایپ  هک  ار  ینینج 
و درکن ! !  زاب  تیاکـش  هب  بل  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لـباقم  رد  زگره  و  درک ،  لـمحت  يرادرهوش  نارود  رد  ار  تاـمیالمان  نیا  همه  ارهز 

 . . . درک دهاوخ  شاف  ار  اهنآ  یهلا  هاگشیپ  رد  يزور  و  تشاد ،  هگن  رارسا )) هنازخ   )) رد ار  همه 
ات تفر  یم  راصنا  رجاهم و  ياه  هناخ  رد  هب  شدـنزرف  ود  یلع و  هارمه  هب  بش  لهچ  ات  دز و  یم  اپ  تسد و  یلع ))  تیالو   )) يارب ارهز 

(17  ! ) دشن هک  دشن  یلو  دناتس  زاب  نیبصاغ  زا  ار  تیالو  هتفر  داب  رب  قح  دریگ و  کمک  نانآ  زا 
و درک ،  رس  رب  ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  دندرب ،  دجـسم  هب  نارگمتـس  تعیب  يارب  روز  هب  ار  یلع  نوچ  هک  تسا  ییافو  اب  رـسمه  نامه  ارهز 
هدومن و هویب  ارم  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  یلع  یهاوـخ  یم  دوـمرف :  روتاـتکید  هفیلخ  هب  باـطخ  و  تفرگ ،  تسد  هب  ار  نینـسح  ياهتـسد 

 : تفگ ادخ  لوسر  ربق  هب  باطخ  و  ( 18  ، ) داد تاجن  نیطایش  هکلهم  زا  و  تفرگ ،  ار  یلع  تسد  هاگنآ  و  ییامنب ! ؟  میتی  ار  منینسح 
اور ام  قح  رد  ار  ییاه  متـس  اهراشف و  هچ  رمع  رکبوبا و  و  میدومن !  لمحت  ار  ییاه  تبیـصم  هچ  وت  زا  دعب  ادخ !  لوسر  يا  ردـپ ،  يا  ))

رکیپ رب  ود  نآ  هک  درک  تیـصو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  سپـس  و  ( 19  ! ) منز یمن  فرح  نانآ  اب  مراد  رمع  ات  ادـخ  هب  دـنگوس  دنتـشاد ! 
(20  ! (() دنناوخن زامن  يو  كاپ 

ار يدام  ذـئاذل  هزم  و  دـیدن ،  سابل  تنیز و  شرف  هناخ  نآ  رد  و  درک ،  یگدـنز  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هناخ  رد  راد  هلـصو  ساـبل  اـب  ارهز 
 . دیشچن

یکی ار  ارهز  دوجو  هتسویپ  و  درک ،  یم  ینادردق  يو  ییابیکـش  تالمحت و  ارهز و  ياه  تبحم  ربارب  رد  الباقتم  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
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 ! داد یم  رارق  دیکءات  دروم  ار  عوضوم  نیا  نانمشد ،  اب  شیاه  هرظانم  هجاحم و  رد  و  تسناد ،  یم  شیوخ  تاراختفا  زا 
و دومرف ،  يرازگساپس  يو  يرابدرب  ربص و  زا  و  تشاد ،  راهظا  ار  تقیقح  نیا  اهراب  ارهز  همطاف  دوخ  يارب  اصخـش  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع ایوگ  همطاف ،  تداهـش  زا  سپ  یلو  دادـن . . .  تسد  زا  ار  شتمواقم  ربص و  و  تخابن ،  ار  دوخ  یلع  دوب  هدـنز  وا  اـت 

اهدرد نیرتکاندرد  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ار  همطاف  قارف  و  تشادن ،  رارق  ربص و  و  دوب ،  هدش  ناوتان 
و دش ،  یم  رکذتم  ار  همطاف  شقن  مه  هلیسو  نیدب  دومن و  یم  تساوخ  رد  هلـصوح  ربص و  نتـشیوخ  يارب  ادخ  زا  و  درک ،  یم  فیـصوت 

یلص ادخ  لوسر  ربق  هب  باطخ  تشاذگ ،  یم  اه  كاخ  ریز  رد  ار  شیافو  اب  رسمه  هک  یماگنه  و  تشاد ! !  یم  راهظا  ار  يو  ساپس  مه 
 : تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ! ! يربص کتیفـص  نع  هللا  لوسر  ای  لق  کب ،  قاحللا  ۀعیرـسلاو  كراوج ،  یف  ۀلزانلا  کتنبا  نعو  ینع  هللا ،  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  ))
(21  . . . (( ) دهسمف یلیل  اما  و  دمرسف ،  ینزح  اما  ۀنیهرلا ،  تذخاو  ۀعیدولا ،  تعجرتسا  دقلف  يدلجت . . .  اهنع  قرو 

 ! تسویپ وت  هب  تعرس  هب  تتلحر  زا  سپ  هک  تزیزع  رتخد  زا  و  ادخ !  لوسر  يا  وت  رب  نم  دورد  مالس و 
وت تناما  یتسه !  ملاع  هدنهد  تاجن  يا  هتـشگ ! !  لیدبت  يربص  مک  هب  مربص  یناوتان و  هب  مناوت  ارهز ،  تقرافم  رثا  رد  ادـخ !  لوسر  يا 

همطاف قارف  زا  اه  بش  و  تسا ،  یگشیمه  نم  هودنا  نزح و  رگید  نیا  زا  دعب  هک  نادب  اما  دش !  هتفرگ  نم  زا  تورگ  دش و  هداد  سپ  زاب 
 ! تفر دهاوخن  ممشچ  هب  باوخ 

ات نینمؤملاریما  هتـشاد و  یـساسا  شقن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تمواقم  هیحور و  یگدنز و  رد  دح  هچ  ات  همطاف  هک  دناسر  یم  تارابع  نیا 
ترضح نآ  زا  زین  يو  تداهش  گرم و  زا  سپ  یتح  هک  تسا  هدومنن  شومارف  ار  وا  ياهتبحم  ناس  هچ  و  هدوب ،  دنمقالع  وا  هب  نازیم  هچ 

 ! ! دیامن یم  رکشت 
رد هدـش  لزاـن   ) كراوج یف  ۀـلزان  مالـسلا و  هژاو  زا  اریز  دوش ،  یم  هدـید  ارهز  هدـش  مگ  ربـق  هب  يا  هراـشا  تاراـبع  نیا  رد  نینچمه  و 

 . تسا هدش  نفد  هللا  لوسر  ربق  رانک  رد  هک  ددرگ  یم  هدافتسا  ترانک ) 
 : تفگ درک و  ادخ  اب  مه  یتاجانم  کی  ارهز  نفد  ماگنه  و 

(22  . . . (( ) اهسناف تشحوا  دقاهنآ  مهللا  کیبن ،  ۀنبا  نع  ضار  ینا  مهللا  ))
 . هد شمارآ  يو  هب  ریگب و  سنا  وا  اب  سپ  دسرت ،  یم  ربق  زا  وا  اهلا !  راب  متسه ،  یضار  وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم  ایادخ ! 

و هدومن ،  مالعا  یهلا  هاگـشیپ  هب  وا  زا  ار  دوخ  تیاضر  و  تسا ،  هدرک  رکـشت  همطاـف  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  دـناسر  یم  زین  زارف  نیا 
ربق تشحو  رد  و  هدومن ،  تیاضر  نالعا  يو  ات  تسا !  دـنمزاین  یلع  تیاضر  هب  شتمظع  نآ  اـب  ارهز  همطاـف  یتح  هک :  دراد  یم  راعـشا 

 ! ! دیامن هیصوت  ارهز 
ؤم نز  يدبا  تداعس  رد  رهوش  تیاضر  هزادنا  هب  زیچ  چیه  تسا :  هدمآ  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  روکذم  ثیدح  نیا  ردص  رد  هکنانچ 

(23  . ) تسین رث 
ار وا  زین  نارود  نیا  زا  دـعب  هکلب  درک ،  یم  رکـشت  يو  زا  همطاف  تایح  نارود  رد  اـهنت  هن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ 

 . . . دومرف یم  دای  یکین  هب  يو  زا  اهراب  و  درکن ،  شومارف 
(24  . . . ) درک یم  يرازگساپس  يربک ))  هجیدخ   )) ياه تبحم  تامحز و  زا  مه  ادخ  لوسر  هک  يروطنامه 

 ( مالسلا هیلع   ) همطاف ترضح  يارب  رانا  هیهت 

هب ار  مناخ  رس  تسا ،  هداتفا  راد  بت  ضیرم و  مالسلا )  هیلع   ) همطاف ترـضح  هک  دید  دمآ ،  هناخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما يزور 
هچ دومرف :  ماما  دـمآ ،  لاح  هب  یمک  ارهز  نوچ  دوب ؛ يراج  شکراـبم  ناگدـید  زا  کـشا  تسیرگن و  یم  وا  راـسخر  هب  تفرگ و  نماد 
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لوسر مردـپ  مهاوخ ؛  یمن  يزیچ  درک :  ضرع  درک ؛ رارـصا  ماما  هراـبود  مهاوخ ،  یمن  يزیچ  درک :  ضرع  بلطب .  نم  زا  يراد ،  لـیم 
 : دومرف دشکب ؛ تلاجخ  ادابم  هک  نکم  يزیچ  شهاوخ  زگره  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترهوش  زا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

دـمآ و نوریب  لزنم  زا  ماـما  تسا ؛  بوـخ  دـشاب  يراـنا  رگا  يداد ،  مسق  هک  ـالاح  درک :  ضرع  وـگب .  یهاوـخ  یم  هچنآ  نم ،  قـح  هـب 
رد هب  ار  دوخ  ماما  دـنا .  هدروآ  رانا  يرادـقم  فئاط  زا  يدوهی  نوعمـش  يارب  نکل  هتـشذگ  رانا  لصف  دـندرک :  ضرع  دـش ،  رانا  يایوج 

فیرـشت ما  هناخ  رد  هک  هدش  ثعاب  هچ  درک :  ضرع  درک و  بجعت  دـمآ و  نوریب  نوعمـش  دز ،  ار  شا  هناخ  رد  دـیناسر و  نوعمـش  هناخ 
رامیب يارب  هک  شورفب  نم  هب  ار  یکی  دشاب  یقاب  نآ  زا  هچنانچ  دنا  هدروآ  ناتیارب  يرانا  فئاط  زا  ما  هدینـش  دومرف :  ترـضح  دـیدروآ ؟ 

 . مهاوخ یم  يزیزع 
نانیمطا درک :  ضرع  دشاب ؛ هدنام  یقاب  دـیاش  نک ،  وجتـسج  هناخ  رد  دومرف :  ترـضح  متخورف ،  دوب  هچنآ  موش !  تیادـف  درک :  ضرع 

ماما دزن  هب  ار  رانا  هاگنآ  تسا ،  هناخ  رد  هریخذ  رانا  کی  نوعمـش !  يا  درک :  ضرع  دوب ،  هداتـسیا  رد  تشپ  شا  هجوز  تسین ؛  هک  مراد 
 . دنداد نوعمش  هب  نآ  ضوع  مهرد ،  راهچ  ترضح  و  دروآ ، 

يوس هب  تشادرب و  ار  راـنا  دـشاب ؛ وا  يارب  زا  هیقب  هدرک  هریهذ  ار  راـنا  تلاـیع  نوچ  دوـمرف :  تسا ،  مه  رد  مین  شتمیق  تفگ :  نوـعمش 
زا بیرغ  ضیرم و  يروک  دید  دش ،  يا  هبارخ  لخاد  ات  تفر  ادص  نآ  فرط  هب  و  هدینش ،  یبیرغ  هلان  هار ،  يانثا  رد  دش ،  راپـسهر  هناخ 
 ! حلاص ناوج  يا  درک :  ضرع  دش .  شلاوحا  يایوج  تفرگ و  رانک  رد  ار  وا  رس  تسشن و  وا  نیلاب  رد  ترضح  دلان ،  یم  فعض  تدش 

ضیرم هک  دـیامن  یجالع  مضرق  يارب  نانمؤمریما  دـیاش  ات  هقطنم  نیا  هب  مدـمآ  مراد ،  یناوارف  ضرق  متـسه و  نئادـم  لها  زا  حـلاص !  زا 
يرامیب يارب  هک  دوب  رهـش  نیا  رد  رانا  کی  دومرف :  ترـضح  ملیام ،  دـشاب  رانا  رگا  درک :  ضرع  يراد ؟  لـیم  هچ  دومرف :  ماـما  مدـش ، 

همطاف يارب  ار  رگید  فصن  داد و  ضیرم  ناـهد  هب  ار  یفـصن  درک و  مین  ود  ار  راـنا  سپ  منک ،  یمن  مورحم  ار  وت  نکل  ما  هدرک  لیـصحت 
 . منونمم ییامن  ناسح  ار  رگید  فصن  رگا  درک :  ضرع  يراد ؟  لیم  هچ  دومرف :  هاگنآ  تشادرب ؛  مالسلاامهیلع 

 ، تسا تیاعر  راوازـس  تساهنت ،  بیرغ و  هبارخ  رد  ضیرم  نیا  یلع !  يا  درک :  باـطخ  دوخ  سفن  هب  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  ترـضح 
ار ماما  ضیرم  دش ؛ مامت  ات  داد  وا  هب  ار  رانا  رگید  فصن  سپ  دـیامن .  هیهت  يرگید  هلیـسو  مالـسلاامهیلع  همطاف  تهج  هب  دـنوادخ  دـیاش 

 . دیوگب هچ  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  باوج  هک  رکف  نیا  رد  اما  دش ،  هناخ  راپسهر  ماما  درک و  اعد 
مالـسلاامهیلع همطاف  دـنیبب  هک  درب  شیپ  هناخ  رد  زا  رـس  اذـل  درک ،  یم  ایح  هناخ  هب  ندـش  لخاد  زا  دیـسر ،  هناخ  رد  هب  ات  دـمآ  هناریحتم 

 . دنک یم  لوانت  تسا و  شدزن  هداعلا  قوف  رانا  زا  یقبط  یلو  هدومن  قرع  هدرک و  هیکت  مالـسلاامهیلع  همطاف  دـید  رادـیب ،  ای  تسا  باوخ 
هک دیـشکن  ینامز  دیدرب  فیرـشت  نوچ  مع !  نبا  ای  درک :  ضرع  مالـسلاامهیلع  همطاف  دش ؛ ایوج  هعقاو  زا  دش و  هناخ  لخاد  لاحـشوخ ، 

نینمؤملاریما ار  رانا  قبط  نیا  تفگ :  تسا ،  هدروآ  رانا  یقبط  هناخ ،  رد  هب  هک  تسا  یـصخش  دـید  تفر ،  هضف  دـندز ؛ ار  هناخ  رد  هاگان 
(25  . ) تسا هداتسرف  مالسلاامهیلع  همطاف  يارب 

 ( ع  ) نینمؤملاریما تاجانم  تادابع و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
زا ءادردوبا  میدرک ،  یم  وگتفگ  اه  هتشذگ  ردب و  لها  لامعا  هرابرد  میدوب و  هتسشن  ادخ  لوسر  دجـسم  رد   : )) دیوگ یم  ریبز  نب  ةورع 

تدابع رد  و  رتشیب ،  شیئاسراپ  رتمک و  شتورث  ناگمه ،  زا  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  یـسک  زا  دـیهاوخ  یم  مدرم ! !  تفگ :  دوب  نیرـضاح 
 ( (( . مالسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تفگ :  يرآ .  دنتفگ :  تسا ؟  رتاشوک 

دندوب ترـضح  نانمـشد  زا  نانیا  اریز  دندنادرگ ؛ ور  وا  زا  سلجم  لها  همه  ءادردوبا  راتفگ  نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادخ  هب   : )) دیوگ هورع 
وت اب  مادـک  چـیه  نارـضاح  هک  یتفگ  ینخـس  تفگ :  درک و  وا  هب  ور  راصنا ،  زا  يدرم  دنتـشادن .  ار  ترـضح  لـیاضف  ندینـش  تقاـط  و 
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یلع تاغاب ،  زا  یتمـسق  رد  ماـگنه  بش  منک :  فیرعت  امـش  يارب  مدـید  مدوخ  هک  ار  يزیچ  مدرم !  تفگ :  ءادردوبا  دـندرکن .  تقفاوم 
ار وا  نم  دـش و  رود  نم  زا  دـش ،  ناهنپ  امرخ  ناتخرد  يال  هبال  رد  هتفرگ ،  هرانک  دوخ  ناـمالغ  زا  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  مالـسلا )  هیلع  )
هب شارخ  لد  يا  همغن  زیگنا و  نزح  يا  هلاـن  يادـص  هک  تشذـگن  يزیچ  تسا ،  هـتفر  شلزنم  هـب  اـمتح  مـتفگ  دوـخ  شیپ  مدرک .  مـگ 
رد نم ،  ندرک  باذع  اب  دوخ ،  تشذگ  ملح و  رطاخ  هب  هک  یهانگ  رایـسب  هچ  اراگدرورپ !   : )) تفگ یم  هلان  بحاص  هک  دیـسر  مشوگ 

ینالوط يرمع  رگا  ادـنوادخ !  يدومرف ،  يراددوخ  نآ  ندومن  فشک  زا  دوخ  مرک  اب  هک  یمرج  رایـسب  هچ  و  يدـماین ،  رب  هلباقم  ددـص 
يزیچ هب  تیدونـشخ  زج  هب  مرادن و  ییوزرآ  تشزرمآ  ریغ  هب  تسا ،  هدـش  نیگنـس  مهانگ  راب  لمع و  همان  ما و  هدـنارذگ  تینامرفان  رد 

 . (( مرادن دیما 
ار دوخ  تکرح  یب  يا  هشوگ  رد  تسا ،  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  هک  مدید  ناهگان  مداتفا ،  نآ  بحاص  يوجتسج  هب  هلان  ندینـش  زا 
زا درب  یم  هوکش  یهلا ،  هاگرد  هب  دوخ  لاح  زا  تخادرپ و  هیرگ  اعد و  هب  هاگنآ  دناوخ ؛ يرایـسب  زامن  بش ،  همین  نآ  رد  متخاس .  ناهنپ 

 : دوب نیا  دنوادخ  اب  ترضح ،  ياهتاجانم  هلمج 
تدیدش ياهتبوقع  دای  هب  هک  یتقو  سپ  دیآ ،  یم  هداس  مرظن  رد  مناهانگ  منک ،  یم  رکف  تیراوگرزب  وفع و  رد  هک  هاگنآ  ادـنوادخ !  ))

هب ار  نآ  وت  یلو  ما  هدرک  شومارف  ار  نآ  نم  هک  منک  دروخرب  یهانگ  هب  لمع  ياه  همان  رد  رگا  ياو  يا  دـش .  یم  نارگ  ما  هیلب  متفا  یم 
هب شا  هلیبق  دـنهد و  شتاجن  دـنناوت  یمن  شناگتـسب  هک  يراتفرگ  نیا  رب  ياو  دـیریگب ،  ار  وا  تفگ :  یهاوخ  هاگنآ  يا ،  هدروآ  باسح 

اهرگج و هک  شتآ  نآ  زا  ياو  دیآ .  یم  ناشمحر  وا  رب  ناگمه  دیسر ،  شندناوخارف  روتسد  هک  هاگنآ  تشاد ،  دنهاوخن  يدوس  شلاح 
نازوس ياه  هلعش  رثا  رد  هک  یـشوهیب  نآ  زا  هآ  دنک ،  یم  ادج  مه  زا  ار  ندب  ياضعا  هک  یـشتآ  نآ  زا  ياو  دنک ،  یم  بابک  ار  اه  هیلک 

(( . دهد یم  تسد 
شباوخ يراد  هدنز  بش  رثا  رد  امتح  متفگ :  دوخ  شیپ  دـش .  هدـیرب  وا  زا  تکرح  سح و  رگید  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  ترـضح  سپس 

 . منک یم  شرادیب  حبص  زامن  يارب  تسا و  هتفرگ 
 ، دـشن مناشنب  ار  وا  متـساوخ  دروخ ،  یمن  ناکت  مدـید  مداد  ناکت  ار  وا  تسا ،  هداتفا  نیمز  يور  کشخ  یبوچ  دـننام  مدـید  متفر ،  ولج 

 . تسا هدرم  امتح  ( 26  (( ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و   : )) متفگ
نایرج تسا ؟  هدش  ربخ  هچ  ءادردوبا !  يا  دومرف :  مالسلاامهیلع  ارهز  همطاف  مناسرب .  شلها  هب  ار  شگرم  ربخ  ات  متفر  ترـضح  لزنم  هب 

ادخ سرت  زا  هشیمه  دننام  مه  زاب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ادخ  هب  ءادردوبا  دومرف :  مالـسلاامهیلع  ارهز  ترـضح  مدرک ،  لقن  مناخ ،  يارب  ار 
 . دمآ شوه  هب  ات  دندیشاپ  شتروص  هب  دندروآ و  بآ  يرادقم  سپس  تسا ،  هدرک  شغ 

يارب امـش  هک  یتلاح  نیا  زا  متفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  هچ  يارب  ءادردوبا !  دومرف :  منک ،  یم  هیرگ  هک  دید  ارم  دمآ و  شوه  هب  هک  نیمه 
ارم دـندرک  نیقی  یهلا  باذـع  هب  هاـنگ  لـها  دـنناوخارف و  باـسح  يارب  ارم  هک  هاـگنآ  سپ  ءادردوبا   : )) دومرف يا .  هدروآ  شیپ  تدوخ 
رد متسیاب ،  رابج  یهاشداپ  هاگشیپ  رد  دنریگب و  ارم  فارطا  ور  شرت  وخ و  تشرد  نیرومءام  هک  تقو  نآ  دوب ؟  یهاوخ  هنوگچ  ینیبب ، 

هدیـشوپ وا  زا  يرـس  چیه  هک  يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  اجنآ  دـننک ؛ محرت  نم  لاح  هب  ایند  مدرم  دـنا و  هدرک  میلـست  ارم  ناگدـنز  هک  یلاح 
 . (( تخوس دهاوخ  نم  لاح  هب  تلد  نیا  زا  شیب  ینیبب  ارم  رگا  تسین ، 

(27  . ) مدیدن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  مادک  چیه  رد  ار  تلاح  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  ءادردوبا 

مور رصیق  لاؤس  تسیب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نیا دشابن . )) اهنآ  لح  يارب  نسحلاوبا ،  هک  یتالکـشم  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ   : )) تفگ یم  باطخ  نب  رمع  هک ،  درک  لقن  بیـسم  نبا 
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نآ رمع  دومن ؛ شـسرپ  یلئاـسم  زا  تشوـن و  هماـن  رمع  هب  مور  هاـشداپ  يزور  هک  دوـب  نیا  اـهنآ ،  هلمج  زا  تشاد ؛  یتاـهج  هفیلخ  نخس 
باوج اروف  ترـضح  تشاد و  هضرع  نینمؤملاریما  هب  سپ  دـهدب ،  باوج  تسناوـتن  یـسک  اـما  تشاد ،  هضرع  باحـصا  رب  ار  تـالاؤس 

 . دنداد ار  تالاؤس 
راگدرورپ شیاتس  زا  سپ  ناناملسم ،  هفیلخ  رمع ،  هب  رفـصالا  ینب  هاشداپ  زا  تسا  يا  همان  نیا   : )) دوب نینچ  نیا  رمع  هب  مور  هاشداپ  همان 

 : دییامن موقرم  ار  نآ  خساپ  هک  ار  یلئاسم  امش  زا  منک  یم  شسرپ 
تساپ شا  همه  - 5 تسا ،  ناهد  شا  همه  - 4 تسین ،  ادخ  دزن  - 3 دناد ،  یمن  ادخ  - 2 تسا ؟  هدیرفاین  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  زیچ  هچ  - 1
دندوبن ردام  مکش  رد  هک  هدبنج  راهچ   - 9 درادن ،  لیماف  هک  تسا  يدرم  مادک  - 8 تسا ،  لاب  شا  همه  - 7 تسا ،  مشچ  شا  همه  - 6 ، 

کی هک  تسا  مادک  هدنور  نآ  - 12 دیوگ ،  یم  هچ  سوقان   - 11 درادن ،  حور  دشک ،  یم  سفن  هک  تسا  يزیچ  هچ   - 10 تسا ،  مادک 
تسیچ ایند  رد  شدننام  دسر و  یمن  شنایاپ  هب  دور و  یم  هار  شا  هیاس  رد  لاس  دص  هراوس ،  هک  تسا  تخرد  مادک  - 13 تفر ،  هار  راب 

یم تشهب  لها  - 16 دـییور ،  بآ  یب  هک  تسا  تخرد  مادـک  - 15 دـیباتن ،  نآ  رد  راب  کی  زج  دیـشروخ  هک  تسا  ناکم  مادـک  - 14 ، 
اهنآ زا  کی  ره  رد  هک  ییاه  هساک  تشهب  ياه  هرفـس  رد  - 17 تسیچ ،  ایند  رد  شدننام  دننک ؛ یمن  عفد  يزیچ  دنماشآ و  یم  دـنروخ و 
یلاح رد  دیآ  یم  نوریب  یکرتخد  تشهب ،  رد  یبیـس  زا  - 18 تسیچ ؟  ایند  رد  شدننام  دنوش ؛ یمن  هتخیمآ  تسا و  نوگانوگ  ياهاذـغ 

تـسا هنوگچ  نآ  نانآ ؛  زا  یکی  لام  ترخآ ،  رد  تسا و  درم  ود  لام  ایند  رد  یکزینک  - 19 دوش ،  یمن  هتساک  يزیچ  بیس ،  نآ  زا  هک 
؟  تسیچ تشهب  ياهدیلک   - 20  ؟

 : دندرک موقرم  روط  نیا  ار  باوج  همان ،  تشپ  رد  دندناوخ و  ار  مور  هاشداپ  همان  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما
شتردق ادخ و  يرای  هب  نم  مدش و  فقاو  امش  لاطم  رب  مور !  هاشداپ  يا  راگدرورپ ؛ شیاتس  ساپـس و  زا  سپ  میحرلا -  نمحرلا  هللا  مسب 

 : مهد یم  ار  وت  خساپ  ادخ ،  هداتسرف  نیرخآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اصوصخ  ناربمایپ ،  ادخ و  تکرب  و 
 ، تسا هدش  لزان  ادـخ  بناج  زا  هک  ییاهباتک  نینچمه  تسادـخ و  فصو  مالک  نآ  اریز  تسا ،  نآرق  هدـیرفاین  ادـخ  هک  يزیچ  نآ  - 1

 . تسا میدق  مه  شتافص  تسا و  میدق  هناحبس -  قح - 
وا اب  هتفرگن و  يدنزرف  ادخ  تسا ؛  کیرش  دنرف و  نز و  ار  ادخ  دییوگ :  یم  ناینارصن  امـش  هک  تسا  نآ  دناد  من  ادخ  هک  يزیچ  نآ  - 2

 . دولوم هن  تسا و  دلاو  هن  تسین ،  ییادخ 
 . سین راکمتس  ناگدنب ،  هب  راگدرورپ  تسا ،  ملظ  تسین  ادخ  دزن  هک  يزیچ  نآ  - 3

 . دروخ یم  دتفا ،  يزیچ  ره  رد  تسا ؛  شتآ  تسا ،  ناهد  شا  همه  هک  يزیچ  - 4
 . تسا بآ  تساپ ،  شا  همه  هک  يزیچ  - 5

 . تسا دیشروخ  تسا ،  مشچ  شا  همه  هک  يزیچ  - 6
 . تسا داب  تسا ،  لاب  شا  همه  هک  يزیچ  - 7

 . تسا مدآ  درادن ،  لیماف  هک  سک  نآ  - 8
 . دنشاب یم  اوح  مدآ و  میهاربا ،  چوق  یسوم ،  ياصع  دندوبن  ردام  مکش  رد  هک  هدنبنج  راهچ  نآ  - 9

هاگنآ حبص  هب  دنگوس  ( : )) 28  (( ) سفنت اذا  حبصلاو   : )) دومرف یلاعت  يادخ  تسا ،  حبص  دشک ،  یم  سفن  تسا و  حور  یب  هکنآ  - 10
(( . دشک یم  سفن  هک 

سوه رد  داد و  بیرف  ار  ام  ایند  یتسار ؛  یتسار ،  تلادع ؛  تلادع ،  هتسهآ ؛  هتـسهآ ،  قح ،  قح ،  قت ؛  قت ،   : )) دیوگ یم  سوقان  - 11
زا هک  دنداد  ربخ  ار  ام  ناگدرم  يا ،  هیاپ  ام  زا  دنک  یم  تسـس  هک  رگم  يزور  درذگ  یمن  دوش ؛ یم  يرپس  هرود  هب  هرود  ایند  تخادنا ؛ 

)) ؟  میا هتفرگ  نطو  دوخ  يارب  ار  اجنیا  ام  ارچ  سپ  مییامن ،  یم  چوک  ارس  نیا 
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لیئارـسا ینب  دوب ،  هار  يزور  دنچ  یـصقا )  دجـسم   ) سدقم نیمز  هوک و  نآ  نایم  تسانیـس ،  هوک  تفر  هار  راب  کی  هک  هدنور  نآ  - 12
شیارب رون  زا  لاب  ود  دنکرب و  يا  هراپ  هوک  نآ  زا  ادخ  دندرک ،  ینامرفان  دنتشاد  نیمزرس  نآ  گنهآ  مالسلا )  هیلع   ) یسوم نامرف  هب  هک 
هدومرف نآرق  رد  ادخ  هکنانچ  دومن ،  یم  ریس  نانآ  رـس  ربارب  دش و  نابیاس  دندرک  یم  ییامیپهار  نابایب  رد  هک  لیئارـسا  ینب  رب  داد و  رارق 

یسوم و  ( 29  . (() دتفا یم  ناشرس  رب  دندرک  نامگ  نانآ  میداد و  رارق  ناشرس  رب  نابیاس  دننام  میدنکرب و  اج  زا  ار  هوک  نوچ  و   : )) تسا
هوک دندرک  هبوت  نوچ  منکفا ،  یم  ناترـس  رب  ار  هوک  هنرگو  دیرادرب  ینامرفان  زا  تسد  دـینک ،  یم  ینامرفان  ارچ  تفگ :  ار  لیئارـسا  ینب 

 . تشگرب شیاج  هب 
هک تسا  یهتنملا  ةردس  نآ  تسا و  یبوط  تخرد  دسر ،  یمن  شنایاپ  هب  دور و  یم  هار  شا  هیاس  رد  لاس  دص  هراوس ،  هک  یتخرد  - 13
رد يا  هناخ  یخاک و  چیه  تسا ،  تشهب  ياهتخرد  زا  نآ  دور و  یم  الاب  مدآ  ینب  لامعا  تخرد ،  نآ  يوس  هب  تسا ،  متفه  نامـسآ  رد 

شیاه هخاش  زا  يا  هخاش  رگم  تسین  تشهب 
 . تساج همه  رد  شوترپ  تس و  یکی  شدوخ  تسا ،  دیشروخ  ایند  رد  شدننام  هتخیوآ و  نآ  رد 

قرغ نآ  رد  ناینوعرف  دـندرک و  روبع  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  ییایرد  نیمز  دـیباتن ،  نآ  رد  راب  کی  زج  دیـشروخ  هک  یناکم  - 14
هب ایرد  نیمز  داتـسیا و  مه  يور  اههوک  دننام  بآ ،  تفاکـش و  ار  ایرد  نآ  مالـسلا )  هیلع   ) یـسوم يارب  ادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـندش ، 

 . تشگرب شیاج  هب  ایرد  بآ  سپس  دش  کشخ  دیشروخ ،  ندیبات 
نم ةرجـش  هیلع  انتبنءا  و   : )) دومرف یلاـعت  يادـخ  هک  دوب  يا  هزجعم  نآ  تسا و  ربمغیپ  سنوی  تخرد  دـییور ،  بآ  یب  هک  یتخرد  - 15

(30  . (() میدینایور ودک  زا  یتخرد  شرس  رب   (( : )) نیطقی
دروخ یم  شفان  زا  ردام ،  مکـش  رد  تسا  هچب  ایند ،  رد  شدننام  دننک ،  یمن  عفد  يزیچ  دنروخ و  یم  هک  تشهب  لها  ندروخ  اذغ  - 16

 . دنک یمن  عفد  و 
نآ هدرز  هدیفـس و  هک  تسا  غرم  مخت  ایند  رد  شدـننام  دوش ،  یمن  هتخیمآ  تسا و  هساک  کـی  رد  هک  یتشهب  نوگاـنوگ  ياهاذـغ  - 17

 . دنوش یمن  هتخیمآ 
دنک یمن  يرییغت  بیس  دیآ و  یم  نوریب  بیس  زا  هک  تسا  یکمرک  ایند ،  رد  شدننام  دیآ  یم  نوریب  یتشهب  بیـس  زا  هک  یکرتخد  - 18

.
دننام ینمؤم  لام  تکرش  هب  ایند  رد  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  دننام  تسا ،  یکی  لام  ترخآ  رد  درم و  ود  لام  ایند  رد  هک  یکزینک  - 19

تـشهب لخاد  وت  تسا و  تشهب  رد  تخرد  نآ  ترخآ ،  رد  اریز  وت ؛ يارب  هن  تسا  نم  يارب  ترخآ  رد  نآ  تسوت و  دننام  يرفاک  نم و 
 . يوش یمن 

 (( . تسا هللا ))  لوسر  دمحم  و  هللا ))  الا  هلاال   ، )) تشهب ياهدیلک  - 20
 : دیـسرپ سپـس  توبن ،  نادناخ  زا  زج  هدماین  نوورب  نخـس  نیا  تفگ :  دناوخ  ار  تالاؤس  باوج  مور ،  رـصیق  نوچ  تفگ :  بیـسم  نبا 

 . تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يومع  سپ  زا  دنتفگ :  تسا ؟  هداد  یسک  هچ  ار  تالاؤس  نیا  خساپ 
هک متسناد  مدش و  فقاو  امش  ياهخـساپ  رب  راگدرورپ ،  ساپـس  زا  سپ  کیلع ؛  مالـس   : )) تشون يا  همان  نینمؤملاریما  يارب  مور  رـصیق 

یحور تقیقح  دیهد و  حرش  نم  يارب  ار  ناتنید  هک  مناهاوخ  نم  دیشاب ،  یم  فصتم  ملع ،  تعاجش و  هب  دیتسه و  توبن  نادناخ  زا  امش 
دننک یم  شـسرپ  حور  زا  (( ؛ ))  یبر رمءا  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولءاسی   )) دییامن نایب  نم  يارب  تسا  هتفگ  ناتباتک  رد  ادخ  هک  ار 

(31  (( . ) تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب 
ییوترپ تفاطل و  اب  تسا  يا  هطقن  حور  راگدرورپ ،  شیاتس  ساپـس و  زا  سپ   : )) تشون رـصیق ،  باوج  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما

رد هدروآ و  نوریب  ار  وا  شتکلمم  ياه  هنیجنگ  زا  دشاب ،  یم  شا  هدنروآ  دیدپ  تردق  شا و  هدـننیرفآ  ياهتخاس  زا  هک  تفارـش  اب  تسا 
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هچنآ دریگ  یم  يراد ،  وا  دزن  هچنآ  یتفرگ  هاگره  وا ،  زا  تسا  یتناما  وت  دزن  و  وا ،  اب  تسا  يدنویپ  وت  حور  سپ  هداهن ،  شناگدنب  داهن 
(32 (( . ) دراد وت  دزن 

 ( ع  ) یلع زا  لاؤس  هس  باوج 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
رد مه  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما دوب و  وا  دزن  رابحالا  بعک  مدوب و  هتـسشن  باطخ  نب  رمع  سلجم  رد  يزور   : )) دیوگ یم  سابع  نبا 
نآ رتشیب  تفگ :  يراد ؟  رطاخ  رد  يزیچ  تاروت  زا  ایآ  بعک !  يا  تفگ :  دومن  راـبحالا  بعک  هب  يور  رمع  دنتـشاد ،  فیرـشت  سلجم 
دنک قلخ  ار  دوخ  شرع  هکنیا  زا  لبق  دوب  اجک  لاعتم ،  دنوادخ  هک  نک  لاؤس  بعک  زا  تفگ :  دوب  رمع  يولهپ  رد  يدرم  مراد .  ظفح  ار 

؟  دوب هدش  قلخ  زیچ  هچ  زا  دوب ،  بآ  نآ  رب  شرع  هک  یبآ  و  تسا ؟  هدرک  قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  دوخ  شرع  و   ؟
زا لبق  تسا و  میدـق  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  هک  میا  هتفاـی  اـم  تفگ :  باوج  رد  وا  دومن ،  راـبحالا  بعک  زا  ار  لاؤس  هس  نیا  رمع 

ار اهایرد  تخادنا ،  ار  دوخ  ناهد  بآ  ادخ  دنک ،  قلخ  ار  شرع  تساوخ  نوچ  دوب ،  اوه  رد  سدقملا  تیب  گنـس  رـس  رب  يادـخ  شرع 
(( . دراذگ یقاب  سدقملا  تیب  ءانب  يارب  گنس  نآ  زا  يا  هراپ  درک و  قلخ  ار  شرع  دوب  وا  ریز  رد  هک  یگنس  نآ  زا  و  درک ،  قلخ 

لزنم فرط  هب  تساخرب و  دوخ  ياـج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما دیـسر ،  اـجنیا  هب  راـبحالا  بعک  مـالک  نوچ   : )) تفگ ساـبع  نبا 
 . دیدرگ هناور 

ماما و زا  درک  تساوخ  رد  رمع  تسـشن ،  نوچ  دنیـشن ؛ دوخ  ياـج  هب  دـنک و  تعجارم  هک  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما داد  مسق  رمع 
 ، یتفگ ار  هچنآ  دـندومرف :  دـندرک و  بعک  بناج  هب  ور  ترـضح  یتسه !  اهیراتفرگ  مومه و  جرفم  هک  اـمرفب ،  یناد  یم  هچنآ  تفگ : 
رب دیدرک و  فیرحت  دوخ  هاوخلد  هب  ار  ینامـسآ  ياهباتک  دـیا و  هتفاب  مه  هب  امـش  هچنآ  زا  ادـخ  دـندرک ؛ هابتـشا  مه  نایدوهی  دوب و  طلغ 

؛  تسا هزنم  دیا ،  هتسب  ار  اهغورد  نیرت  تشز  ادخ ، 
دناوت یمن  گنـس  لاحم ؛  تسا  ینخـس  نیا  دوب !  هتفرگ  رارق  وا  رب  يادخ  هک  يا  هدرک  نامگ  ار  یگنـس  وت !  رب  ياو  رابحاالا !  بعک  يا 

گنـس و رگا  دشاب .  هدش  تیدحا  تاذ  رب  طیحم  هک  تسین  نکمم  زگره  يدرک  رکذ  هک  ییاوه  و  دـیامنب ؛ وا  تمظع  لالج و  رب  هطاحا 
 ، دوشب ضرف  وا  يارب  یناکم  ای  دوشب  هراشا  وا  هب  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  تاذ  دنـشاب و  میدق  مه  اهنآ  یتسیاب  سپ  دندوب ،  وا  اب  اوه 

يادـخ دـنا ،  هدرک  نامگ  نیلهاج  نیدـحلم و  هک  تسین  نانچ  یلاعت  يادـخ  تساهنامز ،  اهناکم و  همه  قلاخ  وا  تسین ،  ناکم  ار  ادـخ 
 . تسا هدوب  دشاب  دوجو  رد  ییاوه  ینامز و  یناکم و  هکنیا  زا  لبق  لاعتم 

تهج هب  دوب  ادـخ  میوگ :  یم  هکنیا  تسا ،  هدـینادرگ  ثداح  رکف ،  نودـب  ار  تانئاک  تسا و  ءایـشا  همه  رب  طیحم  یلاـعت ،  يراـب  تاذ 
هملع ناسنالا ،  قلخ   : )) دـیامرف یم  هچنانچ  میناسانـشب ،  مدرم  هب  ار  وا  هک  دیـشخب  نایب  ار  ام  ادـخ  تاذ  نوچ  تسوا ،  ندوب  ندـیناسانش 

دنوادـخ تساربم ؛  هزنم و  نامز  ناکم و  نوک و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  ـالا  و  تخومآ ))  ناـیب  ودـب  ار و  ناـسنا  درک  قلخ  (( ؛) 33  (( ) نایبلا
 ، رون نآ  زا  و  تدم ،  هدام و  نودـب  دومن  قلخ  ار  يرون  ادـخ  دـیامرف ،  یم  داجیا  ار  نآ  دریگب  قلعت  وا  هیلع  هدارا  هچ  ره  رب  تسا  ردـتقم 

هرخالاب دـیامن و  داجیا  ییـش ء  زا ال  ار  تملظ  هک  تسا  رداق  ادـخ  زیچ .  چـیه  ینعی  یـش ء ؛ زا ال  تدـم  هدام و  ودـب  دومن  تملظ  داـجیا 
رظن سپـس  دوب ،  هناگتفه  ياـهنیمز  اهنامـسآ و  تظلغ  تمظع و  یگرزب و  لـثم  نآ  یگرزب  هک  درک  قلخ  رون  زا  یتوقاـی  یلاـعت  يادـخ 

زا و  داد ،  رارق  بآ  نآ  رب  دـیرفآ و  یتوقای  رون  زا  ار  شرع  دـعب  تسا ،  نازرل  تمایق  ات  دـیدرگ و  نازرل  یبآ  دومن ،  توقای  نآ  هب  تبیه 
دننک یم  حیبست  تغل ،  رازه  هدزاود  هب  یتغل  ره  هک  دـنیامن  یم  حـیبست  ار  يادـخ  اهتغل  نآ  هب  هک  داد  رارق  تغل  رازه  هدزاود  شرع  يارب 
بآ رب  وا  شرع   (( )) مکولبیل ءاملا  یلع  هشرع  ناک  و   : )) تسا یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دنرادن و  تهابش  يرگید  هب  اهتغل  زا  کی  چیه  هک 

(34 (( ) ار امش  دیامزایب  ات  دوب 
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اوه نآ  هنوگچ  و  دریگ ،  یم  رب  ار  ادـخ  گنـس  نآ  هنوگچ  دـشاب ،  ادـخ  ناـهد  بآ  اـیرد  هک  وت  لوق  رب  اـنب  رگا  وت ،  رب  ياو  بعک !  يا 
؟  دوش یم  ادخ  هب  طیحم 

نآ هن  دیوگ ،  یم  نسحلاوبا  هک  تقیقح  ملع و  تسا  نیا  بعک !  يا  تفگ :  رابحالا  بعک  هب  ءازهتـسا  يور  زا  دیدنخ و  باطخ  نبرمع 
(35  (( . ) منیبن ار  نسحلاوبا  تقو  نآ  رد  هک  ینامز  رد  منامن  هدنز  یتفاب !  مه  رب  وت  هک  یتافرخزم 

 ( ع  ) یلع تواضق 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ار هقان  نیا  ملسو ! )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای  درک :  ضرع  دمآ و  هللا  لوسر  دزن  هب  هدام )  رتش   ) هقان کی  نتشاد  اب  یبرع  يدرم 

شیب شتمیق  وت  هقان  دومرف :  ربمایپ  مهرد ،  تسیود  درک :  ضرع  یبارعا ! ؟  يا  یـشورف  یم  مهرد  دنچ  هب  دومرف :  ترـضح  يرخ ؟  یم 
 . تخیر یبارعا  نماد  رد  ار  اهلوپ  دیرخ و  یبارعا  زا  دناسر و  مهرد  دصراهچ  هب  ات  درک  یم  دایز  ار  رتش  تمیق  هتسویپ  تسا و  نیا  زا 

 . نک رضاح  تسه ،  دهاش  هنیب و  ار  وت  رگا  تسا و  نم  لام  مه  مه  رد  تسا و  نم  زا  هقان  تفگ :  تفرگب و  ار  هقان  راهم  برع  درم 
 . درک لقن  وا  يارب  ار  ارجام  و  دنک ،  مکح  وت  نم و  نیب  رکبوبا ،  ینعی  درم ،  ریپ  نیا  ات  ایب  دومرف :  ربمایپ  دش ،  ادیپ  رکبوبا  تقو ،  نیا  رد 

 . يروایب دهاش  دیاب  امش  دبلط و  یم  دهاش  یبارعا  هک  تسا  مولعم  هیضق  تفگ :  وا 
درک ضرع  دنک ؟  مکح  ام  نیب  دیآ  یم  ام  فرط  هب  هک  يدرم  نیا  يرـضاح  برع !  درم  يا  دومرف :  ربمایپ  دش و  رادومن  رمع  انثا  نیا  رد 

ای تفگ :  نک ،  تواضق  یبارعا  نیا  نم و  نیب  وت  دومرفربمایپ :  دمآ ،  کیدزن  رمع  نوچ  ملسو ! )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  يرآ  : 
وت تفگ  یبارعا  هب  رمع  تسا ،  یبارعا  يارب  زا  مهارد  نم و  زا  هقان  دومرف :  وگب .  ار  دوخ  نخس  ملسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

 : تفگ رمع  دنک ؛ هماقا  دهاش  دیاب  دـنک  یم  یئاعدا  دـمحم  رگا  تسا ،  نم  زا  ود  ره  مهارد  هقان و  تفگ :  یبارعا  وگب ؟  ار  دوخ  ياعدا 
 . دروخ یم  مسق  شمالک  تحص  رب  تسا و  تسرد  یبارعا  لوق 

یلع هاگان  هک  دـنک ،  مکح  ام  نیب  لیلج  زیزع و  راگدرورپ  مکح  هب  هک  یـسک  دزن  منک  یم  همکاـحم  ار  وت  نم  دومرف :  یبارعا  هب  ربماـیپ 
 . دش دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلا )  هیلع  )

ترضح دیراد ؟  تبحص  يا  هعقاو  هچ  رد  درم  نیا  اب  امش  ملسو ! )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ای  درک :  ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
 : تفگ يراد ؟  اعدا  هچ  ربمایپ  هب  یبارعا !  يا  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) یلع نک ،  تواضق  برع  درم  نیا  نم و  نیب  نسحللاابا !  ای  دومرف : 

 . مهاوخ یم  وا  زا  ما  هتخورف  وا  هب  هک  ار  يا  هقان  لوپ 
 ، ما هتخادرپ  ار  هقاـن  ماـمت  لوـپ  نم  دوـمرف :  دـییوگ ؟  یم  هچ  امـش  دیـسرپ :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

ترضح تسا ،  هتخادرپن  نم  هب  زیچ  چیه  هن  تفگ :  دیوگ ؟  یم  تسار  ادخ  لوسر  ایآ  یبارعا !  يا  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما
هللا یلص   ) هللا لوسر  ای  درک :  ضرع  يدرک ؟  نینچ  ارچ  دومرف :  ربمایپ  دیناسر .  لته  هب  ار  وا  تبرض  کی  هب  دیـشک و  فالغ  زا  ریـشمش 

 ، منک یم  قیدـصت  ادـخ  یحو  باقع و  باوث و  منهج و  تشهب و  رب  لاـعتم و  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  رب  ار  امـش  نم  ملـسو !  هلآ  هیلع و 
درک و بیذـکت  ار  امـش  هک  متـشک  تهج  نیا  زا  ار  یبارعا  نم  منکن ؟  قیدـصت  ار  وت  یبارعا  نیا  هدام  رتش  ياهب  رد  هک  دوش  یم  هنوگچ 

 . تسا هدادن  ار  رتش  لوپ  ادخ  لوسر  تفگ 
یلص ربمایپ  سپس  نکم ؛  دوع  راک  نیا  لثم  هب  رگید  یلو  يدرک  قح  هب  مکح  یتفگ و  تسار  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

اهامش هک  یمکح  هن  درک  تواضق  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  دوب  نیا  ادخ  مکح  دومرف :  دومن و  رمع  رکبوبا و  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
(36  . ) دیدرک
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افلخ رصع  رد  ع )   ) یلع ياهتواضق  زا  يا  هنومن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیـسرپ يو  زا  هفیلخ  دندروآ ،  رکبوبا  دزن  هب  دووب  هدروخ  بارـش  هک  ار  يدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 

یم رگا  تفگ :  درم  نآ  تسا ؟  مارح  هک  یلاح  رد  يا ،  هدروخ  بارـش  ارچ  تفگ :  رکبوبا  یلب .  دا :  باوج  وا  يا ؟  هدروخ  بارـش  ایآ 
مکح زا  هفیلخ  دـندرک ،  یم  اـشامت  ار  هنحـص  نیا  يداـیز  تیعمج  هک  یلاـح  رد  مدز .  یمن  نآ  هب  بل  تـسا  مارح  بارـش  هـک  متـسناد 

 ! درک زارد  رمع  يوس  هب  تسد  و  هدنام ،  زجاع  هلءاسم 
 ! تسا نینمؤملاریما ،  نسحلاوبا  شا ،  هراچ  تسا و  تالضعم  زا  هلءاسم  نیا  تفگ :  رمع 

وا لزنم  هب  ام  دـیهد  هزاجا  میروایب ،  ار  یلع  تسین  راوازـس  تفگ :  رمع  یلو  نک ،  رـضاح  ار  یلع  ورب  تفگ :  شمالغ  هب  باطخ  رکبوبا 
 . میورب

رازاب و رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  راک  هراچ  دومرف  ترـضح  دـندومن ،  غالبا  ار  نایرج  و  هدـمآ ،  یلع  هناخ  هب  ناملـس  ترـضح  هارمه  ناـنآ 
هب میرحت  مکح  رگا  تسا ؟  هتفگ  يو  هب  ار  بارـش  میرحت  مکح  یـسک  ایآ  هک  دـیوش ،  ایوج  راصنا  نیرجاهم و  زا  و  دـینادرگب ،  هچوک 

 . دینک دازآ  ار  وا  دشاب ،  هدیسرن  وا  شوگ 
 . دننزب دح  يو  رب  هک  نیا  نودب  دندومن ،  صخرم  ار  يو  دادن ،  تداهش  یسک  نوچ  درک ،  لمع  مالسلا )  هیلع   ) یلع روتسد  هب  هفیلخ 

 : داد باوج  ترضح  يدومن ،  داشرا  ار  نانآ  بوخ  متفگ :  مالسلا )  هیلع   ) یلع هب  نم  دیوگ :  یم  ناملس 
 : دیامرف یم  هک  مهد  رارق  دیکءات  دروم  رگید  راب  نانآ  دوخ و  دروم  رد  ار  سنوی  هروس  جنپ  یس و  هیآ  مکح  متساوخ 

ار امش  دنک ؟  شتیاده  رگن  دوش  یمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  و  تسا ؟  رت  هتسیاش  يربهر  يارب  دنک  یم  قح  هب  تیاده  هک  یـسک  ایآ  ))
(37 ()) ؟  دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ؟  یم  هچ 

ناوج ردپ  هرابرد  ترضح  مکح 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دنتسه وا  رود  رب  یعمج  دیرگ و  یم  دیآ و  یم  ترضح  نآ  يوربور  زا  یناوج  دش ،  دجسم  لخاد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  يزور 

مناد یمن  هک  هدرک  نم  رب  یمکح  یضاق ،  حیرش  یلع !  ای  درک :  ضرع  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ :  ترضح  دنهد ؛ یم  یلـست  ار  وا  و 
ناشیا زا  ار  ردپ  لاوحا  نوچ  تسین ،  ناشیا  اب  مردپ  دنا  هتشگرب  نونکا  دندرب ،  رفـس  هب  دوخ  اب  ارم  ردپ  تعامج  نیا  هنای ؟  تسا  تسرد 

حیرش مدرب و  یـضاق  حیرـش  دزن  ار  ناشیا  سپ  تشاذگن ،  ياج  هب  یلام  دنتفگ :  دش ؟  هچ  وا  لام  متفگ :  درم ،  تردپ  دنتفگ :  مدیـسرپ 
 . دوب هدرب  رفس  هب  دوخ  اب  يدایز  لام  مردپ  هک  مناد  یم  نم  هکنآ  لاح  دنتفر و  دندروخ و  مسق  اهنآ  داد و  دنگوس  ار  اهنآ 

يدرک مکح  هورگ ،  نیا  نایم  هنوگچ  حیرش !  يا  دومرف :  ترضح  دندمآ ؛ حیرش  دزن  اعمج  دوخ  ناوج و  تعامج و  نآ  ترضح ،  سپ 
؟  دش هچ  شلام  مدیسرپ  درم ؛ دنتفگ :  مدیسرپ  اهنآ  زا  تشگنرب ،  تفر و  رفس  هب  نانیا  اب  مردپ  هک  درک  اعدا  ناوج  نیا  تفگ :  حیرـش   ؟

 . مداد مسق  ار  ناشیا  سپ  هن ،  تفگ :  يراد ؟  هاوگ  متفگ :  ار  ناوج  تشاذگن ؛  یلام  دنتفگ : 
دشاب هدرکن  نم  زا  شیپ  یسک  هک  منکب  یمکح  هعقاو  نیا  رد  هللاو  ینک ! ؟  یم  مکح  روطنیا  هعقاو ،  نینچ  رد  تاهیه !  دومرف :  ترضح 

ره رب  دندش ،  رضاح  نوچ  بلطب ؛  ار  رکـشل  ناناولهپ  ربنق !  يا  دومرف :  ترـضح  سپ  ملـسو ؛)  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دواد  رگم  ، 
یمن نم  دـینک  یم  نامگ  دـییوگ ؟  یم  هچ  دومرف :  درک و  هورگ  نآ  هب  رظن  سپ  دـینادرگ ،  لکوم  ار  اـهنآ  زا  یکی  هورگ ،  نآ  زا  کـی 
کی ره  دینک و  هدنکارپ  ار  اهنیا  دوومرف :  سپ  دوب .  مهاوخ  ینادان  درم  منادن ،  ار  نیا  رگا  دیدرک ؟  هچ  ناوج  نیا  ردـپ  اب  امـش  هک  مناد 
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یبا نب  هللادبع  سپس  دننیبن ،  ار  رگیدکی  هک  دیناشوپب  ناشیاه  هماج  هب  ار  ناشاهرس  دیراد و  زاب  دجـسم  ياهنوتـس  زا  ینوتـس  تشپ  رد  ار 
نم هاگره  دومرف :  ترـضح  دندش ،  عمج  ترـضح  نآ  رود  رب  مدرم  نک ،  رـضاح  یتاود  ذغاک و  دومرف :  دیبلط و  ار  دوخ  بتاک  عفار ، 

 . دییوگب ربکا )) هللا   )) همه زین  امش  میوگب  ربکا )) هللا  ))
دیوگ یم  هچنآ  عفار !  یبا  نب  هللادبع  يا  دومرف :  دوشگ و  ار  شتروص  دناشن و  دوخ  دزن  دـیبلط و  اهنت  ار  ناشیا  زا  یکی  ترـضح  سپ ، 
نالف رد  تفگ :  دیتفر ؟  نوریب  ناوج  نیا  ردپ  اب  دوخ  ياه  هناخ  زا  يزور  هچ  دومرف :  دومن و  ندرک  لا  ؤس  هب  عورش  سپـس  سیونب ؛  وت 

هچ هناخ  رد  دومرف :  لزنم ؛  نالف  رد  تفگ :  درم ؟  وا  دیدیـسر  هک  لزنم  مادـک  هب  هام ؛  نالف  رد  تفگ :  دوب ؟  هام  هچ  رد  دومرف :  زور ، 
ددـع و  دوب ؟  رامیب  زور  دـنچ  دومرف :  ضرم ؛  نـالف  تفگ :  تشاد ؟  ضرم  هچ  دومرف :  صخـش ؛  نـالف  هناـخ  رد  تفگ :  درم ؟  یـسک 

 . تفگ ار  شیرامیب  ياهزور 
هچ زا  وا  نفک  و  درک ؟  نفد  ار  وا  یک  و  داد ؟  لسغ  ار  وا  یک  درم ؟  زور  هچ  هک ،  درک  لاؤس  مامت  هب  ار  هدرم  نآ  لاوحا  ترضح  سپ ، 
هللا  : )) تفگ باوج  وا  دوـمن و  لا  ؤـس  وا  زا  ار  همه  ترـضح  نوـچ  درب ،  ربـق  هب  ار  وا  یک  و  درک ؟  زاـمن  وا  رب  یک  و  دوـب ؟  يا  هچراـپ 

 . تسا هدرک  نتشک  هب  رارقا  صخش ،  نیا  هک  دندرک  نیقی  وا  ياقفر  سپ  دندرک .  دنلب  ریبکت ،  هب  ادص  مه  مدرم  دومرف :  ربکا ))
نامگ دومرف :  دوشگ و  ار  شیور  دیناشن و  دوخ  دزن  دیبلط و  ار  يرگید  دندرب .  دوخ  ياج  هب  دنتـسب ،  ار  شیور  دنداد  روتـسد  ترـضح 

هب یضار  نکل  مدوب ،  اهنآ  زا  یکی  نم  مالـسلا ! )  هیلع   ) نینمؤملاریما ای  تفگ :  وا  دیا ؟  هدرک  هچ  امـش  هک  مناد  یمن  نم  هک  يدرک  یم 
مه وا  دیبلط و  درک ،  لاؤس  وا  زا  ترضح  لوا  هک  ار ،  یـسک  نآ  دندرک و  رارقا  دیبلط  هک  ار  کی  ره  سپ  دومن ؛ رارقا  مدوبن و  وا  نتـشک 

مکح ءاهب  نوخ  تباب  داد و  ناوج  هب  تفرگ ،  اهنآ  زا  ار  لام  ترـضح  میتشادرب .  ار  وا  لام  میتشک و  ار  ناوج  نیا  ردـپ  ام  هک  درک  رارقا 
(38  . ) دومرف يراج 

 ! ! رسپ اب  ردام  جاودزا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 ، ترـضح نآ  يزور  دیامن .  جـیوزت  ار  ینز  ات  درک  حاکن  هب  تبغر  شباحـصا  زا  یناوج  دیـسر ،  هفوک  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هک  یتقو 

درم هک  تسا  يا  هناخ  دجسم ،  نآ  بناج  کی  رب  تسا و  يدجسم  اجنآ  هک  عضوم  نالف  هب  ورب  دومرف :  کی  هب  هدرازگ ،  ار  حبـص  زامن 
 . روایب نم  دزن  ار  ود  ره  دنا ،  هدرک  دنلب  ادص  اجنآ  رد  ینز  و 

نینمؤملاریما اـی  تفگ :  ناوج  دیـشک ؟  ازارد  هب  امـش  عازن  بشما  دوـمرف :  ترـضح  دروآ ،  ترـضح  دزن  هب  ار  درم  نز و  هتفر ،  درم  نآ 
 ، دش یکیدزن  عنام  وا  زا  یترفن  دوخ  سفن  رد  تولخ  رد  دش  فافز  بش  نوچ  مدرک ،  جیوزت  متساوخ و  ار  نز  نیا  نم  مالـسلا ! )  هیلع  )
ار ام  امـش  رومءام  هک  تقو  نیا  ات  دش  يریگرد  ام  نایم  دش و  كانبـضغ  وا  سپ  مدرک ،  یم  نوریب  ار  وا  بش ،  رد  متـشاد  ییاناوت  رگا  و 

 . درک توعد  امش  روضح  هب 
نآ هب  ترضح  دنتفر  همه  یتقو  دیور .  نوریب  امش  اذل  تفگ  مومع  نایم  رد  ناوتن  ار  نانخـس  یـضعب  تفگ :  سلجم  راضح  هب  ترـضح 

 ! نینمؤملاریما ای  هن ،  تفگ :  یسانش ؟  یم  ار  ناوج  نیا  تفگ ،  نز 
 : دومرف مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما ای  هن ،  تفگ :  يوش ؟  یمن  رکنم  یـسانشب ،  ار  وا  هچ  نانچ  مهد  ربخ  نم  رگا  دومرف :  ریما  ترـضح 

ردـپ دومرف :  یلب ؛  تفگ :  دـیتشاد ؟  تبغر  لیم و  مه  هب  هک  دوبن  ییومع  رـسپ  ار  وت  دومرف :  یلب ،  تفگ :  یتسین ؟  سک  نالف  رتخد  وت 
رـسپ و  یتفر ،  نوریب  يراـک  رطاـخ  هب  بش  نـالف  دومرف :  يرآ ؛  تفگ  درکن ؟  جارخا  دوخ  دزن  زا  ار  وا  درک و  یمن  عنم  وا  زا  ار  وت  وت ، 

تردـپ زا  تفای ،  عالطا  تردام  تبقاـع  یتشاد و  یم  ترداـم  زا  ناـهنپ  يدـش و  هلماـح  وا  زا  وت  درک و  یکیدزن  وت  اـب  هارکا  هب  تیومع 
يدومن و لمح  عضو  اج  نالف  رد  وت  و  درب ،  نوریب  هناخ  زا  بش  رد  ار  وت  ردام ،  دش  کیدزن  وت  لمح  عضو  نوچ  و  دـیتشاد ،  یم  ناهنپ 
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ار وا  دمآ  یگس  دیتشاذگ ،  دندرک  یم  تجاح  ياضق  هک  ییاج  رد  راوید  جراخ  رد  هدیچیپ و  يا  هماج  رد  دش  دلوتم  هک  ار  كدوک  نآ 
دیتفر و كدوک  رس  رب  تردام  وت و  و  تسکـش ،  دمآ و  لفط  نآ  رـس  رب  یتخادنا و  یگنـس  دروخب ،  ار  وا  گس  هک  يدیـسرت  وت  ودیوبب 
وا لاح  هک  دیتسنادن  رگید  دیتفرگ و  دوخ  هار  دیتشاذگ و  ار  وا  نآ ،  زا  دعب  تسب ،  ار  وا  رس  درک و  ادج  يا  هچراپ  دوخ  هماج  زا  تردام 

 . دش هچ 
ای ادـخ  هب  مسق  یلب ؛  تـفگ :  رتـخد  وـگ ،  نخـس  قـح  هـب  دوـمرف :  ترـضح  دـش .  تکاـس  دینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  اـهنیا  نوـچ  رتـخد 
راک نیا  رب  ارم  لالجلاوذ ،  دنوادخ  دومرف :  ترضح  تسناد ؛  یمن  یسک  مردام  نم و  زا  ریغ  ار  راک  نیا  هک  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما

اب دش و  گرزب  ات  دندرک  تیبرت  هدرب و  ار  وا  دندمآ  نالف  ونب  بش  نآ  حبـص  رد  دیتشاذگ ،  ار  وا  امـش  نوچ  دومرف :  دعب  تخاس و  علطم 
 . دنک جیوزت  تساوخ  ار  وت  هک  تسا  درم  نیا  كدوک ،  نآ  دمآ و  هفوک  هب  اهنیا 

نآ زا  یلاعت  قح  دومرف :  هاگنآ  دوب ؛ رهاظ  وا  رس  رب  یگتسکش  رثا  دوشگ ،  نوچ  اشگب  ار  ترـس  تفگ :  ناوج  هب  تسا و  وت  رـسپ  نونکا 
(39  . ) تسین جاودزا  امش  نایم  رد  هک  ورب  ریگب و  ار  دوخ  دنزرف  تشاد ،  هاگن  دوب  مارح  وا  رب  هچ 

شدنزرف حاکن  رد  ینز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : هک داد  یم  رس  هلان  درک و  تیاکش  شردام  زا  دمآ و  وا  دزن  هب  یناوج  رمع ،  تفالخ  نامز  رد 

 . نک مکح  مردام  نم و  نیب  ایادخ  - 
 : دیسرپ وا  زا  رمع 

؟  ینک یم  تیاکش  وا  هرابرد  ارچ  تسا ؟  هدرک  هچ  تردام  رگم  - 
ار دـب  بوخ و  ما و  هدـش  گرزب  هک  نونکا  هداد . .  ریـش  زین  مامت  لاس  ود  هدرورپ و  دوخ  مکـش  رد  ارم  هام  هن  مرداـم  داد :  خـساپ  ناوج 

 . متسه وا  دنزرف  نم  نم و  ردام  وا  هکنآ  لاح  یتسین !  نم  دنزرف  وت  دیوگ  یم  هدرک و  درط  ارم  مهد ،  یم  صیخشت 
رـضاح همکحم  رد  دـهاش  لهچ  زین  شردارب و  راهچ  هارمه  هب  تسیچ ،  شراضحا  تلع  دـیمهف  هک  نز  دـنروایب .  ار  نز  داد  روتـسد  رمع 

 . دش
 . دیامن حرطم  ار  شیاعدا  ات  تساوخ  ناوج  زا  رمع 

 . تسا نم  ردام  نز  نیا  هک  درک  دای  مسق  درک و  رارکت  ار  دوخ  ياه  هتفگ  ناوج 
 : تفگ نز  هب  رمع 

؟  دییوگ یم  هچ  باوج  رد  امش  - 
ارم دهاوخ  یم  ییاعدا  نینچ  اب  وا  مسانـش .  یمن  ار  رـسپ  نیا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ربمغیپ  هب  مریگ و  یم  دهاش  ار  ادخ  داد :  خساپ  نز 

 . ما هرکاب  مه  زونه  ما و  هدرکن  رهوش  لاحبات  مشیرق و  نادناخ  زا  ینز  نم  دزاس .  وربآ  یب  منادنواشیوخ  هلیبق و  نیب  رد 
! ؟  دشاب نم  دنزرف  وا  نکمم  هنوگچ  یتلاح  نینچ  رد 

؟  يراد دهاش  ایآ  دیسرپ :  رمع 
 . دنتسه نم  دوهش  ناهاوگ و  همه  اهنیا  داد :  خساپ  نز 

 . تسا هرکاب  مه  زونه  هدرکن و  رهوش  نز  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  زین  دیوگ و  یم  غورد  رسپ  هک  دنداد  تداهش  رفن  لهچ  نآ 
تازاجم يرتفم  ناونع  هب  رسپ  دنشاب ،  هتفگ  تسار  ناهاوگ  رگا  دوش .  قیقحت  دوهش  هرابرد  ات  دننک  ینادنز  ار  رـسپ  هک  داد  روتـسد  رمع 

 . ددرگ
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 : دز دایرف  رسپ  دندومن .  دروخرب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  اب  دندرب ،  یم  نادنز  يوس  هب  ار  رسپ  هک  یلاح  رد  نارومءام 
نوـچ دـینادرگرب .  رمع  دزن  ار  وا  دوـمرف :  ترـضح  درک .  ناـیب  ار  دوـخ  لاـح  حرـش  هدـش و  ملظ  نم  هب  اریز  سرب ،  مداد  هب  یلع !  اـی  - 

؟  دیدروآ ار  وا  هچ  يارب  مدوب .  هداد  نادنز  روتسد  نم  تفگ :  رمع  دش ،  هدنادرگزاب 
تفلاخم مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  روتسد  اب  هک  میا  هدینش  ررکم  امش  زا  ام  دینادرگرب و  داد  روتسد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنتفگ : 

 . دینکن
رـسپ هب  ترـضح  هاگنآ  دندروآ .  ار  وا  دننک .  راضحا  ار  ناوج  ردام  داد  روتـسد  دـش و  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  تقو  نیا  رد 

 . نک نایب  ار  دوخ  ياعدا  دومرف : 
 . دومن نایب  ار  شلاح  حرش  مامت  هرابود  ناوج 
 : تفگ درک و  رمع  هب  ور  مالسلا )  هیلع   ) یلع

؟  منک تواضق  رفن  ود  نیا  هرابرد  نم  یلیام  ایآ  - 
 : دومرف هک  ما  هدینش  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هکنآ  لاح  مشابن و  لیام  هنوگچ  هللا !  ناحبس  تفگ :  رمع 

 . تسا رتاناد  امش  همه  زا  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 
؟  يراد دهاش  دوخ  ياعدا  هرابرد  دومرف :  نز  هب  ترضح 

 . دنداد یهاوگ  شیپ  هعفد  دننام  دندمآ و  ولج  نادهاش  تقو  نیا  رد  دنرضاح .  یگمه  هک  مراد  دهاش  لهچ  یلب !  تفگ : 
نم هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یمکح  ناـمه  منک .  یم  مکح  دـنوادخ  ياـضر  قـبط  دوـمرف :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

 . تسا هتخومآ 
؟  يراد رایتخا  بحاص  تسرپرس و  دوخ  ياهراک  رد  ایآ  دومرف :  نز  هب  سپس 

 ! یلب داد :  خساپ  نز 
 : دومرف نز  ناردارب  هب  ترضح  هاگنآ  دنراد .  رایتخا  نم  دروم  رد  دنتسه و  نم  ناردارب  رفن  راهچ  نیا 

؟  دیهد یم  رایتخا  هزاجا و  نم  هب  ناترهاوخ  دوخ و  هرابرد  ایآ  - 
 . دیتسه رایتخا  بحاص  ام  هرابرد  امش  یلب !  دنتفگ : 

جاودزا دقع  هب  ار  نز  نیا  دنرـضاح  سلجم  رد  تقو  نیا  رد  هک  مدرم  یمامت  تداهـش  هب  گرزب و  يادـخ  تداهـش  هب  دومرف :  ترـضح 
 ( . تشاد يرهاظ  تروص  دقع  هتبلا   . ) مزادرپ یم  ار  نآ  دوخ  هک  دقن  هجو  مهرد  دصراهچ  هیرهم  هب  ما و  هدروآ  رد  رسپ  نیا 

 . نک رضاح  مهرد  دصراهچ  اعیرس  دومرف :  ربنق  هب  سپس 
 . تخیر ناوج  تسد  رد  ار  اهلوپ  مامت  ترضح  دروآ .  مهرد  دصراهچ  ربنق 

 ، دـشاب وت  رد  یـسورع  راثآ  هکنآ  رگم  درگن  رب  ام  دزن  رگید  ربب و  ریگب و  ار  وا  تسد  زیرب و  تنز  ناماد  رد  ریگب و  ار  اـهلوپ  نیا  دومرف : 
 . يدرگرب هدرک  لسغ  ینعی 

 : تفگ تخیر و  نز  نماد  رد  ار  اهلوپ  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  رسپ 
 . میورب زیخرب !  - 

 ! ( شتآ شتآ !   ! (( ) رانلءا رانلءا !   )) دز دایرف  نز  ماگنه  نیا  رد 
! ؟  یهد رارق  مرسپ  رسمه  ارم  یهاوخ  یم  ایآ  ربمغیپ  يومع  رسپ  يا 

وا زا  نم  ار  رسپ  نیا  دوب .  يا  هدش  دازآ  مالغ  شردپ  هک  دنداد  رهوش  یصخش  هب  ارم  مناردارب  تسا .  نم  دنزرف  ناوج  نیا  مسق !  ادخ  هب 
 : دنتفگ نم  هب  دش  گرزب  هچب  یتقو  ما .  هدروآ 
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نم دـنزرف  وا  هک  منک  یم  فارتعا  نونکا  یلو  مداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  مناردارب  روتـسد  قبط  مه  نم  نک و  راـکنا  ار  وا  ندوب  دـنزرف  - 
 . تسا زیربل  وا  هقالع  رهم و  زا  ملد  تسا . 

 . دنتفر نوریب  همکحم  زا  تفرگ و  ار  رسپ  تسد  ردام 
(( رمع کلهل  یلع  الول  هارمعاو ،   : )) تفگ رمع 

(40  . (() مدوب هدش  كاله  نم  دوبن  یلع  رگا  - ))

تسوپ هایس  نیدلاو  زا  تسوپدیفس  دنزرف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هب ار  وا  دوب ،  هتفرگ  ار  شتسوپ  هایس  نز  تسد  هک  یلاح  رد  تسوپ  هایس  يدرم  يزور  دنیامرف :  یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترـضح 
ایند هب  يو  زا  يا  هچب  هک  یلاح  رد  میتسه ،  تسوپ  هایس  ود  ره  مرسمه  نیا  نم و  تفگ :  هفیلخ  هب  باطخ  و  هدروآ ،  یناث  هفیلخ  روضح 

؟  تسیچ ام  فیلکت  تسا ! !  تسوپ  دیفس  هدمآ 
ود ره  ردام  ردـپ و  هک :  دـنداد  يوتف  یگمه  رمع  نارای  دـنک ؟  راک  هچ  هک  تساوخ  کمک  نانآ  زا  و  هدـنکفا ،  ناـیفارطا  هب  يرظن  رمع 

 ! دینک راسگنس  ار  نز  نیاربانب  تسوپ ! !  دیفس  ناشدنزرف  و  دنتسه ،  تسوپ  هایس 
یلاح رد  دش ،  لسوتم  يو  نماد  هب  اذل  و  دریگب ،  کمک  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما زا  زین  هلـضعم  نیا  رد  هک  تشادـن  يا  هراچ  هفیلخ 

عوضوم نانآ  تسا ؟  هنوگچ  امش  هیضق  دندیسرپ :  درم  نز و  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع دوب !  نز  ندرک  راسگنـس  مادعا و  زین  هفیلخ  رظن  هک 
 . دنداد حیضوت  ار 

؟  يراد نظ  ءوس  ترسمه  هب  تبسن  ایآ  دومرف :  درم  هب  باطخ  یلع 
 . مرادن ینظءوس  الصا  هن  درم : 

؟  يا هدرک  یکیدزن  ترسمه  اب  ضیح  لاح  رد  ایآ  مالسلا )  هیلع   ) یلع
ندرک لسغ  تمحز  اوه و  يدرـس  تهج  هب  وا  مدرک  یم  لایخ  نم  یلو  تسا ،  ضئاح  هک  تفگ  یم  نم  هب  نز  اـه  بش  یخرب  رد  درم : 

 . مدومن تبراقم  يو  اب  اذل  و  دروآ ،  یم  هناهب 
؟  تسا هدرک  یکیدزن  ضیح  لاح  رد  وت  اب  ترهوش  ایآ  دومرف :  زین  نز  هب  باطخ  مالسلا )  هیلع   ) یلع

 . . . درکن لوبق  یلو  مدرک ،  یم  يریگولج  وا  زا  نم  دیسرپب ،  مرهوش  زا  نز : 
نوخ لاـح  نآ  رد  و  هدرک ،  یکیدزن  ضیح  لاـح  رد  امـش  تسا ،  امـش  دوخ  دـنزرف  دـنزرف ،  نیا  تسین ،  هلءاـسم  مالـسلا : )  هیلع   ) یلع
رییغت شگنر  جیردتب  غولب  نارود  رد  هچب  نیا  دیـشابن ،  نارگن  امـش  تسا ،  هدیدرگ  دیفـس  نینج  هجیتن  رد  و  هدرک ،  هبلغ  هفطن  رب  ضیح 

 ! ! ! ددرگ یم  تسوپ  هایس  امش  دوخ  لثم  و  دنک ،  یم 
هک یتروص  ناـمه  هب  نارود  نآ  رد  ناوج  هاـگان  و  دـندوب ،  ناوج  نآ  غوـلب  رظتنم  رـضاح ،  مدرم  و  تفاـی ،  هلـصیف  اـج  نیمه  رد  هیـضق 

حیحـص دیوگ  یم  هچ  ره  یلع  هک  درک  تباث  تیناسنا  ملاع  رب  و  داد !  گنر  رییغت  یتسوپ  هایـس  هب  دندوب  هدرک  ییوگـشیپ  نایقتم  يالوم 
(41  . ) تسا عقاو  قباطم  وا  يرواد  تواضق و  و  دیوگ ،  یم 

توافت یب  رفیک 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
همکاحم و يارب  ار  رفن  هس  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد  هک :  تسا  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترضح  زا 
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 : دوب ریز  حرش  هب  اهنآ  نایرج  دندروآ ،  ترضح  نآ  روضح  هب  يرواد 
تفرگ ار  وا  یثلاث  صخـش  ماجنارـس  درک ،  یم  رارف  شناج  سرت  زا  درم  نآ  و  دشکب ،  ار  وا  ات  درک ،  یم  بیقعت  ار  يرگید  درم  يدرم ، 

 ، دادـن ماجنا  لتاق  هب  رهاظ  رد  یکمک  هنوگچیه  یلو  درک ،  یم  اشامت  ار  هنحـص  نیا  زین  یمراهچ  رفن  داد ،  لتاق  صخـش  نآ  لیوحت  و  ، 
 ! ! دیناسر لتق  هب  ار  يرارف  درم  درم ،  نآ  ماجنارس 

 : دنداد روتسد  نانآ  رفیک  دروم  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع
هداد لتاق  لیوحت  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  يرارف  و  هدـش ،  لتق  ثعاـب  هک  ار  مود  رفن  و  دـنناسر ،  لـتق  هب  دـیاب  هدوب ،  لـتاق  هک  ار  لوا  رفن 
ربارب رد  و  هدوب ،  رگاشامت  هک  ار  یثلاث  صخـش  نآ  و  دنک .  يرپس  نادنز  رد  ار  شرمع  مامت  ات  درک ،  موکحم  دبا  سبح  هب  دـیاب  تسا ، 

هدروآ و نوریب  شیاج  زا  ار  وا  نامـشچ  دیاب  تسا ،  هدرکن  یعافد  هنوگچیه  يو  و  دنا ،  هدیناسر  لتق  هب  ار  یهانگ  یب  درم  وا ،  نامـشچ 
 ! ! درک انیبان 

(42  . ) تخاس صخشم  هدیدمتس  رگمتس و  ربارب  رد  ار  یتوافت  یب  رفیک  ناسنیدب  و 

 ! تسا رت  نیگنس  رسپ  دازون  ریش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دندروآ ایند  هب  ار  يا  هچب  نامزمه  نز  رفن  ود  یلع  ترضح  نامز  رد  دنیامرف :  یم  هک  میناوخ  یم  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  یثیدح  رد 

 . دوب رتخد  يرگید  رسپ و  یکی  اهدازون ،  سنج  ، 
هعفارم نز  ود  نآ  نایم  هجیتن  رد  تشاذگ و  يو  ياج  هب  ار  شدازون  رتخد  و  تشادرب ،  ار  رگید  نز  رـسپ  دوب ،  هدـیئاز  رتخد  هک  ینز  نآ 

 . دنک يرواد  مالسلا )  هیلع   ) یلع دش  رارق  دمآ و  شیپ  يا 
و دنتـشادنرب .  رـسپ  زا  تسد  نانآ  زا  مادـکچیه  یلو  دـیناشک ،  همکاحم  هب  ار  ناـنز  هتفرگ و  رارق  رد  تواـضق  دنـسم  رد  ناـیقتم  يـالوم 

ریظن ( 43  ! ) درک راذگاو  يو  هب  ار  رسپ  دوب ،  رت  نیگنس  شریش  هک  ار  وا  دندرک ،  نزو  ار  هچب  ود  نآ  ناردام  ریش  داد :  روتـسد  ترـضح 
یلع نینمؤملاریما  ماجنارـس  و  دـنام ،  زاب  تواضق  زا  وا  و  داتفا ،  قاـفتا  رمع  ناـمز  رد  هک  دـمآ ،  شیپ  زینک  رفن  ود  دروم  رد  ناـیرج  نیا 

راک هچ  ار  هرا  دنتفگ :  نانز  دنروایب ،  يا  هرا  دنداد :  روتـسد  همـصاخم  عفر  يارب  و  تفرگ ،  هدـهع  هب  ار  ود  نآ  تواضق  مالـسلا )  هیلع  )
هچب تفگ :  دوب  هچب  ردام  عقاو  رد  هک  ینز  نآ  مهدب ! !  ار  وا  فصن  مادک  ره  هب  و  منک ،  مین  ود  ار  هچب  مهاوخ  یم  دـندومرف :  دـیراد ؟ 

 . مدرک رظنفرص  میاعدا  زا  نم  تسا ،  يرگید  نز  نآ  لام 
(44  . ) داد لیوحت  نز  نآ  هب  ار  هچب  اذل  و  دزوس ،  یم  وا  لاح  هب  شلد  هک  تسا  نز  نیمه  هب  طوبرم  هچب  دندومرف :  مالسلا )  هیلع   ) یلع

دنتفریذپ ار  مالسا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
میوش و یم  ناملسم  يداد  باوج  حیحـص  رگا  میـسرپب ،  ار  یبلاطم  وت  زا  ات  میدمآ   : )) دنتفگ دندمآ و  مود  هفیلخ  دزن  نایدوهی  زا  یموق 

هاگآ نآ  ياهدیلک  هناگ و  تفه  نامـسآ  ياهلفق  زا  ار  ام  دنتفگ :  دیـسرپب ؟  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  هفیلخ  مینک ؛  یم  تعباتم  وت  زا 
هک یناکم  هد ،  ربخ  سنا  زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  داد  راذـنا  ار  شموق  هک  یـسک  زا  زاـس ؛ علطم  داد  شدرگ  ار  شبحاـص  هک  يربق  زا  نک ؛ 

هس و ود و  کی و  زا  نک ،  هاگآ  دندشن  قلخ  محر  رد  هک  يرادناج  جنپ  زا  ربب ؛ مان  دیباتن  نآ  رب  رگید  دیبات و  نآ  رب  راب  کی  طقف  باتفآ 
 (( . هدب ار  مزال  تاحیضوت  ات  هدزاود  هدزای و  هد و  هن و  تشه و  تفه و  شش و  جنپ و  راهچ و 

همه ربمایپ  يومع  رسپ  یلو  مناد  یمن  هک  دیسرپ  یم  یبلاطم  نم  زا  تفگ :  درک و  زاب  ار  دوخ  نامشچ  تخادنا و  ریز  هب  ار  شرـس  هفیلخ 
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 . داد دهاوخ  باوج  ار  امش  ياهلاوئس 
یتقو ترـضح  هدـب ؛  ار  نایدوهی  ياهلا  ؤس  باوج  دـیایب و  تساوخ  وا  زا  و  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما تمدـخ  داتـسرف  ار  یـسک  سپ 

 . مرادن یخساپ  نانآ  زا  کی  چیه  يارب  هک  دندیسرپ  ار  یلئاسم  نم  زا  دوهی  موق  نیا  نسحلاابا !  يا  تفگ :  هفیلخ  دندروآ ،  فیرشت 
نامه نانآ  دیسرپب ،  ار  تالاوئس  دوهی !  موق  يا  دومرف :  نانآ  هب  ترضح  میروآ ،  یم  مالسا  ییوگب  ار  حیحص  باوج  رگا  دنتفگ :  نانآ 

هیلع  ) نسح ردـپ  يا  هن  دـندرک :  ضرع  دـیرادن ؟  يرگید  تالاوئـس  اهنیا  زا  ریغ  دومرف :  ترـضح  دـندرک و  رارکت  هرابود  ار  تـالاوئس 
 ( . مالسلا هیلع   ) نیسح و  مالسلا ) 

شدرگ ار  شبحاص  هک  يربق  نآ  اما  هللا ؛))  الا  هلا  ال   )) نتفگ شدیلک  تسا و  ادخ  هب  كرش  هناگتفه  نامسآ  ياهلفق   : )) دومرف ترضح 
ترضح اب  هک  دوب  يا  هچروم  سنا ،  هن  دوب و  نج  زا  هن  داد ،  راذنا  ار  شموق  هکنآ  داد ؛ ریس  ایرد  تفه  رد  ار  سنوی  هک  دوب  یهام  داد ، 

هیلع  ) یـسوم ترـضح  دـنوادخ  هک  دوب  ایرد  دـیباتن  رگید  دـیبات و  نآ  رب  باتفآ  راب  کی  هک  یناکم  نآ  درک ؛ تبحـص  دواد  نب  ناـمیلس 
ندـش قرغ  زا  دـعب  دـیبات و  باـتفآ  دـش  هتفاکـش  اـیرد  یتـقو   ) درک قرغ  نآ  رد  ار  شناوریپ  نوـعرف و  داد و  تاـجن  نآ  زا  ار  مالــسلا ) 
ياصع اوح و  مدآ و  ترـضح  دـندشن :  قلخ  مجر  رد  هک  يدوجوم  جـنپ  نآ  دـیباتن ؛) نآ  رب  باتفآ  رگید  هدـمآ و  مه  هب  ایرد  ناـینوعرف 

 . دنشاب یم  دش ،  ینابرق  حبذ و  لیعامسا  ترضح  ضوع  هک  يدنفسوگ  حلاص و  رتش  یسوم و 
ات راهچ  تسا ؛  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  ات ،  هس  دنشاب ؛ یم  اوح  مدآ و  ات ،  ود  تسادخ ؛  کی ،  تسا :  نیا  ات  هدزاود  نآ  باوج  اما 

نامـسآ و هک  تسادـخ  مالک  نآ  شـش ،  دنـشاب ؛ یم  يزور  هنابـش  بجاو  زامن  جـنپ  ات ،  جـنپ  تسا ؛  نآرق  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  ، 
شرع  (( : )) هینامث ذئموی  مهقوف  کبر  شرع  لمحی  و   : )) دـیامرف یم  هک  تسادـخ  لوق  تشه ،  تفه ،  درک ؛ قلخ  زور  شـش  رد  ارنیمز 

 . تشاد نارمع  نب  یسوم  هک  دوب  تازجعم  تایآ و  نآ  هن ،  45 ؛)  . (() دـنراد رب  رد  نت  تشه  زور  نآ  رد  ناشیا  زارف  رب  ار  وت  راگدرورپ 
هد هب  نآ  لیکت  بش و  یـس  یـسوم  اب  میدرک  هدعو  و  (( : )) رـشعب اهانممتءا  ۀلیل و  نیثالث  یـسوم  اندعاوو   : )) تسادـخ لوق  نآ  هد ،  اما 

(( : ابکوک رـشع  دحءا  تیءار  ینا   : )) درک ضرع  شردـپ  هب  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی ترـضح  لوق  هدزای  اما ،  ( 46  . (() میدرک
برـضا  ( : )) مالـسلا هیلع   ) یـسوم ترـضح  هب  تسا  قح  مـالک  نآ  هدزاود ،  اـما  47 ؛)  (() مدـید ار  هراتـس  هدزاـی  باوخ ،  هب  ردـپ  يا  ))

 . دـش رهاظ  نآ  زا  بآ  همـشچ  هدزاود  سپ  نزب ،  گنـس  رب  تیاصع  اب  یـسوم  يا  (( : )) انیع ةرـشع  اـتنثا  هنم  ترجفناـف  رجحلا  كاـصعب 
(48 (()

تسادخ و هداتسرف  ربمایپ  تسا و  یکی  ادخ  هک  میهد  یم  تداهش  ام  دندرک :  ضرع  دندش و  لاحـشوخ  ناشتالاوئـس  باوج  زا  نایدوهی 
لوسر ردارب  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  میهد  یم  تداهـش  ام  دنتفگ :  دندرک و  هفیلخ  هب  ور  سپـس  یـشاب ؛  یم  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  وت 

(49  . ) دندروآ مالسا  یگمه  و  تسا ،  راوازس  تماما  ماقم  نیا  هب  تسادخ و 

دش ناملسم  ینارصن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . درک قیدصت  وا  دومرف و  نایب  ار  نآ  ریبعت  باوخ و  لیصفت  یلع  ترضح  دید و  باوخ  رد  زیچ  تفه  مور ،  روشک  رد  ینارصن  یصخش 

هدش و هداهن  الط  زا  اه  یسرک  نآ  رد  هک  تسا  نازیوآ  نامسآ ،  زا  يرصق  يدید  باوخ  رد  هک ،  دوب  نآ  لوا :  باوخ  دومرف :  ترـضح 
رصق نآ ،  تسا :  نیا  شریبعت  دنا ؛ هتفرگ  اهکوخ  اه و  هنیزوب  ار  رصق  نآ  فارطا  دشاب و  یم  شنایم  رد  ابید  ياهشرف  نامالغ و  نازینک و 
دنتسه یناراکمتس  ناطلـس ،  فارطا  رد  دریگ و  یم  ار  مدرم  لاوما  دنهد ،  یمن  ةوکز  مدرم  نوچ  نامزلا ،  رخآ  رد  هک  تسا  ملاظ  ناطلس 

 . دننک یم  يرای  ملظ  رد  ار  وا  هک 
؛ دنام یقاب  یمک  رادقم  هک  نیا  ات  دندرک  یم  هراپ  ار  نآ  نامدرم  تسا و  نازیوآ  نامسآ ،  زا  یـسابرک  يدید  هک ،  دوب  نآ  مود :  باوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 28 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یمن یقاب  بهذـم  زا  دـنوش و  یم  دـقتعم  اهنآ  هب  نامدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هفلتخم  ياه  بهذـم  ساـبرک  نآ  تسا :  نیا  شریبعت 
 . یخن هلزنم  هب  رگم  دنام 

؛ دنـشاب هتـشاد  رـس  هک  نآ  نودب  دنتـشگرب  دـنداهن و  نیمز  رد  ار  دوخ  ياهرـس  دـندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یناغرم  يدـید  موس :  باوخ 
عوجر نامسآ  يوس  هب  شتقیقح  و  تعیرش ،  مسر و  رگم  مالـسا  زا  دنام  یمن  یقاب  هک  تسا  مالـسا  ناغرم ،  نآ  هک  تسا :  نیا  شریبعت 

 . دنک یم 
یهلا و قوقح  دـننک و  یم  عمج  ار  لاوما  نارگناوت  هک  دوب  نآ  ریبـعت ،  دنتـشادن ؛ طـئاغ  لوب و  جرخم  هک  یناـیاپ  راـهچ  مراـهچ :  باوخ 

 . دنهد یمن  ار  ةوکز 
رـضاح ءاینغا  دزن  رد  هک  دندوب  ءارقف  ناضیرم ،  هک  تسا  نآ  ریبعت ،  دنک ،  تدایع  ار  ناملاس  هک  يدید  ار  يرامیب  هک  نآ  مجنپ :  باوخ 

 . دنهد یمن  ناشیا  هب  يزیچ  نانآ  دنهاوخ و  ءاینغا  زا  يزیچ  دنوش و 
دوخ ملع  هب  هک  دنتسه  ییاملع  کشخ ،  ياهضوح  ریبعت  دوب ؛ یناتـسوب  راز و  هزبس  نآ  دزن  هک  يدید  ار  یکـشخ  ضوح  مشـش :  باوخ 

 . دننک یم  لمع  دنونش  یم  هچنآ  ءاملع  زا  هک  دنشاب  ینامدرم  ناتسوب ،  دننک و  یمن  لمع 
زبس ياهماج  نآ  تسا :  نیا  ریبعت  دوش ؛ یم  هدـید  نآ  رد  تسه  ایند  رد  هک  يزیچ  ره  اهنآ  رد  هک  يدـید  ار  زبس  ياهماج  متفه :  باوخ 

 . دنا هدش  قلخ  ترخآ  يارب  زا  هک  نآ  لاح  و  ترخآ ،  هن  دنیوگ  یم  ایند  يارب  زا  نخس  دنریگ و  یم  ار  نآ  ایند  لها  هک  تسایند 
مالسا درک و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  دینـش  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  ملع ،  ندعم  زا  ار  شریبعت  باوخ و  نیا  ینارـصن  هک  نیمه 

(50  . ) دروآ

داد میلعت  ار  لولشم  ياعد  ع )   ) یلع ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نیا رد  میدوب ،  لوغـشم  ادـخ  هناخ  فاوط  هب  یکیرات  بش  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مردـپ ،  اب  نم   : )) دومرف مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 
هقباس یب  يزادگ  زوس و  اب  هدرک و  زارد  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  تسد  یـصخش  میدش ،  نیـشتآ  یهآ  زادگناج و  يا  هلان  هجوتم  ماگنه ، 

 . تسا لوغشم  يراز  عرضت و  هب 
یم ینامیشپ  تمادن و  کشا  كاپ ،  یبلق  اب  هدروآ و  هانپ  ادخ  هاگرد  هب  هک  ار  يراکهانگ  هلان  يونش  یم  ایآ  نیـسح !  يا  دومرف :  مردپ 

(( . روایب نم  شیپ  نک و  ادیپ  ار  وا  دزیر ؟ 
ار وا  ات  مدرک  یم  فرط  کی  یکیرات ،  رد  ار  مدرم  متشگ و  قح  هناخ  درگ  کیرات ،  بش  نآ  رد   : )) دومرف مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 

 . مدروآ مردپ  تمدخ  هب  هدرک ،  ادیپ  ماقم  نکر و  نایم  رد 
زا يدرم  درک :  ضرع  یتسیک ؟  وت  دومرف :  وا  هب  اهبنارگ ؛ ياهسابل  اب  مادنا  شوخ  ابیز و  تسا  یناوج  دید  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح 

هدیمخ و ار  متشپ  مهانگ  راب  هک  مالـسلا ! )  هیلع   ) یلع ای  یـسرپ  یم  هچ  نم  زا  تفگ :  دوب ؟  هچ  يارب  دایرف  هلان و  نیا  دیـسرپ :  مبارعا ؛ 
! ؟  تسا هدوبر  نم  زا  ار  یتمالس  هدیشاپ و  مهرد  ار  میگدنز  ساسا  وا  نیرفن  ردپ و  ینامرفان 

لوغشم تشز ،  يراک  هب  زور  بش و  نم  یلو  دوب ،  نابرهم  یلیخ  نم  هب  هک  متشاد  يریپ  ردپ  تفگ :  تسیچ ؟  وت  هصق  دومرف :  ترضح 
 . مداد یم  شمانشد  هدناسر ،  رازآ  ار  وا  یهاگ  هکلب  متفریذپ ،  یمن  درک  یم  ییامنهار  تحیصن و  ارم  مردپ  هچره  مدوب و 

ار لوپ  ات  متفر  دوب ،  ناهنپ  اجنآ  رد  هک  یقودنص  کیدزن  لوپ ،  نآ  ندرک  ادیپ  يارب  متشاد ،  غارس  وا  دزن  رد  متـساوخ و  یلوپ  زور  کی 
 ، تسناوتن درد  تدش  زا  دزیخرب  ياج  زا  تساوخ  متخادنا ،  شنیمز  رب  مدرـشف و  ار  وا  تسد  نم  درک ،  يریگولج  نم  زا  مردـپ  مرادرب ، 

هزور زور  دنچ  منک ؛  یم  نیرفن  ار  وت  مور و  یم  ادخ  هناخ  هب  تفگ :  هک  مدینـش  مد  نآ  رد  متفر ،  دوخ  راک  یپ  رد  متـشادرب و  ار  اهلوپ 
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؛ دناسر هبعک  هب  ار  دوخ  ات  تفر  درک و  تکرح  هکم  بناج  هب  دـش و  راوس  رتش  رب  دـش و  رفـس  هدامآ  نآ  زا  سپ  دـناوخ ،  زامن  تفرگ و 
هک دوب  هدشن  مامت  شنیرفن  زونه  مسق  ادخ  هب  درک ،  نیرفن  ارم  نازوس  یهآ  اب  تفرگ و  هبعک  هدرپ  هب  تسد  مدوب ،  شیاهراک  دهاش  نم 

هدش و کشخ  وا  ندـب  فرط  کی  میدـید  دز ،  الاب  ار  دوخ  نهاریپ  دـعب  دومن ؛ بلـس  نم  زا  ار  یتسردـنت  تفرگ و  ارف  ارم  یگراچیب  نیا 
 . درادن یتکرح  سح و 

راپـسهر هناـخ  فرط  هب  تفریذـپن و  وا  یلو  مدرک  یهاوخ  رذـع  هتفر و  وا  دزن  مدـش و  نامیـشپ  رایـسب  دـماشیپ  نیا  زا  دـعب  تفگ :  ناوج 
تـساوخرد جح  مایا  موس  لاس  هک  نیا  ات  درک  یم  در  وا  متـساوخ و  یم  شزوپ  وا  زا  هشیمه  تشذگ و  لاونم  نیمه  رب  لاس  هس  تشگ . 

مه اب  درک و  لوبق  نادرگزاب ،  نم  هب  وت  ياعد  تکرب  هب  ار  یتمالـس  دنوادخ  دـیاش  نک ،  اعد  يا  هدرک  نیرفن  ارم  هک  ییاج  نامه  مدرک 
رپ لاب و  رثا  رب  درک و  زاورپ  هداج  راـنک  زا  یغرم  هاـگان  دوب ،  یکیراـت  بش  میدیـسر ؛  كارا  يداو  هب  اـت  میدرک  تکرح  هکم  فرط  هب 
اج نامه  ار  وا  درم و  اهنآ  هب  مداصت  زا  دش و  عقاو  گنـس  ود  نایم  مردپ  دنکفا ،  نیمز  رب  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  دیمر و  مردپ  رتش  وا ،  ندز 

 . دشاب یم  مردپ  یتیاضران  نیرفن و  هطساو  هب  طقف  نم  يراتفرگ  نیا  مدرک ؛  نفد 
 ، اعد نآ  سک  ره  مزومآ و  یم  وت  هب  تسا ،  هداد  میلعت  نم  هب  ربمغیپ  هک  تسا  ییاعد  وت  سردایرف  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما

هدیزرمآ شناهانگ  ددرگ و  یم  فرطرب  وا  زا  یتسدگنت  رقف و  ضرم و  درد و  هودنا و  یگراچیب و  دـناوخب  تسا ،  نآ  رد  مظعا  مسا  هک 
(( . درمش ار  اعد  نآ  يایازم  زا  يرادقم  ترضح  دوش و  یم 

رد دومرف :  ترضح  هاگنآ  مدش .  رورسم  شیوخ  یتمالس  رب  ناوج  زا  رتشیب  اعد  نآ  تازایتما  زا  نم   : )) دومرف مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما 
هب يدادش  اب  ناوج  يدنچ  زا  دعب  هداد  وا  هب  ار  اعد  هخسن  و  منیبب ؛  ار  وت  ات  يآ  نم  شیپ  هاگحبـص  و  ناوخب ،  ار  اعد  هجحیذ ،  مهد  بش 
 ، دراد مظعا  مسا  اعد  نیا  ادخ  هب  تفگ :  میتفای و  شملاس  میدرک ،  وجتـسج  وا  زا  هک  یتقو  درک .  میلـست  ار  اعد  هخـسن  دـمآ و  ام  يوس 

 . دیدرگ هدروآرب  متجاح  دش و  باجتسم  میاعد  هبعک ،  راگدرورپ  هب  دنگوس 
متفرگ تسد  هب  ار  اعد  تفر  باوخ  هب  مدرم  ناگدید  هک  نیمه  مهد  بش  رد  تفگ :  وا  وگب .  ار  دوخ  نتفای  افـش  هصق  دومرف :  ترـضح 

ادخ تسا ؛  یفاک  ناوج !  يا  دمآ :  بیغ  زا  يزاوآ  مناوخب  متـساوخ  مود ،  هبترم  يارب  متخیر ؛  تمادن  کشا  مدیلان و  ادـخ  هاگرد  هب  و 
مدید ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  متفر ،  باوخ  هب  يا  هظحل  زا  سپ  دش ؛ باجتسم  تیاعد  يداد و  مسق  مظعا ،  مسا  هب  ار 

 (( . متفای ملاس  ار  دوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ریخ )) یلع  کناف  میظعلا  هللااب  ظفتحا   : )) دومرف تشاذگ و  نم  ندب  رب  تسد  هک 
 : تسا نیا  نآ  لوا  هک  تسا  لولشم  ياعد  داد  میلعت  ترضح ،  هک  ییاعد  نآ 

(51  . . . (( ) مویق ای  مارک  الا  لالجلاذ و  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  کمساب  کلئسءا  ینا  مهللءا  ))

؟  تشذگ هچ  سبای  يداو  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیوگ یم  ریصبوبا 

نابایب  ) سبای يداو  يارجام  رد  هروس  نیا  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) ماما مدیسرپ ،  تایداعلاو  هروس  دروم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا 
 . دوب رارق  هچ  زا  سبای  يداو  هیضق  مدیسرپ :  تسا .  هدش  لزان  کشخ ) 

 : دومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
دنهد مه  تسد  هب  تسد  هظحل ،  نیرخآ  ات  هک  دنتـسب  مکحم  نامیپ  دهع و  مهاب  دندوب ،  ماظن  هراوس  رفن  رازه  هدزاود  سبای  نابایب  رد  - 

 . دنشکب ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع و  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  و 
رکبوبا و تسخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  داد .  عالطا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  نایرج  لیئربج 
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 . دنتشگزاب هجیتن  یب  هتبلا  هک  داتسرف  ناشیا  يوس  هب  يرفن  رازه  راهچ  یهاپس  اب  ار  رمع  سپس 
راپسهر سبای  يداو  يوس  هب  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  رازه  راهچ  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع رخآ  هلحرم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . دندرک تکرح  کشخ  نابایب  نآ  فرط  هب  دوخ  هاپس  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  دومن . 
هب نمـشد  حلـسم  نادرم  زا  رفن  تسیود  دنا .  هدش  نادیم  هناور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یهدـنامرف  هب  مالـسا  هاپـس  هک  دیـسر  ربخ  نمـشد  هب 

 . دندمآ نادیم 
هک دش  هدیسرپ  مالسا  هاپس  زا  دنتفرگ .  رارق  ناشیا  لباقم  رد  هک  یماگنه  دنتفر .  نانآ  يوس  هب  باحصا  زا  یعمج  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع

 : دومرف خساپ  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع دیراد ؟  یمیمصت  هچ  دیا و  هدمآ  اجک  زا  دیتسیک و  امش 
تلاسر یگدنب و  ادخ و  ییاتکی  تداهـش  هب  ار  امـش  متـسه ،  وا  هداتـسرف  وا و  ردارب  ادـخ ،  لوسر  يومع  رـسپ  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  - 

 . دیتسه ناناملسم  کیرش  ررض  عفن و  رد  دیروایب ،  نامیا  رگا  منک .  یم  توعددمحم 
 : دنتفگ ناشیا 

 . ادرف حبص  ام  هدعو  تشک !  میهاوخ  ار  وت  باحصا  وت و  ام ،  هک  نادب  شاب و  گنج  هدامآ  میدینش ،  ار  وت  نخس  - 
 : دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع

یم کمک  امـش  دض  رب  ناناملـسم  ناگتـشرف و  ادخ و  زا  ام  هک  دینادب  دینک ؟  یم  دـیدهت  دوخ  تیعمج  يرایـسب  هب  ارم  امـش !  رب  ياو  - 
 (( میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  الو   : )) میئوج

 . دندش دربن  هدامآ  هتفر و  دوخ  هاگیاپ  هب  باحصا  هارمه  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تفرگ .  رگنـس  تشگزاب و  دوخ  ياههاگیاپ  هب  نمـشد 
رد دنیامن و  ایهم  ار  نارتش  زاهج  نیز و  راسفا و  دـننک و  هدامآ  ار  دوخ  ياهبکرم  ناناملـسم  داد  نامرف  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماگنه ،  بش 

 . دنشاب یهاگحبص  هلمح  يارب  لماک  شاب  هدامآ  لاح 
نانچ نآ  نمـشد  دندرب .  هلمح  نمـشد  يوس  هب  دندناوخ و  زامن  باحـصا  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تشگ ،  نایامن  رحـس  هدـیپس  هک  یتقو 

زا لبق  هک  دوب ،  عیرـس  دـنت و  نانچ  هلمح  دـنا .  هدروآ  موجه  نانآ  رب  اجک  زا  نیملـسم  دـیمهف  یمن  يریگرد  ماگنه  ات  هک  دـش  ریگلفاـغ 
داتفا نیملسم  تسد  هب  ناشلاوما  دندش و  ریسا  ناشناکدوک  نانز و  هجیتن ،  رد  دندیسر .  تکاله  هب  نانآ  بلغا  مالسا ،  هاپس  یقاب  ندیسر 

.
دنتفر ربنم  رب  ترضح  نآ  دنداد .  ربخ  ملسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  مالسا  هاپس  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع يزوریپ  نیما ،  لیئربج 
 ! دنا هدیسر  تداهش  هب  نیملسم  زا  رفن  ود  اهنت  هک  دندومرف  هدومن و  ربخ  اب  نیملسم  حتف  زا  ار  ناناملسم  یهلا ،  يانث  دمح و  زا  سپ  و 

یخـسرف کی  رد  دنتفاتـش و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لابقتـسا  هب  هدمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  نیملـسم  همه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 ، هدش هدایپ  بکرم  زا  دندید  ار  ربمایپ  هک  یماگنه  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  دنتفگ .  دمآ  شوخ  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع هاپـس  هنیدم ، 
زین ناناملسم  دندیـسوب .  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یناشیپ )   ) مشچ ود  نایم  دندش و  هدایپ  بکرم  زا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نمشد لاوما  ناریسا و  یگنج و  میانغ  ترثک  دندرک و  یم  ینادردق  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  ملـسو ، )  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دننام 
 . دندنارذگ یم  رظن  زا  ار  دوب  هداتفا  نیملسم  تسد  هب  هک 

 : دش یحو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تایداع ))   )) هروس يزوریپ  نیا  تنمیم  هب  دش و  لزان  نیما  لیئربج  لاح ،  نیا  رد 
(52  . . . (( ) اعمج هب  نطسوف  اعقن  هب  نرثءاف  احبص ،  تاریغملاف  احدق ،  تایروملاف  احبض ،  تایداعلاو  ))

 ( مالسلا هیلع   ) یلع هب  ار  فورعم  نخس  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  و  تشگ ،  ریزارس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامشچ  زا  قوش  کشا 
 : دومرف

رد دنیوگب ،  وت  هابرد  دنا ،  هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) حیسم ترضح  هرابرد  نایحیـسم  هک  ار  یبلطم  متما ،  زا  یهورگ  هک  مدیـسرت  یمن  رگا  ))
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(53  ! (() دنریگرب كربت  يارب  ار  وت  ياپ  ریز  كاخ  ینک  روبع  اجک  ره  زا  هک  متفگ  یم  ینخس  وت  قح 

نکش نوناق  ناوج 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیسرپ دید و  ار  ترضح  سیق  رسپ  دعس  دوب  لزنم  زا  نوریب  امرگ  تدش  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع يزور 

 : دومرف دیدمآ ؟  نوریب  هناخ  زا  ارچ  دیدش  يامرگ  نیا  رد  نینمؤملاریما !  ای  - 
ماما لباقم  دـمآ  بارطـضا  سرت و  تلاح  رد  ینز  نایم  نیا  رد  مهد .  هاـنپ  ار  یلد  هتخوس  اـی  منک ،  يراـی  ار  يا  هدیدمتـس  هکنیا  يارب  - 

 : تفگ داتسیا و  مالسلا )  هیلع  )
يا هظحل  دنکفا و  ورف  رس  نخس  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  دنزب .  ارم  تسا  هدرک  دای  مسق  دنک و  یم  متـس  نم  هب  مرهوش  نینمؤملاریما  ای  - 

 : دومرف تشادرب و  رس  سپس  درک ،  رکف 
 ! دوش هتفرگ  مولظم  قح  دیاب  ریخءات  نودب  مسق !  ادخ  هب  هن 

 : دیسرپ تفگ و  ار  نخس  نیا 
؟  تساجک تلزنم  - 

 . داد ناشن  ار  شلزنم  نز 
 . دیسر وا  هناخ  رد  ات  درک  تکرح  نز  هارمه  ترضح 

هب ترـضح  دمآ  نوریب  هناخ  زا  نیگنر  نهاریپ  اب  یناوج  درک .  مالـس  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  هناخ  برد  يولج  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
 : دومرف يو 

 . يا هدرک  نوریب  تلزنم  زا  ار  وا  يا و  هدیناسرت  ار  ترسمه  وت  سرتب !  ادخ  زا 
 : تفگ هنابدا  یب  مشخ و  لامک  رد  ناوج 

مهاوخ شتآ  ار  وا  امش  نخس  نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادخ  هب  کمالکل ؛  رانلاب  اهنقرحال  هللاو   : )) دراد یطابترا  هچ  امـش  هب  نم  رـسمه  راک 
 ! (( دز

 : دومرف دیشک و  فالغ  زا  ریشمش  تفشآرب !  تخس  نکش  نوناق  بدا و  یب  ناوج  ییاهفرح  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع
یم یچیپرـس  یهلا  نامرف  زا  هدرک  درمت  نم  هب  وت  لاح  منک ،  یم  غالبا  ار  یهلا  نامرف  منک ،  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وت  نم 

 . مشک یم  ار  وت  الاو  نک  هبوت  ینک ؟ 
 ( مالسلا هیلع   ) ماما رـضحم  دندرک  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  يدارفا  دش ،  یم  لدب  در و  نخـس  ناوج  نآ  ترـضح و  نیب  هک  هلـصاف  نیا  رد 

 . دندوب ناوج  وفع  راتساوخ  ناشیا  زا  دندرک و  یم  مالس  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما ناونع  هب  دندیسر و 
دمآ و دوخ  هب  دنک ،  یم  يرسدوخ  ناناملسم  ربهر  لباقم  رد  دش  هجوتم  مدرم  مارتحا  زا  دوب  هتخانـشن  هظحل  نآ  ات  ار  ترـضح  هک  ناوج 

 : تفگ دروآ و  دورف  مالسلا )  هیلع   ) یلع تسد  فرط  هب  ار  رس  یگدنمرش  لامک  اب 
ترـضح دومن .  مهاوخ  تیاعر  مرـسمه  هرابرد  ار  عضاوت  رثکادح  منک و  یم  تعاطا  تنامرف  زا  رذـگرد ،  نم  ياطخ  زا  نینمؤملاریما  ای 

يروط ترـسمه  اب  هک  درک  هیـصوت  نز  هب  دوش و  دوخ  لزنم  لخاد  درک  رما  تشذگ و  ناوج  تاریـصقت  زا  درب و  ورف  ماین  رد  ار  ریـشمش 
(54  . ) دیاین شیپ  ینشخ  راتفر  نینچ  هک  نک  راتفر 

لاملا تیب  و  ع )   ) یلع
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ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دنک یم  لقن  ناذاز 

 : تفگ ربنق  میدش ،  دراو  نینمؤملاریما  رضحم  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  مالغ  ربنق  اب  نم 
 : تفگ ربنق  میدش ،  دراو  نینمؤملاریما  ای 

 : دومرف ترضح  ما .  هدرک  هریخذ  امش  يارب  يزیچ  نینمؤملاریما  ای 
؟  تسیچ نآ  - 

اهفرظ نیا  نم  یتشادنرب ،  دوخ  يارب  اهنآ  زا  يدرک و  میـسقت  ار  مئانغ  لاوما  مامت  مدـید  نوچ  هرقن !  الط و  فرظ  يدادـعت  درک :  ضرع 
 . مدرک هریخذ  امش  يارب  ار 

 : دومرف ربنق  هب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح 
لیابق ناگدـنیامن  درک و  هعطق  هعطق  ار  اهفرظ  نآ  سپـس  ینازوسب !  ار  ما  هناخ  يروایب !  شتآ  ما  هناخ  هب  هک  يراد  تسود  وت !  رب  ياو  - 

(55  : ) دننک میسقت  مدرم  نیب  هنالداع  ات  داد ،  نانآ  هب  ار  اهنآ  و  دیبلط ،  ار 

نامیتی و  ع )   ) یلع

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دـصقم هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کشم  دور .  یم  هتفرگ و  شود  هب  یبآ  کشم  ینز  دومن  هدـهاشم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  يزور 

مدومن شسرپ  وا  عضو  زا  انمض  دناسر ؛
 : تفگ نز 

ار نانآ  یگدنز  هرادا  تردق  هدنام و  میارب  میتی  كدوک  دنچ  لاح  دش و  هتشک  وا  داتـسرف و  تیرومءام  هب  ار  مرـسمه  بلاط  یبا  نب  یلع 
 . منک يراکتمدخ  مدرم  يارب  هک  هدرک  مراداو  جایتحا  مرادن . 

نیب دش .  ناور  نز  هناخ  فرط  هب  تشادرب و  دوخ  اب  یماعط  لیبنز  حبـص  دـنارذگ .  یتحاران  ار  بش  نآ  تشگرب و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
 . مینک لمح  ام  دیهدب  ار  لیبنز  دندرک  یم  تساوخرد  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  یناسک  هار ، 

 : دومرف یم  ترضح 
؟  دریگ یم  شود  هب  یسک  هچ  ارم  لامعا  تمایق  زور  - 

 : دیسرپ نز  دز .  رد  دیسر و  نز  نآ  هناخ  هب 
؟  تسیک

 : دنداد باوج  ترضح 
 ! نک زاب  ار  رد  هدروآ ،  یماعط  تناکدوک  يارب  دناسر ،  وت  هناخ  هب  ار  بآ  کشم  درک و  کمک  ار  وت  زورید  هک  یسک  - 

 . دنک مکح  شدوخ  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نیب  دوش و  یضار  وت  زا  دنوادخ  - 
 : دومرف نز  هب  دش ،  دراو  ترضح 

؟  ینک یم  يرادهگن  تناکدوک  زا  ای  يزپ  یم  نان  - 
 : تفگ نز 

 ! رادهگن ارم  ناکدوک  امش  مرتاناوت ،  نان  نتخپ  رد  نم  - 
 . تشاذگ یم  اه  هچب  ناهد  هب  امرخ  اب  درک و  یم  بابک  دوب  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتشوگ  مالسلا )  هیلع   ) یلع دومن .  ریمخ  ار  درآ  نز 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 33 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 : دومرف یم  راب  ره  تشاذگ و  یم  ناکدوک  ناهد  رب  همقل  يا  هناردپ  تبحم  رهم و  اب 
 . تسا هدرک  یهاتوک  امش  راک  رد  رگا  نک !  لالح  ار  یلع  مدنزرف ! 

یم درک و  یم  کیدزن  رونت  شتآ  هب  ار  شیوخ  تروص  لاح ،  نیا  رد  درک .  نشور  ار  رونت  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دش ،  رـضاح  هک  ریمخ 
 : دومرف

 . دشاب ربخ  یب  نانز  هویب  اهمیتی و  عضو  زا  هک  تسا  یسک  نآ  يازج  نیا  ار !  شتآ  معط  شچب  یلع !  يا  - 
 . دش دراو  لزنم  نآ  هب  تخانش  یم  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  ینز  اقافتا 

 : تفگ دناسر و  هناخ  بحاص  نز  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دید ،  ار  ترضح  هکنیا  ضحم  هب 
 . تسا مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  روشک ،  رادمامز  نیملسم و  ياوشیپ  نیا  وت !  رب  ياو 

 : تفگ یگدز  باتش  اب  دوب  هدنمرش  دوخ  راتفگ  زا  هک  نز 
 ! شخبب ارم  مشک ،  یم  تلاجخ  امش  زا  نینمؤملاریما !  ای  - 

 : دومرف ترضح 
(56  ! ) ما هدنمرش  وت  زا  نم  تسا ،  هدش  یهاتوک  تناکدوک  وت و  راک  رد  هکنیا  زا  - 

؟  دومرف هچ  ناهانگ  بئاصم و  هرابرد  ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نآ رب  هک  دومرف  رما  ترضح  دوب ،  ترضح  نآ  ربارب  رد  یـسرک )   ) یلدنـص دش ،  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما رب  ییحی  نب  هللادبع 

 . تشگ يراج  نوخ  تسکش و  شرس  داتفا و  شرس  رب  يزیچ  هک  تشذگن  يزیچ  تسشن ،  هللادبع  دنیشنب ؛ یسرک 
رد دراذگ ،  شرس  فاکش  رب  تسد  هاگنآ  نم ؛  هب  وش  کیدزن  دومرف :  داد و  وشتسش  ار  شرس  نوخ  دندروآ و  بآ  دومرف  رما  ترـضح 
نآ زا  سپ  دوب ؛ هتشگن  دیدپ  یگتسکش  ایوگ  تفریذپ ،  دوبهب  دروآ و  مه  هب  ار  رس  تحارج  درک ،  یم  یبات  یب  تخس  هللادبع  هک  یلاح 

دننامب ملاس  قح ،  ندرب  نامرف  رد  ات  ایند ،  رد  ام  ناوریپ  ناهانگ  هرافک  ار  اهیراتفرگ  داد  رارق  هک  ار  ییادخ  ساپس  هللادبع !  يا   : )) دومرف
)) ؟  تساـیند رد  طـقف  اـم  ناـهانگ  تازاـجم  مالـسلا ! )  هـیلع   ) نینمؤـملاریما يا   : )) درک ضرع  هللادـبع  دـنوش . )) رجا  دزم و  راوازـس  و 

(( : رفاکلا ۀنجو  نمؤملا  نجس  ایندلا   : )) دومرف هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ  يا  هدینـشن  رگم  يرآ ؛   : )) دومرف ترـضح 
 (( . تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند 

ام  : )) دـیامرف یم  هکنانچ  دوخ ،  وفع  هب  اهیتحاران و  بئاـصم و  هلیـسو  هب  دـنادرگ  هزیکاـپ  ناـشناهانگ  زا  اـیند  رد  ار  اـم  ناوریپ  دـنوادخ 
نآ زا  يرایـسب  و  تسامـش ،  دوخ  رادرک  زا  دـینیب  یم  تبیـصم  هچنآ  ریثـک : )) نع  وفعی  مکیدـیءا و  تبـسک  اـمبف  ۀبیـصم  نم  مکباـصءا 

(57  . ) دنک یم  ششخب 
ناشتاعاط هب  دـهد  ءازج  ایند  رد  دـنوادخ  ار  ام  نانمـشد  نکل  دـنک و  دایز  ار  نانآ  ياهتعاط  دـنوش و  دراو  تماـیق  هب  اـم  ناوریپ  هاـگ  نآ 

دمحم و لآ  دمحم و  هب  ناشیاه  هنیک  ناهانگ و  ینیگنـس  دنوش ،  تمایق  دراو  نوچ  درادن و  صالخا  ناشتعاط  اریز  درادن ،  ینزو  هچرگ 
(( . دنور ورف  شتآ  رد  تساهنآ و  هناش  رب  نانآ ،  یعقاو  نارای 

ببـس یهانگ  هچ  هک  دیدومرف  یم  نم  هب  رگا  یتخومآ ،  نم  هب  مدرک و  هدافتـسا  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما يا   : )) درک ضرع  هللادبع 
)) ؟  موشن بکترم  رگید  هک  دوب  وکین  رایسب  دش ،  سلجم  تنحم 

ارم دنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  هک  یناد  یمن  رگم  تشگ ؛  تهانگ  هرافک  تبیصم  نیا  یتفگن ،  هللا  مسب  نتسشن ،  ماگنه   : )) دومرف ترضح 
 . (( دنام دهاوخ  مامتان  راک  نآ  دوشن ،  هتفگ  هللا  مسب  نآ  رد  هک  يراک  ره  دیامرف :  دنوادخ  هک  درک  ثیدح 
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 (( . منک یمن  كرت  ار  هللا  مسب  رگید  امش !  يادف  مردام  ردپ و   : )) درک ضرع  هللادبع 
هدـنب  : )) دومرف ترـضح  تسیچ )) ؟  هللا  مسب  ریـسفت   : )) درک ضرع  هللادـبع  تشگ ! ))  یهاوخ  دنمتداعـس  وت  سپ   : )) دوـمرف ترـضح 

هب هک  يراک  ره  رد  سپ  مهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  مسا ،  نیا  مان  هب  نم  ینعی  هللا ،  مسب  دـیوگ :  یم  دـنک  يراک  رد  عورـش  دـهاوخب  نوچ 
(58 (( . ) دوب دهاوخ  كرابم  لمع  نآ  دنک  ءادتبا  هللا  مسب 

تمیق نارگ  دنب  ندرگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیوگ یم  عفار  یبا  نب  یلع 

یتمیق نارگ  دـیراورم  دـنب  ندرگ  لاملا  تیب  نایم  رد  مدوب .  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  ترـضح  لاـملا  تیب  هنیزخ  ناـبهگن  نم 
رد ما  هدینـش  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  نم  دزن  ار  یـسک  نینمؤملاریما  رتخد  دوب .  هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  هرـصب  گنج  رد  هک  تشاد  دوجو 
اب ار  دوخ  نابرق  دیع  زور  رد  ات  یهدب  نم  هب  يزور  دنچ  تناما ،  ناونع  هب  ار  نآ  مراد  لیم  نم  تسه .  يدیراورم  دـنب  ندرگ  لاملا  تیب 
هب مناوت  یم  دشاب ) هدنریگ  هدهع  هب  فلت  تروص  رد  هک   ) هنومضم تروص  هب  مداد  ماغیپ  نم  منادرگزاب .  نآ  زا  سپ  مهد و  شیارآ  نآ 

 . مداد یمارگ  يوناب  نآ  هب  ار  دنب  ندرگ  زور  هس  تدم  هب  طرش  نیا  اب  نم  تفریذپ .  زین  ترضح  نآ  رتخد  مهدب .  وا 
وت تسد  هب  اجک  زا  دنب  ندرگ  نیا  دیسرپ :  یم  يو  زا  دوب و  هتخانـش  هدید و  شرتخد  ندرگ  رد  ار  دنب  ندرگ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اقافتا 

؟  تسا هدیسر 
مهد و تنیز  ار  دوخ  نابرق  دـیع  زور  رد  ات  ما  هتفرگ  تناما  زور  هس  تدـم  هب  امـش  راد  هنیزخ  عفار ،  یبا  نب  یلع  زا  دـنک :  یم  راـهظا  وا 

 . منادرگزاب سپس 
 : دیوگ یم  عفار  یبا  نب  یلع 

 . متفر ترضح  نآ  تمدخ  نم  درک و  راضحا  دوخ  دزن  ارم  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما - 
 : دومرف داتفا  نم  هب  شمشچ  نوچ 

)) ؟  عفار یبءا  نبا  ای  نیملسملا  نوختءا  - ))
)) ! ؟  ینک یم  تنایخ  ناناملسم  هب  ایآ  عفار !  یبا  رسپ  يا  ))

 . منک تنایخ  ناناملسم  هب  هکنیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  متفگ : 
؟  يداد مرتخد  هب  ناناملسم  نم و  هزاجا  نودب  دوب  ناناملسم  لاملا  تیب  رد  هک  ار  يدنب  ندرگ  هنوگچ  سپ  دومرف :  ترضح 

ات مهد  وا  هب  دوش  هدنادرگزاب  هک  هیراع  تروص  هب  ار  دـنبندرگ  هک  تساوخ  نم  زا  تسامـش و  رتخد  وا  نینمؤملاریما !  يا  مدرک :  ضرع 
هک متفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  تنامـض  مداد و  ناـشیا  هب  زور  هس  تدـم  هب  هیراـع  ناوـنع  هب  ار  نآ  زین  نم  دـیارایب .  ار  دوـخ  نآ  اـب  دـیع  رد 

 : دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  منادرگزاب .  دوخ  یلصا  ياج  هب  ملاس  حیحص و 
 . دید یهاوخ  یتخس  رفیک  دوش  هدید  وت  زا  يراک  نینچ  نیا  زا  دعب  رگا  يراذگب و  دوخ  ياج  هب  هتفرگ و  سپ  ار  نآ  دیاب  زورما  نیمه  - 

دزد ناونع  هب  ار  وا  تسد  هک  دوب  يا  هیمـشاه  نز  نیتسخن  تفرگ ،  یمن  هنومـضم  هیراع  هب  ار  دنبندرگ  نیا  نم  رتخد  رگا  دومرف :  سپس 
 : تفگ هدمآ و  ردپ  دزن  هب  دیسر  ترضح  نآ  رتخد  شوگ  هب  نخس  نیا  مدیرب .  یم 

؟  دوب دنبندرگ  نیا  زا  هدافتسا  هب  رت  هتسیاش  نم  زا  یسک  هچ  متسه .  امش  نت  هراپ  امش و  رتخد  نم  نینمؤملاریما !  ای  - 
نانز همه  ایآ  دراذگب .  نوریب  قح  هریاد  زا  ياپ  لد ،  ياهشهاوخ  سفن و  ياه  هتـساوخ  هطـساو  هب  دیابن  ناسنا  مرتخد !  دومرف :  ترـضح 
رارق اهنآ  فیدر  رد  یـشاب  هتـساوخ  مه  وت  ات  دـنا  هداد  تنیز  ار  دوخ  دـنب  ندرگ  نینچ  دـننام  هب  دـیع  نیا  رد  دـنناسکی ،  وت  اب  هک  رجاهم 
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(59 ( ؟  یشابن رتمک  ناشیا  زا  هتفرگ و 

هانگ زا  سرت 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیسرپ وا  زا  تسا ،  راکشآ  شیامیس  رد  فوخ  سرت و  راثآ  هک  دید  ار  يدرم  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح 

؟  تسا هداد  تسد  وت  هب  یلاح  نینچ  ارچ  - 
 : داد باوج  درم 

؟  مسرت یم  يادخ  زا  نم  - 
 : دومرف ماما 

زا يا ،  هداد  ماجنا  ادـخ  ناگدـنب  هرابرد  هک  یئاهملظ  رطاـخ  هب  زین  سرتب و  تناـهانگ  زا  یـسرتب )  ادـخ  زا  دـهاوخ  یمن   ! ) ادـخ هدـنب  - 
یمن ملظ  یـسک  هب  وا  اریز  سرتن ؛  ادخ  زا  هاگنآ  نکن ،  ینامرفان  نآ  رد  تسا  هدرک  یهن  وت  حالـص  هب  هک  ار  هچنآ  سرتب و  ادخ  تلادع 

(60  . ) دهد یمن  رفیک  ار  یسک  هانگ  نودب  هاگ  چیه  دنک و 

شود رب  هفیطق 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دننک یم  لقن  شردپ  زا  هرتنع  رسپ  نوراه 

ای متفگ :  دیزرل .  یم  امرس  تدش  زا  تشاد و  شود  رب  هنهک  يا  هفیطق  مدش .  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع الوم  رـضحم  رد  امرـس  لصف  رد 
یگدنز یتحار  هب  دیناوت  یم  هک  هداد  رارق  یمهـس  ناناملـسم  رگید  دننام  لاملا  تیب  زا  نات  هداوناخ  امـش و  يارب  دـنوادخ  نینمؤملاریما ! 

؟  دیزرل یم  امرس  زا  نونکا  دیریگ و  یم  تخس  دوخ  هب  هزادنا  نیا  ارچ  دینک . 
زا ریغ  ما ،  هدروآ  هنیدم  زا  دوخ  هارمه  دـینیب  یم  هک  يا  هفیطق  نیا  مراد و  یمن  رب  يا  هبح  امـش  لاملا  تیب  زا  دـنگوس !  ادـخ  هب  دومرف : 

(61  . ) مرادن يزیچ  نآ 

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  ع )   ) یلع

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . دوب هدش  لاح  یب  مخز  تدش  زا  دروخ ،  برض  مجلم  نبا  تسد  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

 : دومرف داد و  نسح  هب  ار  هیقب  دروخ  ریش  زا  یمک  ماما  داد .  ترضح  هب  ریش  یفرظ ،  رد  نسح  ماما  دمآ ،  لاح  هب  هک  یتقو 
 ! دیهدب مجلم )  نبا   ) ناتریسا هب  ار  ریش  نیا 

 : دومرف سپس 
زا دینک و  ارادم  ناشیا  اب  مگرم  ماگنه  ات  دیهدب و  وا  هب  ار  اه  یندیشون  اهیندروخ و  نیرتهب  مراد ،  وت  ندرگ  رد  هک  یقح  نآ  هب  مدنزرف ! 

(62  ! ) دوش یمارگ  امش  دزن  ات  دیناشونب  ناشیا  هب  دیشون  یم  هچنآ  زا  دیناروخب و  وا  هب  دیروخ  یم  هچنآ 

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  تیاعر 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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دوب مالسا  هانپ  رد  هک  یحیسم )  ای  يدوهی   ) یمذ رفن  کی  اب  هفوک  جراخ  رد  شتفالخ  نارود  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  يزور 
 . دندش هارمه  ، 

 : تفگ یمذ  درم 
؟  يور یم  اجک  ادخ  هدنب 

 . هفوک هب  دومرف :  ماما 
شناملسم قیفر  هک  دید  دورب ،  تفرگ  شیپ  ار  دوخ  هار  دش و  ادج  یمذ  هک  یماگنه  دندیسر .  یهار  ود  رس  ات  دنداد  همادا  هار  هب  ود  ره 

 . دیآ یم  وا  هارمه  تفرن ،  هفوک  هار  زا 
 : تفگ یمذ  درم 

؟  مور یم  هفوک  هب  يدومرفن  امش  رگم 
 . ارچ دومرف : 

 . تسا یکی  نآ  هفوک  هار  یتفرن :  هفوک  هار  زا  امش  - 
نیمه ام  ربمغیپ  روتـسد  دنک و  هقردب  مدق  دنچ  ییادج  ماگنه  رد  ار  شهار  قیفر  درم ،  هک  تسا  نآ  یتقافر  شوخ  نایاپ  یلو  مناد  یم  - 

 . مدرگ یم  رب  دوخ  هار  هب  هاگنآ  منک ،  هقردب  ار  وت  ماگ  دنچ  مهاوخ  یم  تهج  نیدب  تسا ، 
 : تفگ یمذ 

؟  هداد روتسد  نینچ  امش  ربمغیپ 
 . یلب دومرف :  ماما 

وا هناراوگرزب  قالخا  نیمه  رطاخ  هب  امتح  دومن ،  ادیپ  دایز  ناوریپ  نینچ  درک و  تفرشیپ  ناهج  رد  تعرس  اب  امش  ربمغیپ  نییآ  هک  نیا  - 
 . تسا هدوب 

 : تشاد راهظا  دش و  ناملسم  تسا ،  هدوب  ناناملسم  هفیلخ  هارمه  تخانش  هک  یماگنه  تشگرب .  هفوک  يوس  هب  نینمؤملاریما  اب  یمذ  درم 
(63  . ) مشاب یم  امش  نییآ  نید و  وریپ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  نم 

 ( ع  ) یلع رظن  زا  تموکح  یشزرا  یب 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
يذ لحم  هب  هرصب  یکیدزن  رد  دندرک .  یم  تکرح  هرصب  يوس  هب  نانکش  نامیپ  یبوکرـس  يارب  مالـسا  نایهاپـس  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

 . دندومن فقوت  هاپس  يزاس  هدامآ  یگتسخ و  عفر  يارب  اجنآ  رد  دندیسر .  راق 
 : دیوگ یم  سابع  نب  هللادبع 

 . دنز یم  هلصو  ار  شیوخ  شفک  دوخ  اوق ) لک  هدنامرف  ناناملسم ،  سیئر   ) مدید مدیسر ،  یلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  اجنآ  رد  نم 
 : دومرف درک و  نم  هب  يور  ترضح 

؟  تسا ردقچ  نآ  تمیق  دزرا ؟  یم  ردق  هچ  شفک  نیا  سابع !  نبا 
 . درادن یشزرا  متفگ : 

نیا اـب  مناوتب  هک  نیا  رگم  تسا .  رتـبوبحم  نم  يارب  امـش  رب  تموـکح  تساـیر و  زا  شزرا  یب  شفک  نیمه  ادـخ !  هب  دـنگوس  دوـمرف : 
(64  . ) مزادنارب ار  لطاب  منک و  هدنز  ار  قح  تسایر  تموکح و 

؟  دراد یشزرا  هچ  هنرگ  ددرگ و  دوبان  لطاب  هدنز و  قح  شا  هیاس  رد  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  تموکح ،  کی  شزرا  يرآ ! 
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دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . دنک هلمح  یمالسا  ياه  نیمزرس  هب  زهجم  رکشل  اب  دراد  میمصت  هیواعم  دیسر  ربخ  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  هب 

رهـش هب  هار  رـس  رد  دندرک .  تکرح  نیفـص  يوس  هب  زهجم  هاپـس  اب  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  نانمـشد  یبوکرـس  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
 . دندش يرسک  خاک  دراو  دندیسر و  یناساس )  ناهاشداپ  تختیاپ   ) نئادم

دندیسر یم  هک  خاک  تمسق  ره  هب  دندش و  ناوریشونا  خاک  ياه  هناریو  نتشگ  لوغشم  شنارای  زا  یهورگ  اب  زامن  يادا  زا  سپ  ترـضح 
زا یکی  تبقاع  دـش و  یم  باحـصا  بجعت  ثعاب  هک  يروط  هب  دـنداد  یم  حیـضوت  شنارای  هب  دوب  هدـش  ماجنا  اجنآ  رد  هک  ار  ییاـهراک 

 : تفگ نانآ 
 ! دیا هدرک  یگدنز  اجنیا  اهتدم  امش  ایوگ  دیهد  یم  حیضوت  ار  خاک  عضو  نانچنآ  نینمؤملاریما !  ای 

هبارخ هشوگ  رد  ار  هدیسوپ  يا  همجمج  مالسلا )  هیلع   ) یلع هاگان  دندرک ،  یم  اشامت  ار  اهرالات  اهخاک و  ياه  هناریو  هک  تاظحل  نآ  رد 
 : دومرف شنارای  زا  یکی  هب  دید ، 

 ! ایب نم  هارمه  هتشادرب  ار  وا 
دنتخیر و تشط  رد  بآ  يرادقم  دندروآ و  یتشط  داد  روتسد  تسشن و  اجنآ  رد  دمآ و  نئادم  خاک  ناویا  رب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع سپس 

 . تشاذگ تشط  نایم  رد  ار  همجمج  مه  يو  راذگب .  تشط  رد  ار  نآ  دومرف :  همجمج  هدنروآ  هب 
 : دومرف همجمج  هب  باطخ  مالسلا )  هیلع   ) یلع هاگنآ 

؟  یتسیک وت  متسیک و  نم  وگب  مهد !  یم  مسق  ار  وت  همجمج !  يا 
 : تفگ اسر  نایب  اب  همجمج 

 . متسه ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  یتسه و  ناراگزیهرپ  ربهر  نانیشناج و  رورس  نینمؤملاریما ،  وت 
 : دیسرپ مالسلا )  هیلع   ) یلع

؟  تسا هنوگچ  تلاح 
 : داد باوج 

 ، دنیبب متس  نم  تموکح  رد  یـسک  مدوبن  یـضار  متـشاد ،  تبحم  رهم و  ناتـسد  ریز  هب  تبـسن  مدوب ،  لداع  هاشداپ  نم  نینمؤملاریما !  ای 
نم خاک  دـمآ  اـیند  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  مدرب .  یم  رـس  هب  یتسرپ )  شتآ   ) یـسوجم نید  رد  یلو 

تشادزاب مالسا  نامیا و  زا  ارم  تنطلس  قرب  قرز و  یلو  مریذپب  ار  مالـسا  متـساوخ  نم  دش .  ثوعبم  تلاسر  هب  هاگنآ  تشادرب ،  یفاکش 
 . منامیشپ نونکا  و 

 . مناما رد  مه  مخزود  شتآ  زا  تلادع  رطاخ  هب  لاح  نیع  رد  متسه و  مورحم  تشهب  زا  کنیا  مدروآ و  یم  نامیا  مه  نم  هک  شاک  يا 
 ! ربمایپ نادناخ  گرزب  يا  نینمؤملاریما و  يا  مدوب .  وت  اب  مه  نم  مدروآ  یم  نامیا  رگا  ملاح !  هب  ياو 

(65  . ) دنتسیرگ دنلب  يادص  اب  هتفرگ  رارق  ریثءات  تحت  نارضاح  همه  هک  دوب  زوس  لد  يردق  هب  ناوریشونا  هدیسوپ  همجمج  نانخس 
 . میشاب نتشیوخ  تاجن  رکف  رد  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  زین  ام  تسا  دیما 

؟  دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 38 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوب لمج  گنج  داتفا ،  قافتا  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  يرادمامز  نارود  رد  هک  یگنج  نیلوا 
تفگ تشاد ،  تکرش  گنج  رد  هک  ترضح  باحصا  زا  یکی  تفای .  همتاخ  گنج  دش و  زوریپ  دربن  نیا  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع رکشل 

:
شاداپ رجا و  هب  دش و  یم  لاحشوخ  زین  وا  دومن .  زوریپ  نمشد  رب  ار  امش  دنوادخ  هنوگچ  دید  یم  دوب و  اجنیا  رد  مردارب  متـشاد  تسود 

 . تشگ یم  لیان 
 : دومرف مالسلا )  هیلع   ) ماما

؟  دوب ام  اب  تردارب  رکف  بلق و  ایآ 
 ! يرآ تفگ : 

 . تسا هدوب  ام  هارمه  گنج  نیا  رد  زین  وا  نیاربانب  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) ماما
هدـیقع مه  رکف و  مه  ام  اب  دربن  نیا  رد  رگا  دنتـسه ،  ناشناردام  محر  رد  ناردـپ و  بلـص  رد  هک  اهنآ  هکلب  ناشیا  اـهنت  هن  دوزفا :  هاـگنآ 

(66  . ) دریگ یم  ورین  نانآ  هلیسو  هب  نید  نامیا و  هتشاذگ و  ناهج  هب  اپ  يدوز  هب  هک  دنتسه  ام  اب  یگمه  دنشاب ، 

ناضمر هام  رد  بارش 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
کیرحت هیواعم  دض  رب  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع هاپس  شراعشا  اب  دوب و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نادنمتدارا  نایفارطا و  زا  یکی  رعاش ،  یـشاجن 

ناضمر هام  رد  دـیزغل و  شیاپ  راب  کـی  صخـش  نیمه  یلو  دـیگنج ،  نمـشد  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هاپـس  رد  اـهراب  درک ،  یم 
 . دندرک تباث  ار  شیراوخبارش  دندروآ و  نینمؤملاریما  شیپ  ار  يو  دروخ .  بارش 

ترـضح دـندروآ ،  ار  یـشاجن  داد  روتـسد  دـعب  زور  درک .  ینادـنز  ار  وا  زین  بش  کی  دز و  وا  هب  هنایزات  داتـشه  شدوخ  یلع  ترـضح 
؟  تسیچ يارب  هنایزات  تسیب  نیا  نینمؤملاریما !  ای  درک :  ضرع  یشاجن  دز .  وا  رب  رگید  هنایزات  تسیب 

(67  . ) تسا ناضمر  هام  رد  يراوخبارش  هب  وت  تءارج  تراسج و  رطاخ  هب  هنایزات  تسیب  نیا  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) یلع

مالسا رد  یتسیز  هداس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیوگ یم  ( 68  ) یضاق حیرش 

 . متفرگ نآ  رب  ناهاوگ  مدرک و  هلابق  دوخ  مان  هب  مدیرخ ،  رانید  داتشه  هب  ار  يا  هناخ 
 : دومرف درک و  راضحا  ارم  دیسر ،  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هب  شربخ 

! ؟  يا هتفرگ  هاوگ  رفن  دنچ  هتشون و  هلابق  نآ  رب  يا و  هدیرخ  رانید  داتشه  هب  يا  هناخ  ما  هدینش  حیرش !  يا 
 . تسا تسرد  يرآ ،  متفگ : 

 : دومرف درک و  نم  هب  نیگمشخ  هاگن  مالسلا )  هیلع   ) ماما
ناهاوگ نآ  ياضما  هب  هن  دـنک و  یم  هاگن  تا  هلابق  هب  هن  هک  دـمآ  دـهاوخ  وت  يوس  هب  لیئارزع )   ) یـسک يدوز  هب  سرتب  ادـخ  زا  حـیرش 

 . دراذگ یم  تربق  لادوگ  رد  دنک و  یم  جراخ  نادرگرس  ناریح و  هناخ ،  نآ  زا  ار  وت  دهد و  یم  تیمها 
نیا رد  هک  یـشاب  هتخادرپ  مارح  لام  زا  ار  نآ  ياهب  یـشاب و  هدـیرخ  نارگید  لاـم  زا  ار  هناـخ  نیا  اداـبم  نک !  لـمءات  بوخ  حیرـش !  يا 

 . يا هتخاس  تخبدب  ار  نتشیوخ  ترخآ  ایند و  رد  تروص ، 
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 : دومرف سپس 
مهرد کی  هب  یتح  هناخ  نیا  دیرخ  هب  هک  متشون  یم  يا  هلابق  وت  يارب  يدوب  هدمآ  نم  دزن  هناخ  دیرخ  تقو  رگا  شاب !  هاگآ  حیرش !  يا 

 : متشون یم  هلابق  نینچ  نیا  نم  يدرک ؛  یمن  تبغر  مه 
يارـس رد  هک  هدرک  يرادـیرخ  تسا ،  ترخآ  ملاع  هب  چوک  هدامآ  هک  يا  هدرم  صخـش  زا  لـیلذ ،  راوخ و  هدـنب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیا 

 : تسا دح  راهچ  هک  دراد ،  رارق  ناگدش  كاله  هچوک  رد  ناگدنوش و  یناف  هلحم  رد  ایند ، )  ) بیرف
 . دوش یم  یهتنم  اهالب ) تافآ و   ) راوگان ياهدماشیپ  هب  نآ ؛  لوا  دح 

 . تسا لصتم  نازیزع و ) . . .  گرم   ) اهتبیصم هب  مود ؛  دح  و 
 . دراد لاصتا  هدننک  هابت  ياهوزرآ  یناسفن و  ياهسوه  هب  موس ؛  دح  و 

 . ددرگ یم  زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  تسا و  هدننک  هارمگ  ناطیش  شمراهچ ؛  دح  و 
رد ندـش  لخاد  عانق و  تزع  زا  ندـش  جراخ  غلبم  هب  دریم  یم  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  هک  یـسک  زا  اهوزرآ  هتفیرف  صخـش  ار  هناـخ  نیا 

(69  . . . ) تسا هدیرخ  یتسرپایند  یتسپ 

یگدنز رد  يور  هنایم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
عیـسو و یگدنز  تفر .  وا  تدایع  هب  نینمؤملاریما  دوب  رامیب  هرـصب ،  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنمتورث  نادـنمتدارا  زا  یکی  دایز  نب  ءالع 

 . تسا هدرک  يور  هدایز  یگدنز  رد  ءالع  دوب  مولعم  درک ،  بلج  دوخ  هب  ار  ماما  هجوت  گرزب  للجم و  ياهقاتا 
 : دومرف

اریز  ) يرت جاتحم  يا  هناخ  نینچ  هب  ترخآ  رد  وت  هک  یتروص  رد  یهاوخ  یم  هچ  يارب  ایند  رد  ار  یگرزب  نیا  هب  يا  هناـخ  وت  ءـالع !  يا 
 . ( دوب یهاوخ  هشیمه  هناخ  نآ  رد  یلو  ینام  یمن  زور  دنچ  زا  شیب  هناخ  نیا  رد  هک 

یهلا و قوقح  روآ و  اجب  محر  هلص  نک ،  يزاون  نامهم  هناخ  نیا  رد  یشاب  هتشاد  یعیسو  هناخ  نینچ  زین  ترخآ  رد  یهاوخب  رگا  يرآ ! 
 . دهد یم  ار  هناخ  نیمه  دننام  رگید  ناهج  رد  امش  هب  دنوادخ  یهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  زادرپب !  ار  ینید  ناردارب 

 . درک مهاوخ  تعاطا  ار  امش  روتسد  ءالع : 
 : درک ضرع  سپس 

 ! مراد تیاکش  مصاع  مردارب  زا  نم  نینمؤملاریما !  ای 
 : دومرف ترضح 

؟  تسا هدرک  هچ  رگم  هچ ؟  يارب  - 
 : تفگ خساپ  رد  ءالع 

 . هدرک خلت  شا  هداوناخ  دوخ و  رب  ار  یگدنز  هک  يروط  هب  تسا ،  هدومن  يریگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ ،  نشخ  سابل  - 
 : دومرف

 ! دیروایب نم  دزن  ار  وا 
 . دندروآ ار  مصاع 

 : دومرف دیشک و  مه  رد  هرهچ  دید  ار  وا  نوچ  نینمؤملاریما 
هب ارچ  یـشک ؟  یمن  تلاـجخ  تلاـیع  لـها و  زا  تسا ،  هدـناشک  هار  نیا  هب  ار  وـت  هدرب و  ار  تلقع  ناطیـش  نتـشیوخ !  ناـج  نمـشد  يا 
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وت ینک ؟  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـهاوخ  یمن  هدرک  لالح  وت  رب  ار  هزیکاپ  ياه  تمعن  هک  ییادـخ  ینک  یم  نامگ  ینک ؟  یمن  محر  تدـنزرف 
 . یشاب هتشاد  ار  يا  هشیدنا  نینچ  هک  ینآ  زا  رتکچوک  دنوادخ  هاگشیپ  رد 

 : تفگ مصاع 
 . منک یم  يوریپ  وت  زا  نم  يا ؟  هدومن  ءافتکا  نشخ  سابل  تخس و  كاروخ  هب  امش  ارچ  نینمؤملاریما !  ای 

 : دومرف
نآ ات  ار  دوخ  كاشوپ  كاروخ و  دیاب  نم  متـسه ،  ناناملـسم  ياوشیپ  نم  اریز  مراد ،  رگید  هفیظو  نم  متـسین ،  وت  دننام  نم  وت !  رب  ياو 

 : دیوگب هک  هشیدنا  نیا  اب  دنک ،  لمحت  ار  یگدنز  یخلت  مالسا  تموکح  طاقن  نیرترود  رد  مدرم  نیرتریقف  هک  مروایب  نییاپ  دح 
 . يرادن یفیلکت  نینچ  زگره  وت  تسا  نم  يرادمامز  هفیظو  نیا  دشوپ ،  یم  نم  دننام  دروخ و  یم  نم  دننام  مه  نم  ياوشیپ  ربهر و 

(70  . ) تخادرپ یگدنز  راک و  هب  دیشوپ و  یلومعم  سابل  مصاع  ترضح ،  نانخس  زا  سپ 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دومرف ینارنخس  نایاپ  رد  درک ،  ییابیز  ینارنخس  هفوک  رد  هعمج  زور  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

 : میربب هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  تسا  گرزب  تبیصم  تفه  مدرم !  يا 
 . دزغلب هک  یملاع  - 1

 . ددرگ هتسخ  تدابع  زا  هک  يدباع  - 2
 . دوش ریقف  هک  ینمؤم  - 3

 . دنک تنایخ  هک  ینیما  - 4
 . دتفا رد  رقف  هب  هک  يرگناوت  - 5

 . ددرگ راوخ  هک  يزیزع  - 6
 . دوش رامیب  هک  يریقف  - 7

 : درک ضرع  تساوخ ،  رب  يدرم  تفو  نیا  رد 
 (( : مکل بجتسا  ینوعدا   : )) دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  نینمؤملاریما !  ای 

 . منک باجتسم  ار  ناتیاعد  ات  دینک ،  اعد  دیناوخب ،  ارم 
؟  دوش یمن  باجتسم  ام  ياعد  اما 

 : تسین فاص  دروم  تشه  رد  امش  ياهلد  هک  تسا  نآ  شتلع  دومرف :  ترضح 
امـش درد  هب  تخانـش  نآ  ور  نیا  زا  دـیدرواین ،  اـج  هب  دوب  بجاو  امـش  رب  هک  روط  نآ  ار  شقح  یلو  دیتخانـش ،  ار  ادـخ  هک  نیا  کـی : 

 . دروخن
؟  دش هچ  امش  نامیا  هجیتن  سپ  دیدرب !  نیب  زا  ار  وا  تعیرش  دیدرک و  تفلاخم  وا  تاروتسد  اب  یلو  دیدروآ  نامیا  ادخ  ربمغیپ  هب  ود : 

 : دیتفگ دیدرکن و  لمع  نآ  هب  یلو  دیدناوخ  ار  نآرق  هس : 
 . دیتساوخرب تفلاخم  هب  نآ  اب  اما  میریذپ  یم  لد  شوگ و  هب  ار  نآرق 

 . دیور یم  منهج  يوس  هب  یصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد  میسرت  یم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  راهچ : 
 . دیور یم  منهج  يوس  هب  یصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد  میسرت  یم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  جنپ : 
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هقالع و سپ  دزاس .  یم  رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  دـیهد  یم  ماجنا  یئاهراک  تالاح  مامت  رد  اما  میدـنم  هقـالع  تشهب  هب  دـیتفگ  جـنپ : 
؟  تساجک تشهب  هب  تبسن  امش  قوش 

 . دیدرکن يرازگساپس  یلو  دیدروخ ،  ار  ادخ  تمعن  شش : 
 : دومرف هداد و  روتسد  ناطیش  اب  ینمشد  هب  ار  امش  دنوادخ  تفه : 

رد یلو  دیدرک  ینمشد  وا  اب  نابز  هب  دیرادب !  نمشد  ار  وا  امش  سپ  تسامش ،  نمشد  ناطیش  اودع : )) هوذختاف  ودع  مکل  ناطیشلا  نا  ))
 . دیتساخرب وا  اب  یتسود  هب  لمع 

شنزرـس ار  یـسک  هجیتن  رد  و  دیتفرگ ) هدیدان   ) دیدنام ربخ  یب  دوخ  بویع  زا  دیداد و  رارق  ناتناگدید  ربارب  رد  ار  مدرم  ياهبیع  تشه : 
 . دیتسه وا  زا  رتراوازس  شنزرس  هب  دوخ  هک  دینک  یم 

دیسرتب و ادخ  زا  سپ  دیا .  هتسب  ار  نآ  ياههار  اعد و  ياهرد  امـش  هک  یتروص  رد  دوش ؟  یم  باجتـسم  امـش  زا  ییاعد  هچ  عضو  نیا  اب 
(71  . ) دنک باجتسم  ار  ناتیاهاعد  دنوادخ  ات  دییامن  رکنم  از  یهن  دینک و  فورعم  هب  رما  دینک و  حالصا  ار  ناتیاهلمع 

هانگ نامرد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیوگ یم  تسا ،  نینمؤملاریما  صلخم  نارای  زا  یکی  لیمک 

نتـساوخ شزرمآ  دـح  دـهاوخ ،  یم  شزرمآ  ادـخ  زا  نآ  لابند  هب  دوش و  یم  هانگ  راتفرگ  یهاگ  ناسنا  مدیـسرپ ،  ع )   ) نینمؤملاریما زا 
؟  تسیچ
 : دومرف

 . تسا ندرک  هبوت  نآ  دح 
؟  رادقم نیمه  لیمک : 

 ! هن مالسلا )  هیلع   ) ماما
؟  تسا هنوگچ  سپ  لیمک : 

 . هللارفغتسا دیوگب  نداد  تکرح  اب  درک ،  هانگ  هدنب  هاگره  ماما : 
؟  تسیچ نداد  تکرح  زا  روظنم  لیمک : 

 . دشاب زین  تقیقح  نآ  لابند  هک  نیا  طرش  هب  نابز ،  بل و  ود  نداد  تکرح  ماما : 
؟  تسیچ تقیقح  لیمک : 

 . ددرگن زاب  هدرک  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  هب  دریگب و  میمصت  نطاب  رد  دشاب و  كاپ  وا  لد  ماما : 
؟  متسه ناگدننک  رافغتسا  زا  مداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  لیمک : 

 ! هن ماما : 
؟  ارچ لیمک 

 . يا هدیسرن  نآ  لصا  هب  زونه  وت  هک  نیا  يارب  ماما : 
؟  تسیچ رافغتسا  هشیر  لصا و  سپ  لیمک : 

 . تسا ناگدننک  تدابع  هجرد  نیلوا  هلحرم ،  نیا  هانگ .  كرت  يدرک و  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  زا  هبوت  نداد  ماجنا  ماما : 
؛ دراد ینعم  شش  هک  تسا  یمسا  رافغتسا  رگید ،  ترابع  هب 
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 . هتشذگ زا  ینامیشپ  - 1
 ( . ینکن رارکت  تقو  چیه  ار  هتشذگ  ناهانگ  هک  نیا  رب  میمصت   . ) هجو چیه  هب  هانگ  نادب  نتشگنزاب  رب  میمصت  - 2

 . يراکهدب وا  هب  هک  اهناسنا  همه  قح  تخادرپ  - 3
 . تابجاو مامت  رد  دنوادخ  قح  يادا  - 4

سپـس دبـسچب  ناوختـسا  هب  تتـسوپ  هک  يروط  هب  تسا ،  هدییور  تندـب  رب  مارح  زا  هک  یتشوگ  هنوگ  ره  ندرک )  بآ   ) ندرب نیب  زا  - 5
 . دیورب اهنآ  نایم  هزات  تشوگ 

 . ار هانگ  تذل  يا  هدیناشچ  وا  هب  هچنانچ  ار ،  تعاط  جنر  یناشچب  تنت  هب  - 6
(72  . ) دور یم  رامش  هب  ناگدننک  هبوت  زا  ناسنا  هتفای و  ققحت  یقیقح  هبوت  تروص  نیا  رد 

مالسلا يداو  نیمزرس  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . تشذگ مه  نآ  زا  دمآ و  فجن  نیمزرس  هب  درک و  تکرح  هفوک  زا  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما يزور 

 . تسا هدیشک  زارد  نیمز  يور  میدید  میدیسر ،  ترضح  هب  ام  دیوگ :  یم  هتابن  نب  غبسا 
؟  منک نهپ  امش  ریز  ار  میابع  یهد  یم  هزاجا  نینمؤملاریما !  ای  تفگ :  ربنق 

 . تساهنآ يارب  یتمحازم  ابع  ندرک  نهپ  دراد و  رارق  نآ  رد  نانمؤم  ياهکاخ  هک  تسا  یلحم  اجنیا  هن ،  دومرف :  ترضح 
؟  تسا هنوگچ  اهنآ  تمحازم  یلو  تسیچ ،  متسناد  ار  نانمؤم  كاخ  نینمؤملاریما !  ای  مدرک :  ضرع  دیوگ ؛ یم  غبسا 

دنا و هتسشن  مه  رود  هقلح  هقلح  اجنیا  رد  هک  ینیب  یم  ار  نانمؤم  حاورا  دوش ،  هتشادرب  تنامـشچ  لباقم  زا  هدرپ  رگا  غبـصا !  يا  دومرف : 
هتفرگ رارق  توهرب  رد  نارفاک  حاورا  تسا و  نانمؤم  حاورا  هاگیاج  اجنیا  دنتسه ،  تبحص  لوغـشم  مهاب  دننک و  یم  تاقالم  ار  رگیدکی 

(73  ! ) دنا

 . . . مکح نب  ماشه  هرظانم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
؟  یتساخرب هرظانم  هب  دیبع )) نب  ورمع   )) اب هنوگچ  منیبب  وگب  دندیسرپ !  مکح ))  نب  ماشه   )) زا مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  يزور  فلا : 

 ! ! ددرگ یم  دنب  مماما  تمظع  زا  زین  منابز  و  منک ،  یم  مرش  امش  رضحم  رد  نم  درک :  ضرع  ماشه 
ینامز تشاد :  ضورعم  ماشه  دـیئامرف ،  تعاطا  گـنرد  یب  میدرک  رداـص  ار  يروتـسد  امـش  هب  هاـگره  دـندومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) ماـما
يارب اذل  دزاس ،  یم  فرحنم  تیالو  زا  ار  نانآ  و  هدرک ،  عمج  دوخ  رود  هب  ار  یهورگ  دیبع )) نب  ورمع   (( )) هرـصب دجـسم   )) رد مدینش 

نم هب  همه  مداد ،  شوگ  شنانخس  هب  و  هدیدرگ ،  رضاح  وا  سرد  هسلج  رد  تسخن  راک  نیا  يارب  و  مدش ،  هرصب ))   )) مزاع يو  اب  ثحب 
زا ار  یتالاؤس  یهد  یم  هزاجا  متسه ،  یبیرغ  درم  نم  ملاع !  يا  مدیـسرپ :  يو  زا  هتـسکش ،  ار  توکـس  ماجنارـس  دندرک . . .  یم  اشامت 

؟  میامنب امش 
 . درادن یعنام  دیئامرفب  ورمع : 
؟  دیراد مشچ  امش  ایآ  ماشه : 

؟  یسرپ یم  نآ  زا  هنوگچ  ینیب  یم  هک  ار  يزیچ  تسا ،  یلاوئس  هچ  نیا  مرسپ !  ورمع : 
 . تسا لیبق  نیا  زا  نم  تالاوئس  ماشه : 
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 ! ! تسا هناقمحا  امش  تالاوئس  هچ  رگا  درادن ،  یعنام  سرپب  ورمع : 
؟  دیراد مشچ  امش  ایآ  دیهد ،  باوج  ملاوئس  هب  الاح  ماشه : 

 . يرآ ورمع : 
؟  ییامن یم  يا  هدافتسا  هچ  مشچ  زا  ماشه : 

 . مهد یم  زیمت  مه  زا  ار  اه  گنر  اهزیچ و  منیب و  یم  ار  صاخشا  نآ  هلیسو  هب  ورمع : 
؟  دیراد ینیب  امش  ایآ  ماشه : 

 . مراد یلب  ورمع : 
؟  دیرب یم  هرهب  هچ  نآ  زا  ماشه : 

 . میوب یم  ار  اهوب  ورمع : 
؟  دیراد مه  ناهد  امش  ایآ  ماشه : 

 . یلب ورمع : 
؟  دینک یم  هدافتسا  هچ  ناتناهد  زا  ماشه : 

 . دور یم  راک  هب  اذغ  ندیشچ  يارب  ورمع : 
؟  دیراد مه  شوگ  امش  ایآ  ماشه : 

 . مراد یلب  ورمع : 
؟  دینک یم  هدافتسا  هچ  شوگ  زا  ماشه : 

 . مریگ یم  هرهب  اهادص  ندینش  يارب  نآ  زا  ورمع : 
؟  دیراد مه  لقع  امش  اهنیا  رب  هوالع  ماشه : 

 . یلب ورمع : 
؟  دیآ راک  هچ  هب  لقع  بلق و  ماشه : 

 . میامن یم  هدافتسا  اهاطخ  صیخشت  يارب  نآ  زا  دندرک ،  هابتشا  ساوح  نیا  رگا  ورمع : 
؟  دنتسین بلق  زا  زاین  یب  ساوح  نیا  ایآ  ماشه : 

 . هن ورمع : 
؟  دنشاب یم  ملاس  تیاضعا  همه  هک  یلاح  رد  هنوگچ ،  ماشه : 

درک هعجارم  بلق  هب  دیاب  ندینش ،  ای  ندیئوب و  ای  ندید  ای  ندیشچ  رد  الثم  دندرگ ،  یم  ضیرم  ناسنا  ياضعا  یهاگ  مرـسپ !  يا  ورمع : 
 . . . دومن ادیپ  تاجن  یلد  ود  کش و  تلاح  زا  و  ، 

؟  تسا هدومرف  تمحرم  ار  بلق  اضعا  هابتشا  زا  يریگولج  يارب  دنوادخ  سپ  ماشه : 
یلب ورمع : 

یـسک ره  يارب  ماما  ربهر و  ناونع  هب  ار  بلق  هناگجنپ  ساوح  ياهاطخ  زا  يریگولج  يارب  دـنوادخ  ورمع ) هینک   ! ) ناورم اـبا  يا  ماـشه : 
هدرکن اطع  يرکف  فارحنا  تاهابتـشا و  اهاطخ و  زا  يریگولج  يارب  يربهر  ماما و  يرـشب  هعماج  لـک  يارب  اـیآ  تسا ،  هدومرف  تمحرم 

! ! ؟  تسا
 ! تسب ورف  مد  تشادن  یباوج  دوب و  توهبم  هک  یلاح  رد  ورمع 

؟  یهد یمن  باوج  ارچ  ماشه : 
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؟  یتسه مکح  نب  ماشه  وت  ورمع : 
 ! هن ماشه : 

؟  یشاب یم  يو  ياه  نیشنمه  ناتسود و  زا  ایآ  ورمع : 
 ! هن ماشه : 

 ! ییاجک لها  ورمع : 
 . هفوک لها  ماشه : 

 . یمکح نب  ماشه  وت  ینامه ،  وت  ورمع : 
تاـم و تشادـن و  نخـس  تردـق  یلو  درک ،  مارتـحا  یلیخ  دـیناشن و  شراـنک  رد  و  دـناوخ ،  ارف  شروضح  هب  ارم  وا  دـیوگ :  یم  ماـشه 

 . دوب رکف  رد  توهبم 
 ، دیسرپ دوب  نادنخ  داش و  هک  یلاح  رد  دینش  ار  نانخس  نیا  نوچ  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

؟  دوب هتخومآ  وت  هب  ار  هرظانم  نیا  یسک  هچ  ماشه ! 
؟  دوب هتخومآ  وت  هب  ار  هرظانم  نیا  یسک  هچ  ماشه ! 

 . مدرک موکحم  ار  وا  و  هدومن ،  هدافتسا  اهنآ  زا  و  ما ،  هتخومآ  امش  زا  یئاهزیچ  هک  نیا  زج  سک ،  چیه  زا  ماشه : 
(74  . ) تسا دوجوم  یسوم  ترضح  میهاربا و  ترضح  فحص ))   )) رد هرظانم  نیمه  ادخ  هب  دنگوس  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

 . . . تسا نشور  شزغل ))  یب  موصعم و  ماما   )) ترورض تسا ،  هدمآ  هثحابم  هرظانم و  تروص  هب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
ماما هناخ  هب  و  دش ،  هنیدم  دراو  هرظانم  ثحب و  يارب  هک  تسا  یماش  درم  هب  طوبرم  میروآ ،  یم  صیلخت  هب  ار  نآ  ام  هک  مود  هیضق  ب : 

يایوج یتارکاذم  زا  سپ  ترضح  و  مزادرپب ،  هرظانم  ثحب و  هب  امش  اب  ما  هدمآ  تفگ :  مامت  تءارج  اب  و  هدمآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
وا ماما  نادرگاش  زا  یکی  درک ،  یم  یفرعم  صصختم  ار  دوخ  هک  يا  هتـشر  ره  رد  و  دیدرگ ،  یماش  درم  نآ  ياه  صـصخت  تاعالطا و 
نب ماشه   )) نامه وا  دش ،  ثحب  دراو  دوب ،  هدیئور  هزات  شنساحم  ياهوم  هک  یـسرون  ناوج  اب  ماجنارـس  دومن .  یم  موکحم  باجم و  ار 

 : دنتخادرپ هرظانم  هب  تماما  دروم  رد  هک  دوب ،  مکح )) 
 . وگب نخس  قداص )  ماما   ) درم نیا  تماما  دروم  رد  یماش :  درم 
ناشدوخ هب  تبسن  مدرم  ای  تسا ،  رتریصب  شناگدنب  هب  ادخ  ایآ  ماشه : 

 . ادخ یماش :  درم 
؟  تسا هدرک  هچ  نانآ  هب  تبسن  مدرم  نید  اب  هطبار  رد  دنوادخ  ماشه : 

 . تسا هدرک  باختنا  امنهار  ناشفیلکت  اب  هطبار  رد  و  هتخاس ،  فلکم  ار  نانآ  یماش :  درم 
؟  تسیک امنهار  نآ  ماشه : 

 ( ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یماش :  درم 
؟  تسیک ناشماما  امنهار و  ادخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ماشه : 

 . تنس باتک و  یماش :  درم 
؟  مینک هدافتسا  تنس  باتک و  زا  میناوت  یم  دوخ  فالتخا  عفر  يارب  زورما  ام  ایآ  ماشه : 

 . یلب یماش :  درم 
ام فالتخا  ارچ  يا .  هدمآ  اجنیا  هب  هدش و  دـنلب  فالتخا  رثا  رد  ماش  زا  وت  میراد ،  فالتخا  امـش  اب  ام  ارچ  سپ  تسا ،  نینچ  رگا  ماشه : 

؟  تسا هدشن  عفر 
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؟  یئوگ یمن  نخس  ارچ  دندومرف :  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  دوب ،  شوماخ  یماش  درم  هک  یلاح  رد 
رگا و  تسین ،  حیحـص  تسا ،  قح  هورگ  ود  ره  میوگب ،  رگا  و  ما ،  هتفگ  غورد  میرادـن  فـالتخا  میوگب  رگا  میوگب ؟  هچ  یماـش ؛  درم 

وا و  دیـسرپ ،  ماشه  زا  یماـش  درم  ار  تالاوئـس  ناـمه  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  روتـسد  هب  ما .  هتـشگ  موکحم  منک  لوبق  ار  فـالتخا 
ماما هب  درک  هراشا  و  تسا ،  راوگرزب  درم  نیا  ام  رـصع  زورما و  ماما  اـمنهار و  دومرف :  ناـیاپ  رد  و  تفگ ،  باوج  ار  اـهنآ  همه  کـیاکی 

 ( . مالسلا هیلع   ) قداص
 : دومرف وا  باوج  رد  ترضح  تساوخ ،  لیلد  اعدا  نیا  يارب  یماش  درم 

ره و  تشاد ،  نایب  ماـش  رهـش  زا  ار  وا  تکرح  تیفیک  و  تفگ ،  خـساپ  یماـش  درم  تالاوئـس  ماـمت  هب  سپـس  سرپب ،  یهاوخ  یم  هچ  ره 
تفرعم نامیا و  قوش  و  تخاس ،  راکـشآ  ار  اه  ناهن  ماـمت  و  درک ! !  وگزاـب  يو  هب  دوب ،  هداد  ماـجنا  هنیدـم  ماـش و  نیباـم  هک  ار  يراـک 

ار مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  تاراهظا  مامت  یماـش  درم  اذـل  دومن ،  رترو  هلعـش  تیـالو  بتکم  هب  یماـش  درم  لد  رد  ار  لـماک 
 : تاداهش نتفگ  اب  هدرک و  دییءات 

(( ، ءایبنالا یصو  کنا  و  هللا ،  لوسر  ادمحم  نا  دهشاو  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهشا  ))
(75  . ) تفرگ رارق  يرفعج  بتکم  نادرگاش  فص  رد  و  درک ،  يراددوخ  دوخ ،  نطو  هب  تشگزاب  زا  و  تفریذپ ،  ار  تیالو  تقیقح 

ناورهن گنج  عورش  هزیگنا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
تبسن ترضح  هب  ار  یطبر  یب  بلاطم  احیرص  ای  هیانک و  اب  دندش و  ادج  ماما  رکشل  زا  يا  هدع  تفای ،  همتاخ  نیفص  گنج  هکنیا  زا  دعب 

 ، یبسار بهو  نب  هللادبع  اب  جراوخ  دندرک  جورخ  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما رب  دیـسر و  رفن  رازه  راهچ  هب  نانآ  هدـع  هکنیا  ات  دـنداد ؛
دوب هلماح  هک  ار  وا  نز  مکـش  دـندرک و  دیهـش  نئادـم  رد  ار  ماما  رادـنامرف  باـبخ  نب  هللادـبع  دـنتفر و  نئادـم  فرط  هب  دـندرک و  تعیب 

 . دنتشک زین  ار  نانز  رگید  دندیرد و 
هک درک  هناور  ماما ،  يرای  يارب  ار  رفن  رازه  هد  زین  سابع ،  نبا  شرادنامرف ،  هرـصب  زا  دـش .  نوریب  هفوک  زا  رفن  رازه  جـنپ  یـس و  اب  ماما 

 . دوب نانآ  نایم  رد  همادق  نب  ۀثراح  سیق و  نب  فنحا  دننامه  يدارفا 
رد ار  هیواـعم  اـب  گـنج  صیرحت  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  ناـنآ  يارب  تقو  نآ  دـندش ،  عمج  شرکـشل  اـت  درک  فـقوت  راـبنا  رهـش  رد  ماـما 

فرط هب  درک و  لوبق  ترـضح  تخادرپ .  جراوخ  اب  گنج  هب  دـیاب  ادـتبا  دـنتفگ :  دـندرک و  عانتما  هیواعم  اب  گـنج  زا  رکـشل  تشادرب ؛ 
 ، هک دنداد  ماغیپ  دنتـشک و  ار  ماما  هدنیامن  نانآ  نکل  داتـسرف  ناشیا ،  بناج  هب  دوخ  فرط  زا  يا  هدـنیامن  البق  دـندومن .  تکرح  ناورهن 

 . مینک رایتخا  یماما  دوخ  يارب  ات  ریگ  هرانک  ام  زا  هنرگ  مییآرد و  وت  تعاطا  رد  ام  ینک  هبوت  يداد  رارق  هک  تیمکح  نیا  زا  رگا 
 ، مراد یم  رب  امش  اب  گنج  زا  تسد  تقو  نآ  منک ،  صاصق  ناشیا  زا  ات  دیتسرفب  میوس  هب  ارم  ناردارب  ناگدنـشک  هک  داتـسرف  ماغیپ  ماما 

 . دنادرگرب یهارمگ  نیا  زا  ار  رامش  مه  بوقلا  بلقم  دیاش 
جراوخ اب  گنج  يوس  هب  ار  دوخ  باحـصا  ماما ،  تقو  نیا  میـشاب ؛  یم  وت  باحـصا  لتاق  اعیمج  ام  هک ،  دـنداد  ماغیپ  باوج  رد  جراوخ 

 . ددرگن هتشک  رفن  هد  امش  زا  دربن و  نوریب  ملاس  ناج  رفن ،  هد  زا  هدایز  ناشیا  زا  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف :  درک و  رما 
دنا و هدرکن  روبع  ناشیا  هک  درک  یم  ای  دنگوس  درک و  یمن  لوبق  اما  دندرک ،  روبع  رهن  زا  جراوخ  هک  دنداد  یم  ربخ  ماما  هب  هظحل  هظحل 

 . دوب دهاوخ  رهن  نییاپ  هلیمر ))   )) رد نانآ  ندش  هتشک  هاگیاج  دننک و  یمن 
هللا دومرف :  ماما  داد ،  ربخ  ماما  هک  يروطنامه  دنتسه ،  هلیمر ))   )) رد جراوخ  هک  دندید  دندیسر و  ناورهن  هب  رکـشل  اب  ماما  یتدم  زا  دعب 

 . تفگ تسار  ادخ  ربمایپ  ربکا ! 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 46 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لوبق نانآ  یلو  دـندنویپ ؛ هب  وا  هب  دـننک و  هبوت  هک  دومرف  رما  ار  جراوخ  داتـسیا و  شیپ  ماما  دندیـشک ؛ فص  مه  لـباقم  رکـشل  ود  سپ ، 
زاب تسد  امش  دومرف :  ماما  دندرک ،  ناراب  ریت  ار  ام  جراوخ  هک  دنتشاد  هضرع  باحصا ،  دندومن .  ناراب  ریت  ار  ترضح  رکـشل  دندرکن و 

 . دوب هدش  دیهش  جراوخ  ریت  هب  هک  دندروآ  ار  ماما  رکشل  زا  يدرم  هکنیا  ات  هبترم ؛  هس  ات  دیراد 
 . دینک هلمح  ناشیا  رب  دومرف :  داد و  گنج  نامرف  سپ  تسا ؛  لالح  ناتیارب  ناشیا  اب  گنج  نالا  ربکا !  هللا  دومرف :  ماما 

نایاپ زا  دـعب  داتـسرف .  منهج  هب  ار  نانآ  همه  ماما  دـنناسرب ؛ لتق  هب  ار  ماما  اـت  دـندناوخ  یم  زجر  دـندمآ و  نادـیم  هب  رفن  دـنچ  جراوخ  زا 
گنج دوب ؛ هداد  ربخ  ماما ،  البق  هک  يروطنامه  دندرب ،  ردـب  ملاس  ناج  جراوخ ،  زا  رفن  هد  دـندش و  دیهـش  ماما  رکـشل  زا  رفن  هن  گنج ، 

(76  . ) دش عقاو  نیفص  گنج  زا  دعب  لاس  ود  ینعی  يرجه  تشه  یس و  لاس  رد  ناورهن 

 ( ع  ) یلع ماما  يورین  تردق و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
وا  : )) دیوگ هبیتق  نبا  تسا ؛  هدش  لثملا  برض  هک  تسا  يا  هیاپ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما یندب  يورین  توق و  اما  دیوگ :  دیدحلا  یبا  نبا 
زا یهورگ  هک  یتروص  رد  دـنک  اـج  زا  ار  ربیخ  هعلق  رد  هک  تسوا  و  دـنکفا . )) كاـخ  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  تفرگن  یتـشک  سک  چـیه  اـب 

نیمز رب  دنک و  هبعک  يالاب  زا  دندوب  هدیشارت  گرزب  یگنس  زا  هک  ار  لبه  تب  هک  تسوا  و  دنتسناوتن .  دننکرب  ار  نآ  ات  دندش  عمج  مدرم 
ار نآ  دنتـسناوتن  شترـضح  نایهاپـس  تشاد و  رارق  يا  همـشچ  يور  هک  ار  یگرزب  هرخـص  دوـخ  تفـالخ  ماـیا  رد  هک  تسوا  و  دـنکفا . 

(77  . ) تسج نوریب  نآ  ریز  زا  بآ  دنکرب و  ياج  زا  دنرادرب 
یم او  نتفرگ  یتشک  هب  درک و  یم  عمج  ار  دوخ  ناگدازردارب  نادـنزرف و  برع  تداـع  هب  بلاـطوبا  دـیوگ :  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همـالع 

گرزب و ناـگدازومع  دوـخ و  کـچوک  گرزب و  ناردارب  اـب  دز و  یم  ـالاب  نیتـسآ  دوـب  لـفط  هکنآ  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  تـشاد ، 
 . دـیمان ریهظ ))  )) ار وا  دـش و  زوریپ  ریهظ و  یلع  تفگ :  یم  شردـپ  دـنکفا و  یم  كاخ  هب  ار  نانآ  تفرگ و  یم  یتشک  دوخ  کـچوک 
اب ار  تماق  زارد  دـنمونت و  درم  و  دز ،  یم  نیمز  ار  وا  تفرگ و  یم  یتشک  دـنمورین  يوق و  درم  اـب  دـش  گرزب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نوچ 
یپ رد  اسب  و  درک ،  یم  دنلب  اوه  هب  تفرگ و  یم  ار  وا  رمک  اسب  و  تشک ،  یم  ار  وا  دیـشک و  یم  دوخ  يوس  هب  تفرگ و  یم  دوخ  تسد 

(78  . ) دینادرگ یم  زاب  ار  وا  دیود و  یم  ندیود  لاح  رد  رن  بسا 
متسب ار  وا  دیوگ :  مالسلا ))  هیلع   ) نانمؤمریما ردام   - ) اهنع هللا  یـضر  دسا -  تنب  همطاف  دومرف :  یثیدح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

دوب ریرح  مرچ و  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  قادنق  شـش  جنپ و  راهچ و  هس  قادنق و  ود  رد  سپـس  درک ،  هراپ  ار  نآ  یلو  مدـیچیپ  قادـنق  رد  و 
تسار و هب  ار  مناتـشگنا  دوخ  راگدرورپ  رکذ  ماگنه  مجاتحم  نم  هک  دنبن  ارم  تسد  ردام ،  تفگ :  و  درک ،  هراپ  ار  همه  مه  زاب  مدـیچیپ 

(79  . ) منک ادخ  هاگرد  هب  زاین  زجع و  راهظا  مهد و  تکرح  پچ 
دوخ تسد  دیبنج و  ياج  زا  تسا ،  تکرح  رد  وا  يوس  هب  هک  دید  ار  يرام  هاگان  هتسب ،  شتـسد  دوب و  هراوهگ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
هگن درـشف و  ار  وا  روط  نیمه  تفر و  ورف  راـم  يولگ  رد  شا  هجنپ  هک  يدـح  هب  درـشف  دوخ  هجنپ  اـب  ار  راـم  يوـلگ  دروآرد و  دـنب  زا  ار 
ناس هب  وت  تفگ :  شردام  هاگنآ  دندش ،  عمج  ناگیاسمه  هناخ و  لها  درک ،  هثاغتـسا  دایرف و  دـیدب  ار  نیا  شردام  نوچ  درم .  ات  تشاد 

(80  . ) یتسه نایژ )  ریش   ) هردیح
فالتخا نایوار  هک  تسا  هدرک  لقن  ییحی  نب  دمحا  سابعلاوبا  زا  يره ،  زا  ریـش  ینعی  هردیح  دیوگ :  روظنم ،  نبا  تغل ،  ملع  رد  همالع 

 : تسا مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  تایبا  نیا  هکنیا  رد  دنرادن 
ةردیح یما  ینتمس  يذلا  انا 

ةرصقلا ظیلغ  تاباغ  ثیلک 
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 (( ةردنسلا لیک  فیسلاب  مکلیکا  ))
هورگ و   ) منک یم  هنامیپ  ار  امـش  گرزب  يا  هنامیپ  دننام  ریـشمش  اب  هک  هشیب ،  لکیه  يوق  ریـش  ناسب  دـیمان ،  ردـیح  مردام  هک  منآ  نم  ))

 (( . منیچ یم  رب  نیمز  زا  ار  امش  هورگ 
یبارعا نبا  ریـش .  ینعی  ردیح  تسا و  گرزب  هنامیپ  يانعم  هب  زین  و  تءارج ،  اب  درم  ینعی  ردنـس  لجر  هدـمآ و  تءارج  يانعم  هب  هردـنس 

ناریـش هاش  شیاهتـسد  يورین  ندرگ و  یتشرد  رطاخ  هب  هتفگ :  سابعلاوبا  تسا .  مدرم  نایم  رد  هاش  دننام  ناریـش  نایم  رد  هردیح  هتفگ : 
نیا تسا . )  ردـح ))  )) نآ لصا  و   ) دـندیاز نآ  ءاه  ءای و  و  دـنمروز ،  لکیه  يوق  ناوج  ینعی  رداح  مالغ  تسا  هداـم  نیمه  زا  و  تسا . 

 : هدروآ نینچ  ار  زجر  نیا  يرب 
ةردنسلا لیک  فیسلاب  مکلیکا 
ةرفکلا باقر  فیسلاب  برضا 

 . (( منز یم  ار  نارفاک  ندرگ  ریشمش  اب  )) . . . 
دـسا تسناوت  یمن  هیفاق  ظفح  تهج  هب  نوچ  دیمان و  ریـش )  ) دسا ارم  مردام  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  روظنم  هک  دـنک  یم  هفاضا  يرب  نبا 
همطاف وا  اریز  دیمان ،  دسا ))  )) شدوخ ردپ  مان  هب  ار  وا  هکلب  دیمانن  هردـیح  ار  وا  شردام  اریز  تسا ،  هدرب  راک  هب  ار  هردـیح  ظفل  دـیوگب 

نوچ و  دـیمان .  یلع  ار  وا  دیدنـسپن و  ار  دـسا  مان  دـمآ  نوچ  دوبن ،  ترـضح  نآ  يراذـگمان  تدالو و  ماگنه  رد  بلاطوبا  و  تسا ،  تنب 
 . دیمان دوب  هداهن  وا  رب  شردام  هک  یمان  نامه  هب  ار  دوخ  دناوخ  ربیخ  گنج  رد  ار  زجر  نیا  یلع 

تسد هب  ار  مچرپ  درک  اعد  مالسلا )  هیلع   ) یلع يارب  هکنآ  زا  سپ  ربیخ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ :  يراصنا  رباج 
نیمز هب  دـنک و  اج  زا  ار  هعلق  رد  دیـسر ،  هعلق  هب  اـت  تفر  وا  ( 81 (؛  باتـشب دـنتفگ :  یم  مه  شنارای  درک و  تکرح  باتـش  اب  وا  داد ،  وا 

(82  . ) مینادرگ زاب  دوخ  ياج  هب  ار  رد  ات  میدیشوک  میدش و  عمج  ام  زا  رفن  داتفه  هاگ  نآ  دنکفا ، 
تاکتف ربیخ  موی  هلو 

اهار نم  یلع  ارظنم  تربک 
یطعال ینا  یبنلا  لاق  موی 

اهامح یماحو  اهثیل  یتیار 
قیرف لک  قانعءا  تلاطتساف 

اهاطعی دجام  يءا  اوریل 
ملحلا ملعلا و  ثراو  نیءا  اعدف 

اهاسءاب نم  مایءالا  ریجم 
هتعد ول  يذلا  ةدجنلاوذ  نیءا 

اهابل ۀعورم  ایرثلا  یف 
نیع دمرءا  یصولا  هاتءاف 

اهافشو هقیرباهاقسف 
تلوف فوفصلا  بلطی  یضمو 

اهاضمءا هنءاب  املع  هنع 
رادتقا فکب  ابحرم  يریو 

اهافعض نم  رادقءالا  ءایوقءا 
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سءاب ةوقب  اهباب  یحدو 
اهاحد هنم  كالفالا  هتمح  ول 

بیجم نیلم  ؤملل  ذئاع 
اهاوجن نم  رست  ام  عماس 

ملع هنیدم  یفطصملا  امنا 
اهاتءا هاتءا  نم  بابلا  وهو 
ارسی ملاوعلا  اتلقم  امهو 
اهانمی دمحءا  یلع و  اه 

(( . دمآ گرزب  رایسب  ناگدننیب  رظن  رد  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  اهیروالد  ربیخ  زور  رد  مالسلا ))  هیلع   ) یلع  ) وا ))
(( . درپس مهاوخ  نآ  رادساپ  تما و  نیا  ریش  هب  ار  دوخ  مچرپ  نم  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  ))

(( . دوش یم  هدرپس  يراوگرزب  درم  مادک  هب  مچرپ  نیا  هک  دننیبب  ات  دش  هدیشک  اههورگ  همه  ندرگ  ))
؟ )) دسر یم  دایرف  هب  اهگنج  رد  هک  نآ  و  ملح ،  ملع و  ثراو  تساجک  دز :  ادص  ربمایپ  ))

؟ )) دسر یم  وا  دایرف  هب  دهاوخب  کمک  وا  زا  یکانمیب  صخش  ایرث  رد  رگا  هک  يروالد  نآ  تساجک  ))
 (( . تفای افش  تخادنا و  وا  مشج  رد  ناهد  بآ  ربمایپ  دمآ و  شیپ  تشاد  مشچ  درد  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  یصو  ماگنه  نیا  رد  ))

 (( . تسا یگنج  درم  نیرت  يراک  وا  دنتسناد  یم  هک  ارچ  دنتخیرگ ،  اهنآ  تخات و  نمشد  ياهفص  رب  وا  و  ))
(( . دنناوتان وا  ربارب  رد  نادنمتردق  نیرتگرزب  هک  داد  ناشن  بحرم  هب  دوخ  رادتقا  تسد  اب  و  ))

یم ناسکی  كاخ  اب  ار  همه  دندرک  یم  تمواقم  وا  ربارب  رد  ینامـسآ  كالفا  رگا  هک  دـنک  اج  زا  ار  هعلق  رد  رت  مامت  هچ  ره  يورین  اب  و  ))
(( . دومن

(( . دونش یم  ار  اهنآ  یناهن  ياهزار  تساهنآ و  هدننک  تباجا  نادنموزرآ و  هدنهد  هانپ  وا  ))
(( . دسر رهش  هب  دوش  دراو  رد  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  رهش  نآ  رد  وا  تسا و  ملع  رهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  کش  یب  ))

(83  (( . ) تساهنآ تسار  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  پچ و  تسد  مالسلا )  هیلع   ) یلع دنملاوع ،  همه  ناگدید  ود  ره  و  ))

دودبع نب  ورمع  اب  ع )   ) یلع هزرابم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
زا ورمع  دوب ؛ دودـبع  نب  ورمع  اب  ماما  دربن  گنج ،  نیا  رد  مهم  ياـهراکیپ  زا  یکی  داـتفا .  قاـفتا  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  قدـنخ  یگنج 

اهنآ ییاهنت  هب  ورمع  دنتخات ،  ام  هلفاق  رب  دزد  رفن ،  رازه  مدوب و  ماش  رفـسمه  وا  اب  نم   : )) تفگ رمع  هک  دوب  یـسک  دوب ،  برع  ناعاجش 
(( . . درک بیقعت  ار  اهنآ  تفرگ و  تسد  يرپس  ياج  هب  ار  يرتش  ياپ  تسد و  تخاس و  قرفتم  ار 

دراو دودبع  نبورمع  دنوشن ،  هنیدم  رهـش  دراو  ات  درک  دودسم  نمـشد  رب  ار  قدـنخ  هزاورد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع قدـنخ  گنج  رد  یتقو 
تـساجک نیملـسم  تفگ :  ورمع  دادـن ؛ یباوج  سرت ،  زا  سک  چـیه  دـیآ ؟  نم  گنج  هب  تسیک  دروآرب :  دایرف  نادـیم و  طسو  رب  دـش 

یخساپ سک  چیه  دییآ ؟  یمن  نم  کیدزن  ارچ  دیباتش ؟  یمن  تشهب  يوس  هب  ارچ  دنور ؛ تشهب  هب  ات  دنوش  هتـشک  متـسد  هب  هک  دنتـسه 
 : دناوخ ار  راعشا  نیا  سپس  دادن و 

دزرل و یم  دوخ  ناج  رب  ییوجگنح  ریلد و  ره  هک  ما  هداتسیا  ییاج  رد  نم  تفرگب ؛  میادص  دش و  گنت  ما  هنیس  مدیبلط ،  زرابم  سب  زا  ))
 (( . تسا نادرمناوج  ياه  هزیرغ  نیرتهب  زا  یگتشذگ  ناج  زا  يریلد و  هک  یتسار  دسرت ؛ یم 
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دـیبلط و زراـبم  ورمعرگید  هبترم  دـنچ  نیـشنب ؛  دومرف :  ربماـیپ  تساوخ ؛  هزاـجا  ربماـیپ  زاو  تساـخرب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تقو  نیا  رد 
 ، تسا ورمع  وا  رگا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  یم  دش و  یم  دنلب  مالسلا )  هیلع   ) یلع طقف  دناوخ ،  هسامح 

 ! مبلاطیبا نب  یلع  نم 
 : درک ضرع  درک و  دنلب  ار  رـس  دعب  دهد  ترـصن  ورمع ،  رب  ار  وت  هک  مراد  تلءاسم  دنوادخ  زا  دندومرف :  دـنداد و  هزاجا  ربمایپ  هکنیا  ات 

 . تسوت راکددم  رای و  ادخ  هک  ورب  دومرف :  کشا  هفطاع و  زا  رپ  یمشچ  اب  و  راذگم !  اهنت  ارم  مع  رسپ  نم و  ردارب  اراگدرورپ ! 
 : دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما

یم یتسار  تریصب و  تین و  نسح  ياراد  وا  تسین ،  زجاع  دیوگ ،  باوج  ار  وت  هک  سک  نآ  نکم ،  باتـش  گنج  راک  رد  ورمع !  يا  ))
 . تسیراگتسر ره  ساسا  تافص ،  نیا  دشاب و 

نآ مان  نامز ،  لوط  زا  ینارود  زا  سپ  هک  يریـشمش  تبرـض  رثا  مناشنب و  وت  هزانج  رب  ار  رگ  هحون  نز  هک  دیما  نآ  رب  زج  مدـماین  وت  دزن 
 (( . مراذگ یقاب  دنامب 

يریذپب دهاوخب  وت  زا  ار  زیچ  هس  زا  یکی  شیرق  زا  يدرم  رگا  هک  یتسب  نامیپ  وت  مدینش  دومرف :  ماما  دادن ؛ یخساپ  ربکت ،  يور  زا  ورمع 
 : تفگ ورمع  منک ؛  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  مالسا و  دیحوت و  هب  توعد  ار  وت  نم  لوا ،  دومرف :  يرآ ،  تفگ :   ؟

نانز منک  ار  راـک  نیا  رگا  تفگ :  رذـگرد ؛ ربماـیپ  اـب  گـنج  زا  درگرب و  يدـمآ  هک  یهار  نیا  زا  هکنآ ،  مود  دومرف :  منک ؛  یمن  لوبق 
رب نغور  مشکن  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ات  مدرک  رذن  متشادرب و  یمخز  ردب ،  گنج  رد  نم  اریز  دننک ،  شنزرس  ارم  شیرق 
زا ار  شهاوخ  نیا  برع  تفگ :  دـیدنخب و  ورمع  مناوخ ؛  یم  دوخ  اب  هزراـبم  هب  ار  وت  هکنآ ،  موس  دومرف :  ترـضح  ملاـمن ؛  مرـس  يوم 

رتدنمروز وت  زا  هک  دنتـسه  یناسک  وت  ياهومع  رد  مدوب و  تسود  بلاطوبا  تردپ  اب  اریز  مشکب  ار  وت  مرادـن  تسود  نم  دـنک ؛ یمن  نم 
 . یتسین نم  وفک  مه  وت  يوش ،  هتشک  نم  تسد  هب  مرادن  لیم  یناوج و  وت  دنتسه ؛

 ! مشکب ار  وت  منک و  گـنج  وت  اـب  مراد  لـیم  دومرف :  یتـفگ ؟  هچ  تفگ :  ورمع  مشکب !  ادـخ  هار  رد  ار  وت  مراد  تسود  نم  اـما  دومرف : 
؟  یتفگ هچ  تفگ :  ورمع 

بـسا زا  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  ورمع  میگنجب .  مه  اب  وش  هدایپ  راک  نیا  يارب  مشکب و  ار  وت  منک و  گنج  وت  اـب  مراد  لـیم  دومرف : 
مالسلا هیلع   ) یلع فرط  هب  يرگید  ریشمش  داتفیب ،  نیمز  يور  بسا  دز و  بسا  ياپ  هب  يریـشمش  تفوکب و  بسا  تروص  رب  دش ،  هدایپ 
نادـیم هشوگ  هب  ار  دوخ  ترـضح  تفاکـش ،  ار  شقرف  دـش و  مین  ود  رپس  هکیلاح  رد  درک  اـهر  ار  نآ  رپس  اـب  ترـضح  هک  دروآ  دورف  ( 

 : دومرف دمآ و  نادیم  هب  تسب و  ار  دوخ  رس  همامع  اب  دیناسر و 
 . مدمآ وت  گنج  هب  اهنت  مناوج و  نم  هک  نیا  اب  يدروآ  هارمه  دوخ  يارب  تیصخش ،  نیا  اب  يدیشکن  تلاجخ  وت  ورمع !  يا 

یم ار  هرظنم  رکشل ،  ود  تخادنا .  نیمز  رب  ار  وا  دروآ و  دورف  وا  ياپ  رب  گنرد  یب  يریشمش  ترضح  تسیک ،  دنیبب  هک  تشگرب  ورمع 
دنتـشاذگ و رارف  هب  ور  نیکرـشم  دوش ؛ دنلب  لیلهت  ریبکت و  يادص  هک  دش  بجوم  ورمع  رب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ندـش  بلاغ  و  دـندید ، 

 . دندرک رارف  نیکرشم  همه  هک  ییاج  ات  دندرک  یم  بیقعت  ار  نیکرشم  يداش ،  اب  نیملسم 
هب  ) ورمع تسا  نیمه  گنج  ینعم  دومرف :  يداد !  بیرف  ارم  تفگ :  ورمع  دـنک ،  ادـج  ار  ورمع  رـس  هک  دـمآ  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  ماما ، 
ات تشگزاب  هاگنآ  دزب و  یمدق  دنچ  تساخرب و  ورمع  هنیـس  يور  زا  ماما  دـش .  كانبـضغ  تخادـنا و  ماما  تروص  رب  ناهد  بآ  یلوق ) 

 . دنک ادج  نت  زا  ار  ورمع  رس 
مدش كانمشخ  نم  لاح  نآ  رد  یتخادنا ،  نم  تروص  هب  ناهد  بآ  وت  دومرف :  يدمآ ؟  زاب  نونکا  يدش و  فرصنم  ارچ  تفگ :  ورمع 

رـس ماما  منک .  یم  ادج  تنت  زا  ار  ترـس  ادـخ  ياضر  يارب  طاسبنا ،  لاح  اب  هکلب  منک ،  ادـج  ار  وت  رـس  بضغ ،  لاح  نآ  اب  متـساوخن  ، 
گنج رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ندز  برـض   )) هک تسا  نیا  قدنخ  گنج  رد  ربمایپ  تاملک  زا  دروآ و  ربمایپ  دزن  هب  درک و  ادج  ار  ورمع 
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(84  (( . ) تسا لضفا  سنا  نج و  تدابع  زا  قدنخ 

تولاجلا سءار  و  ع )   ) یلع

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هک دوب  هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  تشگرب ،  ناورهن  گنج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هک  یتقو   : )) دومرف مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماـما 

ار نآ  هک  مسرپب  ناتبانج  زا  لا  ؤس  دـنچ  مهاوخ  یم  تشاد :  هضرع  دیـسر و  ترـضح  روضح  هب  تولاـجلا  سءار  ینعی  ناـیدوهی  سیئر 
؟  مرذگ رد  هنرگو  مسرپب  یهاوخ  رگا  یبن ،  یصو  ای  یبن  رگم  دناد  یمن 

قح ار  يربماـیپ  یتقو  هک  میتفاـی  تاروت  دوخ ،  باـتک  رد  اـم  درک :  ضرع  سرپـب ؛  یهاوخ  هچ  ره  زا  دوهی !  ردارب  يا  دومرف :  ترـضح 
ات دهد  روتـسد  و  دشاب ،  شتما  رازگراک  وا  زا  سپ  ات  دنک  باختنا  شدوخ  نادناخ  زا  ار  یـسک  هک  دنک  یم  رما  ودب  دزیگنا  یم  رب  یلاعت 

 . دنیامن لمع  شا  هلیسو  هب  دننک و  تعباتم  وا  زا  تما 
یلاعت يادخ  هک  وگب  نم  هب  دـنک ،  ناحتما  ار  یـصو  نآ  مه  ناشتافو  زا  دـعب  درک و  ناحتما  ناشتایح  رد  ار  ناربمغیپ  ءایـصوا  دـنوادخ ، 

رخآ دـمآرد  راک  زا  بوخ  ءایـصوا  ناحتما  یتقو  و  دـیامن ،  ناحتما  ناشتافو  زا  دـعب  راب  دـنچ  ناربمایپ و  تاـیح  رد  ار  ءایـصوا  راـب  دـنچ 
؟  دوش هچ  ناشراک 

رب ار  لـیجنا  یـسوم و  رب  ار  تاروت  تفاکـش و  لیئارـسا  ینب  يارب  ار  اـیرد  هک  یئادـخ  نآ  تسین ،  وا  زا  ریغ  هک  یئادـخ  هب  دومرف :  ماـما 
 . يرآ تفگ :  ینک ؟  یم  متیاصو  هب  فارتعا  رارقا و  مهدب  ار  وت  باوج  رگا  دومرف ،  لزان  یسیع 

یم مالـسا  مهدـب  ار  تباوج  رگا  درک  لزاـن  یـسوم  رب  ار  تاروت  تفاکـش و  لیئارـسا  ینب  يارب  ار  اـیرد  هک  یئادـخ  هب  دومرف :  ترـضح 
 . يرآ تفگ :  يروآ ؟ 

دیامزایب ار  وا  تمدخ  تعاطا و  ات  دنک  یم  ناحتما  عضوم  تفه  رد  ءایبنا  تایح  رد  ار  ءایصوا  لجوزع -  دنوادخ -  دومرف :  ترـضح  زاب 
ار وا  شتافو  زا  دـعب  و  دریگب ،  تسود  یلو و  شتایح  رد  ار  وا  دـنک  یم  رما  شربمغیپ  هب  دـش ،  یـضار  اهنآ  ناحتما  تعاـط و  زا  نوچ  و 

 . دهن یم  ربمایپ  نآ  تما  ندرگ  رب  ار  ءایصوا  زا  تعاطا  دهدب و  رارق  دوخ  یصو 
دش شخب  تیاضر  ناشناحتما  یتقو  سپ  دوش ،  هدومزآ  نانآ  ربص  ات  دنک  یم  ناحتما  اج  تفه  رد  ءایبنا  تافو  زا  دعب  ار  ءایصوا  دنوادخ 

 . دندرگ یم  قحلم  شربمغیپ  هب  لماک  یتخبشوخ  اب  و  دوش ،  یم  تداعساب  نانآ  تبقاع  ، 
تایح رد  امش  ناحتما  زا  ارم  سپ  مالسلا ! )  هیلع   ) نینمؤملاریما ای  يدومرف  تسرد  درک :  ضرع  دوب  نایدوهی  سیئر  هک  تولاجلا  سءار 

 ! يدوهی ردارب  يا  دومرف :  تفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح  نک !  هاگآ  دشک ،  یم  اجک  هب  وت  راک  رخآ  هک  نیا  و  شتافو ،  زا  دعب  ربمایپ و 
 . میامن هاگآ  ار  وت  ات  میورب  وش  دنلب 

یم دومرف :  ماما  امرف !  هاگآ  بلاطم  نیا  هب  مه  ار  ام  مالـسلا ! )  هیلع   ) نینمؤملاریما ای  دندرک :  ضرع  دندش و  دنلب  ماما  نارای  زا  یتعامج 
؟ )  مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ای  هچ  يارب  دـندرک :  ضرع  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  بلاطم  لـمحت  میراـتفرگ )  اـهجنر و  زا   ) امـش بولق  مسرت 

 . مدید امش  زا  يرایسب  زا  تسردان  ياهراک  هکنیا  يارب  دومرف : 
وت ریغ  هب  نیمز  هرک  يور  هک  میناد  یم  هنیآ  ره  ادـخ  هب  مسق  نک ،  هاگآ  مه  ار  ام  نینمؤملاریما !  ای  درک  ضرع  دـش و  دـنلب  رتشا  کـلام 

تسام و ندرگ  هب  وت  زا  يوریپ  درک و  دـهاوخن  ثوعبم  يربماـیپ  ناربماـیپ  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  میناد  یم  و  تسین ،  یلوسر  یبن و  یـصو 
 . دشاب یم  مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  لصتم  هتسویپ و  وت  زا  تعاطا 

رد ناربمایپ  یگدنز  رد  ارم  ادـخ  يدوهی !  ردارب  يا  دومرف :  درک و  يدوهی  هب  ور  تسـشن و  تفریذـپ و  ار  رتشا  کلام  ياضاقت  ترـضح 
 . میوگ یم  منک ،  شیاتس  دوخ  زا  هکنیا  نودب  متسه ،  عیطم  وا  ياهتمعن  هب  نم  هک  تفایرد  درک و  ناحتما  اج  تفه 
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 ( ! مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يا  ییاهزیچ ؟  هچ  رد  تفگ :  تولاجلا  سءار 
 ، ربمایپ نادناخ  رد  نم  داد ،  رارق  وا  شود  رب  ار  تلاسر  داتـسرف و  ناربمغیپ  هب  یحو  نوچ  ادـخ  هک  دوب  نآ  لوا ،  ماقم  اما ،  دومرف :  ماما 

گرزب کچوک و  ربماـیپ  مداد ؛  یم  ماـجنا  ار  شیاـهنامرف  مدوب و  شتمدـخ  وا و  هناـخ  رد  هکنیا  اـب  مدوب ،  رت  نس  مک  همه  زا  نادرم  رد 
دندومن شراکنا  دندرک و  انتما  اهنآ  نکل  درک ،  توعد  شیوخ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  ار  نانآ  دناوخ و  ار  بلطملادـبع  ینب  نادـناخ 

؛ دـنتفرگ هاـنگ  دـندرک و  رود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوجو  زا  ار  دوخ  دـنتخادنا و  رـس  تشپ  ار  وا  دنتـسج و  يرود  وا  زا  و 
 . دندرک تفلاخم  وا  اب  دندش و  رود  ربمایپ  زا  مه  رگید  نامدرم 

نیا دیسر و  یمن  مه  ناشلقع  دنتشادن و  ار  نانآ  لمحت  نانآ  بولق  دوب و  تخس  نانآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داهنـشیپ  نوچ 
ملد رد  دـیدرت  کش و  متفریذـپ و  ار  ربمایپ  توعد  نیقی ،  اب  هناعیطم و  تعرـس و  اب  نم  اهنت  دندرمـش ،  نیگنـس  گرزب و  دوخ  رب  ار  راک 

ربمایپ اب  هک  دوبن  یـسک  دلیوخ ،  رتخد  هجیدخ ،  نم و  زا  ریغ  نیمز  هرک  يور  رد  متـشاد ،  ار  هدیقع  شور و  نیا  ربمایپ  اب  لاس  هس  دماین ؛
ای ارچ ،  دـندرک :  ضرع  یگمه  دوبن ؟  نینچ  ایآ  دومرف :  درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ماما  سپـس  دـشاب ،  دـنم  هدـیقع  ودـب  دـناوخب و  زاـمن 

 ! نینمؤملاریما
دندرک یم  تروشم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  نیب  زا  نتشک و  يارب  شیرق  هک  دوب  اجنآ  يدوهی !  ردارب  يا  مود ؛  ماقم  اما ، 

زا روک  مشچ  کی  درم  لکـش  هب  نوعلم  ناطیـش  روضح  اب  زور  کی  رد  دوخ  روش  لحم  رد  رمالارخآ  هکنیا  ات  دـندرب  یم  راـک  هب  هلیح  و 
دـنوش و عمج  يریـشمش  اـب  و  دـننیزگرب ،  ار  يوق  يدرم  شیرق  زا  هریت  هورگ و  ره  زا  هک  دـنداد  يءار  دـندش و  عـمج  فـیقث ،  ناـمدرم 

دیـسر لتق  هب  ربمایپ  یتقو  دـنناسرب ؛ لتق  هب  ار  وا  دـنوش و  رو  هلمح  ربمایپ  رب  تبرـض  کی  اب  یگمه  تسا ،  هدـیباوخ  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
یم رده  هب  ربمایپ  نوخ  هجیتن  رد  دیامنن و  صاصق  هب  میلـست  دنک و  ظفح  ار  وا  مایق و  هدنیامن  نآ  زا  تیامح  هب  شیرق  زا  یموق  ره  راچان 

 . تفر
لتق هب  دنهاوخ  یم  ار  وا  هک  یتعاس  بش و  نآ  زا  شیرق و  میمـصت  نیا  زا  ار  وا  دش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج 

 . دربب هانپ  هکم  نوریب  ءارح  راغ  هب  دوش و  جراخ  لزنم  زا  بش  نآ  هک  درک  رما  و  داد ،  ربخ  دنناسرب 
 ، منک شنابرق  ار  مناج  مباوخب و  وا  شارف  باوختخر و  رد  هک  درک  رما  ارم  داد و  ربخ  هعقاو  نیا  زا  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

مدیباوخ شرتسب  رد  نم  تفر و  دش و  جراخ  هناخ  زا  ربمایپ  سپ  دوش ؛ یم  ربمایپ  يادف  ناج  هک  مدوب  لاحشوخ  مدرک و  لوبق  ناباتش  نم 
نانآ مدیشک و  ریشمش  اهنآ  رب  متسه .  نم  دندید  دندیسر ،  رس  دنـشکب  ار  وا  دنناوت  یم  هدیباوخ و  ربمایپ  هک  رکف  نیا  اب  شیرق  ناناولهپ  . 

 . مدرک رود  دنناد  یم  مدرم  ادخ و  هک  يروط  هب  دوخ ،  زا  ار 
 ( ! مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ای  ارچ ،  دندرک :  ضرع  همه  تسین ؟  نینچ  ایآ  دومرف :  درک و  باحصا  هب  ور  سپس 

هزراـبم دـندمآ و  نادـیم  هب  ردـب  گـنج  زور  رد  دـندوب ،  شیرق  ناـنامرهق  زا  هبتع  هعیبر و  رـسپ  وت  يدوهی !  ردارب  يا  موـس ؛  ماـقم  اـما ، 
ود نآ  زا  هکنیا  اب  داتـسرف ،  اهنآ  اب  گنج  يارب  ار  هدیبع  هزمح و  نم و  ربمایپ ،  دنهدب ،  باوج  دنتـسناوتن  شیرق  زا  سک  چیه  دـندیبلط ، 
زور نآ  رد  ار  رگید  ینانامرهق  هک  نآ  ریغ  تشک ،  ار  هبیـش  دیلو و  نم  تسد  هب  دـنوادخ  رت ،  هبرجت  مک  گنج  رد  مدوب و  رتکچوک  رفن 

 - ثرح نب  هدیبع  میومع  رسپ  زور  نآ  رد  مدومن ،  ریگتسد  ار  يدایز  ناریسا  متـشک و  رتشیب  نارگید  زا  نم  متفرگ ،  ریـسا  مدرب و  نیب  زا 
مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ای  ارچ ،  دنتفگ :  یگمه  دوبن ؟  روطنیا  رگم  دومرف :  درک و  باحصا  هب  ور  سپس  دش ،  دیهش  هیلع -  هللا  ۀمحر 

( !
دندوب ناشنامرف  تحت  ار  شیرق  برع و  ياهلیا  زا  هک  ره  دـندروآ و  موجه  ام  رب  هکم  دارفا  همه  يدوهی !  ردارب  يا  مراـهچ ؛  ماـقم  اـما ، 

 . دنریگب ار  ردب  گنج  ناگدش  هتشک  نوخ  ات  دندناروش  ام  هیلع 
دندمآ ولج  نیکرشم  دنتفر ،  دحا  هرد  هب  شرکشل  اب  شربمایپ  دومن ؛ هاگآ  ار  وا  دش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج 
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لوسر اب  اهنت  نم  دندرک ؛ رارف  رکـشل  هدنام  یقاب  زا  نارگید  دـندرک و  دیهـش  ار  ناناملـسم  زا  یلیخ  دـندرب و  شروی  ام  رب  هلمح  کی  اب  و 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ :  یم  همه  دنتـشگرب و  هنیدم  هب  ناشلزانم  فرط  هب  راصنا  رجاهم و  هک  یلاح  رد  میدنام  ادخ 

دش دراو  منت  رب  مخز  دنچ  داتفه و  هک  مدوب  ادخ  لوسر  يور  ولج  نم  تفرگ و  ار  نیکرشم  ولج  دنوادخ  یلو  دندش ،  هتـشک  شباحـصا 
 . دشاب یم  نایامن  نآ  يات  دنچ  ياج  هک 

رب هللا  ءاـش  نا  شباوث  مدرک  راـگزور  نآ  رد  هکنآ  دومرف :  داد و  ناـشن  درک و  شیاـهمخز  رب  تسد  دز و  راـنک  ار  دوخ  ساـبل  ترـضح 
 ( ! مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ای  یلب  دنتفگ :  تسا ؟  هدوبن  روطنیا  رگم  دومرف :  درک و  باحصا  هب  ور  سپس  تسا ؛  لجوزع -  دنوادخ - 
هللا لوسر  ات  دنزرون ،  غیرد  ام  اب  دربن  زا  هک  دنتـسب  دهع  دندش و  عمج  برع  شیرق و  هک  یتسرد  هب  يدوهی !  ردارب  يا  مجنپ ؛  ماقم  اما ، 

دندمآ هنیدم  نوریب  هب  یگنج  گرب  زاس و  اب  سپ  دنوش .  هتشک  بلطملادبع  ینب  هورگ  زا  تسوا  اب  هک  ره  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
يارب ربمایپ  و  داد ،  ربخ  نیکرـشم  راک  نیا  زا  ار  ربمایپ  دمآ و  لیئربج  دنونـش !  یم  زوریپ  امتح  هک  دنتـشاد  دیما  دوخ  هب  دنتخادنا و  راب  و 

 . دننک رفح  قدنخ  ات  داد  نامرف  راصنا  رجاهم و  زا  سک  ره  دوخ و 
هچ ره  يادص  رـس و  اب  دنتـشادنپ و  یم  فیعـض  ار  ام  يوق و  ار  دوخ  و  دندرک ،  هرـصاحم  ار  ام  دندنام و  قدنخ  رود  رب  دـندمآ و  شیرق 

 . دنداد یم  هولج  ندوب  يوق  رد  ار  دوخ  رت  مامت 
یمن لوبق  نکل  داد ،  یم  دـنگوس  محر  یـشیوخ و  هب  دـناوخ و  یم  لجوزع  دـنوادخ  نید  هب  ار  اـهنآ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دز و یم  هرعن  تسم  رتش  دننام  هک  دوب  دودبع  نب  ورمع  زور ،  نآ  شیرق  برع و  ناولهپ  دـش ؛ یم  هدوزفا  اهنآ  یـشکرس  رب  هکلب  دـندرک 
تفر یمن  شیولج  یسک  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  شریشمش  رگید  راب  ار و  شا  هزین  راب  کی  دناوخ ،  یم  زجر  تساوخ و  یم  زرابم 

 . درک یمن  تردق  راهظا  تریصب  يور  زا  دمآ و  یمن  تریغ  هب  تشادن و  عمط  يو  هب  و 
اطع نم  هب  ار  راقفلاوذ )  ) ریشمش نیمه  تسب و  مرس  رب  همامع  شدوخ  تسد  هب  درک و  دنلب  میاج  زا  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب دنوادخ  دنتـشاد ؛ ساره  ورمع ،  اب  دربن  زا  دنتـسیرگ و  یم  میارب  هنیدم  نانز  هک  یلاح  رد  مدـمآ  نوریب  ورمع ،  اب  دربن  يارب  نم  درک ، 
تسد اب  دعب  دز ،  مرس  رب  یتبرض  دودبع  نب  ورمع  زور  نآ  رد  تخانش ؛  یمن  یناولهپ  وا  زا  ریغ  برع  هکنیا  اب  تشک  ار  ورمع  نم  تسد 
ياهلد رد  نم  زا  هک  يزیچ  نآ  هب  مدرب و  نیب  زا  ار  وا  هک  متبرـض  نیا  اـب  ار  برع  شیرق و  دـنوادخ  دـندرک .  هراـشا  رـس  قرف  هب  شیوخ 

 . دومن نازیرگ  دوب ،  متشک )  ار  اهنآ  ماوقا  هک   ) شیپ ياه  یگدرزآ  هبلغ و  زا  نانآ 
 ! نینمؤملاریما اب  ارچ  دنتفگ :  یگمه  دوبن ؟  روط  نیا  دومرف :  درک و  شباحصا  هب  ور  سپ 

ياهرکـشل میتخات ؛  نارگید  شیرق و  نامرهق  دوهی و  نادرم  رب  ربیخ  وت ،  نارای  رهـش  هب  ربمایپ  اب  ام  يدوهی !  ردارب  يا  مشـش ؛  ماقم  اـما ، 
ره هک  يروج  دندوب ،  رترب  يورین  ياراد  و  دنتشاد ،  مکحم  ياهژد  و  دندمآ ،  رد  ام  ولج  هوک  دننامه  یگنج  تازیهجت  اب  هدایپ  هراوس و 

نانآ دربن  هب  یـسک  ام  ناهارمه  دـندومن ،  یم  یتسد  شیپ  رگیدـکی  رب  دـندرک و  یم  بلط  زرابم  دـندمآ و  یم  نادـیم  هب  اـهنآ  زا  مادـک 
 . دیسر یم  لتق  هب  هکنآ  زج  تفرن 

یم دنتسیرگن و  یم  رگیدکی  هب  همه  و  دوب ،  هداتفا  شدوخ  رکف  هب  یسک  ره  دوب و  هتفرگ  نوخ  ار  اهمـشچ  دش و  دنلب  دربن  يادن  مک  مک 
متشک ار  دندمآرد  نانآ  زا  یسک  ره  داتسرف .  اهنآ  ژد  لباقم  درک و  دنلب  میاج  زا  ارم  ربمایپ  زیخرب ،  وت  مالـسلا ! )  هیلع   ) یلع يا  دنتفگ : 
شیوخ تسد  هب  ار  هعلق  برد  و  دندش ،  نصحتم  ژد  رد  نانآ  هکنیا  ات  مدرب  شروی  نانآ  رب  ریـش  دننامه  مدرک و  دوبان  ار  یناولهپ  ره  و  ، 

یم ار  ینز  ره  متـشک و  یم  تشگ  یم  رهاظ  اهنآ  زا  سک  ره  دوبن ،  مروای  سک  چـیه  ادـخ  زج  هک  یتقو  رد  مدـش ،  دراو  اـهنت  مدـنک و 
ای يرآ  دـنتفگ :  تسین ؟  نینچ  اـیآ  دوـمرف :  درک و  شباحـصا  هب  ور  دـعب  و  مدرک ،  حـتف  ار  ربـیخ  هعلق  هـکنیا  اـت  مدرک  یم  ریـسا  مدـید 

 ( ! مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما
همان دنامن ،  یقاب  يرذع  نانآ  يارب  تساوخ  و  دش ،  هکم  حتف  هجوتم  ربمایپ  نوچ  يدوهی !  ردارب  يا  يدوهی ؛  ردارب  يا  متفه ؛  ماقم  اما ، 
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راودیما دنوادخ  شزرمآ  هب  ار  اهنآ  دیناسرت و  ار  اهنآ  قح  باذع  زا  درک و  توعد  ادـخ  هب  مالـسا  لوا  زور  دـننامه  ار  نانآ  تشون و  يا 
ار همان  نیا  هک  درک  داهنـشیپ  شباحـصا  هب  سپـس  دوش ،  هدـناوخ  اهنآ  رب  اـت  تشون  ناـنآ  يارب  ار  تئارب ))   )) هکراـبم هروس  رخآ  درک و 

يا تفگ :  دمآ و  لیئربج  نکل  داتـسرف ،  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  همان  دـناوخ و  ار  رفن  کی  ربمایپ  هکنیا  ات  دـندرک ،  عانتما  همه  دربب .  یـسک 
 . دناسرب دیاب  تنادناخ  زا  رفن  کی  ای  تدوخ و  ای  ار  همان  نیا  ربمایپ ! 

هکم مدرم  مدمآ ،  هکم  هب  نم  مناسرب .  هکم  لها  هب  ات  داتسرف  نم  هلیسو  هب  ار  همان  داد و  ربخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لاـم و ناـج و  زا  دراذـگب  هوک  رـس  رب  ار  مندـب  هعطق  هعطق  تسناوت ،  یم  رگا  هکنآ  زج  دوـبن  اـهنآ  رد  یـسک  دـندوب ،  یبـیجع  ياـهمدآ 

 . دیزرو یمن  غیرد  هار  نیا  رد  شنادناخ 
درم نز و  دنداد و  باوج  نم  هب  دیعو  دیدهت و  اب  همه  مدناوخ ،  نانآ  رب  مدناسر و  اهنآ  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همان  نم 
روط نیا  ایآ  دومرف :  درک و  شباحـصا  هب  ور  دعب  مدرک ؛  تمواقم  يرادـیاپ و  مه  نم  و  دـندرک ،  ینمـشد  راهظا  دـندش و  نیبدـب  نم  هب 

 ( ! مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ای  دنتفگ  دوبن ؟ 
 ، دـید رادربنامرف  اج  همه  رد  ارم  درک و  ناحتما  اـهنآ  رد  ارم  شربماـیپ  اـب  نم  راـگدرورپ  هک  دوب  ییاـهماقم  نیا  دوهی !  ردارب  يا  دومرف : 

 . درادن شوخ  ار  ییاتسدوخ  دنوادخ  نکیل  دراد  اج  منک  شیاتس  ار  دوخ  مهاوخب  رگا  دوبن ،  نم  دننامه  عضاوم  نیا  رد  سک  چیه 
وا هب  ار  امـش  تبـسن  تسا و  هدومرف  تداعـس  يردارب  هب  هداد و  يرترب  ربماـیپ ،  اـب  تبارق  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـیدومرف :  تسار  دـنتفگ : 

ار وت  سک  ره  تسین ،  امش  دننام  هب  ناناملسم  زا  یسک  و  دیدوبر ،  ار  تقبس  تاماقم ،  نیا  رد  تسا و  هداد  رارق  یسوم  هب  نوراه  دننامه 
(85  . ) درک ناحتما  هنوگچ  ار  امش  دنوادخ  ربمایپ  زا  دعب  دیئامرفب  لاح  دراد ،  ار  داقتعا  نیمه  هدید ،  وا  گرم  زا  سپ  ربمایپ و  اب 

رگید ياج  رد  ار  هیقب  مینک و  یم  افتکا  اج  نیمه  هب  ام  هک  دنداد  حرـش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـعب  ماقم  تفه  ترـضح ، 
(86  . ) مییامن یم  رکذ  تادلجم  نیمه 

نارمع هلودلادضع و  هب  ماما  رظن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هلودلادضع دومن ؛ مایق  وا  هیلع  دـمآرب و  یملید  هلودـلادضع  تموکح  رب  نایـصع  یگزیتس و  ماقم  دوب و  قارع  لها  زا  نیهاش  نب  نارمع 

رگم دیدن  يا  هراچ  دوخ  يارب  نارمع  دومن ،  بیقعت  ار  وا  رت  مامت  هچ  ره  یتیدج  ششوک و  اب  دمآرب و  وا  يریگتـسد  بیقعت و  ددص  رد 
دروآ هانپ  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هب  سپ  دنارذگب ،  ار  راگزور  لدبم ،  سابل  اب  اجنآ  رد  دنک و  رارف  فرـشا  فجن  هب  هنایفخم  هکنآ 

 . دشخب تاجن  هلودلادضع  تسد  زا  ار  وا  ات 
رد ار  ترـضح  نآ  بش  کی  هکنیا  ات  دوب  لوغـشم  زاین  زامن و  اـعد و  هب  هتـسویپ  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هرونم  هبق  تحت  رد  نارمع 

یـسک ره  دننک و  یم  قرق  وا  يارب  ار  مرح  دیآ و  یم  اجنیا  ترایز  يارب  ورـسخ )) انف   )) ادرف نارمع !  يا   : )) دومرف وا  هب  هک  دـید  باوخ 
رد وت  دندومرف :  دندومن و  هرونم  هبق  يایاوز  زا  یکی  هب  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح  دنیامن ؛ یم  نوریب  مرح  زا  تساجنیا  رد  هک 

لاهتبا عرضت و  اب  ادخ  هاگرد  هب  دوش و  یم  زامن  ترایز و  لوغشم  دمآ و  دهاوخ  هلودلادضع  دننیب ؛ یمن  ار  وت  نامب ،  نک و  فقوت  اجنیا 
؛ وگب ورب و  وا  کیدزن  وت  لاح  نیا  رد  دنک .  زوریپ  وت  رب  ار  وا  هک  دهد  یم  دـنگوس  شنیرهاط  لآ  دـمحم و  هب  ار  ادـخ  دـنک و  یم  اعد  ، 

تسیک دنک ،  زوریپ  وا  رب  ار  وت  هک  يداد  یم  دنگوس  شلآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  يدرک و  یم  رارصا  تیاعد  رد  هک  یسک  نآ  هاشداپ !  يا 
هعزانم نم  اب  تموکح  رد  هتـسکش و  ارم  تردـق  ياصع  هدـنکفا و  فـالتخا  نم  تلم  نیب  رد  هک  تسا  يدرم  دـیوگ :  یم  ورـسخ  اـنف   ؟

 ، مهد یم  دـهاوخب  هچ  ره  دـیوگ :  یم  وا  یهد ؟  یم  هچ  ار  وا  یناـگدژم  دـنک ،  زوریپ  وا  رب  ار  وت  یـسک  رگا  وگب :  وا  هب  تسا ؛  هدوـمن 
زا يراد  عـقوت  وا  زا  هچنآ  نک و  یفرعم  وا  هب  ار  تدوـخ  وـت  تقو  نیا  رد  منک .  یم  وـفع  منک ،  وـفع  ار  وا  هـک  دـنک  مازلا  ارم  رگا  یتـح 
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 . (( دیسر دهاوخ  وت  هب  وا  بناج 
دـمآ و هلودـلادضع  دـش ؛ عقاو  دوب  هدرک  ییامنهار  هداد و  ناشن  باوخ ،  ملاع  رد  نم  هب  ترـضح  هک  روط  ناـمه   : )) دـیوگ یم  نارمع 

شدزن مدوب ،  هتفرگ  رارق  يرانک  رد  نم  داد ؛ مسق  شلآ  دـمحم و  هب  ار  ادـخ  نارمع  رب  شیزوریپ  يارب  دـعب  دـش و  زاـمن  اـعد و  لوغـشم 
رد مه  وا  زا  دشاب  وفع  شتـساوخ  رگا  یتح  دنک  زوریپ  وا  رب  ارم  سک  ره  تفگ :  مخـساپ  رد  مه  وا  مدرک و  وا  زا  ار  لا  ؤس  نامه  مدـمآ 
یم وا  هب  ماگنه  نیا  رد  نارمع  تشذـگ . ))  مهاوخ  وا  زا  دـشاب  وفع  شتـساوخ  رگا  یتح  دـنک  زوریپ  وا  رب  ارم  سک  ره  تفگ :  مخـساپ 
یلع میالوم  نیا  متفگ :  نم  داد ؟  رارق  فقوم  نیا  رد  داد و  هار  اجنیا  رد  ار  وت  یسک  هچ  دیوگ :  یم  وا  نیهاش ! !  نب  نارمع  منم  دیوگ : 

 . مدرک ضرع  امش  تمدخ  هک  دومرف  نانچ  نینچ و  نم  هب  دیآ و  یم  اجنیا  رد  ورسخ  انف  دومرف :  نم  هب  باوخ  رد  مالسلا )  هیلع  )
يرآ متفگ :  دـیآ ؟  یم  ورـسخ  انف  تفگ  وت  هب  وا  هک  مهد  یم  دـنگوس  مالـسلا ، )  هیلع   ) نینمؤملاریما قح  هب  ار  وت  تفگ :  هلودـلادضع 

 ( . مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما قح  هب  مسق 
ار وا  تشذگرد و  وا  هانگ  زا  اجنامه  تسا .  ورسخ  انف  نم ،  مسا  هک  دناد  یمن  هلباق  مردام و  نم و  زا  ریغ  سک  چیه  تفگ :  هلودلادضع 

 . درک تکرح  هفوک  هب  دوخ  دندروآ و  ترازو  تعلخ  سابل و  شیارب  داد  روتسد  درک و  بوصنم  ترازو  هب 
هب نوچ  دـیآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترایز  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دریگ  رارق  هلودـلادضع  وفع  دروم  هچنانچ  هک  دوب  هدرک  رذـن  نارمع ، 

ترایز هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  هفوک  زا  نم  تفرگ ،  ارف  ار  ملاع  یکیرات ،  دش و  بش  نوچ  هک  دیـشیدنا  نینچ  دوب  هدـش  بوصنم  ترازو 
 ، تسا يدادقم  لاهط  نسح  ناتساد ،  نیا  يوار  دیآ .  یم  فجن  تمس  هب  هفوک  زا  اهنت  هنهرب ،  ياپ  رـس و  اب  دیـسر  ارف  بش  نوچ  مور ؛ 

يارب زیخرب و  باوخ  زا  دومرف :  وا  هب  ترـضح  هک  دـنیب  یم  باوـخ  هب  بش  ار  ترـضح  هک  دوـب  فـجن  هعقب  راددـیلک  نم  دـج  دـیوگ : 
 . نک زاب  ار  مرح  رد  نیهاش  نب  نارمع  ام  تسود 

یم ناهگان  هک  دنیشن ،  یم  رظتنم  دنک و  یم  زاب  ار  مرح  رد  دنک و  یم  نشور  ار  اهعمش  دزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  لاهط  نب  یلع  نم ،  دج 
 ! ام يالوم  يا  دییامرفب  دیوگ :  یم  ودب  مدج  دیسر ،  مرح  هب  نوچ  دیآ .  یم  ترضح  دقرم  فرط  هب  یخیش  دنیب 

یم مدج  متـسین ؛  نیهاش  نب  نارمع  نم  تفگ :  نارمع  دیتسه !  نیهاش  نب  نارمع  امـش  دیوگ :  یم  وا  متـسیک ؟  نم  دـیوگ :  یم  نارمع 
نارمع نک .  زاب  ام  تسود  يارب  ار  رد  زیخرب و  درک  رما  دمآ و  مدزن  باوخ ،  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نآلا  دیتسه !  نارمع  امـش  دـیوگ : 
نارمع تفگ .  نینچ  هک  مروخ  یم  دنگوس  وا  قح  هب  يرآ  تفگ :  مدج  تفگ ؟  نینچ  هک ،  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  ادخ  قح  هب  دـیوگ : 

 . دنهدب نم  دج  هب  رانید  تصش  دیوگ :  یم  یهام  دیص  رد  دوخ  ریدم  هب  دوش و  یم  ندیسوب  لوغشم  دزادنا و  یم  مرح  رد  يور  ار  دوخ 
(87)

دراد قرف  نارادمتسایس  ریاس  اب  ع )   ) یلع تسایس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
تشون و ییاه  همان  فارطا  نارادناتسا  نارادنامرف و  هیلک  هب  ترـضح  نآ  مالـسلا ، )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ 

 . دناوخ ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  همه 
 . درک راضحا  هنیدم  هب  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  دوب ،  نایفسوبا  نب  ۀیواعم  صاخشا  نیا  هلمج  زا 

بلاطم و اب  يا  همان  زین  وا  اذـل  تشاد ،  دـهاوخن  یهاگیاج  یلع ))   )) تفـالخ رد  هک  تسناد  و  دیـسر ،  هیواـعم  هب  رورـس  نآ  هماـن  نوچ 
دومن شرازگ  عقاو  ریغ  روط  هب  و  درک ،  جرد  نینمؤملاریما  ناونع  هب  ار  ریبز  ماـن  نآ ،  رد  و  تشوـن ،  ماوـعلا  نب  ریبز  هب  نیغورد  ياوـتحم 

نب ۀـحلط  اـب  زین  وت  زا  سپ  هک  نادـب  و  دـنا ،  هتفریذـپ  ار  رما  نیا  دوخ  تبغر  اـب  یگمه  ما و  هتفرگ  تعیب  وت  يارب  ماـش  مدرم  زا  نم  هک : 
ياهرهش رب  وا  دیراذگن  و  هتـساخرب ،  تفلاخم  هب  بلاطوبا  رـسپ  اب  نامثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دینک  یعـس  امـش  دنا  هدرک  تعیب  هللادیبع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 55 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . ددرگ طلسم  هرصب  هفوک و 
همان نومضم  و  دوب ،  لاحـشوخ  یلیخ  و  داد ،  یمن  فالخ  لامتحا  زگره  و  دیجنگ ،  یمن  دوخ  تسوپ  رد  وا  دیـسر ،  ریبز  هب  هیواعم  همان 

 . دندروآ شیپ  ار  لمج  گنج  تشارفارب و  ار  یلع  اب  تفلاخم  مچرپ  وا  یهارمه  هب  سپس  و  داد ،  عالطا  ۀحلط  هب  ار 
دندمآ و یم  رامش  هب  نامثع  تخسرس  نانمـشد  زا  و  دندوب ،  هدرک  تعیب  نینمؤملاریما  اب  هک  دندوب  يدارفا  نیتسخن  هکنیا  اب  ریبز  هحلط و 
وا یهاوخنوخ  هناهب  هب  شخرچ  هجرد  داتشه  ودص  اب  فسالا  عم  یلو  دوش ،  نفد  شندش  هتـشک  زا  سپ  يو  هزانج  دنتـشاذگ  یمن  یتح 

 ! دندیدرگ رفن  نارازه  نتشگ  دیهش  هتشک و  ثعاب  و  هدز ،  یلع  تفلاخم  هب  تسد 
دیوگ یم  یلع )   ) تا ییاد  رسپ  هک :  داد  ماغیپ  ریبز  هب  سابع  نب  هللادبع  قیرط  زا  دید ،  دربن  هنحص  رد  ار  نانآ  نوچ  مالسلا )  هیلع   ) یلع

يدـمآ شیپ  هچ  رگم  ینز ؟  یم  ام  تفلاخم  هب  تسد  نونکا  یلو  يدوب ،  ام  ناـبیتشپ  هشیمه  يا و  هدرک  دـییءات  ار  اـم  لاـح  هب  اـت  ارچ  : 
؟  تسا هتفای  ققحت  راوگان 

 : دوب هدومرف  ادخ  لوسر  هک  دیدرگ  رکذتم  وا  هب  ادخ  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  دومرف و  راضحا  ار  وا  سپس  و 
 ! يرگمتس ملاظ و  نادیم  نیا  رد  وت  هک  نادب  ار  نیا  یلو  يزادرپ ،  یم  هلباقم  هب  یلع  اب  يزور  وت  ریبز !  ای 
(88  . . . ) تفرگرب راتشک  گنج و  زا  نوریب  هب  هار  و  تشادرب ،  گنج  زا  تسد  دینشب ،  ار  نیا  نوچ  ریبز 

تسرداـن و کـیرحت  دـنیوگ ،  یم  غورد  نارگید  هک  یلاـح  رد  و  هدـیدرگ ،  صخـشم  نارگید  زا  یلع  تسایـس  یخیراـت  هیـضق  نیا  رد 
یلع تسایـس  یلو  ددرگ . . .  یم  هیجوت  نانآ  تسایـس  رد  نارگید  ندـش  هتـشک  ماقم ،  بصنم و  هب  ندیـسر  يارب  دـننک ،  یم  كانرطخ 

گنج نادیم  زا  و  دروآ ،  یم  لقع  رس  هب  ار  نمـشد  هتـشذگ ،  رد  تبثم  ياه  هبنج  زا  ندرک  دای  تبحم و  هفطاع و  هار  زا  مالـسلا )  هیلع  )
 . . . دنک یم  رد  هب 

یمحازت اجک  ره  و  درک ،  یمن  زواجت  اهنآ  زا  زگره  و  دـیدرگ ،  یم  ذاـختا  تنـس  نآرق و  زا  و  دوب ،  نید  نتم  رد  یلع  تسایـس  هصـالخ 
 : دنیامرف یم  دوخ  هچنانچ  داد ،  یم  حیجرت  يردلق  طلغ و  ياهتسایس  رب  ار  شنید  دمآ ،  یم  شیپ 

 (( . یسفن داسفاب  مکحالصا  يراال  هللاو  ینکلو  مکدوا ،  میقی  و  مکحلصی ،  امب  ملاعل  ینا  ))
هب هار  نیا  رد  زگره  ادخ  هب  دنگوس  یلو  منک ،  فرطرب  ار  نات  همه  ياهتفلاخم  اه و  یجک  میامن و  حالـصا  ار  امـش  هنوگچ  مناد  یم  نم 

(89  ! ) منک یمن  هابت  ار  نتشیوخ  نم  امش ،  نتخاس  مارآ  حالصا و  رطاخ 
نآ تمدخ  هب  دینش ،  ار  ترضح  نآ  ییوگشیپ  و  دمآ ،  هفوک  هب  نمی  زا  هیلع  هللا  ۀنعل  يدارم  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  و 

 : تفگ دمآ و  راوگرزب 
 ، یلا کل  بنذ  الو  کلتقا  فیکف  مالسلا ! )  هیلع   ) یلع لاقف  ینلتقاف ،  وا  امهعطقاف  یلامش  ینیمی و  هذه  هللااب ،  كذیعا  نینمؤملاریما  ای  ))

(90  (( ) کلتقا مل  یلتاق  کنا  ملعا  ولو 
هب ارم  ای  و  نک ،  عطق  ار  اهنآ  ای  امـش ،  رایتخا  رد  تسا  نم  ياهتـسد  اهنیا  مشاـب ،  وت  لـتاق  هک  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  نم  نینمؤملاریما !  اـی 
 ! مشک یمن  ار  وت  نم  نم ،  لتاق  وت  هک  منادب  نم  ولو  يا ،  هدشن  یتیانج  بکترم  هک  مشکب  ار  وت  هنوگچ  دومرف :  یلع  ناسرب ! !  تکاله 

!
ایآ دنک ؟  نینچ  شلتاق  رگ و  هئطوت  نمشد  اب  یتاناکما ،  نتشاد  اب  يرادمتسایس  هک  دیراد  غارـس  رـصاعم  خیرات  هتـشذگ و  يایند  رد  ایآ 

فازگ ياه  هنیزه  رگم  دشاب ؟  هتـشاد  يا  هلماعم  نینچ  شلتاق  اب  یلو  دشاب ،  تردق  روحم  یـسک  هک  دریذپ  یم  لقع  یـسایس ،  ماظن  رد 
دیاب ماجنارـس  هک  یباوج  لاؤس و  اهدـص  اـههد و  و  ددرگ ! ؟  یمن  فرـصم  یـسوساج  یتاـعالطا و  ياـهنامزاس  يارب  ینونک  ياـیند  رد 

(91  . . . ) دراد قرف  نارادمتسایس  رگید  اب  یلع  تفگ : 

يرفن شش  ياروش  رد  رمع  اب  ع )   ) یلع تسایس  هسیاقم 
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يرفن شش  ياروش  رد  رمع  اب  ع )   ) یلع تسایس  هسیاقم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ار رفن  شـش  نآ  و  دـنییزگرب .  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یکی  ربمایپ ،  گرزب  هباحـص  رفن  شـش  نایم  زا  هک :  درک  تیـصو  شتافو  ماـگنه  رمع 
هاگ ره  و  دنیامن ،  باختنا  ار  یکی  دوخ  نایم  زا  مزال ،  يوگتفگ  زا  سپ  هتسشن ،  لیلحت  ثحب و  هب  یصوصخ  سلجم  رد  تخاس  رومءام 

 ! ! دننزب ار  شندرگ  دیامن ،  تفلاخم  اروش  تیرثکا  باختنا  اب  نانآ  زا  یسک 
 (( فوع نب  نمحرلادبع  - )) 3 نافع ))  نب  نامثع  - )) 2 مالـسلا ، ))  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  - )) 1 زا :  دـندوب  ترابع  رمع  ياروش  دارفا 

 . دوب فوع ))  نب  نمحرلادبع   )) اب وت )) قح و   )) نایم نیا  رد  ماوعلا ))  نب  ریبز  - )) 6 هللادیبع ))  نب  ۀحلط   - 5 صاقو ))  یبا  نب  دعس  - 4
يدرم هک  سابع  نب  هللادـبع  هلمج  نآ  زا  دوب ،  وگتفگ  ثحب و  مدرم  نایم  رد  نمحرلادـبع  هب  وت  قح و  يراذـگاو  اروش و  دارفا  دروم  رد 

هیلع  ) یلع اروش  نیا  رد  ینعی  انم )) رمالا  بهذ   : )) درک ضرع  تشاد ،  یصاخ  تدارا  نایقتم  يالوم  هب  و  دوب ،  ملاع  ذوفن و  اب  یسایس و 
هدش لیکشت  مالسلا )  هیلع   ) یلع دض  رب  هک  دوب ،  يروط  روکذم  دارفا  زا  اروش  بیکرت  اریز  دیسر ! !  دهاوخن  تفالخ  هب  زگره  مالـسلا ) 

(92  . ) دننک یم  هراشا  نآ  هب  هیقشقش ))   )) هبطخ رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دوخ  و  دوب ، 
دناد یم  هک  دنک  یم  تکرش  يرفن  شـش  ياروش  سلجم  رد  هنوگچ  تسا  یـسایس  درم  یلع  رگا  هک :  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

؟  دش دهاوخن  قفوم 
رد ناگدنیآ  و  دهد ،  ناشن  مدرم  هب  رمع  تسایـس  اب  ار  دوخ  تسایـس  توافت  دـهاوخ  یم  هک  تسا ،  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  زا  شباوج 

تنطیش عاونا  اب  بصاغ  يافلخ  اما  هدوب ،  ادخ  بناج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تفالخ  تیالو و  هک  دننک  نیقی  و  دننک ،  يرواد  دروم  نآ 
 : تسا هدومرف  ادخ  ربمایپ  دندوب :  هتفگ  نانآ  اریز  دنتفرگ ! !  قح  بحاص  زا  ار  قح  اه  يزاب  هسیسد  اه و 

( ! (( 93  ) تیب یف  ناعمتجی  ۀمامالاو ال  ةوبنلا  نا  ))
 ! ! ددرگ یمن  عمج  هداوناخ  کی  رد  زگره  تماما  تلاسر و 

 . دوب یضار  نآ  زا  شتافو  ماگنه  ربمایپ  و  دنتسه ،  تشهب  لها  يروش  لها  دوب :  هتفگ  رمع  یفرط  زا  و 
(94  ! ! ) دوب یضاران  وت  زا  ربمایپ  دیوگ :  یم  هحلط  هب  و  دنک ،  یم  تبحص  نانآ  کیاکی  اب  یفرط  زا  و 

 ! نزب ار  وا  ندرگ  دیامن  تفلاخم  تیرثکا  اب  هک  اروش  لها  نیا  زا  مادک  ره  دیوگ :  یم  يراصنا  هحلط  وبا  هب  سپس  و 
ادخ ربمایپ  هب  هک  دنفرحنم  نانچ  اهنیا  دنیوگ !  یم  غورد  اهنیا  منک  تباث  هک  مدرک  تکرش  اروش  رد  نم  دیامرف :  یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع

عامتجا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگچ  هک  دننادب  مدرم  دیاب  دننک ،  بصغ  ارم  تفالخ  ات  دنهد !  یم  ثیدح  تبـسن  غورد  هب 
يارب يرفن  شـش  ياروش  نامه  وزج  ارم  وگغورد  ناـیوار  نیمه  رگید  يوس  زا  دـناد و  یم  عونمم  هداوناـخ  کـی  رد  ار  تماـما  توبن و 

(95  . ) دنهد یم  رارق  هفیلخ  باختنا 
ندرگ دـهد :  یم  روتـسد  رگید  فرط  زا  و  دـنک ،  یم  یفرعم  ربمایپ  تیاضر  دروم  و  هتـسناد ،  تشهب  لها  ار  اروش  لها  وس  کی  زا  رمع 

(96 ( ! ؟  دوب یضاران  هحلط  زا  ربمایپ  دیوگ  یم  دعب  و  دوب ،  یضار  امش  زا  ربمایپ  دیوگ  یم  هنوگچ  وا  دینزب ! !  ار  فلاخم 
یبا نب  یلع  ای  دـندوب  رت  یـسایس  رگید  يافلخ  اـیآ  دـنیامرف  هظحـالم  و  دـننک ،  يرواد  دراوم  نیا  رد  دـنناوت  یم  دوخ  زیزع  ناگدـنناوخ 
یبا نب  یلع  ای  دـندز  یم  فرح  ضقانتم  نانآ  ایآ  نایقتم ! ؟  يالوم  ای  میدـش  یم  كاله  ام  دوبن  یلع  رگا  دـنتفگ  یم  نانآ  ایآ  بلاـط ؟ 

؟  بلاط
 : دنیامرف یم  دنا ،  هدیمان  رگ  هلیح  تسایس و  درم  ار  وا  هک  هیواعم  ياه  تنطیش  باوج  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هرخالاب  و 

(97  (() سانلا یهدا  نم  تنکل  ردغلا  ۀیهارک  ولو ال  رجفیو  ردغی  هنکلو  ینم ،  یهداب  ۀیواعم  ام  هللاو  ))
دـهع و هب  زگره  و  تسا ،  غورد  تنایخ و  درم  وا  یهتنم  درادـن ،  يرترب  نم  رب  ریبدـت  تسایـس و  نادـیم  رد  هیواـعم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 
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 . مدوب رت  كریز  نیمز  يور  مدرم  همه  زا  نم  تسین ،  اور  يرگ  هلیح  هک  نیا  دوبن  رگا  و  دنک ،  یمن  افو  دوخ  نامیپ 
رب وا  و  درادن ،  هتـشادن و  يریظن  بیقر و  زین  تسایـس  نادـیم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  مریگ  یم  هجیتن  تمـسق  نیا  بلاطم  عومجم  زا 

یمن زواجت  نآ  زا  زگره  و  هدوب ،  عرـش  مالـسا و  نیناوق  هب  دودـحم  یلع  تسایـس  هک  توافت ،  نیا  اب  تسا ،  هدوب  مدـقم  نارگید  افلخ و 
هاوخ دندرک ،  یم  هدایپ  ار  نآ  گنرد  یب  دنداد ،  یم  صیخشت  دوخ  تحلصم  ار  هچ  ره  و  هتشادن ،  یتیدودحم  چیه  نارگید  یلو  درک ، 

(98  ! ) هنای دشاب  هدوب  عورشم 

 ! دیوش یم  ار  شنامهم  تسد  ع )   ) یلع

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 ، درک ییاریذپ  نآ  زا  اصخش  نایقتم  يالوم  دندش ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هناخ  دراو  دندوب ،  دنزرف  ردپ و  مه  اب  هک  نامهم  رفن  ود  يزور 

 . دنیوشب ار  شیوخ  ياهتسد  نانامهیم  ات  دندروآ ،  نگل  بآ و  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما مالغ  ربنق  سپس  دندروخ ،  اذغ  مه  اب  و 
یگدنمرش ساسحا  هداعلا  قوف  وا  دیوشب ! !  اصخـش  دوخ  ار  شلاسگرزب  نامهم  ياهتـسد  تساوخ  و  تفرگ ،  ربنق  زا  ار  نگل  بآ و  یلع 

نیا نم  هنوگچ  دنیب  یم  ارم  ادخ  دییوشب ،  ارم  تسد  دـیهاوخ  یم  تیـصخش  تمظع و  همه  نیا  اب  امـش  نینمؤملاریما !  ای  تفگ :  دومن و 
 : دندومرف ترضح  مهد ؟  ماجنا  ار  بدا  هئاسا 

رد ضوع  رد  و  منک !  تمدخ  ار  وت  دیاب  نیاربانب  متسه ،  امـش  ردارب  و  مرادن !  یتوافت  امـش  اب  مه  نم  يوشب ،  ار  تیاهتـسد  شاب و  مارآ 
 . مدرگ لئان  نآ  شاداپ  هب  نیرب  تشهب 

نامهم تخیر و  بآ  یلع  سپـس  دش ،  یم  مارآ  ربنق  يارب  هک  يروطب  دـشاب  مارآ  هک  داد  شدـنگوس  دوخ  تیالو  قح  هب  ار  نامهم  یلع 
زیزع رـسپ  نیا  اـت  زیرب  بآ  زین  وت  دـمحم !  مرـسپ  دومرف :  داد و  هیفنح  دـمحم  شرـسپ  هب  ار  قیربا  بآ و  هاـگنآ  تسـش ! !  ار  شیاهتـسد 

یم بآ  يو  ياهتـسد  هب  دوخ  نم  دمآ ،  یم  ام  لزنم  هب  شردـپ  یهارمه  نودـب  وا  رگا  هک  نادـب  ار  نیا  دـیوشب ،  ار  شیاهتـسد  نامهم ، 
 . ددرگ میرکت  وا  دننامه  زین  شدنزرف  ردپ  رانک  رد  درادن  تسود  دنوادخ  یلو  متخیر ، 
(99  . . . ) تسش ار  شیاهتسد  نامهم  رسپ  و  تخیر ،  بآ  ردپ  روتسد  هب  هیفنح  دمحم 

تبسن هزادنا  نیا  و  دشاب ،  یمدرم  یبهذم و  یسایس و  هاگیاج  ماقم و  نآ  رد  هک  دینک  ادیپ  دیناوت  یم  ار  نینمؤملاریما  دوخ  زج  یسک  ایآ 
؟  تسا راکنا  لباق  نآ  هبذاج  ایآ  دنک  لمع  مالسا  تاروتسد  عون  نیا  هب  یسک  هکنانچ  و  دشاب ؟  نابرهم  عضاوتم و  شنامهم  هب 

 ! ! دندز ع )   ) یلع هنیس  رب  هک  یتشم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دیرخ يارب  ارم  مبحاص  داد :  باوج  دیـسرپ ،  شتلع  زا  نوچ  و  تسا ،  ناـیارگ  نوزحم و  هک  دـید  ار  يزینک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يزور 
ضوع ار  تشوگ  باصق  هرابود  مدنادرگرب ،  ار  نآ  اذل  دشن ،  عقاو  يو  دنـسپ  دروم  مدیرخ  ار  تشوگ  نوچ  و  تخاس ،  رومءام  تشوگ 

؟  منک راک  هچ  مناد  یمن  دیدنسپن ،  زین  ار  تشوگ  نیا  مبحاص  یلو  منک ،  یمن  ضوع  يروایب  رگید  راب  هچنانچ  تفگ :  درک و 
ار تشوگ  مهاوخب  باصق  زا  ای  و  دـهدن ،  ترازآ  هک  منک  اضاقت  وا  زا  و  مربب ،  بحاـص  شیپ  هب  ار  وت  مرـضاح  نم  دـندومرف :  ترـضح 

؟  ینک یم  باختنا  ار  مادک  دنک ،  ضوع  مود  راب  يارب 
 . دیامن هلاقا  ار  هلماعم  ای  و  دنک ،  ضوع  ار  تشوگ  هک  تساوخ  باصق  زا  و  دش ،  دراو  یباصق  هزاغم  هب  ترضح  نآ  زینک  تساوخرد  هب 

 ! ! تسین طوبرم  امش  هب  نوریب  ورب  تفگ :  دز و  ترضح  نآ  هنیس  رب  یتشم  اذل  و  تخانش ،  یمن  ار  نینمؤملاریما  باصق 
هب ار  زینک  و  تفگن ! !  وا  هب  يزیچ  درک و  لمحت  ار  باصق  تشم  تشاد ،  هک  یتردق  تعاجـش و  ناوت و  همه  نآ  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
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 . دهدن رازآ  ار  يو  هک  درک  شرافس  بابرا  هب  و  دنادرگرب ،  شا  هناخ 
 . تخاس دازآ  ترضح  نآ  ندروآ  فیرشت  هنارکش  هب  ار  زینک  تخانش ،  ار  نایقتم  يالوم  زینک ،  بحاص  نوچ 

 : دـنتفگ دـندمآ و  شغارـس  هب  اذـل  دـندوب ،  هدـید  یباصق  هزاغم  هب  ندـش  دراو  ماـگنه  ار  ترـضح  نآ  مدرم ،  نوچ  رگید  يوس  زا  یلو 
؟  تفر اجک  دش و  هچ  نینمؤملاریما 

ماگنه مالـسلا )  هیلع   ) یلع یلو  دوب ،  هدمآ  هفوک  هب  ترـضح  نآ  رادید  يارب  اساسا  و  دوب ،  الوم  ناقـشاع  زا  بیرغ و  يدرم  هک  باصق 
 . . . متسه یلع  راظتنا  رد  هک  تسا  اهتدم  هک  نم  اجک ؟  یلع  اجک و  نم  داد :  باوج  درب ،  یم  رس  هب  ترفاسم  رد  هفوک ،  هب  يو  دورو 

 ! ! دوب مالسلا )  هیلع   ) یلع دش  تا  هزاغم  دراو  نایرگ  زینک  اب  هک  یبرع  نامه  دنتفگ : 
عطق یباصق  روطاس  اب  ار  شتـسد  اذل  و  دـش ،  يدـیدش  هودـنا  مغ و  راتفرگ  تسا ،  هدرک  تراسج  يراوگرزب  هچ  هب  هک  دـید  هک  باصق 

 ! ! داتفا شوه  یب  هدرک و 
ار نآ  هلـصافالب  و  تشادرب ،  نیمز  زا  ار  هدش  عطق  تسد  و  هدـمآ ،  باصق  نیلاب  رب  تشگ  هاگآ  نایرج  نیا  زا  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
نآ یتوکلم  ساـفنا  تکرب  هب  هدـش  عـطق  تسد  هجیتـن  رد  دـنادرگرب ،  يو  هب  ار  یتمالـس  تساوـخ  ادـخ  زا  و  داد ،  رارق  دوـخ  ياـج  رد 

 . . . دش بوخ  ترضح 
 . . . درک لمحت  زین  ار  وا  تشم  يزینک  زا  شتعافـش  رد  ترـضح  هک  دـمآ ،  شیپ  یلاقب ))   )) دروم رد  توافت  یمک  اـب  ناـیرج  نیا  ریظن 

(100)
یم بذج  ار  رفاک  ناملسم و  نمشد ،  تسود و  و  دوب ،  یبیجع  ياه  هبذاج  ياراد  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  میریگ  یم  هجیتن  ایاضق  نیا  زا 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع قحب  نیئآ  هدیدرگ ،  فرصنم  دوخ  نیئآ  زا  و  دندرک ،  یم  عطق  ار  دوخ  تسد  هار  نیا  رد  یناسک  هک  ییاج  ات  درک ، 
 . . . دنتفریذپ یم  ار 

 ، میرگنب وا  دوجو  رد  یعوضوم  ره  هب  هکلب  درک ،  یم  ادـیپ  مسجت  وا  دوجو  رد  مالـسا  و  دوب ،  هنومن  دروخرب  قـالخا و  رد  اـهنت  هن  یلع 
نآرق و یعقاو  يامیـس  همه  يدرمناوج و  تیلو ،  ؤسم  زوس و  صالخا ،  راثیا ،  تلادـع ،  رد  دوب ،  وگلا  هوسا و  ادـخ  لوسر  دـننامه  يو 

(101  . . . ) دندوب عضاخ  يو  ربارب  رد  نمشد  تسود و  و  تشاد ،  هبذاج  اذل  و  دوب ،  مالسا 

 ! درک ریخست  ار  هیواعم  رابرد  ع )   ) یلع هبذاج 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : درک لاؤس  یلع  راتفر  فاصوا و  زا  هیواعم  داتفا ،  هیواعم  رابرد  هب  شرذگ  هرمـض ))  نب  رارـض   )) نینمؤملاریما ناتـسود  زا  یکی  يزور 

یم هچ  ره  دـیراب !  یم  تمکح  ملع و  شناـبز  زا  و  تشگ ،  یم  رادـیادپ  وا  بناوـج  زا  ناـمیا  روـن  هک  مدـید  ار  یلع  نم  تـفگ :  رارض 
تـسد هب  ار  شتروص  نساحم  هک  یلاح  رد  دزیر ،  یم  کشا  دـلان ،  یم  یکیرات  رد  مدـید  ار  وا  یبش  هیواعم !  دوب . . .  تقیقح  تفگ ، 

رد باـسح و  وت  یمک  رد  تسا ،  شزرا  یب  تسپ و  تشون  شیع و  تسا ،  مک  وت  تدـم  هدـم !  بیرف  ارم  اـیند !  تفگ :  یم  دوـب  هتفرگ 
نم هیواعم !  هشوت !  یمک  رفـس و  ندوب  ینالوط  زا  هآ  يرادن ،  عوجر  قح  رگید  ما ،  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  تسا ! !  باذع  وت  يدایز 

 ! ! دنربب رس  ششوغآ  رد  ار  شدنزرف  هک  متسه  يردام  دننام  مزوس و  یم  وا  قارف  رد 
(102  . ) دنداتفا هیرگ  هب  شا  هتسد  راد و  نارای و  همه  درک و  هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  یلع  فاصوا  نوچ  هیواعم 

ماش هاپـس  دـبلاک  رد  یقمر  رگید  دوب ،  نایقتم  يالوم  اب  نینوخ  دربن  لوغـشم  و  درب ،  یم  رـس  هب  نیفـص  گنج  ياهزور  رد  هیواعم  نیمه 
 : تفگ صاع  ورمع  تخادرپ ؛  تروشم  هب  صاع  ورمع  اب  هیواعم  دوب ،  هدنامن  یقاب 

 . . . (( ءانفلا دیری  وهو  ءاقبلا  دیرت  تنا  هریغ ،  یلع  هلتاقت  تنا  رما و  یلع  کلتاقی  وه  هلثم ،  تسل  ۀیواعم !  ای  ))
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نید يارب  وت  هک  یلاح  رد  دگنج ،  یم  مالـسا  نید  تفرـشیپ  يارب  وت  اب  وا  یتسین !  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دننامه  وت  هک  نادـب  هیواعم !  يا 
(103  . ) تسا یهلا  ياقل  قشاع  بلط و  تداهش  یلع  هک  یتروص  رد  یسرب ،  ایند  ذئاذل  هب  یهاوخ  یم  وت  یگنج ،  یمن 

 ! ! هیواعم روضح  رد  ع )   ) یلع حدم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 ، هدیگنج مالسا  يورین  اب  نایفسوبا ))   )) شردپ رانک  رد  هتسویپ  و  تسا ،  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نانمشد  نیرتگرزب  زا  هیواعم 
 . دوب هدرک  ظفح  ار  دوخ  رفک  نطاب  رد  یلو  هتفریذپ ،  ار  مالسا ))   )) راچان هب  دوب ،  ترجه  متشه  لاس  هک  هکم ))  حتف   )) رد ماجنارس  و 

هب باـطخ  نـب  رمع  يوـس  زا  یتـقو  دـنیامن ،  هداـیپ  ار  شیوـخ  زیمآرفک  فادـها  هـک  دـندوب ،  بساـنم  تـصرف  یپ  رد  شنارکفمه  وا و 
گنج هب  یعقاو  مالـسا  دـض  رب  یـصاخ  گنرین  اب  ار  مدرم  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  نطاـب  جـیردت  دوب  تشگ ،  بوصنم  ماـش  يرادـنامرف 

(104  . ) دیناشک
؟  تفر میهاوخ  ایند  زا  رتدوز  یلع  نم و  زا  کیمادک  ماجنارـس   : )) تفگ یم  دوخ  اب  تشادن ،  ایند  زج  یفدـه  اه  گنج  زا  نوچ  هیواعم 

باطیبا نب  یلع  ای  مریم  یم  رتدوز  نم  هک  منادب  مناوت  یم  نم  تفگ :  وا  يزور  دندرک ،  یم  رارکت  ار  رکف  نیا  دوخ  هنیباک  اب  بترم  و  (( 
یم قافتا  زیخاتـسر  زور  ات  هچ  ره  زا  و  دـناد ،  یم  ار  ایند  مولع  مامت  يو  اریز  تسا ؛  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوخ  دوجو  ما  هلیـسو  اـهنت  و  ! 

 ! ! دهد یم  ربخ  دتفا 
اب تروص و  کی  هب  و  دنوش ،  رهش  نآ  دراو  توافتم  تقو  هس  رد  درک  میلعت  نانآ  هب  و  داتـسرف ،  هفوک ))   )) هب ار  رفن  هس  زا  روظنم  نیدب 

کیمادک وا  ای  نم و  هک  دهد  یم  ربخ  مالـسلا )  هیلع   ) ماجنارـس تسا ،  هدرم  هیواعم  دنیوگب :  دننزب و  هعیاش  هب  تسد  هباشم  یهدنامزاس 
 ! میریم یم  رتدوز 

و تسا ،  ساسا  یب  تاعیاش  نیا  تشاد :  راهظا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  و  دـندش ،  هفوک  دراو  قیرط  نامه  هب  هیواعم  نارومءام 
(105  . . . ) ددرگ یم  طلسم  امش  رب  وا  تسا ،  هیواعم  دوخ  ياه  هشقن  زا 

یعس و  تفرگ ،  تسد  هب  ار  ناناملسم  روما  مامز  و  تشگ ،  طلسم  زاجح  قارع و  ماش و  هب  هیواعم  و  دیسر ،  تداهش  مالسلا )  هیلع   ) یلع
هب مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوخ  نامز  رد  هک  نانآ  یتح  دشن ،  ردـقم  یلو  دـنک ،  وحم  مالـسا  خـیرات  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لئاضف  درک 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  هک  تساوخ  یم  اهنآ  زا  هیواعم  تشگ ،  یم  نانآ  ندمآ  ثعاب  روما  رارطـضا  ای  و  دندرک ،  یم  رارف  هیواعم  رابرد 
هک دـندوشگ ،  یم  یلع  حدـم  هب  بل  همه  همه و  شرابرد  هب  نایرارف  هیواعم و  دوخ  اریز  تفرگ ،  یم  سوکعم  هجیتن  یلو  دـنیوگب ،  دـب 

 : دنیامرف یم  هظحالم  الیذ  ار  ییاه  هنومن 

دندوشگ يو  حدم  هب  نابز  ع )   ) یلع تلادع  نایرارف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 ، تخاس يراج  يو  رب  ار  رمخلا  براش  دح  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  دز ،  يراوخ  بارـش  هب  تسد  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـشاجن  يزور 

راـبرد هب  دـندرک و  كرت  ماـش ))   )) يوس هب  ار  هفوک ))   )) شنادـنواشیوخ زا  يا  هدـع  اـب  هارمه  دوب ،  فیرـش  هداوناـخ  کـی  زا  وا  نوچ 
 . . . دندش دراو  هیواعم 

 : تفگ تساخرب و  نانآ  نایم  زا  يدهن  هللادبع  نب  قراط  یلو  دنیوگب ،  دب  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما هب  تبسن  تساوخ  نانآ  زا  هیواعم 
نیثکان زا  نانآ  دنا ،  هتفرگارف  ادخ  لوسر  باحـصا  راکزیهرپ و  دارفا  ار  وا  رود  میا ،  هدرک  رارف  قحب  لداع و  ماما  رانک  زا  ام  هیواعم !  يا 

(106  ! ! ) تسا هدش  ام  رارف  ثعاب  ام  هانگ  هکلب  تسین ،  یلع  ریصقت  میا ،  هدرک  رارف  ام  هک  نیا  دنتسین ،  نیطساق  و 
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 ! تسا دیهش  دوش  هتشک  زورما  يدهن  رگا  دومرف  دش و  لاحشوخ  نانخس  نآ  ندینش  زا  یلع  هک  تسا  هدمآ  هیضق  نیا  رد 
هیلع  ) یلع تمظع  بقانم و  لئاضف و  یلو  ماش ،  رگمتـس  هفیلخ  نیکرچ  بلق  رب  دوب  يریت  هیواعم  راـبرد  رد  مه  نآ  ناـشیا  نانخـس  يرآ 

 . دیامنب یتفلاخم  راهظا  تسناوتن  قح  ربارب  رد  توکس  زج  هیواعم  هک  تسا  هدرتسگ  عیسو و  نانچ  نآ  مالسلا ) 

 ! تخاس حضتفم  ار  هیواعم  هماما  وبا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ياذغ و  درک ،  مارتحا  يو  هب  هداعلا  قوف  يوما  رگمتـس  هفیلخ  دـش .  هیواعم  رابرد  دراو  یلهاب ))  هماما  وبا   : )) هک تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 

کی و  درک ،  رطعم  ار  يو  تروص  رـس و  هژیو ،  رطع  اب  و  تشاذـگ !  هماما  وبا  ناهد  رب  شدوخ  تسد  اـب  تخاـس و  هداـمآ  ار  صوصخم 
 : دیسرپ وا  زا  هدرک و  حرطم  ار  یلاؤس  دمن و  ادها  يو  هب  الط  رانید  زا  رپ  هسیک 

؟ ))  بلاط یبا  نب  یلع  ما  ریخ  انا  هللااب  ۀماما  ابا  ای  ))
؟  بلاط یبا  نب  یلع  ای  مرتهب  نم  دنگوس ،  ادخ  هب  ار  وت  هماما !  ابا  يا 

 : هکنیا نآ  میوگ و  یم  تسار  نخس  نم  یهد ،  یم  دنگوس  ارچ   : )) داد باوج  لدکاپ  هعیش  نآ 
 . . . (( . ۀیاکن نیکرشملا  یف  دشاو  ۀبارق  هللا  لوسر  یلا  برقا  امالسا و  مدقا  مرکا و  کنمریخ و  هللاو  یلع  ))

هب همه  زا  و  هدوب ،  نمؤم  نیتسخن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اریز  تسا !  رتالاب  رتهب و  وت  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هیواـعم !  يا  ادـخ  هب  دـنگوس 
 . دشاب یم  رت  مرتحم  مدرم  شیپ  رد  و  رت ،  تخس  نیکرشم  اب  زین  شداهج  و  تسا ،  رت  کیدزن  ادخ  لوسر 

ماماو نسح  ماما  ردپ  و  ارهز ،  رهوش  ربمایپ ،  يومع  رسپ  هک  مالسلا )  هیلع   ) یلع اب  ینک ؟  یم  هسیاقم  یسک  هچ  اب  ار  تدوخ  وت  هیواعم ! 
نامیا و نودب  و  هدش ،  دراو  وت  رب  نامیا  نید و  اب  نم  ینک  یم  نامگ  هیواعم !  يا  دشاب . . .  یم  دنتسه  تشهب  لها  نارورـس  هک  نیـسح 

مـسق ادـخ  هب  تفگ :  تخادـنا و  وا  يور  هب  ار  الط  هسیک  نآ  هاگنآ  ینک ! !  یم  رکف  دـب  هچ  موش ! ؟  یم  جراخ  اـجنیا  زا  رفک  اـب  هارمه 
(107  ! ) مریذپ یمن  ار  شرانید  کی  یتح 

ثعاب هک  هماماوبا ))   )) نامیا تعاجـش و  تسا ،  رفک  شراکنا  نامیا و  یلع  تیـالو  ددرگ :  یم  هدافتـسا  هک  نیا  رب  هوـالع  هیـضق  نیا  زا 
یم راکشآ  زین  ددرگ ،  هدوشگ  یلع  لئاضف  حدم و  هب  وا  نابز  ماجنارس  ریظن ،  یب  تامارتحا  همه  نآ  زا  سپ  هیواعم  رابرد  رد  تسا  هدش 

 . ددرگ

 ( ع  ) یلع حدم  رمع و  دنزرف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
رد يو  تهج  نیا  زا  دوب ،  هدز  زاب  رـس  وا  دروم  رد  یهلا  دح  يارجا  زا  نافع  نب  نامثع  و  هتـشک ،  ار  یناریا  رادرـس  کی  رمع  نب  هللادیبع 

 ! تسویپ هیواعم !  هب  دیسرت و  يو  تلادع  زا  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما تفالخ  نامز 
نینچ هدـیناروش و  یلع  دـض  رب  ار  مدرم  ربـنم  يـالاب  رد  تساوخ  وا  زا  و  تشگ ،  لاحـشوخ  یلیخ  یناـث  هفیلخ  دـنزرف  ندـمآ  زا  هیواـعم 

 . دیاین هاتوک  یلع  دروم  رد  ییوگازسان و . . .  شحف و  زا  دناوت  یم  هچ  ره  و  تسا ،  هتشک  ار  نامثع  وا  هک  دنک  دادملق 
هب ارچ  هک  دیسرپ  يو  زا  هیواعم  نوچ  تفگن ،  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما دروم  رد  ینخس  نیرتکچوک  لصفم  ینارنخس  زا  سپ  هللادیبع 
رما نیا  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  وا  هک  منک  ناـمثع  لـتق  هب  مهتم  ار  یلع  هنوگچ  هیواـعم !  داد :  باوج  یتفگن ؟  دـب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
یب و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع حدـم  رد  يراعـشا  هاگنآ  مدرگ ؟  غورد  راچد  و  هتـشادن ،  يدـب  وا  هک  میوگب  دـب  يو  رب  هنوگچ  و  تشادـن ؟ 

(108  . ) دورس هیواعم  يزاب  هقح  تنایخ و  و  وا ،  يریصقت 
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تیب زا  ششخب  لذب و  تساوخرد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  نوچ  وا  دمآ :  شیپ  لیقع ))   )) نینمؤملاریما ردارب  دروم  رد  نایرج  نیا  ریظن  و 
تمادن شا  هجیتن  لاملا  تیب  هب  تنایخ  هک  داد  ناشن  دوخ  لمع  نیا  اب  تفگ و  باوج  ار  وا  غاد  لوتفم  اب  ترضح  دومن ،  نیملـسم  لاملا 

 . تسا نازوس  شتآ  هب  يراتفرگ  و  يدبا ، 
رازه دص  ملق  کی  رد  و  دومن ،  لابقتـسا  یمرگ  هب  وا  زا  هیواعم  و  دیدرگ ،  ماش  دراو  دـش  سویءام  یلع  ياج  یب  ياهاطع  زا  نوچ  لیقع 

 : تفگ دوخ  ینارنخس  رد  وا  دنک ،  فیرعت  هیواعم  یلع و  باحصا  هرابرد  تساوخ  وا  زا  و  دیشخب !  يو  هب  مهرد 
هزور زامن و  هب  مدرم  تسا ،  ادخ  لوسر  رضحم  دننامه  وا  رضحم  مدید  مدیسر ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع روضح  هب  هک  یماگنه  هیواعم !  يا 

 . . . تسا هتفرگ  رارق  ربمایپ  هاگیاج  رد  وا  و  دنلوغشم ،  يزاسدوخ  تدابع و  و 
 . دننک رورت  ار  ترضح  نآ  دنتـساوخ  اهراب  و  دندیگنج ،  ربمایپ  اب  هک  يدارفا  نامه  دنا ،  هتفرگ  ار  وت  رود  نیقفانم  هک  منیب  یم  کنیا  اما 

(109)

راضتحا لاح  رد  ع )   ) یلع دای 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یهدـنامرف اه  هلمح  رثکا  رد  يو  تشاد ،  روضح  نیفـص  گنج  رد  ترـضح  نآ  دـشرا  نارـسفا  زا  لیدـب  هللادـبع  مان  هب  يرگید  صخش 

شهاپس هیواعم و  هک  داد  یم  ناشن  اه  تعاجش  نانچ  نآ  تخات و  یم  رگمتـس  لد و  روک  نمـشد  رب  و  هتفرگ ،  هدهع  هب  ار  قح  نایهاپس 
 ! تخاس یم  بوعرم  ار 

نامهط نب  دوسا  هاگان  تشاد ،  ناج  رد  یقمر  طقف  و  دینارذگ ،  یم  ار  شرمع  رخآ  تاظحل  وا  دش ،  دیهـش  نیفـص  رد  هللادـبع  ماجنارس 
یم تاجن  هکلهم  زا  ار  وت  متسناوت  یم  رگا  دنک ،  تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ :  دمآ و  شرانک  هب  هتخانش و  ار  يو  راضتحا  لاح  رد  یعازخ 

 . وگب نم  هب  يراد  یتیصو  رگا  تسا . . .  هاتوک  متسد  منک  هچ  یلو  مدش ،  یم  دیهش  وت  هارمه  ای  و  مداد ، 
 . وگب دوشگب و  نابز  هللادبع ))  ))

 . . . (( مالسلا ینع  نینمؤملاریما  غلبا  و  هللااب ،  قحلت  وا  قحلا  رهظی  یتح  هعم  لباقت  و  نینمؤملاریما ،  حصانت  ناو  هللا ،  يوقتب  کیصوا  ))
قح دـنوادخ  ات  یگنجب ،  شنمـشد  اب  وا  رانک  رد  و  یـشاب ،  نینمؤملاریما  هاوخ  ریخ  هک :  تسا  نیا  يراکزیهرپ  زا  سپ  وت  هب  نم  شرافس 

 . . . ناسرب نینمؤملاریما  میالوم  هب  ارم  مالس  یسرب ،  تداهش  هب  وت  ریسم  نیا  رد  ای  و  دنک ،  زوریپ  ار 
(110  . ) درک ینادردق  يو  شقن  زا  هدومن و  ماحرتسا  يو  يارب  تشگ ،  هاگآ  لیدب  هللادبع  تداهش  زا  یلع  نوچ 

 ( ع  ) یلع ماما  ناتسود  زا  يا  هنومن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ضرع يدرک ؟  يدزد  ادوسا !  ای  دومرف :  ترضح  دوب ؛ هدرک  يدزد  هک  دندروآ  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  تمدخ  هب  ار  یهایس  مالغ 

راب دومرف :  ترـضح  یلب ،  درک :  ضرع  دسر ؟  یم  مین  گناد و  هب  يا  هدـیدزد  هچنآ  تمیق  دومرف :  مالـسلا ! )  هیلع   ) یلع ای  یلب  درک : 
زا رگید  راـب  ترـضح  نینمؤملاریما !  اـی  یلب ،  درک :  ضرع  منک ؛  یم  عطق  ار  وت  تسار  تسد  ییاـمن  فارتعا  رگا  مسرپ  یم  وت  زا  رگید 

رگید تسد  رب  ار  هدیرب  تسد  ناتشگنا  هایس  مالغ  نآ  دندیرب ؛ ترضح ،  نآ  هدومرف  هب  ار  شتـسار  تسد  درک ؛ فارتعا  وا  دیـسرپ و  يو 
یک ار  تتـسار  تسد  هایـس !  مالغ  تفگ :  دیـسر و  يو  هب  اوکلا  نب  هللادبع  دیکچ ؛ یم  نآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تفر ؛  نوریب  هتفرگب و 

لوسر یـصو  نامدرم و  عیمج  يالوم  نم و  يالوم  نایقتم ،  ياوشیپ  نانمؤملاریما ،  تعاجـش ،  هشیب  ریژه  تیالو ،  هاـش  تفگ :  هدـیرب ؟ 
 . نامزلا رخآ 
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وا یتسود  هک  میوگن  وا  حدم  هنوگچ  تفگ :  ینک ! ؟  یم  وا  يانث  حدـم و  وت  تسا و  هدـیرب  ار  وت  تسد  وا  مالغ !  يا  تفگ :  اوکلا  نبا 
 . لطاب هن  دیرب  قح  هب  ارم  تسد  ترضح ،  نآ  تسا ! ؟  هتخیمآ  نم  تشوگ  نوخ و  اب 

دنتسه یناتسود  ار  ام   : )) دومرف ترـضح  تشاد ؛  ضورعم  دوب ،  هدینـش  هچنآ  دمآ و  مالـسلا )  هیلع   ) ریما ترـضح  تمدخ  هب  اوکلا  نبا 
ینمشد زج  مینک  ورف  ناشیولگ  هب  لسع  رگا  هک  دشاب  یم  ینانمشد  و  دیازفین ،  ام  یتسود  زج  هب  مینک  ناش  هراپ  هراپ  قح ،  هب  انب  رگا  هک 

(( . دیازفین ام 
دوخ هارمه  ار  هایس  مالغ  تفر و  مالسلا )  هیلع   ) نسح ماما  رآ .  زاب  ار  هایس  مالغ  ورب  دومرف :  ار  مالسلا )  هیلع   ) نسح ماما  ترضح ،  سپ 

قح ار  امش  يانث  حدم و  درک :  ضرع  مالغ  ینک ! ؟  یم  نم  يانث  حدم و  وت  مدیرب و  ار  وت  تسد  نم  مالغ !  يا  دومرف :  ترـضح  دروآ ؛
دنکفا و يو  رب  ار  دوخ  يادر  داهن ،  دوخ  ياج  رب  ار  وا  تسد  ترـضح ،  منکن ؟  ای  منک  ار  امـش  حدم  هک  مشاب  هک  نم  دـنک ،  یم  یلاعت 

(111  . ) دنا هدیربن  زگره  ییوگ  هکنانچ  دش ،  تسرد  يو  تسد  لاحلا  یف  دوب ،  دمح  هروس  دنا  هتفگ  یضعب  دناوخ ،  نآ  رب  ییاعد 
 ! ! دندرگ یم  روگب  هدنز  وا  هار  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع ناتسود 

نیا رد  نانآ  و  دش ،  راذگاو  هیبا  نب  دایز  هبعش و  نب  ةریغم  هب  بیترت  هب  هفوک  يرادنامرف  دندیسر ،  تداهش  هب  نوچ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
 . . . دندیزای تسد  یمیظع  عیاجف  هب  دوب  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما نایعیش  زکرم  هک  رهش 

هیواعم رابرد  هب  و  هتسب ،  ریجنز  هب  دوب  نانآ  سءار  رد  يدع  نب  رجح  هک  ار  هعیش  ناسانـشرس  زا  رفن  هدراهچ  تواسق  مامت  اب  هیبا  نب  دایز 
 . دریگب میمصت  نانآ  دروم  رد  يو  دوخ  ات  داتسرف ، 

هب ار  رگید  فصن  و  دنشکب ،  ار  نانآ  فصن  داد :  روتسد  يوما ))   )) رگمتس هفیلخ  دندروآ ،  هیواعم  شیپ  هب  ار  هدش  ریگتسد  هورگ  نوچ 
 . دننادرگرب دایز ))  )) شیپ

 : تفگ هدمآ و  شنارای  رجح و  شیپ  هب  هیواعم  رومءام 
 (( مکانلتق متیبا  نا  مک و  انکرت  متلعف  ناف  هل ! !  نعللاو  یلع  نم  ۀئاربلا  مکیلع  ضرعن  نا  انرما  انا  ))

یم لتق  هب  ار  امش  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک ! !  نعل  ار  وا  هتشادرب و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  تسد  مینک  داهنـشیپ  امـش  هب  هک  میرومءام  ام 
 . میناسر

 . دیهد ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  امش  میراد ،  یمن  رب  یلع  زا  تسد  ام  دنتفگ :  شنارای  رجح و 
ات دـندش ،  زامن  لوغـشم  ار  بش  مامت  نانآ  یلو  دـنداد . . .  رارق  ناشربارب  رد  ار  ناشیاه  نفک  و  دـندنک ،  ار  نانآ  ياهربق  ماگنه  نیا  رد 

 . دیسر ارف  رین  تداهش  هدعو  هدیسر و  نایاپ  هب  بش 
یلیخ یلو  دـناوخ  زامن  هزاجا  لیـصحت  زا  سپ  وا  مناوخب ،  زامن  رگید  تعکر  ود  دـیهد  هزاجا  مرمع  هظحل  نیرخآ  نیا  رد  تفگ :  رجح 
يارب هک  دـینک  رکف  ادابم  ات  ما ،  هدـناوخن  زامن  تعرـس  نیا  هب  زگره  مرمع  رد  دـنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  عیرس 

 . مزادنا یم  ریخءات  هب  ار  مزامن  تداهش  زا  سرت 
نیدب و  دنتـشاذگ ،  روگ  رد  هدنز  ار  ناسح  نب  نمحرلادبع  و  دـندنز . . .  ار  شنارای  زا  رفن  شـش  رجح و  ندرگ  ریـشمش  اب  لاح  نیا  رد 

هار هک  دندرک  تباث  تیناسنا  ناهج  هب  و  دنتشادنرب ،  یلع  تیالو  زا  تسد  یلو  دندیسر ،  تداهش  هب  یهلا  نادرم  نآ  زا  رفن  تشه  قیرط 
(112  . ) تسا مدقم  ناج  دالوا و  لام و  رب  تیالو  قشع  یلع و 

 ! دندروآ رد  ندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  نابز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یم يو  ناـمز  رد  یـسابع  هفیلخ  لـکوتم  تسا .  برع  تاـیبدا  گرزب  ياـملع  زا  تیکـس  نیا  هب  فورعم  قاحـسا  نب  بوقعی  فسوی  وبا 
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 . دیامن میلعت  سیردت و  دی  ؤم  زتعم و  ياه  مان  هب  هفیلخ  نادنزرف  رب  یعیش  گرزب  ملاع  نآ  درک ،  تساوخرد  وا  تسیز ، 
ات دـناسر ،  یبسن  لامک  دـشر و  هب  ار  ناـنآ  و  درک ،  سیردـت  هفیلخ  نادـنزرف  رب  و  تفریذـپ ،  ار  تساوخرد  داهنـشیپ و  نیا  تیکـس  نبا 

 ! درک یم  راختفا  شنادنزرف  دوجو  هب  هفیلخ  هک  ییاج 
هچب هب  ناـنچنآ  وا  داد .  بیترت  يو  مارتـحا  هب  ار  یـسلجم  و  هدومن ،  ینادردـق  وا  زا  و  درک ،  راـضحا  ار  شنادـنزرف  ملعم  يزور  لـکوتم 

ای دـنمرتحم  وت  شیپ  رد  نم  نادـنزرف  منیبـب  وـگب  یتـسار  درک :  لاؤـس  تیکـس  نبا  زا  هک  تسیرگن  یملاـمک  مارتـحا و  هدـید  هب  شیاـه 
! ! ؟ ))  نیسح نسح و   ( )) مالسلا هیلع   ) یلع نادنزرف 

وت نارسپ  اجک و  نینسح  ینک ؟  یم  هسیاقم  تشهب  لها  نارورس  اب  ار  تنادنزرف  وت  لکوتم !  يا  هناقمحا  هسیاقم  هچ  تفگ :  تیکـس  نبا 
بتارم هب  تنادنزرف  وت و  زا  نم  شیپ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مالغ  ربنق  ادخ  هب  دـنگوس  سرپب .  ربنق  نینمؤملاریما  مالغ  زا  القا  ایب  اجک ؟ 

 ! ! تسا رتالاو  رتهب و 
نآ زا  ینادردـق  ضوع  اذـل  دریذـپب و  ار  خـلت  تقیقح  نیا  تسناوتن  وا  و  درک ،  رادـغاد  ار  ربکتم  رورغم و  هفیلخ  بلق  تیکـس  نبا  نخس 

 : داد روتسد  هاگآ  ملعم 
 (( تامف اوملعفف  هافق  نم  هناسل  ولس  ))

 ! (( دیروایب رد  شندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  يوگقح  نابز  ))
(113  . ) دیسر تداهش  هب  تیکس  نبا  و  دندرک ،  ارجا  ار  هفیلخ  رما  گنرد  یب  نارودزم  و 

قبط رد  ار  شناج  و  هدیـسر ،  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  كاپ  دالوا  یلع و  تبحم  هار  رد  نیدتم  هاگآ و  ملاع  نیا  هک  تسا  هظحالم  لباق 
 ! وا تیالو  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  نتـشاذگ  ات  تسا  رت  ناسآ  ناج  زا  نتـشاذگ  هک :  داد  ناشن  شهار  نایهار  هب  و  تشاذگ ،  صالخا 

(114)

دیسرپب نم  زا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دومرف ینارنخس  نمض  رد  درک ،  یم  ینارنخس  مدرم  يارب  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما

 . تفگ مهاوخ  خساپ  دیسرپب  زیچ  ره  زا  دنگوس !  ادخ  هب  مشابن ،  امش  نیب  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  مدرم 
؟  تسا نم  شیر  رس و  رد  وم  رات  دنچ  نینمؤملاریما !  يا  تفگ :  تساخ و  اپ  هب  صاقو  نب  دعس 

 ! درک یهاوخ  نم  زا  ار  لاؤس  نیمه  وت  دوب  هدومرف  نم  هب  ادخ  لوسر  متسود  مسق !  ادخ  هب  دومرف :  ترضح 
هناخ رد  هدرک و  هنال  یناطیـش  وت  شیر  رـس و  يوم  ره  نب  رد  نادب  ردق  نیمه  يریذپ ،  یمن  نم  زا  میوگب  ار  تقیقح  رگا  دومرف :  هاگنآ 

هار اپ  تسد و  راهچ  رس  رب  هک  دوب  یکدوک  تقو  نآ  رد  دعس  رمع  دشک .  یم  ار  نیسح  مدنزرف  هک  تسا  دعس ) نب  رمع   ) يا هلاسوگ  وت 
(115  . ) تفر یم 

 ! دیوگ یم  ع )   ) یلع زا  رمع  یتقو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . درک هاگن  بقع  هب  كانسرت  تشگرب  رمع  مدوب ،  باطخ  نب  رمع  هارمه  يزور  دنک ،  یم  لقن  لئاووبا 

؟  يدیسرت ارچ  متفگ : 
؟  ینیب یمن  ار  ناگشیپ  متس  نارگ و  نایغط  هدنبوک  ناعاجش و  فوفص  هدنفاکش  هدنشخب ،  ناسنا  هدنرد ،  ریش  رگم  وت !  رب  ياو  تفگ : 
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 . تسا بلاط  یبا  نب  یلع  وا  متفگ : 
 : تفگ متفر ،  کیدزن  میوگب ،  وت  يارب  یلع  ینامرهق  تعاجش و  زا  ایب  کیدزن  يا !  هتخانشن  یبوخ  هب  ار  وا  امش  تفگ : 

وا دوش ،  هتـشک  ام  زا  مادـک  ره  تسا و  هارمگ  وا  دـنک ،  رارف  ام  زا  سک  ره  مینکن و  رارف  هک  میتسب  نامیپ  ربماـیپ  اـب  دـحا ،  گـنج  رد  - 
رگیدکی هب  رگشل  ود  ره  دش ،  رو  هلعـش  گنج ،  شتآ  هک  یماگنه  تسوا .  تسرپرـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  دیهش 

يروط هب  دندرک ،  هلمح  ام  هب  هتسد  هتسد  دنتـشاد ،  رایتخا  رد  وجگنج  رفن  دص  مادک  ره  هک  روالد ،  هدنامرف  دص  ناهگان  دندرب .  موجه 
هک مید  ار  یلع  هاگان  دنام .  ناشیا  اهنت  گنج  نادیم  رد  میدرک .  رارف  نادـیم  زا  یگتفـشآ  لامک  اب  میداد و  تسد  زا  ار  یگنج  ناوت  هک 
 ، دید همدص  هسام  زا  ام  همه  نامـشچ  دیـشاپ ،  ام  تروص  هب  تشادرب  نیمز  زا  هسام  يرادقم  تسب ،  ام  رب  ار  هار  نکفا ،  هجنپ  ریـش  دننام 

؟  دیزیرگ یم  منهج  يوس  هب  ایآ  دینک ؟  یم  رارف  اجک  هب  امش  يور  داب  هایس  تشز و  دز ،  دایرف  هنانیگمشخ 
تعیب امـش  دز :  دایرف  دیکچ ،  یم  نوخ  نآ  زا  هک  دوب  يا  هحلـسا  شتـسد  رد  رابنیا  درک و  هلمح  ام  رب  رگید  راب  میتشگنرب .  نادـیم  هب  ام 

 . دیتسه ندش  هتشک  هب  نارفاک  زا  رتراوازس  امش  ادخ  هب  دنگوس  دیتسکش ،  ار  تعیب  دیدرک و 
نیقی نوخ .  زا  رپ  هلایپ  ود  هیبش  ای  دیـشک و  یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ  هک  دندوب  نوتیز  لعـشم  ود  دننام  ییوگ  مدرک ،  هاگن  شیاه  مشچ  هب 

 : متفگ متفاتش و  شیوس  هب  رتدوز  باحصا  همه  زا  نم  دشک ،  یم  ار  ام  همه  دیآ و  یم  ام  فرط  هب  مدرک 
رارف تراسخ  دیدج ،  هلمح  و  دنروآ ،  یم  هلمح  یهاگ  دننک و  یم  رارف  یهاگ  گنج  رد  اه  برع  ار !  ادـخ  ار !  ادـخ  نسحلاوبا !  يا  - 

 . دننک یم  ناربج  ار 
هیلع  ) یلع تبیه  زا  زور  نآ  هک  یـشحو  نآ  هراومه  نونکاـت ،  تقو  نآ  زا  دـینادرگرب .  نم  زا  ار  شا  هرهچ  درک و  لرتنک  ار  دوخ  اـیوگ 

(116  ! ) ما هدرکن  شومارف  زگره  هتسشن ،  ملد  رب  مالسلا ) 

 ( ع  ) یلع تیملعا  هب  رکبوبا  تافارتعا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یلع تاجاجتحا  هژیو  هب  مدرم  تاـضارتعا  راـشف  ربارب  رد  و  درک ،  بصغ  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما زا  ار  تفـالخ  دنـسم  رکبوبا  نوچ 

 : تفگ مدرم  هب  باطخ  دمآ و  دجسم  هب  سپس  و  تسب ،  مدرم  يو  هب  ار  شدوخ  هناخ  رد  تفرگ ،  رارق  مالسلا )  هیلع  )
 (( مکیف یلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا  ینولیقا  ))

(117  . ) تسا امش  نایم  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  یلاح  رد  متسین  امش  لضفا  رترب و  نم  دینک ،  اهر  ارم  دینک ،  اهر  ارم 
هنیدم دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  يدوهی  دنمـشناد  کی  هک  تسا  هدمآ  کلام  نب  سنا  زا  یثیدح  رد  و 

 . دنا هدروآ  رکبوبا ))  )) روضح هب  ار  وا  درک ،  لا  ؤس  ربمایپ  یصو ))   )) زا نوچ  و  دش ، 
یم هچ  ره  تفگ :  رکبوبا  دـیوگ :  باوج  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  رگید  سک  وا  یـصو  ای  ربمایپ و  زج  هک  مراد  یتـالاؤس  نم  تفگ :  يدوهی 

 . نک لا  ؤس  یهاوخ 
 ! ! دناد یمن  ار  نآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  و  تسین ،  وا  دزن  رد  هچنآ  زا  و  تسین ،  ادخ  يارب  هک  يزیچ  زا  هد  ربخ  ارم  يدوهی : 

ار يو  درک  دصق  هاگنآ  تسا و  نید  یب  دارفا  تالاؤس  اهنیا  تفگ :  درک و  مهتم  ار  يدوهی  اروف  دـیدن ،  نادـیم  درم  ار  دوخ  نوچ  رکبوبا 
 . دیامن هیبنت 

 ( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  ای  دییوگب و  ار  شباوج  ای  دیدرکن ،  فاصنا  يدوهی  درم  اب  تفگ :  رکبوبا  هب  باطخ  سابع  نبا 
 . . . درک اعد  ار  وا  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم  اریز  دیور ، 

 : دومرف وا  باوج  رد  ترضح  دنتخاس .  حرطم  ار  يدوهی  لا  ؤس  هدمآ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع هناخ  هب  ناهارمه  يدوهی و  رکبوبا و 
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شیوخ يارب  وا  هک  یلاح  رد  تسا ))  ادـخ  دـنزرف  ریزع   )) دـیئوگ یم  هک  تسا  اه  يدوهی  امـش  هدـیقع  دـناد  یمن  ادـخ  هک  ار  هچنآ  اـما 
 . تسین لئاق  يدنزرف 

 . درادن دوجو  اهنیا  ادخ  دزن  هک  تسا  متس  ملظ و  ناتمود  لاؤس  دروم  رد  و 
تسا اّربم  نآ  زا  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  اتمه  کیرش و  نآ  تسین ؟  ادخ  يارب  هک  تسیچ  نآ  دیا  هدیـسرپ  موس  لاؤس  رد  هک  نیا  اما  و 

.
ادمحم نا  دهشاو  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهشا   : )) تفگ هدوشگ و  تداهـش ))   )) راهظا هب  نابز  دینـش ،  ار  تسرد  اه  باوج  نیا  يدوهی  نوچ 

 (( هللا لوسر  یصو  کنا  دهشاو  هللا ،  لوسر 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع نیـسحت  هب  نابز  یلاحـشوخ  يداش و  اب  دـندرک ،  یم  اشامت  ار  هنحـص  نیا  رـضاح  ناناملـسم  رکبوبا و  هک  یلاح  رد 

 : دنتفگ قافتالاب  دندوشگ و 
 ! (( برکلا جرفم  ای  یلع !  ای  ))

(118  ! ) يدرک فرطرب  ام  زا  ار  اه  هصغ  اه و  مغ  هک  يراوگرزب  درم  يا  یلع !  يا 
(119  . ) دندرک دییءات  دوخ  رب  ار  يو  تلیضف  یملع و  تمظع  قیرط  نیدب  و 

دنک یم  دییءات  ار  ع )   ) یلع تیملعا  رمع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ترـضح نآ  رـضحم  زا  و  هدومن ،  فارتـعا  مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤـملاریما تیحجرا  تیملعا و  هب  فـلتخم ،  دراوـم  رد  باـطخ و  نب  رمع 

 . تسا هدومن  ضیف  بسک 
 : مینک یم  هراشا  یناث  هفیلخ  تافارتعا  زا  هنومن  دنچ  هب  دوخ ،  ثحب  زا  شخب  نیا  رد  ام 

نیتفی ال   )) و ( 121  () مالـسلا هیلع   ) نسحلا وبا  اهل  سیل  ۀلـضعمل  تیقب  ال   )) و ( 120 (() رمع کلهل  یلع  ول ال   : )) باـطخ نب  رمع  لاـق  ))
ال  )) و ( 124  ! (() نسحلا ابا  ای  اهیف  تسل  ضراب  هللا  یناـقبا  ـال   )) و ( 123  (() یلع مک  اـضقا   )) و ( 122 (() رضاح یلع  دجـسملا و  یف  دحا 

(126  (() یبنج یلا  نسحلاوبا  الا و  ةدیدش  یب  لزنت  مهللءا ال   )) و ( 125  (() یلع ای  كدعب  هللا  یناقبا 
 : دیوگ یم  رمع  اهنآ -  هرامش  بیترت  هب  اهزارف -  نیا  رد 

 ! ! دیدرگ یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 
 . دشاب هتشاد  روضح  یلع  هک  نیا  رگم  مشابن  یلکشم  چیه  رد  نم 

 . دهد يوتف  دجسم  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع روضح  اب  درادن  قح  سکچیه 
 . تسا رتاناد  همه  زا  یلع  تواضق  رد 

 . درادن هگن  وت  زا  دعب  ارم  ادخ  یلع !  ای 
 . دشاب مرانک  رد  یلع  هک  نیا  رگم  ناسرن ،  یلکشم  نم  يارب  ادنوادخ ! 

راوگرزب نآ  يرترب  حیرـص  روط  هب  هک  ترـضح ،  نآ  لیاضف  یملع و  تلزنم  هب  تسا  رمع  تافارتعا  زا  يدودعم  رایـسب  ياه  هنومن  اهنیا 
(127  . ) دهد یم  ناشن  نارگید  رب  ار 

 ( ع  ) یلع تیملعا  هب  موس  هفیلخ  فارتعا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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زا ار  يو  شا  هنیرید  تداسح  رورغ و  و  هتـشادن ،  هنـسح  هطبار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  اب  دـنچ  ره  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ 
 ، دـنا هدوزفا  هلـصاف  نیا  هب  و  هتفرگ ،  ار  وا  رود  رگید  يوس  زا  زین  نایوما  هتـسد  راد و  و  تسا ،  هتخاـس  مورحم  روضح  نآ  راشرـس  مولع 
ار دوخ  لکشم  هدومن ،  زارد  مالسلا )  هیلع   ) یلع يوس  هب  تسد  هک  دش  ثعاب  یـسایس  یعامتجا و  ياهترورـض  يدودعم  دراوم  رد  یلو 

 . دزاس فرط  رب 
 ، دوب هلماح  تشاد و  رهوش  ریـسا  نز  نوچ  و  دندرک ،  رارقرب  عورـشمان  هطبار  دـندوب ،  هدرب  هک  ریـسا ،  درم  نز و  رفن  ود  نامثع  نامز  رد 

نامثع و  دنتشاد ،  اعدا  راکانز  درم  نآ  مه  و  نز ،  رهوش  مه  دازون ،  دروم  رد  دروآ ،  ایند  هب  يا  هچب  رسپ  و  دیـسر ،  ارف  وا  نامیاز  ماگنه 
 : دندومرف ترضح  هدومن و  هعجارم  نایقتم  يالوم  هب  ماجنارس  دنام .  زجاع  هلءاسم  باوج  زا 

سپس ( 128  . (( ) تسا یگنـس  راکانز  يارب  و  تسا ،  ردپ  لام  هچب   )) دندومرف هک  منک  یم  مکح  ادـخ  لوسر  دـننامه  نانآ  نایم  رد  نم 
(129  . ) دندز هنایزات  هاجنپ  درم  نز و  نآ  زا  مادک  ره  هب  داد  روتسد 

یم ثرا  ياعدا  نز  و  دوب ،  هتفر  ایند  زا  نز  هدـع  لاح  رد  درم  سپـس  و  دوب ،  هداد  قالط  ار  شنز  يدرم  هک  رگید  همـصاخم  کـی  رد  و 
 . دومن لکشم  عفر  تساوخ  رد  دیناسرن و  یلع  عالطا  هب  ار  عوضوم  و  دنک ! !  نایب  ار  هلءاسم  مکح  تسناوتن  هفیلخ  درک ، 

 : دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع
 . . . (( هثرت ضیح و  ثالث  اهقلط  نا  دعب  ضحت  مل  اهنا  فلحت  ))

 . دربب ثرا  ناوت  یم  تروص  نآ  رد  تسا و  هدیدن  ضیح  نوخ  راب  هس  قالط  زا  دعب  هک  دروخب  دنگوس  شیاعدا  تابثا  يارب  دیاب  نز 
 ، رگید ساسح  دروم  کی  رد  هرخالاب  و  ( 130) درب ثرا  شیافوتم  رهوش  زا  و  دروخ ،  دـنگوس  تیفیک  نامه  هب  شدوخ  ياعدا  يارب  نز 
 ، تسا بذعم  ربق  ملاع  رد  نیا ،  هک :  دیراد  داقتعا  امش  تفگ :  دروآ و  نامثع  روضح  هب  و  هتفرگ ،  تسد  هب  ار  يا  هدرم  همجمج  يدرم 

 . منک یمن  ساسحا  نآ  زا  یترارح  نیرتکچوک  هک  یلاح  رد  مراذگ ،  یم  نآ  يور  رب  ار  دوخ  تسد  نم  و 
 . . . داتسرف مالسلا )  هیلع   ) یلع لابند  هب  مامت  عضاوت  اب  و  تشادن ،  یباوج  هنوگچیه  نامثع 

ترضح دوب ،  هدش  هریخ  راضح  مامت  نامثع و  نارگن  نامشچ  هک  یلاح  رد  دندروآ ،  ار  یگنس  تیربک و  صوصخم  بوچ  دومرف :  یلع 
درم نآ  راذـگب ،  بوچ  گنـس و  يور  ار  دوخ  تسد  تفگ :  لـئاس  درم  هب  تخاـس و  رادـیدپ  ار  یـشتآ  و  دز ،  گنـس  هب  ار  بوـچ  نآ 

 . درک تعاطا 
؟  ینک یم  ساسحا  اهنآ  رد  ار  ترارح  رثا  هعفد  نیا  ایآ  دومرف :  لاؤس  ترضح 

 . . . یلب تفگ :  یگدنمرش  مامت  اب  درم 
 (( نامثع کلهل  یلع  ول ال  ))

(131  . ) دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا 
زا ار  دوخ  یملع  لکـشم  هدومن و  دـییءات  ار  یلع  تیملعا  زین  موس  هفیلخ  هک  دـناسر  یم  دـش  رکذ  هک  یخیرات  ياـیاضق  زا  هنومن  ود  نیا 

(132  . ) تسا هتخاس  یم  فرطرب  وا  قیرط 

 ( ع  ) یلع ناج  هب  ماجرفان  دصق  ءوس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یمومع و عماجم  رد  شیاه  هجاـحم  اـه و  ثحب  رد  و  تخادرپ ،  هزراـبم  هب  لوقعم  روط  هب  شتفـالخ  بصغ  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

 . . . دوب دوهشم  ناملسم  مدرم  نایم  رد  نآ  لمعلا  سکع  و  درک ،  موکحم  ار  هفیلخ  یصوصخ 
تهج نیا  زا  دیامن ،  يریگولج  مدرم  قوقح  عییـضت  عرـش و  فالخ  تامیمـصت  زا  ار  وا  ات  تشادـن  يوق  نامیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هفیلخ 
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لمحت ار  يو  دوجو  و  داد ،  یم  ناـشن  تیـساسح  دوب ،  ریظن  یب  لـیاضف  همه  نآ  ياراد  هک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  هب  تبـسن 
 ! ! درک یمن 

هداد عالطا  شا  هتسد  راد و  هفیلخ و  هب  و  تفرگ ،  ماجنا  یفخم  روط  هب  شتیصو  هب  انب  هک  ترضح  نآ  نفد  مالسلاامهیلع و  همطاف  تافو 
يراک امش  دنتفگ :  و  دیدرگ ،  تفالخ  هاگتسد  هب  نانآ  ضارتعا  و  مدرم ،  ناوارف  هودنا  ثعاب  دیدرگ ،  ماجنا  نفد  مسارم  هنابـش  و  دشن ، 

(133  . ) دورب ایند  زا  امش ،  زا  یتحاران  رپ و  لد  اب  ربمایپ  رتخد  هناگی  هک  دیدومن 
ربق شبن  تفرگ  میمصت  ناشدوخ  هتفر  داب  هب  تیثیح  ناربج  يارب  مود  هفیلخ  و  دوزفا ،  تفالخ  هاگتـسد  توادع  تدش  رب  زین  نایرج  نیا 

دنگوس ادـخ  هب  دومرف :  نینمؤملاریما  یلو  ددرگ ،  ماـجنا  هفیلخ  قیرط  زا  هریغ  زاـمن و  مسارم  و  هدروآ ،  نوریب  ار  همطاـف  رکیپ  و  هدومن ، 
دهاوخن لمحت  عوضوم  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  دندرک  نیقی  نانآ  و  منک . . .  یم  باریـس  امـش  نوخ  اب  ار  نیمز  تروص  نیا  رد 

 . . . دندرک يزیر  یپ  ار  یکانرطخ  هئطوت  هتسشن و  بقع  هب  ییوربآ  یب  اب  اذل  و  درک . . . 
 : دنتفگ وا  هب  دندومن و  راضحا  ار  دیلو  نب  دلاخ  هنامرحم ،  قوف  هسلج  کی  رد  رمع  رکبوبا و 

لماک يرایشوه  اب  ار  نآ  هک  نک  تقد  یلو  دنک ،  راذگاو  وت  هب  ار  یگرزب  رایسب  راک  هک  دنک  یم  باجیا  تفالخ  هاگتسد  تینما  دلاخ ! 
 . یهد ماجنا 

 ! ! دشاب یلع  نتشک  هچ  رگا  منک ،  یم  تعاطا  دیهد ،  نامرف  هچ  ره  امش  دیلو :  نب  دلاخ 
 ! تسین نیا  زج  ام  رظن  رمع : 

؟  ددرگ ارجا  امش  نامرف  نیا  يراد  تسود  عقوم  هچ  دلاخ : 
 . هد ماجنا  رتعیرس  هچ  ره  ار  دوخ  تیرومءام  متفگ ،  ار  زامن  مالس  نوچ  ریگ و  رارق  وا  رانک  رد  و  ایب ،  زامن  هب  حبص  زامن  ماگنه  رکبوبا : 
هناخ هب  ورب  تفگ :  شزینک  هب  درک  یم  شوگ  هدرپ  تشپ  زا  ار  نانآ  نانخس  و  دوب ،  رکبوبا  رسمه  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  ماگنه  نیا  رد 

تیعمج نیا  ینعی  نیحـصانلا ))  نم  کل  ینا  جرخاف  كولتقیل  کب  نورمتءای  ءالملا  نا   : )) هک ناوخب  ار  هیآ  نیا  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
(134  . ) متسه وت  هاوخ  هریخ  نم  هک  وش  جراخ  اروف  دنا  هتسشن  تروشم  هب  وت  نتشک  يارب 

(135 ( ؟  دوب دهاوخ  یسک  هچ  نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  هدنشک  دومرف :  رطاخ  نانیمطا  اب  نینمؤملاریما  دناسر ،  ار  ماغیپ  زینک  نوچ 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع رانک  رد  شریشمش  اب  هک  یلاح  رد  دیلو  نب  دلاخ  و  تفرگ ،  هدهع  هب  ار  نآ  تماما  هفیلخ  و  دش ،  رازگرب  حبـص  زامن 

 . . . دیدرگ رکبوبا  مکیلع  مالسلا  نتفگ  زامن و  نتفای  نایاپ  رظتنم  دوب ،  هتفرگ  رارق 
ار راک  هجیتن  و  دـینارذگ ،  یم  شنهذ  نالوج  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نتـشک  و  مدرم ،  شروش  راـک و  تبقاـع  هفیلخ  رگید ،  يوس  زا 

 : تفگ ماجنارس  درک ،  یم  رارکت  زامن  دهشت  بترم  و  دیجنس ،  یم 
 . دیناسر نایاپ  هب  هتفگ و  ار  زامن  مالس  زا  دعب  و  دهدن .  ماجنا  ما ،  هداد  روتسد  يو  هب  هک  ار  هچنآ  دلاخ  ینعی  هترما  ام  دلاخ  نلعفی  ال 

؟  دوب هداد  روتسد  یتیرومءام  هچ  هب  ار  وت  رکبوبا  تفگ :  دلاخ  هب  باطخ  مالسلا )  هیلع   ) یلع
 ! ! وت نتشک  دلاخ : 

؟  يداد یم  ماجنا  ار  تیرومءام  نیا  ایآ  مالسلا : )  هیلع   ) یلع
 ! ! متشک یم  ار  وت  دوب ،  هدرکن  ضقن  ار  شروتسد  مالس  زا  شیپ  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب  یلب ،  دلاخ : 

 ، داد تسد  زا  ار  هکـسام  هوق  و  درک ،  سجن  ار  شیاهـسابل  وا  داد ،  راشف  ار  دیلو  نب  دلاخ  يولگ  شکرابم  تسد  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
تفالخ هاگتسد  ياه  هئطوت  و  دندرک ،  یم  هیرگ  رـضاح  مدرم  دز ،  یم  اپ  تسد و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع راشف  ریز  دلاخ ))  )) هک یلاح  رد 

 . . . دندومن یم  موکحم  ار 
 . دشک یم  ار  دلاخ  مالسلا )  هیلع   ) یلع مسق  ادخ  هب  تفگ :  یم  رمع  و  تسا ،  وت  موش  رکف  هجیتن  ییاوسر  نیا  رمع !  تفگ :  یم  رکبوبا 
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 . . . تشادنرب دلاخ  زا  تسد  یلع  دندرک  سامتلا  هچ  ره  مدرم  و  . . 
سابع دنزاس .  فرصنم  دلاخ  نتشک  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يو  قیرط  زا  ات  دنداتـسرف ،  بلطملادبع  نب  سابع  لابند  هب  رمع  رکبوبا و 

زا تسد  ربق  نیا  بحاص  هب  ار  وت  درک :  ضرع  و  هتخاس ،  هجوتم  ربمایپ  ربق  هب  ار  ترـضح  و  دـمآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ربماـیپ و  يومع 
 . دیشک رانک  ار  دوخ  و  تشادرب ،  ار  دوخ  تسد  مالسلا )  هیلع   ) یلع رادرب .  دلاخ 

 ( مالـسلا هیلع   ) یلع تیامح  هب  نادنزرف  نانز و  هلان  هجـض و  اب  هارمه  هدیـشک ،  ار  اهریـشمش  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ناتـسود  مشاه و  ینب 
 . . . تخاس مارآ  ار  همه  ترضح  یلو  هتساخرب ، 

نانآ تیحالص  مهد  هک  تسا  مود  لوا و  يافلخ  گرزب  تابویع  زا  یکی  تسا ،  هدمآ  هعیش  ياهباتک  رد  رت  لصفم  روط  هب  هک  هیضق  نیا 
(136  . ) دیامن یم  لقن  رکبوبا  نعاطم ))   )) زا یکی  ناونع  هب  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  و  دهد ،  یم  ناشن  ار 

خیرات ناقمحا  زا  يا  هنومن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هحلط و نم  ینک  یم  نامگ  تفگ :  هدـمآ و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع روضح  هب  طوح  نب  ثراح  ماـن  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 

! ؟  مناد یم  لطاب  ار  هشیاع  ریبز و 
شباوج رد  ترضح  دیشاب ! !  یم  لطاب  يرگید  نآ  و  قح ،  کیمادک  مناد  یمن  و  مراذگ ،  یمن  قرف  نانآ  وت و  نیب  نم  هک  نیا  زا  هیانک 

نیا و  يور !  دارفا  دوخ  غارـس  هب  اـهنآ  صیخـشت  يارب  یهاوخ  یم  وت  يا ،  هدـش  هابتـشا  راـچد  لـطاب  قح و  صیخـشت  رد  وـت  دـندومرف : 
غارس هب  صاخشا  ییاسانش  رد  دیاب  هکلب  تسین ،  حیحص  لطاب  قح و  ياهرایعم  غارس  هب  صاخشا  ییاسانش  رد  دیاب  هکلب  تسین ،  حیحص 

 . یهد زیمت  اطخ  زا  ار  باوص  حیحصان و  زا  ار  حیحص  قیرط ،  نیا  زا  یباتشب و  لطاب  قح و  ياهرایعم 
 ! ! ددرگ یمن  یسایس  لئاسم  لخاد  و  هدومن ،  نالعا  یفرط  یب  هار  هک  مور  یم  صاقو  دعس  هللادبع و  لابند  هب  نم  تفگ :  ثراح 

يوریپ نانآ  حیحـصان  هار  زا  هنوگچ  وت  دـنا ! !  هدرکن  مایق  لطاب  دـض  رب  و  هدومنن ،  ینابیتشپ  تقیقح  قح و  زا  نانآ  دـندومرف :  ترـضح 
 ! ! ییامن یم 

زا و  تفرگ ،  شیپ  ار  ارحص  هار  هدیرخ و  دنفسوگ  سءار  دنچ  صاقو  دعـس  نامثع ،  لتق  زا  سپ  هک :  تسا  هدمآ  رفن  ود  نآ  تالاح  رد 
 ! ! دش لوغشم  یناپوچ  هب  هدومن و  يراددوخ  نینمؤملاریما  اب  تعیب 

یب هار  ادخ  لوسر  رسمه  هصفح  شرهاوخ  تیامح  ریز  و  هتسکش ،  ار  دوخ  تعیب  سپـس  و  درک ،  تعیب  ترـضح  نآ  اب  رمع  هللادبع  یلو 
 ! ! داد حیجرت  نینمؤملاریما  یعامتجا  ماظن  رب  ار  ینیشن  هناخ  و  تفرگ ،  شیپ  ار  یفرط 

رمع هللادـبع  دز و  راد  هب  ار  ریبز  هللادـبع  داد ،  خر  هکم  رد  هک  یگنج  رد  فـسوی  نب  جاـجح  هکنیا  اـت  دـینارذگ  یم  لاوـنم  نـیمه  رب  وا 
 : تفگ ودب  هدمآ و  جاجح  لزنم  هب  هاگنابش 

 (( . تسا هدرمن  ناملسم  دسانشن ،  ار  شیوخ  نامز  ماما  دورب و  ایند  زا  سک  ره   : )) دومرف هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 
يو اب  هک  یلاح  رد  جاجح  منک !  تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  کنیا  مه  میامن ،  تعیب  ناورم  کلملادبع  يارب  وت  قیرط  زا  ما  هدمآ  کنیا 

 ! ! نک تعیب  میاپ  اب  متسد  ياج  هب  ایب  تفگ :  هدومن و  زارد  ار  شیاپ  ماگنه  نیا  رد  درک ،  یم  دروخرب  یمارتحا  یب  ریقحت و  اب 
! ؟  ییامن یم  مریقحت  هدومن و  بدا  هئاسا  نم  هب  ارچ  تفگ :  رمع  هللادبع 

! ؟  دوبن نامز  ماما  وا  ایآ  يدرکن ؟  تعیب  وا  اب  ارچ  دوبن ؟  ماما  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  اـیآ  ناداـن !  قمحا  يا  تفگ :  جاـجح 
اجنیا هب  راد  هبوچ  نیا  ار  وت  هکلب  يا !  هدماین  اجنیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  تعیب و  يارب  وت  ادـخ  هب  دـنگوس 

(137  ! ! ) يا هدش  دراو  سرت  زا  و  هدیناشک ، 
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نانز یلمحت  یب  تداسح و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
مرکف هک  مراد  يریغص  رتخد  یلو  مور  یم  ایند  زا  نم  تفگ :  يرگید  هب  شتافو  ماگنه  ود  نآ  زا  یکی  هک  دندوب ،  تسود  مه  اب  رفن  ود 

 . ییامن تیبرت  و  هدومن ،  تبقارم  يو  زا  بوخ  هک  مراپس  یم  وت  هب  ار  وا  تسا ،  هتخاس  تحاران  ار 
اذل و  هداتفا ،  تشحو  هب  رتخد  لامک  لامج و  زا  درم  نآ  نز  دیـسر . . .  یئابیز  لامج و  هب  و  دش ،  گرزب  شردپ  تسود  هناخ  رد  رتخد 

 ، هیاسمه نانز  کمک  هب  شتـشگنا  اب  و  تخاـس ،  گـنهآ  مه  دوخ  اـب  ار  اـه  هیاـسمه  ناـنز  دوب ،  هتفر  ترفاـسم  هب  شرهوش  هک  يزور 
همانرب کی  اب  تشگرب ،  رفـس  زا  شرهوش  نوچ  و  درک ! !  لیاز  دوب ،  هتـشاذگ  تناما  هب  يو  راـیتخا  رد  هک  ار  هراـچیب  رتخد  نآ  تراـکب 

 ! ! دومن یفرعم  دوهش  ناونع  هب  ار  نانز  نامه  و  هتخاس ،  مهتم  تفع  فالخ  هب  ار  رتخد  هدش  باسح  يزیر 
یلع ترضح  تساوخ ،  کمک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  هدنام و  زجاع  يرواد  زا  وا  و  دش ،  هدیـشک  باطخ  نب  رمع  نامز  هفیلخ  هب  هیـضق 

دییءات رد  دـهاش  ناونع  هب  ار  اه  هیاسمه  نامه  زین  نز  درک و  بلط  هنیب  دـهاش و  نز  زا  و  هتـسشن ،  تواضق  دنـسم  رد  زین  مالـسلا )  هیلع  )
 . دومن یفرعم  شماهتا 

یقاتا رد  هناگادج  ار  نانز  زا  کی  ره  سپس  و  داد ،  رارق  دوخ  يوربور  دیشک و  ماین  زا  ار  شریـشمش  ماگنه  نیا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
لودع شلوا  نانخـس  زا  يو  یلو  دـیوگب ،  ار  تقیقح  دیـسرپ  درم  نامه  نز  زا  ادـتبا  و  هدومرف ،  همکاحم  هب  عورـش  و  هدومن ،  تشادزاب 

 . تشگزاب هاگتشادزاب  هب  و  درکن ! ! 
 : دومرف ترضح  دندروآ ،  ار  لوا  دهاش  سپس 

تـسار رگا  وـت  تفر . . .  تفگ و  ار  ینانخـس  درم  نآ  نز  تسا ،  نم  ریـشمش  نیا  و  متـسه ،  بلاـط  یبا  نب  یلع  نـم  یـسانش ؟  یم  ارم 
 ! ! منک یم  يراج  ار  تنوخ  ریشمش  نیا  اب  ییوگن 

؟  یهد یم  ناما  نم  هب  نینمؤملاریما !  يا  تفگ :  رمع  هب  باطخ  دیدن ،  دوخ  لاح  دعاسم  ار  عاضوا  نوچ  نز 
 . وگب تسار  نزب و  ار  تفرح  دومرف :  مالسلا )  هیلع   ) یلع

و دنک ،  جاودزا  يو  اب  ماجنارـس  شرهوش  هک  دیـسرت  دـید ،  ار  رتخد  لامج  ییابیز و  نوچ  نز  نآ  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو  تفگ :  نز 
 . درک لیاز  ار  وا  تراکب  شتشگنا  اب  ام ،  کمک  هب  و  دیناروخ ،  بارش  وا  هب  اذل 

مدرک فشک  ار  تقیقح  هتخادنا و  هلصاف  دوهش  نایم  هک  متسه  یسک  نیلوا  یبن ،  لایناد  زا  دعب  نم  ربکا  هللا  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
نییعت نانآ  یگمه  يارب  مهرد  دصراهچ  زین  تیانج  نآ  يارب  و  دندز ،  فذق  دح  ناونع  هب  هنایزات  داتشه  نز  يارب  داد :  روتـسد  هاگنآ  ، 

 ! دیامن جاودزا  رتخد  نآ  اب  و  هداد ،  قالط  ار  نز  نیا  درم  دنداد  روتسد  سپس  دندومرف و 
؟  تسیچ لایناد  نایرج  نسحلااباای !  تفگ :  رمع 

 : درذگ یم  ناترظن  زا  راصتخا  هب  هک  تشاد  نایب  احورشم  ار  نآ  ترضح 
ود هک  دوب  یهاشداپ  وا  نامز  رد  دوب ،  هتفرگ  هاـنپ  ینز  ریپ  رهم  رپ  شوغآ  رد  دوب ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رداـم  ردـپ و  نوچ  لاـیناد ))  ))

 . . . نیدتم لامج و  اب  رایسب  تشاد  ینز  زین  درم  نآ  و  دوب ،  حلاص  نیما و  یلیخ  هک  دنتشاد  یقیفر  اه  یضاق  نآ  تشاد و  یضاق  رفن 
 . . . دندرک یفرعم  ار  دوخ  قیفر  نانآ  تسا . . .  زاین  دروم  نیما  راکتسرد و  يدرم  تفگ :  اه  یضاق  نآ  هب  باطخ  هاشداپ  يزور 

طلـسم شا  هناخ  هب  ار  اهگرگ  قیرط  نیدب  و  دیـشاب !  اشوک  ما  هداوناخ  روما  رد  تفگ :  اه  یـضاق  هب  باطخ  ترفاسم  ماگنه  نیدـتم  درم 
 . تخاس

هدش وا  نز  قشاع  هار  نیا  زا  و  دندمآ . . .  یم  شلزنم  رد  رب  وا  هداوناخ  هب  یشکرس  کمک و  يارب  ناشقیفر ،  ترفاسم  زا  سپ  اه  یـضاق 
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 ! ! دندرک توعد  فالخ  لمع  هب  ار  وا  و 
دامتعا شیاه  یـضاق  هب  نوچ  هاشداپ  تسا .  هدرک  انز  نز  نالف  هک  دـنداد  تداهـش  غورد  هب  نانآ  درواین ،  رب  ار  نانآ  هتـساوخ  نز  نوچ 

فرط زا  و  دریگ ،  ماجنا  زور  هس  زا  سپ  دح  يارجا  هک  دومن  شرافـس  یلو  تشگ ،  رثءاتم  ادـیدش  هتفریذـپ و  ار  نانآ  تداهـش  تشاد ، 
 ! ! دندرگ هدامآ  زور  هس  زا  سپ  نیعم  لحم  رد  هدباع  نز  نالف  راسگنس  يارب  هک  دش  نالعا  هاشداپ 

ياه هچب  اب  ار  لایناد  هتفر و  نوریب  ریزو  موس  زور  ماجنارـس  دـشن ! !  ادـیپ  يا  هراچ  یلو  درک ،  یم  تروشم  هراب  نیا  رد  ریزو  اـب  هاـشداپ 
وت و  مشاب ،  هاشداپ  ناونعب  نم  دیئایب  تفگ :  یم  اه  هچب  ریاس  هب  لایناد  يزاب  نآ  رد  و  دندوب ،  لوغـشم  يزاب  هب  هک  هدومن  هدهاشم  رگید 

ار اه  یضاق  و  تشاذگ ،  شلباقم  دوب ،  هدرک  تسرد  ین  زا  هک  ار  شریشمش  سپس  دنـشاب ،  دهاش  یـضاق  رفن  ود  نآ  و  هدباع ،  نز  نالف 
رداص ار  یـضاق  ود  نآ  مادعا  مکح  دندادن ،  تداهـش  تروص  کی  هب  ود  نآ  نوچ  و  دیناشک ،  همکاحم  هب  ار  اهنآ  و  درک ،  ادـج  مه  زا 

 . . . درک
روط هب  هدومن و  راضحا  ار  اـه  یـضاق  هماـنرب  ناـمه  قبط  هاـشداپ  و  دـیناسر ،  هاـشداپ  هب  ار  ناـیرج  دومن و  تعجارم  یلاحـشوخ  اـب  ریزو 

 : الثم دومن  یتالاؤس  نانآ  زا  هناگادج 
! ؟  یناکم هچ  رد  و  یتعاس ؟  هچ  رد  يزور ؟  هچ  رد  درک ؟  انز  تقو  هچ  و  درک ؟  انز  یسک  هچ  اب  نز 

نیا نوچ  مدرم  يا  درک :  نالعا  مدرم  هب  هدـش  اپ  دومن ،  شاف  ار  نانآ  ینورد  داـسف  تداهـش ،  فـالتخا  و  تشگ ،  نشور  تقیقح  نوچ 
يارب دـنا ،  هتخاس  مهتم  تفع  فـالخ  لـمع  اـنز و  هب  ار  وا  و  هداد ،  تداهـش  غورد  هب  و  هدـش ،  هدـباع  نز  يزیروربآ  ثعاـب  یـضاق  ود 

(138  . ) درک مادعا  ار  ود  نآ  سپس  و  دیوش ،  رضاح  نانآ  مادعا  ياشامت 
یم هجیتن  مییامن و  یم  يراددوخ  رگید  دهاوش  ثیداحا و  ریاس  ندروآ  زا  و  هدومن ،  هدنـسب  یخیرات  يایاضق  ثیداحا و  نیا  هب  اجنیا  رد 

قوقح زا  و  درک ،  یم  ناربج  ار  نانآ  تاهابتشا  هدیسر و  افلخ  داد  هب  هتـسویپ  شا  ینیـشن  هناخ  نارود  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  میریگ 
 . . . دومرف یم  عافد  ناگدیدمتس  مدرم و 

دص دامتعا  زا  هک  ددرگ  یم  رادشه  ییاضق  نیلوئسم  هب  هتفرگ و  هجیتن  زین  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترـضح  ثیدح  هیـضق و  نیا  زا  و 
نکمم يدراوم  رد  و  هدوبن ،  اطخ  زا  نوصم  نانآ  هک  دننادب  و  هدومن ،  بانتجا  شیوخ  تاضق  ناراک و  دنا  تسد  نیلوئـسم و  هب  دص  رد 

(139  . ) دننک يزاب  مدرم  يوربآ  اب  هدیدرگ و  دوخ  ياهاوه  راتفرگ  تسا 

نافلاخم نابز  زا  ع )   ) یلع لئاضف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : تسا هدومرف  هک  هغالبلا  جهن  هبطخ 154  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نخس  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

 . (( اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا ،  نم  الا  تویبلا  یت  ؤتالو  باوبالاو ،  ۀنزخلاو  باحصالاو ،  راعشلا  نحن  ))
زا هک  ره  و  دـنیاینرد ،  نآ  ياهرد  زا  زج  اه  هناخ  هب  و  تمکح ، )  ملع و   ) ياهرد ناراد و  هنیجنگ  و  ربمایپ ، )  ) نارای ناکیدزن و  میئاـم  ))

(( . دهن وا  رب  دزد  مان  دیآرد  رد ،  ریغ 
دربراک هب  شیوخ  لئاضف  بقانم و  شرامش  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  دلابب و  دوخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما  رگا  هک  نادب  دیوگ : 

هد هب  دنباتش ،  وا  يرای  هب  راک  نیا  رد  برع  نایارـس  نخـس  همه  و  تسا ،  هتخاس  وا  هژیو  هدومرف و  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  یتحاصف  نآ  اب 
هیماما هک  یعیاش  ماع و  رابخا  مروظنم  و  دنـسر ؛ یمن  تسا  هدومرف  وا  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وگتـسار  ربماـیپ  هچنآ  زا  کـی 
ربمایپ اب  ییوگزار  ماگنه  نداد  هقدص   ) تاجانم ربخ  تارب و  ناتـساد  هلزنم و  ریدـغ و  ربخ  دـننام  دـننک  یم  جاجتحا  يو  تماما  رب  نادـب 

هک تسا  یصاخ  رابخا  هکلب  تسین ،  نآ  لاثما  و  توعد ،  زاغآ  رد  هکم  رد  رادلا  موی  ربخ  ربیخ و  ناتساد  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هچنآ زا  ار  یکدـنا  شخب  نم  تسا و  هتـسویپن  لوصح  هب  نارگید  هرابرد  اهنآ  نیرتمک  دـنا و  هدومن  تیاور  وا  هرابرد  ثیدـح  ناـیاوشیپ 
یم دـنا  هدومن  تیاور  دـنیوا -  رب  نارگید  يرترب  هب  لئاق  ناشرتشیب  دنتـسین و  مهتم  ترـضح  نآ  دروم  رد  هک  ییاهنآ  ثیدـح -  ياـملع 

 : دیوگ هاگ  نآ  تسا .  سفن  شمارآ  بجوم  نارگید  تیاور  زا  شیب  وا  لئاضف  رد  نانآ  تیاور  اریز  مروآ ، 
رظن رد  نآ  زا  رت  بوبحم  يرویز  هب  ار  ناگدنب  هک  هتسارآ  يرویز  هب  ار  وت  دنوادخ  یلع ،  يا   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یم ایند  زا  يزیچ  وت  هن  هک  هتخاس  يا  هنوگ  هب  ار  وت  تسایند ،  رد  دـهز  نآ  تسادـخ و  دزن  رد  ناکین  رویز  نآ  تسا و  هتـساراین  شیوخ 
تماما هب  نانآ  یـشوخلد و  نانآ  يوریپ  هب  وت  هک  هنوگ  نآ  دیـشخب ،  وت  هب  ار  نایاونیب  یتسود  و  درب ،  يا  هرهب  زا  دناوت  ایند  هن  يزودنا و 

 (( . شوخلد وت 
تسا نم  هلزنم  هب  هک  ار  يدرم  هکنآ  ای  دیروآ  یم  مالسا  ای   : )) دومرف دندرک  یم  یشارت  هناهب  ندروآ  مالسا  رد  هک  فیقث  ناگدنیامن  هب 

يوزرآ نم  تفگ :  رمع  دریگب .  ار  ناـتلاوما  دـنک و  ریـسا  ار  ناتنادـنزرف  دـنزب و  ار  امـش  ندرگ  وا  و  مراد ،  یم  لیـسگ  امـش  يوـس  هب  - 
یلو دنک .  هراشا  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیما  نادب  مدرک ؛  رپس  نآ  يارب  ار  ما  هنیـس  و  زور ،  نآ  رگم  مدرکن  تراما 

 (( . تسا نیمه  درم  نآ  دومرف :  هرابود  تفرگ و  ار  یلع  تسد  تشگرب و  ترضح  نآ 
( دمحا دنسم  )

ياوـشیپ تیادـه و  مچرپ  یلع  ونـشب ،  دوـمرف :  اـمرفب .  رت  نشور  اراـگدرورپ ،  متفگ :  درک ،  یـشرافس  نـم  هـب  یلع  هراـبرد  دـنوادخ  ))
تسود ارم  دراد  شتسود  هک  ره  140 ؛)  ) ما هتخاس  اوقت  لها  هارمه  هک  تسا  يا  هملک  نامه  وا  و  تسا ،  نم  ناربنامرف  رون  نم و  ناتسود 

نم تفگ :  يو  مداد ،  هدژم  ار  وا  اراگدرورپ ،  متفگ :  هدـب .  هدژم  رما  نیدـب  ار  وا  سپ  هدرب ،  ناـمرف  ارم  دوب  شناـمرف  هک  ره  و  هتـشاد ، 
ماجنارـس داد  ما  هدعو  ار  هچنآ  رگا  و  هتـشادن ،  اور  یمتـس  چیه  هدومن و  باذع  مناهانگ  هب  دنک  مباذع  رگا  میوا ،  رایتخا  رد  ادخ و  هدنب 

راهب ار  نامیا  شخبالج و  ار  شلد  ادنوادخ ،  متفگ :  هدرک ،  اعد  وا  قح  رد  ربمایپ )  ) نم سپ  تسا .  رتراوازـس  نم  هب  وا  مه  زاب  دـشخب ، 
نادب ار  مناتـسود  زا  کی  چیه  هک  مداد  صاصتخا  اهالب  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  هکنآ  زج  مدرک ،  نینچ  اققحم  دومرف :  دنوادخ  هد ،  رارق  نآ 

شیاـمزآ وا  هک  هتـشذگ  نم  ملع  رد  دومرف :  راد ! ) فاـعم  ار  وا   ) تسا نم  هارمه  ردارب و  ار  وا  اراـگدرورپ ،  متفگ :  مدادـن .  صاـصتخا 
 . تفرگ دنهاوخ  رارق  شیامزآ  دروم  ودب  زین  نارگید  دش و  دهاوخ 

نم هب  یلع  هرابرد  نایملاع  راـگدرورپ   : )) هدروآ نینچ  کـلام  نب  سنا  زا  يرگید  ظـفل  دنـس و  هب  یملـسا و  هزرب  یبا  زا  ءاـیلوالا  ۀـیلح  )
رد یلع  دومرف :  ربمایپ  هاگ  نآ  تسا ؛  نم  ناربنامرف  همه  رون  و  نم ،  ناتـسود  ماما  و  نامیا ،  رانم  و  تیاده ،  مچرپ  وا  هک  دومن  دزـشوگ 

 (( ( . تسا یلع  تسد  هب  مراگدرورپ  تمحر  ياه  هنیجنگ  دیلک  تسا ؛  نم  رادمچرپ  نیما و  تمایق  يادرف 
یبا نب  یلع  هب  سپ  درگنب ،  یسیع  دهز  یـسوم و  يرایـشوه  میهاربا ،  يرابدرب  مدآ ،  شناد  حون ،  نینهآ )   ) هدارا هب  دهاوخ  یم  هک  ره 

(( . دنک هاگن  بلاط 
 ( یقهیب حیحص  دمحا و  دنسم  )

 ( تردـق  ) تسد هب  دـنوادخ  هک  توقای -  زا  يا  هخاش  هب  و  دریمب ،  نم  نوچ  و  دـنک ،  تسیز  نم  نوچ  هک  تسا  داـشلد  نیدـب  هک  ره  ))
(( . دنز گنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  يالو  هب  هک  دیاب  سپ  دزیوایب ،  دش -  دوجوم  و  شاب ))   : )) تفگ نآ  هب  دیرفآ و  شیوخ 

 ( میعنوبا ءایلوالا  ۀیلح  )
دنزرف هرابرد  نایاسرت  هک  ار  هچنآ  دنتفگ  یمن  وت  هرابرد  نم  تما  زا  دنچ  یهورگ  رگا  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  ))
كربت يارب  ار  تیاـپ  كاـخ  هکنآ  رگم  يرذـگن  ناناملـسم  زا  یهورگ  چـیه  هب  هک  متفگ  یم  ینخـس  وت  لـصف  رد  زورما  دـنتفگ ،  میرم 

 . دنریگرب
( دمحا دنسم  )
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ناگتـشرف رب  امومع  امـش  هب  دنوادخ  انامه  دومرف :  دش و  نوریب  نایجاح  يوس  هب  هفرع  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب هکنآ  نودب  نم  دیزرمآ .  صوصخ  هب  ار  وا  دومن و  تاهابم  نانآ  رب  اصوصخ  یلع  هب  و  دیشخب ،  یعمج  هتـسد  ار  امـش  درک و  تاهابم 

یلع هک  تسا  یسک  نیتسار  تخبشوخ  تخبشوخ و  ناسنا   : )) میوگ یم  امـش  هب  مشاب  هدرک  ار  وا  هظحالم  یلع  اب  دوخ  یـشیوخ  تهج 
(( . درادب تسود  شگرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  ار 

( دنسم و  مالسلا )  هیلع   ) یلع لئاضف  باتک  رد  دمحا  )
نم رب  يا  هلح  متـسیاب و  نآ  هیاـس  ریز  شرع  تسار  تمـس  رد  سپ  دـنناوخ ،  ارف  ار  وا  تماـیق  زور  رد  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نـم  ))

 . دنشوپ نانآ  رب  ییاه  هلح  دنتسیاب و  شرع  تسار  تمس  رد  زین  نانآ  دنناوخ ،  ارف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رگید  ناربمایپ  سپس  دنشوپ ، 
تـسد هب  تسا  دمح  ياول  هک  ارم  مچرپ  دـنناوخ و  ارف  دراد  نم  اب  هک  یتلزنم  نم و  اب  وا  یـشیوخ  رطاخ  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگ  نآ 

 . دنراد رارق  مچرپ  نآ  ریز  وا  زا  سپ  ناربمایپ  همه  مدآ و  دنهد و  وا 
وت رب  يا  هلح  هاـگ  نآ  یتسیا ،  یم  لـیلخ  میهاربا  نم و  ناـیم  اـت  ینک  یم  تکرح  مچرپ  نآ  اـب  وت  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  سپس 
هک داب  یناگدژم  ار  وت  یلع !  تردارب  تسا  يردارب  بوخ  و  میهاربا ،  تردپ  تسا  يا  هدنب  بوخ  دنک :  ادن  شرع  زا  ییدانم  و  دنـشوپ ، 

هدنز زین  وت  موش  یم  هدنز  نم  هک  هاگ  نآ  و  دنـشوپ ،  زین  ار  وت  دنـشوپ  هماج  ارم  هک  هاگ  نآ  و  دنناوخ ،  زین  ار  وت  دنناوخ  ارم  هک  هاگ  نآ 
(141  . ) يدرگ یم 

( دمحا دنسم  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع لئاضف  )

تسا هدش  دای  مسق  اب  هک  ترضح  نآ  لئاضف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ات درک  گنرد  يرادقم  لوا  تعکر  رد  دناوخ و  ام  اب  ار  رصع  زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ :  کلام  نب  سنا 
نآ دناوخ ،  هاتوک  ار  زامن  هیقب  و  هدمح ،  نمل  هللا  عمس  تفگ :  تشادربرس و  سپس  تسا ،  هداد  يور  یتلفغ  ای  وهـس  میتشادنپ  هک  اجنآ 

ام میتفگ :  منیب ؟  یمن  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  میومع  رـسپ  ردارب و  ارچ  دومرف :  درک و  ور  ام  هب  دوخ  هدراهچ  بش  هام  نوچ  هرهچ  اـب  هاـگ 
خساپ اهفـص  رخآ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ومع !  رـسپ  يا  یلع ،  يا  دومرف :  دنلب  يادص  اب  ترـضح  ادخ ،  لوسر  يا  میا  هدیدن  ار  وا  مه 

 . ایب نم  کیدزن  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هللا ،  لوسر  ای  کیبل  داد : 
دیناسر و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  راصنا  رجاهم و  شود  رـس و  زا  تفاکـش و  یم  ار  اهفـص  هتـسویپ  وا  دیوگ :  سنا 
 : تفگ مالسلا )  هیلع   ) یلع يدنامزاب ؟  لوا  فص  زا  ارچ  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش !  کیدزن  یفطـصم  هب  یـضترم 

یسک هاگان  تفگن ؛  مخساپ  یسک  مدز و  ادص  ار  نیسح  نسح و  متفر و  مالسلاامهیلع  همطاف  لزنم  هب  هن ،  ای  مراد  وضو  هک  متشاد  کش 
رب بآ و  زا  رپ  یلطـس  نآ  رد  مدـید و  یتشط  متـشگرب ،  دوخ  تشپ  هب  رگنب .  تشپ  هب  نسحلاوبا  يا  تفگ :  دز و  ادـص  ارم  رـس  تشپ  زا 

يور سپـس  کـشم ،  يوب  لـسع و  معط  هرک و  یمرن  هب  دوب  یبآ  متخاـس ،  وضو  بآ  نآ  زا  متـشادرب و  ار  هلوح  هلوـح .  کـی  نآ  يور 
 ! تشادرب یسک  هچ  تشاذگ و  ار  هلوح  لطس و  یسک  هچ  مدیمهفن  مدنادرگرب و 

هدژم ار  وت  ایآ  دومرف :  دیـسوب و  ار  شیناشیپ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  دز و  یلع  ءرهچ  رد  يدـنخبل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک نآ  و  دوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) لیئربج تخاس  هدامآ  زامن  يارب  ار  وت  هک  نآ  و  نیرب ،  تشهب  زا  بآ  دوب و  تشهب  زا  لطـس  نآ  مهدـن ؟ 

عوکر رد  و   ) تفرگ ارم  هناش  نادنچ  لیفارـسا  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  مالـسلا ، )  هیلع   ) لیئاکیم داد  تتـسد  هب  هلوح 
دسر ارف  هار  زا  تسوت  يومع  رسپ  وت و  سفن  هلزنم  هب  هک  سک  نآ  ات  نک  گنرد  تفگ :  نم  هب  و  يدیـسر ،  زامن  هب  وت  ات  تشاد )  هاگن 

(142 ! )
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 ( یلع يا   ) وت ات  تشاد  هاگن  عوکر )  رد   ) میاهوناز يور  رب  ارم  تسد  هتـسویپ  لیفارـسا  تسوا ،  تسد  رد  دمحم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس 
يالاب رد  ار  وا  ناگتشرف  ادخ و  هکنآ  لاح  دننک  یم  شنزرـس  وت  یتسود  هرابرد  ارم  مدرم  ایآ  یبایرد .  ار  نآ  باوث  یـسرب و  نم  زامن  هب 

(143 ( ! ؟  دنراد یم  تسود  ار  وت  نامسآ 
لوسر دیـسر ،  هار  زا  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دـیوگ :  هللا  یـضر  رباج 

 : دومرف داهن و  نآ  هب  تسد  دومن و  هبعک  هب  ور  هاگ  نآ  دـمآ .  امـش  دزن  هب  یلع  مردارب  اـنامه  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
تسا یسک  نیتسخن  امـش  نایم  رد  وا  دومرف :  سپـس  دنراگتـسر .  تمایق  رد  وا  نایعیـش  نیا و  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس 

فصنم میـسقت  رد  و  رت ،  لداع  تیعر  نایم  رد  و  رت ،  لماع  ادخ  رما  هب  و  رترادافو ،  ادخ  دهع  هب  امـش  همه  زا  و  هدروآ ،  نامیا  نم  اب  هک 
ۀیربـلا ریخ  مه  کـئلوءا  تاـحلاصلا  اوـلمعو  اوـنمآ  نیذـلا  نا   : )) دـش لزاـن  هیآ  نیا  تقو  نـیا  رد  تـسا .  رتدـنمجرا  دـنوادخ  دزن  رت و 

یلع هاگ  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  و  دـنناگدیرفآ )) نیرتهب  دـندرک  هتـسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  ((( )) 144)
(145  . ) دمآ ناگدیرفآ  نیرتهب  دنتفگ :  یم  دیسر  یم  ارف  هار  زا  مالسلا )  هیلع  )

هرابرد نایاسرت  هک  دـنتفگ  یم  ار  نامه  وت  هراـبرد  نم  ناراـی  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسوا ،  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
ار تیوضو  بآ  اپ و  كاخ  هکنآ  زج  ینکن  روبع  یهورگ  چیه  رب  هک  متفگ  یم  وت  هرابرد  ینخـس  انامه  دـنتفگ ،  مالـسلا )  هیلع   ) حیـسم

(146  . ) وت زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  سب  ار  وت  نیمه  یلو  دنریگرب ،  افش  كربت و  يارب 
 - دـگنج یم  نآرق  لیوءات  ساسا  رب  مدرم  اب  نم  زا  سپ  هک  تسا  يدرم  امـش  نایم  رد  انامه  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
ور نیمه  زا  و  دـنهد ،  یم  دـنوادخ  ییاتکی  هب  یهاوگ  مدرم  نآ  هک  یلاح  رد  مدـیگنج -  نآ  لـیزنت  ساـسا  رب  ناکرـشم  اـب  نم  هکناـنچ 

(147) دنریگ یم  هدرخ  وا  رب  دننز و  یم  نعط  یلع )   ) ادخ یلو  رب  دیآ و  یم  نارگ  نارگید  رب  نانآ  نتشک 
رطاخ هب  ار  تیب )  لها   ) امـش ات  دنرواین  نامیا  و  دنروآ ،  نامیا  ات  دنیآ  یمن  رد  تشهب  هب  مدرم  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس 

(148  . ) دنرادب تسود  شلوسر  ادخ و 
(149  . ) دوش خزود  لخاد  هکنآ  رگم  دراد  یمن  نمشد  ار  نادناخ  ام  سکچیه  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس 

یم لـخاد  ار  تیب )  لـها   ) امـش تسخن  مریگ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  هقلح  هک  هاـگنآ  تخیگنارب ،  يربماـیپ  هب  ارم  هکنآ  هـب  دـنگوس   - 8
(150  . ) مزاس

 ( ع  ) یلع ماما  هرابرد  نادنمشناد  راتفگ 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ام هب  یکدنا  هک  دـنداد  یم  ماما  اهگنج  رگا   : )) تفگ دندیـسرپ ،  فوصت  ملع  رد  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تلزنم  زا  ار  دـینج 

(151  (( ! ) تسا نانمؤملاریما  وا  رخآ  دیبات ،  یمن  رب  اهلد  هک  میدرک  یم  لقن  وا  زا  ملع  نیا  زا  اهزیچ  ام  دزادرپ ، 
سرت و زا  شناراداوه  دسح و  زا  شنانمشد  هک  يدرمدار  هراب  رد  میوگ  هچ  تفگ :  دندیسرپ ،  شترـضح  لئاضف  زا  ار  نالـضاف  زا  یکی 

(152  . ) تسا هدرک  رپ  ار  ملاع  برغ  قرش و  وا  راکشآ  لئاضف  همه  نیا  اب  و  دنتشاد ،  ناهنپ  ار  وا  لئاضف  هیقت 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  کی  چیه  هرابرد  هدیسر  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  هک  یلئاضف  لبنح :  نب  دمحا 

(153  . ) تسا هدیسرن  ملس  و 
هدنز یسوم و  يارب  ءاصع  هزجعم  نوچ  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تازجعم  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع يدقاو :  قاسحا  نب  دمحم 

(154  () مالسلا هیلع   ) یسیع يارب  ناگدرم  ندرک 
نآرق هک  تسا  لیلد  ییاهنت  هب  دوخ  تغالب -  رد  تراهم  همه  نآ  اب  نآرق -  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نامیا  هرـس )  سدق   ) ییوخ هللا  ۀـیآ 
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(155  ) تسا یهلا  فراعم  رد  هنومن  نیرترب  ییوگ و  اسر  ینخس و  اویش  دنوادخ  وا  هک  هن ،  ارچ  تسا .  یهلا  یحو 
(156  . ) تسا همه  ياوشیپ  وا  هک  تسا  لیلد  همه ،  زا  وا  يزاین  یب  وا و  هب  یگمه  زاین  ضورع :  ملع  بحاص  دمحا  نب  لیلخ 

هکنآ یب  تفای  تسد  تفرعم  يوس  ره  رب  یلع  و  دـبای ،  هطاحا  وا  رب  تفرعم  هکنآ  یب  تفای  هطاـحا  تفرعم  رب  یلع  هبوبحم  يدـهم  رتکد 
(157  . ) دبای تسد  يو  يوس  ره  رب  تفرعم 

 ، دوبن مهارف  نارگید  يارب  هک  دوب  یگرزب  تازایتما  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسیون  هریس  ناخر و  ؤم  همه  تداعس  رتکد 
(158  . ) دوب هتفای  رولبت  نت  کی  رد  هک  دوب  یتما  وا 

یلع دوب ؛ نیـشنمه  رای و  یلک  حور  اـب  هک  دوب  برع  درم  نیتسخن  بلاـطوبا  دـنزرف  نم ،  رظن  رد  قادرج :  جرج  برع  یحیـسم  هدنـسیون 
 . تشذـگ رد  ادـخ  قشع  زا  راشرـس  یلد  اب  وا  تشاد ،  بل  ود  نایم  رد  ار  زامن  هک  درپس  ناج  یلاـح  رد  وا  هک  دـش ؛ دوخ  تمظع  دـیهش 

قرف هزیرگنس  رهوگ و  نایم  هک  دنتساخرب  یمدرم  نانآ  یسراپ  ناگیاسمه  زا  هکنآ  ات  دنتخانـشن  ار  يو  نیتسار  ماقم  ردق و  نایزات  زگره 
(159  . ) دنداهن یم 

ار درم  نیا  هک  يادخ  هزنم  درپس !  وا  تسد  هب  ار  شمامض  داهن و  یلع  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناس  هچ  هک  رگنب  تحاصف  هب  دیدحلا :  یبا  نبا 
اب يانشآ  رد  تشادن ،  نامیکح  اب  یـشزیمآ  هکنآ  اب  هکم  برع  نادنزرف  زا  یناوجون  دیـشخب !  هیامنارگ  ياهیگژیو  اهبرپ و  يایازم  نینچ 

و دش ،  رتهاگآ  یقالخا  لئاسم  هب  طارقس  زا  دومنن  قالخا  ملع  نادنمشناد  اب  یترشاعم  هچرگ  و  دمآ ،  رس  وطـسرا  نوطالفا و  زا  تمکح 
 : دنتفگ رمحا  فلخ  هب  دیدرگ !  نیمز  يور  رـشب  نیرتروالد  اما  وجگنج -  هن  دندوب  رجات  نایکم  هک  دـیلابن -  ناروالد  نایم  رد  دـنچ  ره 

تیرـشب دح  زا  هک  سک  نآ  اب  هن  دیجنـس  نایمدآ  رـشب و  دارفا  اب  ار  ماطـسب  هسبنا و  داد :  خساپ  ماطـسب ؟  ای  هسبنا  ای  یلع  دنرتریلد ؛ مادک 
شیپ دننک  یهت  بلاق  ود  ره  دنز ،  نانآ  يور  هب  یبیهن  یلع  رگا  دنگوس ،  ار  ادـخ  تفگ :  وگب .  يزیچ  لاح  ره  هب  دـنتفگ :  تسا .  رتارف 

(160  . ! ) دزاتب نانآ  هب  هک  نآ  زا 
ولغ طارفا و  هب  دراذـگ  مامت  گنـس  وا  قح  رد  رگا  تسا ،  تخـس  یـشیامزآ و  يراتفرگ و  هیام  ار  هدـنیوگ  بلاـط ،  یبا  نب  یلع  ماـظن : 

نآ و زا  یهاگآ  هک  تسا  غیتس  دنلب  نابززیت و  فیرظ و  نادنچ  مه  هنایم  دح  دتفا ؛ رد  هانگ  یتشز و  هب  دهاکب  شقح  زا  رگا  و  دـماجنا ، 
(161  . ) دنمشوه كریز و  هدنیوگ  رب  رگم  دیآ  راوشد  یسب  نآ  رب  دوعس 

(162  . ) تسا هدز  گنچ  دوخ  يایند  نید و  رد  یمکحم  زیواتسد  هب  اقح  دهد ،  رارق  دوخ  ینید  ياوشیپ  ار  یلع  هک  ره  يزار :  رخف 
هللا یلص  ربمایپ  نارای  رگید  اب  وا  تبسن  تسا ،  یهلا  ریگارف  بلق  ایوگ و  مالک  هیلع -  هللا  تاولـص  بلاط -  یبا  نب  یلع  دیوگ :  انیـس  نبا 

(163  . ) دوب هتشگ  ادخ  تاذ  رد  سوسمم  ادخ  هب  یکیدزن  تدش  زا  وا  تاذ  و  دوب ،  سوسحم  هب  لوقعم  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و 
هن یموق  غارس  هب  دندمآرد و  دوخ  رهش  هن  يرهـش  هب  هک  تفگ ،  عادو  ار  ایند  شنیب  اب  ناربمایپ  همه  شور  هب  زین  یلع  ماما  لیلخ :  ناربج 

(164  . ) دنتسیز دوخ  نامز  هن  ینامز  رد  دنتفر و  دوخ  موق 
(165  . ) تسا یناکم  نامز و  ره  رد  نایب  حور و  هشیدنا و  نارس  زا  یکی  یلع  دیدرت  یب  دیوگ :  وا  مه  و 

هکنآ اب  نافوسلیف  دـنزرو ،  یم  رهم  وا  هب  دـنا  هتفریذـپن  ار  مالـسا  هکنآ  اب  همذ  لها  هک  يدرم  هراـبرد  میوگ  هچ  دـیوگ :  دـیدحلا  یبا  نبا 
یم شقن  دوخ  ياههاگـشتسرپ  اه و  هسینک  رد  ار  وا  لیامـش  گنرف  مور و  ناهاش  دنرامـش ،  یم  شگرزب  دـنرادن  نید  لها  اـب  يا  هناـیم 

(167  ) و ( 166  . ) دنیامن یم  کح  دوخ  ياهریشمش  رب  ار  وا  سکع  ملید  كرت و  ناهاش  و  دننک ، 

تسا رفاک  ع )   ) یلع نمشد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ادخ و اب  تسا و  رفاک  دزرو  ینمشد  تمواقم و  تفالخ  هرابرد  یلع  اب  نم  زا  سپ  هک  ره  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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(168  . ) تسا رفاک  دنک  کش  یلع  قح  رد  هک  ره  و  تسا .  هدیگنج  شلوسر 
(169  . ) رفاک دور  نوریب  نآ  زا  هک  ره  و  تسا ،  نمؤم  دوش  دراو  نآ  زا  هک  ره  تسادخ ،  شزرمآ  باب  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف :  و 

اقح دـنکن  يوریپ  وت  زا  هک  ره  سپ  ما ،  هداد  رارق  متما  دوخ و  ناـیم  يا  هناـشن  ار  وت  نم  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هب  و 
(170  . ) تسا هدش  رفاک 

(171  . ) تسا هدش  رفاک  اقح  تسا ،  مدرم  نیرتهب  یلع  دیوگن  هک  ره  دومرف :  سابع  نبا  رباج و  تیاور  هب 
(172  . ) تسا رفاک  اقح  دریذپن  هک  ره  تسا ؛  رشب  نیرتهب  یلع  دومرف :  نامی  نب  ۀفیذخ  تیاور  هب 

یلع زا  ام  يارب  میتفگ :  دوب ،  هداتفا  شناگدید  يور  رب  شناوربا  يریپ  زا  میدـش ،  دراو  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  رب  دـیوگ :  یفوک  هیطع 
(173  . ) تساهرشب نیرتهب  زا  وا  تفگ :  وگب ، 

هب رفک  وا  هب  رفک  تسا ،  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  سپ  امش  رب  ادخ  تجح  هفیذخ ،  يا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد نعط  ادخ و  زا  فارحنا  وا  هب  ندز  نعط  وا و  زا  فارحنا  ادخ ،  رد  کش  وا  رد  کش  ادخ ،  هب  كرـش  وا  يارب  نتخاس  کیرـش  ادـخ ، 

(174  . ) تسادخ راکنا  وا  راکنا  و  وا ، 
ارم توبن  هک  ره  و  تسا ،  هدرک  راکنا  متایح  رد  ارم  توبن  هک  تسا  یـسک  نوچ  دـنک  راکنا  ار  یلع  تماما  نم  زا  سپ  هک  ره  دومرف :  و 

(175  . ) تسا هدومن  راکنا  ارم  راگدرورپ  تیبوبر  دنک ،  راکنا 
هدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مشوگ  ود  هک  میوگ  یثیدح  ار  وت  دومرف :  يرصب  نسح  هب  اهنع - هللا  یـضر  هملـس -  ما 

لال ار  منابز  و  دنز ،  یمهفان )   ) رهم نآ  رب  دنوادخ  هنرگ  هتفرگ و  ارف  ار  مبلق  و  دنوش ،  روک  هنرگ  هدید و  منامـشچ  و  دنوش ،  رک  هنرگ  و 
چیه یلع ،  يا  دومرف :  یم  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  هک  مشاب  هدینـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رگا  دـنک 

(176  . ) دنک رادید  منص  تب و  شتسرپ  اب  ار  وا  هکنآ  زج  دنکن  رادید  وت  تیالو  راکنا  اب  ار  ادخ  تمایق  رد  يا  هدنب 
یمن در  هدومرف  مالسلا )  هیلع   ) یلع هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  سک  چیه  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

(177  . ) رفاک رگم  دنک 
راکنا ار  وا  هک  ره  و  تسا ،  نمؤم  تخانـش  ار  وا  ماقم )   ) هک ره  شناگدـنب ،  لیلج و  زیزع و  يادـخ  نایم  تسا  يا  هناشن  ماـما  دومرف :  و 

(178  . ) تسا رفاک  دومن 
خزود شتآ  هب  دـنک  راکنا  ار  وا  هک  ره  و  تسا ،  رفاک  دزرو  تفلاـخم  وا  اـب  هک  ره  تسا ،  تیادـه  باـب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دومرف :  و 

(179  . ) دیآرد
(180  . ) درم دهاوخ  ینارصن  ای  يدوهی  دنک  راکنا  ار  وا  هک  ره  تسا ،  بجاو  شتعاطا  هک  یماما  تسام  زا  دومرف :  و 

(181  . ) تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن ،  ار  دوخ  ماما  دریمب و  هک  ره  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
راکنا و  نمؤم ،  نانآ  هب  هدننک  رارقا  تسا . . .  مئاق  ناش  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانآ  لوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  ناماما  دومرف :  و 

(182  . ) تسا رفاک  نانآ  هدننک 

 ( ع  ) یلع ماما  لیامش  لامج و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 ، مدآ يراگزاس  لـیئربج ،  تلـالج  لـیئاکیم ،  هبتر  لیفارـسا ،  تبیه  هب  دراد  تسود  هک  ره  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

زیهرپ سنوی ،  تنـس  ییحی ،  دـهز  بویا ،  ربص  یـسوم ،  تاـجانم  فسوی ،  لاـمج  بوقعی ،  هودـنا  میهاربا ،  یتـسود  حون ،  یـسرتادخ 
ار همه  تسوا و  رد  ایبنا  ياهتلـصخ  زا  تلـصخ  دون  هک  درگنب  یلع  هب  دـیاب  درگنب ،  یلع  هب  دـیاب  درگنب ،  دـمحم  يوخ  بح و  یـسیع و 
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(183  . ) تسا هدرکن  عمج  وا  ریغ  يدحا  يارب  هدرک و  عمج  وا  رد  دنوادخ 
بش هام  نوچ  ییابیز  يور  تشرد و  هایس و  ینامـشچ  دوب ،  تماق  نایم  ترـضح  نآ  دیوگ :  یعفاش  يروفـص  نمحرلادبع  خیـش  همالع 

 ، تشپ مک  شرس  يوم  تشپرپ ،  شفیرش  نساحم  دوب ،  اذغ  ياج  نآ  ریز  ملع و  هنیجنگ  نآ  يالاب  هک  تشاد  گرزب  یمکش  هدراهچ و 
(184  . ) داب دونشخ  سابع  هزمح و  شیاهومع  لیقع و  رفعج و  شناردارب  شردام و  وا و  زا  دنوادخ  دوب ؛ ماف  میس  گنت  نوچ  شندرگ 

راهبون لصف  ناشورخ و  رهن  نامد و  ریش  نابات و  هام  هب  نانمؤمریما ،  یلع ،  هک :  هدمآ  هللا  ۀمحر  سابع  نبا  ثیدح  رد  دیوگ :  روظنم  نبا 
(185  . ) دوب دننام  راهبون  هب  شئایح  یمرخ و  و  رهن ،  هب  شیاخس  دوج و  ریش ،  هب  شیروالد  تعاجش و  هام ،  هب  شوترپ  رون و  دنام ؛ یم 
ود يوم  نتخیر  هصرش  ای  هصرش  مدیدن .  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هصرـش  زا  رتابیز  نم  هدمآ :  هللا  ۀمحر  سابع  نبا  ثیدح  رد  دیوگ :  زین  و 

 . تسا رس  ولج  زا  یناشیپ  فرط 
دنلب ینساحم  گرزب و  یمکش  دوب ،  تماق  نایم  مشچ و  تشرد  نوگمدنگ ،  هزبس و  ترضح  نآ  دیوگ :  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  همالع 
ندرک باضخ  هب  ار  وا  ناملاع  زا  کی  چیه  دوب ،  هتـشگ  دیپس  شتروص  رـس و  ياهوم  دوب و  هتخیر  شرـس  ولج  يوم  تشاد ،  تشپرپ  و 
تسا هدرکن  لقن  نینچ  وا  ریغ  و  دوب ،  نیگنر  شتروص  يوم  هک  مدید  ار  یلع  نم  تسا :  هتفگ  هک  هلظنح  نب  ةدوس  زج  هدومنن  فیـصوت 

 . تسا هدرک  كرت  ار  نآ  سپس  هدرک ،  یم  باضخ  ترضح  نآ  دیاش  ، 
ترضح نآ  هژیو  تافـص  زا  هک  تسا  يراج  ناگدنیوگ  نابز  رب  هتـشون و  ناگدنـسیون  ياهباتک  رد  هدید ،  ناگدننیب  هتفگ ،  نارازگربخ 

 . تسا هدمآرد  شترضح  صاخ  مان  تروص  هب  هک  اجنآ  ات  تسا  نیطبلا ))  عزنالا   )) هدمآ تسار  وا  تماق  هب  هک 
هدمآ ناج  هب  هنسرگ  يارب  عوبطم  ياذغ  زا  رتذیذل  هدنونش  يارب  دزاون و  یم  ار  اهشوگ  تفص  ود  نیا  يانعم  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و 

هار و زا  تشاد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میقتسم  تیبرت  تحت  نوچ  ترضح  نآ  هک :  نآ  تسا  ناساره  لد  يارب  تینما  و 
همه تشاد و  نت  هب  ار  وا  يوریپ  هماج  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمرف  هب  شوگ  زور  هنابـش  دومن و  یم  يوریپ  وا  شور 
مامت هنییآ  سانـشب ))  شقیفر  زا  ار  یـسک  ره   )) هتفگ هب  انب  هصـالخ  درب و  یم  راـک  هب  ترـضح  نآ  يوریپ  رد  ار  دوخ  هجوت  شـشوک و 

اب دـیبات و  وا  رد  توبن  قافآ  رد  رـشتنم  راونا  زا  هک  دیـشخب  هزیکاـپ  یناـج  ار  وا  دـنوادخ  دوب ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـمن 
کیدزن زا  نینچ  يرون  نتـشاد  اب  و  درک ،  سکعنم  دوخ  رد  ار  یقالخا  ياهتمارک  هدیدنـسپ و  ياـهیوخ  همه  تروص  تشاد  هک  ییاـفص 

ادج یلک  هب  ارتفا  غورد و  ياهیگدولآ  كرش و  تاملظ  زا  یگزیکاپ  نادب  و  دنام ،  كاپ  قافن  زیتس  یصلاخان و  رفک و  ترودک  هب  ندش 
هب قـشع  و  دروآ ،  ناـمیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  دـیدرت  یب  هک  دوـب  نادرم  زا  سک  نیتـسخن  ور  نیمه  زا  و  داـتفا ، 
زا و   ) تفرگ ناج  وا  رد  یهارمگ  کش و  ياهدومن  لطاب و  نایادـخ  اهتب و  زا  مارحلا  دجـسم  ندرک  كاپ  اه و  همـسجم  اـهتب و  نتـسکش 

( . . . دندناوخ كرش  زا  هدنکرب  ینعی  عزنا ))   )) ار وا  ور  نیمه 
يذمرت لقن  هب  هک -  اجنآ  ات  دوزفا  یم  وا  ملع  رب  هتـسویپ  دنوادخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  موادـم  یهارمه  تهج  هب  و 

نآ و  تسا .  نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم  دومرف :  وا  قـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـخ -  حیحـص  باـتک  رد 
 . دومن یم  لصف  لح و  ار  هدیچیپ  ماکحا  لکشم و  عیاقو  تخس و  يایاضق  دوخ  راشرس  ملع  اب  ترضح 

 ، دندناوخ نیطب  ار  وا  دمآ  ناگمه  هدید  هب  دوب  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتمکح  ره  رد  دروخ و  یم  مشچ  هب  وا  زا  يرثا  یملع  ره  رد 
عاونا و دوب و  تمکح  ملع و  زا  راشرس  ترضح  نآ  نورد  نوچ  و  دشاب ،  هتشاد  رپ  گرزب و  یمکـش  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  نیطب  اریز 
هک یـسک  دـننام  دـندناوخ ،  تمکح  ملع و  زا  راشرـس  ینعی  نیطب  ار  وا  راـبتعا  نیا  هب  تشاد  ار  وا  ياذـغ  مـکح  تـمکح  مـلع و  ماـسقا 

 . دنیوگ نیطب  ار  وا  تسا  رپ  ینامسج  ياذغ  زا  شمکش 
هدومن ادها  ناگدنسیون  ملق  نابز  هب  هتفای  هر  ربهر و  نایوار  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  تسا و  رابتعا  نیدب  شترـضح  يارب  مان  نیا  يرآ 

 . . . دنا
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 ( ع  ) یلع ماما  ینتورف 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
همطاف و  دز ،  یم  وراج  دیـشک و  یم  هاچ  زا  بآ  درک و  یم  عمج  مزیه  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما 

 . تخپ یم  نان  تخاس و  یم  ریمخ  درآ و  مالسلاامهیلع 
دوخ اب  تفرگ و  دوخ  يابع  رانک  رد  ار  نآ  دیرخ و  امرخ  هفوک  رد  ترـضح  نآ  هدمآ :  دمحا  لئاضف ))   )) هطب و نبا  هنابا ))   )) باتک رد 

رت هتـسیاش  نآ  لمح  هب  دوخ  لایع ،  بحاص  دومرف :  میرب ؛  یم  ار  نآ  ام  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ :  دنریگب و  ار  وا  هک  دـندیود  مدرم  درب ، 
 . تسا

 : دومرف یم  درک و  یم  لمح  دوخ  تسد  هب  ار  کمن  امرخ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع دیوگ :  بولقلا ))  توق   )) رد یکم  بلاط  وبا 
هلامک نم  لماکلا  صقنی  ال 

هلایع یلا  عفن  نم  رج  ام 
(( . دربب دوخ  اب  دنک و  لمح  شلایع  يارب  ار  یعفانم  هک  دهاک  یمن  یمدآ  لامک  زا  ))

دیع زور  رطف ،  دیع  زور  تفر :  یم  هار  هنهرب  اپ  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  ياهشفک  دروم  جنپ  رد  ترـضح  نآ  دیوگ :  یلع  نب  دیز 
اهنیا دومرف :  یم  هدرک ،  تکرـش  هزانج ،  عییـشت  رد  نارامیب و  تدایع  يارب  زامن ، ) يارب  تکرح  ماگنه  زور  هس  ره   ) هعمج زور  نابرق ، 

 . مشاب هنهرباپ  اهنآ  رد  هک  مراد  تسود  تسا و  یهلا  یهاگیاج 
لاقب هدنشورف و  رب  و  درک ،  یم  يرای  ار  فیعض  ییامنهار و  ار  هدشمگ  تفر و  یم  هار  اهرازاب  رد  ییاهنت  هب  ترـضح  نآ  دیوگ :  ناذاز 

 : دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دوشگ و  یم  شیارب  ار  نآرق  هدومن  رذگ 
(186  . (() نیقتملل ۀبقاعلاو  اداسف  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت  ))

ناراگزیهرپ نآ  زا  وکین  تبقاع  و  دنرادن ،  يراکهبت  یشکندرگ و  دصق  نیمز  رد  هک  میا  هداد  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نیا  ))
 (( . تسا

 ، دنداتفا هار  هب  وا  رـس  تشپ  اهنآ  دـش و  نوریب  دوخ  نارای  يوس  هب  هراوس  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤمریما دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
 . مینک یهارمه  ار  وت  هک  میراد  تسود  یلو  ناـنمؤمریما ،  نیا  هن ،  دـنتفگ :  يراد ؟  يراـک  اـیآ  دوـمرف :  هدوـمن ،  ناـنآ  هب  ور  ترـضح 
 ، دنداتفا هار  هب  شترضح  رس  تشپ  رگید  راب  و  تسا .  هدایپ  يراوخ  هراوس و  داسف  هیام  هراوس ،  اب  هدایپ  یهارمه  هک  دیدرگزاب ،  دومرف : 

 . تسا قمحا  نادرم  لد  داسف  هیام  نادرم ،  رس  تشپ  رد  ناهارمه  ياپ  يادص  هک  دیدرگزاب ،  دندومرف : 
؟  دیدرک هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف :  ماما  دندیود ،  وا  ربارب  رد  هدایپ  اجنآ  ياه  ناقهد  رابنا  رهش  هب  مالسلا )  هیلع   ) ماما دورو  ماگنه 
مه امـش  دنرب و  یمن  راک  نیا  زا  يدوس  امـش  ناریما  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  منک .  یم  میظعت  ار  دوخ  ناریما  هلیـسو  نیدب  ام  دنتفگ : 

سپ رد  هک  تسا  يرابنایز  تمحز  جنر و  هچ  و  دیزاس ،  یم  راچد  تواقش  هب  ترخآ  رد  دینکفا و  یم  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  ایند  رد 
(188  ) و ( 187  ! ) دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  شتآ  زا  ناما  هک  تسا  يدنمدوس  یتحار  هچ  و  دشاب !  باذع  رفیک و  نآ 

 ( ع  ) یلع ماما  تباهم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ربخ همه  هدیاف  دیزم  يارب  ام  هک  هدومن  ناشیا  تباهم  تبیه و  هب  هراشا  هیواعم  ربارب  رد  ترضح  نآ  زا  دوخ  فیـصوت  رد  متاح  نب  يدع 

 : میروآ یم  ار 
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تافرط يدع ،  يا  تفگ :  هیواعم  دش ،  دراوئو  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  رب  متاح  نب  يدع  هک  تسا  تیاور  دیوگ :  هللا  ۀمحر  یمق  ثدحم 
یبا نب  یلع  باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  تفگ :  يدـع  دوب -  هفرط  فراط و  فیرط ،  ياهمان  هب  وا  نادـنزرف  شروظنم  دـندش - ؟  اجک 

ار دوخ  نارسپ  داتسرف و  نادیم  هب  ار  وت  نارـسپ  هک  دادن  فاصنا  وت  اب  بلاطوبا  رـسپ  تفگ :  هیواعم  دندش .  هتـشک  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط
هیواعم ( 189  . ) ما هدنام  هدنز  نم  دـش و  هتـشک  وا  هک  مدادـن  فاصنا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اب  نم  هکلب  تفگ :  يدـع  تشاد !  هاگن  بقع 

 . مراد یمن  تفاعم  تفگ :  تسا .  رتهب  يرادب  فاعم  ارم  رگا  تفگ :  يدع  نک .  فیصوت  میارب  ار  یلع  تفگ : 
زا تمکح  دوـمن ،  یم  يرواد  عـطق  هب  تفگ و  یم  نخـس  لدـع  هب  دوـب ،  دـنمناوت  رگنرود و  رایـسب  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ :  يدـع 
ادخ هب  وا  تشاد ،  سنا  نآ  ییاهنت  بش و  هب  تشاد و  تشحو  شقرب  قرز و  ایند و  زا  دیـشوج ،  یم  شدوجو  یحاون  زا  ملع  شبناوج و 

دروخ و یم  هودـنا  دوخ  هتـشذگرب  دیـشک و  یم  باسح  دوخ  سفن  زا  ییاهنت  هاگ  هب  تشاد ،  ینالوط  هشیدـنا  ناوارف و  کـشا  دـنگوس 
ار ام  شسرپ  دوب ،  ام  زا  یکی  نوچ  دوب  ام  اب  ات  ( 190  ، ) دوب دنیاشوخ  تخس  كاروخ  یگدنز و  هاتوک ،  سابل  ار  وا  درب ،  یم  ینامیـشپ 

شتباهم زا  ام  دوب ،  کیدزن  ام  هب  دوخ  تخاس و  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  هکنیا  اب  و  تخاس ،  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  داد و  یم  خساپ 
یم نایامن  شدیراورم  هتـشر  نوچ  ياهنادند  دنخبل  ماگنه  هب  میتخود ،  یمن  وا  هب  هدـید  شتمظع  زا  و  تفگ ،  میتسناوت  یمن  نخـس  وا  اب 
 . دوبن دیمون  وا  تلادع  زا  فیعض  تشادن و  متس  میب  وا  زا  يوق  دیزرو ،  یم  یتسود  ناتسدیهت  اب  درمش و  یم  گرزب  ار  نارادنید  دش ، 

مدید تدابع  بارحم  رد  ار  وا  دندوب ،  هتفر  ورف  ناگراتـس  هدـناشوپ و  ار  اج  همه  بش  هایـس  هدرپ  هک  رات  یبش  رد  هک  مروخ  یم  دـنگوس 
یمه ییوگ  تسیرگ ؛  یم  نگیهودنا  دنمدرد و  یمدآ  نوچ  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  دننام  دیتلغ و  یم  شنساحم  رب  شکشا  هک 
زونه بیرفب ،  ار  يرگید  يا ؟  هدرک  ور  نم  هب  اـی  يا  هدـش  نم  محازم  اـیآ  اـیند ،  يا  تفگ :  یم  هک  مونـش  یم  ار  وا  يادـص  نآ  کـنیا 

كدـنا وت  شزرا  زیچان و  وت  شیع  تشاد ،  مهاوخن  وت  هب  یتشگزاب  رگید  هک  ما  هدرک  هقـالط  هس  ار  وت  نم  تسا ،  هدیـسرن  ارف  وت  نارود 
 ! دنبلد رای  یمک  رفس و  يزارد  مک و  هشوت  زا  هآ  تسا ، 

نیا وا  دـنک ،  تمحر  ار  نسحلاوبا  ادـخ  تفگ :  و  ندرک ،  كاپ  دوخ  نیتسآ  اب  ار  نآ  درک  عورـش  دـش و  يراج  هیواعم  کشا  اـجنیا  رد 
زگره هک  دـنربب ،  رـس  شنماد  رد  ار  وا  دـنزرف  هک  يردام  دـننام  تفگ :  يدـع  ینک ؟  یم  لـمحت  هنوگچ  ار  وا  يرود  نونکا  دوب ؛ نینچ 

راگزور رگم  تفگ :  يدـع  یتسه ؟  وا  دای  هب  هزادـنا  هچ  ات  تفگ :  هیواعم  دتـسیا .  یمن  زاب  شمـشچ  بآ  دوش و  یمن  کشخ  شکـشا 
(191 ( ! ؟  منک شومارف  ار  وا  هک  دراذگ  یم 

هب ارم  شدوخ  هکنآ  زج  مدشن  ور  هب  ور  يدرم  چیه  اب  دومرف :  يدـمآ ؟  بلاغ  دوخ  نامزر  مه  رب  هلیـسو  هچ  هب  دـنتفگ :  ترـضح  نآ  هب 
(193  . ) تشاد ياج  اهلد  رد  هک  شترضح  تباهم  هب  دراد  هراشا  نخس  نیا  دیوگ :  هللا  ۀمحر  یضر  دیس  ( 192  . ) داد يرای  دوخ  لتق 

هناصلاخ زامن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دومرف باحصا  هب  ترضح  دندروآ .  گرزب  رتش  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يارب 

وا هب  ار  رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دهدن ،  هار  دوخ  هب  ایند  رکف  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  دناوخب  زامن  تعکر  ود  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ 
 . مهدب

 : درک ضرع  تساوخ و  اپ  هب  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما دادن .  خساپ  باحصا  زا  یسک  دومرف ،  رارکت  راب  دنچ  ار  شیامرف  نیا 
 . مناوخب ار  زامن  تعکر  ود  نآ  مناوت  یم  نم  هللا !  لوسر  ای 

 : دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
 ! روآ ياج  هب  بوخ  رایسب 
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 : درک ضرع  دش ،  لزان  لیئربج  داد  ار  زامن  مالس  هک  یماگنه  دش ،  زامن  لوغشم  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما
 ! هدب یلع  هب  ار  اهرتش  زا  یکی  دیامرف  یم  دنوادخ 

 : دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
اهرتش زا  کی  مادک  درک  رکف  دوب  هتسشن  دهـشت  رد  یلع  دهدن .  هار  دوخ  هب  ار  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  زامن  ماگنه  هک  دوب  نیا  نم  طرش 

 . دریگب ار 
 : تفگ لیئربج 

 : دیامرف یم  دنوادخ 
دوب و شدوخ  يارب  هن  دوب ،  ادخ  يارب  شا  هشیدنا  دهدب ،  ارقف  هب  دشکب و  دریگب ،  ار  وا  تسا  رتقاچ  رتش  مادـک  هک  دوب  نیا  یلع  فدـه 

 . ایند يارب  هن 
 . داد وا  هب  ار  رتش  ود  ره  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  رکشت  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 

 : دومرف هدومن ،  ینادردق  ترضح  نآ  زا  يا  هیآ  نمض  رد  زین  دنوادخ 
(194 (() دیهش وهو  عمسلا  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  ))

 : دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 
یم ار  شناهانگ  هدـش و  دونـشخ  وا  زا  دـنوادخ  دـهدن ،  هار  دوخ  هب  ایند  روما  زا  يا  هشیدـنا  نآ  رد  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  سک  ره 

(195  . ) دزرمآ

هنابش ياوجن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دنک یم  لقن  ءادردوبا 

مشوگ هب  يروآ  رثءات  گنهآ  زیگنا و  مغ  ياون  ناهگان  متشذگ .  یم  هنیدم  رد  راجن  ینب  ناتسلخن  يالبال  زا  یناملظ  ياهبش  زا  یکی  رد 
 : دیوگ یم  نخس  نینچ  دوخ  يادخ  اب  بش  لد  رد  هک  تسا  یناسنا  مدید  دیسر و 

هدرپ تمرک  فطل و  هب  ار  مناهانگ  زا  رایسب  هچ  يدرکن و  تبوقع  یتشذگرد و  دوخ  ملح  هب  مکلهم  ناهانگ  زا  رایسب  هچ  اراگدرورپ !  - 
 ، تسا هدرک  رپ  ار  ملامعا  همان  مناهانگ  هتشذگ و  وت  تیصعم  ینامرفان و  رد  مرمع  هچ  رگا  ایادخ  يدرکن .  راکشآ  يدیشک و  اهنآ  يور 

 . مرادن دیما  يرگید  زیچ  هب  وت  يدونشخ  ترفغم و  زا  ریغ  هب  متسین و  راودیما  وت  شزرمآ  زج  هب  نم  اما 
نب یلع  هب  ممشچ  ناهگان  مدیسر ،  ادص  بحاص  هب  ات  هدرک ،  تکرح  نآ  تمس  هب  رایتخا  یب  هک  درک  ملوغـشم  نانچ  زاونلد  يادص  نیا 
نآ تاجانم  اعد و  عنام  هدـنامن و  مورحم  زاین  زار و  ندینـش  زا  ات  مدرک  یفخم  ناتخرد  نایم  رد  ار  دوخ  داتفا .  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا 

 . موشن ترضح 
 . تخادرپ هلان  يراز و  هیرگ و  اعد و  هب  هاگ  نآ  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  بش  تولخ  نآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 

 : دوب نیا  مالسلا )  هیلع   ) یلع ياهتاجانم  هلمج  زا  زاب 
منک یم  رکف  وت  باذع  تدش  رد  هاگره  دوش و  یم  کچوک  مرظن  رد  مناهانگ  مشیدنا ،  یم  وت  تشذـگ  وفع و  رد  نوچ  اراگدرورپ !  - 

 : دومن اوجن  نینچ  هاگ  نآ  دوش .  یم  گرزب  نم  تبیصم  يراتفرگ و  ، 
ار وا  یهد  ناـمرف  سپ  یـشاب ،  هدرک  تبث  ار  نآ  وت  یلو  ما  هدرک  مشومارف  ار  نآ  دوخ  هک  منیبب  ار  یناـهانگ  ملاـمعا  هماـن  رد  رگا  هآ !  - 

لاح هب  ناگتـشرف  دنهدن و  يدوس  ار  وا  هفیاط  هلیبق و  دـنهدب و  تاجن  ار  وا  دـنناوتن  شا  هداوناخ  هک  يراتفرگ  نآ  لاح  هب  ياو  دـیریگب . 
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 . دننکن محرت  يو 
تدـش زا  ياو  دـنک .  یم  ادـج  مـه  زا  ار  ناـسنا  ینوریب  ياـضعا  دـنازوس و  یم  ار  یمدآ  رگج  لد و  هـک  یتـشک  زا  هآ !  تـفگ :  سپس 

 . دزیخ یم  رب  منهج  زا  هک  شتآ  ياه  هرارش  یگدنزوس 
زا یشبنج  تکرح و  هن  دیسر و  یم  شوگ  هب  وا  زا  ییادص  هن  رگید  یتدم  زا  سپ  تسیرگ .  تدش  هب  ترضح  زاب  دیوگ :  یم  ءادرد  وبا 

يارب ار  ناشیا  متـساوخ  دش ،  رجف  عولط  کیدزن  هتفرگ .  ارف  ار  وا  باوخ  يراد  هدنز  بش  رثا  رد  امتح  متفگ :  دوخ  اب  دش .  یم  هدـید  وا 
تقو کی  متفر .  ترضح  نیلاب  رب  منک .  رادیب  حبص  زامن  يارب  ار  ناشیا  مدید  تقو  کی  متفر .  ترضح  نیلاب  رب  منک .  رادیب  حبص  زامن 

 : متفگ دادن .  خساپ  مدز ،  شیادص  درکن .  تکرح  مداد ،  شناکت  تسا .  هداتفا  نیمز  رب  کشخ  پوچ  هعطق  دننام  ناشیا  مدید 
 . تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ادخ  هب  نوعجار ))  هیلا  انا  هللا و  انا  - ))

 : دنک یم  راهظا  شنانخس  همادا  رد  ءادردوبا 
 . مدناسر نانآ  عالطا  هب  ار  وا  تلاح  مدش و  هناور  مالسلا )  هیلع   ) یلع هناخ  هب  تعرس  هب  نم  - 

؟  تسیچ ناتساد  ءادردوبا !  تفگ :  مالسلا )  هیلع   ) همطاف
 : دومرف متفگ .  ار  همه  مدوب  هدید  مالسلا )  هیلع   ) یلع تالاح  زا  هک  ار  هچنآ  نم 

 . هدش ضراع  وا  رب  ادخ  زا  سرت  رثا  رد  هک  تسا  یشوهیب  نیا  دنگوس  ادخ  هب  ءادردوبا !  - 
نم هب  درک و  زاب  ار  شنامشچ  دمآ و  شوه  هب  راوگرزب  نآ  میدیشاپ .  شیامیس  هب  بآ  میتشگرب و  ترـضح  نآ  دزن  یبآ  فرظ  اب  سپس 

 : تفگ درک و  یهاگن  متسیرگ ،  یم  تدش  هب  هک 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  ءادردوبا !  - 

 . منک یم  هیرگ  يراد  یم  اور  تدوخ  هب  هچنآ  رطاخ  هب  متفگ : 
هب ناراـکهانگ  هک  یلاـح  رد  دـنناوخ و  ارف  باـسح  نداد  سپ  يارب  ارم  هک  یتـقو  نآ  وت ،  لاـح  دوش  یم  هنوگچ  ءادردوبا !  يا  دوـمرف : 

دنوادخ هاگـشیپ  رد  نم  دننامرف و  رظتنم  منهج  نانابـساپ  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  مرب  رود و  ریگ  تخـس  ناگتـشرف  دنراد و  نیقی  یهلا  رفیک 
 . دنیامنن محرت  نم  لاح  هب  ایند  لها  دننک و  یهلا  روتسد  میلست  ارم  ناتسود ،  مشاب و  رضاح  راهق 

 . تسین ناهنپ  وا  هاگن  زا  زیچ  چـیه  هک  مریگ  یم  رارق  ییادـخ  ربارب  رد  هک  اریز  درک ،  یهاوخ  محرت  نم  لاـح  هب  رتشیب  لاـح  نآ  رد  هتبلا 
(196)

راطفا هرفس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیوگ یم  مالسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما رتخد  موثلک  ما 

 . مدروآ مردـپ  تمدـخ  راطفا  يارب  فرظ  کی  رد  کمن  يرادـقم  ریـش و  هساک  کی  وج ،  ناـن  صرق  ود  ناـضمر  هاـم  مهدزون  بش  رد 
 . دش هدامآ  راطفا  يارب  دناسر ،  مامتا  هب  ار  شزامن  یتقو 

 : دومرف تسیرگ و  دنلب  يادص  اب  داد و  ناکت  ار  شرس  هاگنآ  تفر .  ورف  رکف  هب  داتفا  اذغ  هب  شهاگن  هک  یماگنه 
؟  يا هتخاس  هدامآ  فرظ  کی  رد  مه  نآ  کمن ، )  ریش و   ) شروخ عون  ود  تردپ  راطفا  يارب  مزیزع !  - 

؟  متسیاب رتشیب  دنوادخ  رضحم  رد  باسح  يارب  تمایق  يادرف  یهاوخ  یم  لمع  نیا  اب  وت 
 . مشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومع  رسپ  ردارب و  ور  هلابند  هشیمه  مراد  میمصت  نم 

 . تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هکنآ  ات  دشن  هدروآ  فرظ  کی  رد  شروخ  عون  ود  ترضح  نآ  يارب  زگره 
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رتشیب یهلا  هاگداد  رد  تمایق  زور  ددرگ ،  هیهت  كاپ  لالح و  هار  زا  شیاهسابل  اهیندیـشون و  اهیندروخ ،  ایند  رد  سک  ره  مزیزع !  مرتخد 
رد باسح و  ایند  نیا  لالح  رد  هک  اریز  تشاد  دـهاوخ  مه  باذـع  نداتـسیا  رتشیب  رب  هوالع  دـشاب  مارح  هار  زا  هچنانچ  داتـسیا و  دـهاوخ 

(197  . ) تسا باذع  نآ  مارح 

 ( ع  ) یلع ماما  تدابع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یناوخدرو بادآ  تمزالم و  بش و  زامن  مدرم  درازگ و  یم  هزور  زامن و  همه  زا  شیب  دوب و  مدرم  نیرتدباع  وا  دیوگ :  دـیدحلا  یبا  نبا 

بش نآ  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  دوخ  داروا  رکذ و  زا  تبقارم  راک  رد  هک  يدرم  هرابرد  يرادنپ  هچ  دنتخومآ .  وا  زا  ار  اه  هلفان  ندناوخ  و 
خیب رب  پچ  تسار و  زا  تسشن و  یم  نیمز  هب  شربارب  رد  اهریت  هک  یلاح  رد  دندرتسگ و  شیارب  يزادناریز  نیفص  گنج  رد  درس  رایسب 

يرادنپ هچ  و  تشگ ! ؟  هدوسآ  تدابع  راک  زا  ات  تساخنرب  داد و  یمن  هار  دوخ  هب  یـساره  دش و  لوغـشم  زامن  هب  تشذگ  یم  وا  شوگ 
فرژ وا  ياهتاجانم  اهاعد و  رد  هاگره  و  دوب ! ؟  هتـسب  هنیپ  رتش  يوناز  دـننام  زارد  ياـه  هدجـس  زا  شکراـبم  یناـشیپ  هک  يدرم  هراـبرد 

عضاوت و وا و  تزع  ربارب  رد  عوشخ  وا و  تبیه  ربارب  رد  عوضخ  ناحبـس و  يادخ  تشادگرزب  میظعت و  رب  ینبم  نآ  نیماضم  رب  يرگنب و 
زا اهزار  اـهاعد و  نیا  هک  یمهف  یم  تخانـش و  یهاوخ  ار  شترـضح  صـالخا  نازیم  يوش  هاـگآ  دـنوادخ  ربارب  رد  ندوب  مار  ینتورف و 
 : دنتفگ تشاد  ار  تدابع  تیاهن  هک  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ماما  هب  تسا .  هتشگ  ناور  نابز  نیمادک  رب  هتـساخرب و  لد  نیمادک 

لوسر تدابع  ربارب  رد  مدج  تدابع  دننام  مدـج  تدابع  ربارب  رد  نم  تدابع  دومرف :  تسا ؟  سایق  هچ  ناتدـج  تدابع  اب  ار  امـش  تدابع 
(198  . ) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

میدوب هدیباوخ  یتموکح  رصق  طایح  رد  فون  نم و  هک  نیب  نیا  رد  تفگ :  یم  هک  هدرک  تیاور  ینرع  هبح  زا  هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع 
یم ار  تایآ  نیا  هداهن و  راوید  رب  تسد  ناگدزادیش  دننام  هدمآ ،  نوریب  بش  رخآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) نانمؤمریما هک  میدش  هجوتم  هاگان 
هبح يا  دومرف :  نم  هب  و  تفر ،  یم  هار  هدیرپ  شرس  زا  لقع  هک  یسک  دننام  و  ( ، (( 199  . . . ) ضرالاو تاومسلا  قلخ  یف  نا   : )) دناوخ
يا دومرف :  سپس  تسیرگ ،  تسب و  ورف  هدید  ترضح  مینک ؟  هچ  دیاب  ام  سپ  دینک  نینچ  هک  امـش  مرادیب ؛  متفگ :  رادیب ؟  ای  یباوخ  ، 

نم و هب  دنوادخ  هبح !  يا  تسین .  هدیشوپ  وا  رب  ام  لامعا  زا  يزیچ  یهاگیاج ،  ادخ  هاگشیپ  رد  زین  ار  ام  تسا و  یهاگیاج  ار  ادخ  هبح ! 
 . دراد یمن  هدیشوپ  ادخ  زا  ار  وت  نم و  زیچ ،  چیه  هبح !  يا  تسا .  رتکیدزن  ندرگ  گر  زا  وت 

يا دومرف :  يدـنایرگ !  رایـسب  ارم  بشما  امـش  متـسین ،  باوخ  ناـنمؤم ،  ریما  يا  هن  تفگ :  رادـیب ؟  اـی  یباوخ  فون ،  يا  دومرف :  سپس 
 ! فون يا  دوب .  دهاوخ  نشور  تا  هدـید  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  یتسیرگ ،  یـسب  لاعتم  يادـخ  فوخ  زا  بشما  رگا  فون ، 

دزن يدرم  چـیه  فون !  يا  دزاس .  یم  شوماخ  ار  خزود  شتآ  زا  ییاـهایرد  هکنآ  زج  دزیرن  ادـخ  فوخ  زا  يدرم  مشچ  زا  یکـشا  هرطق 
یتسود ادخ  هار  رد  سک  ره  فون !  يا  دنک .  ینمـشد  یتسود و  ادخ  هار  رد  دـیرگب و  ادـخ  میب  زا  هک  يدرم  زا  تسین  رتگرزب  دـنوادخ 

رگا هک  تساجنیا  دیوجن  دوخ  يارب  هار  نیا  زا  یتعفنم  دنک و  ینمشد  ادخ  هار  رد  هک  ره  و  دهدن ،  حیجرت  وا  یتسود  رب  ار  يزیچ  دنک و 
 . دیا هتفایرد  لامک  هب  ار  نامیا  قیاقح  دیشاب  نینچ 

هار رد  داتفا و  هار  هب  سپس  مداد .  رادشه  ار  امش  نم  هک  دیشاب  هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  دومرف :  نایاپ  رد  داد و  زردنا  دنپ و  ار  ود  نآ  هاگ  نآ 
هک متـسناد  یم  شاک  يرگن ؟  یم  نم  هب  ای  يراد  یم  رب  نم  زا  فطل  هاگن  نم  تلفغ  ماگنه  رد  ایآ  هک  متـسناد  یم  شاـک   : )) تفگ یم 

 . . . دیمد حبص  هدیپس  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟ ))  هنوگچ  تیاهتمعن  زا  ساپـس  یکدنا  زارد و  ياهباوخ  رد  نم  لاح 
(200)

( زورمین تقو  رد  ای   ) گرزب هساک  رد  زگره  و  دـندرتسگن ،  وا  يارب  يرتسب  یبش  چـیه  رد  تفگ :  هیواـعم  هب  شترـضح  فصو  رد  فون 
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(202  ) و ( 201  . ) دروخن اذغ 

 ( ع  ) یلع ماما  صالخا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هیلع  ) یلع هب  وا  تشکن ،  دزن و  تبرـض  ار  وا  تفای  تسد  دودبع  نب  ورمع  رب  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤمریما یتقو  دیوگ :  بوشآ  رهـش  نبا 

ببـس یلع  دوخ  شاـب ،  تکاـس  هفیذـح  يا  دوـمرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داد ،  شخـساپ  هفیذـح  داد و  مانـشد  مالـسلا ) 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  نوچ  دروآرد .  ياپ  زا  ار  ورمع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هاـگ  نآ  تفگ .  دـهاوخ  ار  شگنرد 

دنکفا متروص  هب  ناهد  بآ  داد و  مانشد  مردام  هب  وا  تشاد :  هضرع  مالسلا )  هیلع   ) یلع دیسرپ ،  ار  ببس  ربمایپ  دیسر  ربمایپ  دیـسر  ملس 
 . متـشک ادخ  يارب  ار  وا  تسـشن  ورف  ممـشخ  نوچ  مدرک ،  اهر  ار  وا  ور  نیا  زا  منزب ،  ار  وا  ندرگ  مرطاخ  یفـشت  يارب  هک  مدیـسرت  نم  ، 

(203)
ربمایپ دوب ،  رپ  تیعمج  زا  دجسم  دمآ و  دجسم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یهاگحبـص  دیوگ :  هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع 

زا نم  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دندنام ،  تکاس  همه  تسا ؟  هدرک  قافنا  دوخ  لام  زا  ادخ  ياضر  يارب  امـش  نیمادـک  زورما  دومرف : 
رد ار  یگنـسرگ  رثا  نوچ  مدـید و  ار  دوسا  نب  دادـقم  مرخب ،  درآ  يرادـقم  نآ  اب  متـساوخ  یم  هک  متـشاد  يرانید  مدـمآ و  نوریب  هناـخ 

 . دش بجاو  وت  رب  ادخ  تمحر  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مداد .  وا  هب  ار  دوخ  رانید  مدرک  هدهاشم  وا  هرهچ 
یجرخ دنتـشاد و  رفـس  دـصق  هک  ار  ینز  درم و  رفـس  جراـخم  ما ؛  هدرک  قاـفنا  یلع  زا  شیب  زورما  نم  تفگ :  تساـخرب و  يرگید  درم 

 : يدومرف یلع  هب  ارچ  ادخ ،  لوسر  يا  دنتفگ :  نارضاح  دنام .  تکاس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متخادرپ .  مهرد  رازه  دنتـشادن 
 : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدومرفن ؟  دوب  هداد  هقدـص  رتشیب  هکنآ  اب  درم  نیا  هب  دـش و  بجاو  وت  رب  ادـخ  تمحر 

دوخ مداخ  يوس  زا  دشخب و  یم  وکین  یتیعقوم  ماقم و  هدروآ  شیارب  يزیچان  هیده  هک  ار  دوخ  مداخ  یهاشداپ  هاگ  هک  دـیا  هدـیدن  رگم 
ار نآ  یلو  دش  یم  هدروآ  یگرزب  هیدـه  شرگید  مداخ  يوس  زا  دـشخب و  یم  وکین  یتیعقوم  ماقم و  هدروآ  شیارب  يزیچان  هیدـه  هک  ار 
رد ار  يراـنید  یلع  امـش  قیفر  تسا ؛  نینچمه  دروم  نیا  رد  دوـمرف :  ارچ ،  دـنتفگ :  دریگ ؟  یمن  يزیچ  هب  ار  هدنتـسرف  دـهد و  یم  سپ 

ردارب اب  ینمـشد  تدـناعم و  يارب  ار  همه  داد  هچنآ  ناترگید  قیفر  نآ  یلو  دیـشخب  نمؤم  يریقف  زاین  عفر  ادـخ و  داـیقنا  تعاـط و  لاـح 
دینادرگ وا  ندرگ  لابو  ار  نآ  تخاس و  هابت  ار  وا  لمع  مه  دنوادخ  دیوج ،  يرترب  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  تساوخ  یم  داد و  ادـخ  لوسر 

رد ادخ و  مشخ  هب  یکیدزن  ادـخ و  تمحر  زا  يرود  زج  داد  یم  هقدـص  هب  رز  میـس و  ار  شرع  ات  شرف  زا  تین  نیا  اب  رگا  دیـشاب  هاگآ  . 
(204  . ) دوزفا یمن  دوخ  يارب  یهلا  رهق  رد  ندمآ 

میب سرت و  يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا .  نارجات  تدابع  نیا  دندیتسرپ و  تبغر  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
(205  . ) تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دندیتسرپ و  يرازگساپس  رکش و  يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا ،  ناگدربتدابعنیا  دندیتسرپ و 

(206  . ) مدیتسرپ مدید و  یگدنب  هتسیاش  ار  وت  هکلب  مدیتسرپن ،  تباوثر  عمط د  باذع و  میب  زا  ار  وت  نم  ایادخ ،  دومرف :  و 
ایر و شا  همه  لمع  و  دوش ،  لمع  نادب  هچنآ  زج  تسا  باجح  شا  همه  ملع  و  ملع ،  ياهناکم  زج  تسا  ینادان  شا  همه  ایند  دومرف :  و 
(207  . ) دوش یم  هچ  شتبقاع  هک  درگنب  هدنب  ات  تسا  رطخ  هار  رد  مه  صالخا  و  دشاب ،  ادخ ) يارب   ) صلاخ هچنآ  زج  تسا  ییامندوخ 
 . تسا ناباقع  ناگس و  بیـصن  دشاب ،  تاهابم  رخف و  تین  هب  قافنا  رگا  تسا و  نآ  بحاص  لابو  رزو و  دشاب ،  ادخ  ریغ  يارب  رگا  لمع 

 : دیرگنب هدروآ  ناویحلا ))  ةایح   )) باتک رد  يریمد  هک  ار  یفیطل  تیاکح  هنیمز  نیا  رد 
موق سیئر  بلاغ  شردپ  بلاغ ،  نب  نامه  مان  هب  روهـشم  رعاش  قدزرف  هک :  دنا  هدرک  تیاکح  نارگید  یناهفـصا و  جرفلاوبا  همالع  ماما 

تشک و دوخ  هداوناخ  يارب  ار  يرتش  روکذـم  قدزرف  ردـپ  بلاـغ  دیـسر ،  یتخـس  یگنـسرگ  یطحق و  ار  هفوک  مدرم  یناـمز  دوب ،  دوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 83 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سیئر هک  یحایر  لیثو  نب  میحـس  يارب  مه  يا  هساک  وداتـسر  میمت  ینب  زا  یموق  يارب  تشوگبآ  هساـک  دـنچ  درک و  هیهت  نآ  زا  ییاذـغ 
 ، منادراک هبرجت و  اـب  مانـشوخ و  هدـش و  هتخانـش  يدرم  نم   : )) دوب هتفگ  دوخ  رعـش  رد  هک  تسا  یـسک  میحـس  داتـسرف .  دوب  دوخ  موق 

رعـش نیا  هب  دوخ  هبطخ  رد  دـش  هفوک  دراو  هفوک  تراما  يارب  هک  یماگنه  جاجح  و  تخانـش ))  دـیهاوخ  ارم  مهن  رـس  رب  هماـمع  هاـگره 
 . تسج لثمت 

وا رگا  متـسه ؟  بلاغ  ياذغ  دنمزاین  نم  رگم  تفگ :  دز و  کتک  ار  هدنروآ  تخاس و  نوگژاو  ار  نآ  دیـسر  میحـس  هب  اذغ  فرظ  یتقو 
زور حبص  تشک و  دوخ  هداوناخ  يارب  رتش  کی  میحس  داتفا ،  هار  یشک  رتش  هقباسم  نانآ  نایم  مشک .  یم  يرتش  مه  نم  هتشک  رتش  کی 
زور رد  بلاغ  تشک و  رتش  هس  میحـس  زاب  تشک ،  رتش  هس  موس  زور  رد  بلاغ  تشک و  رتش  ود  میحـس  زاـب  تشک ،  رتش  ود  بلاـغ  دـعب 

 . تفرگ لد  هب  ار  نآ  اما  تشکن  يرتش  رگید  تشادن  رتش  هزادنا  نآ  نوچ  میحس  تشک .  رتش  دص  مراهچ 
هب ارچ  یتخاس ،  ام  هجوتم  ارراگزور  گـنن  دـنتفگ :  میحـس  هب  حاـیر  ینب  دـندش ،  هفوک  دراو  مدرم  دـش و  يرپس  یطحق  ياـهزور  نوچ 

ردـشنارتش هک  دروآ  رذـع  نینچ  میحـس  میهدـب .  وت  هب  رتش  ود  يرتش  ره  ياـج  هب  هک  میتشاد  یگداـمآ  اـم  یتـشکن و  رتـش  بلاغهزادـنا 
یبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  نارود  رد  هثداح  نیا  دیروخب .  یمه  تفگ :  مدرم  هب  درک و  یپ  رتش  دصیـس  هاگ  نآ  دـندوبن ،  سرتسد 

 : دومرف درک و  تمرح  هب  مکح  رضح  دنتساوخ ،  اوتف  اهنآ  ندروخ  ندوب  لالح  هرابرد  ترضح  نآ  زا  داتفا ،  قافتا  مالسلا )  هیلع   ) بلاط
ار اهنآ  تشوگ  ور  نیا  زا  تسا .  هدوبن  راک  رد  تاهابم  رخف و  زج  يدوصقم  اهنآ  نتشک  زا  دنا و  هدش  هتـشک  ندروخ  يارب  هن  نارتش  نیا 

(209  ) و ( 208  . ) دیدرگ ناسکرک  ناباقع و  ناگس و  كاروخ  دنتخیر و  هفوک  ناد  هلابز  رد 

 ( ع  ) یلع ماما  لاصخ  تافص و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نیمز رب  دروخ و  یم  اذغ  اه  هدنب  دـننامه  دوب :  نینچ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هویـش  شور و  دـنوادخ ،  هب  مسق   : )) دومرف رقاب  ماما 

دـنک و باختنا  ار  شنیرتهب  دـهاوخ  یم  ار  مادـک  ره  ات  درک  یم  ربخ  ار  شراکتمدـخ  دـیرخ  یم  ینالبنـس  نهاریپ  ود  رگا  تسـشن و  یم 
یگدمآرب و زا  شا  یبرع  سابل  نماد  رگا  درک و  یم  عطق  ار  نآ  دوخ  دوب  رتدنلب  شنیتسآ  ینهاریپ  هاگره  دیشوپ ،  یم  ار  رگید  نآ  دوخ 
هن و  داهن ،  تشخ  رب  یتشخ  هن  رجآ و  رب  يرجآ  هن  دوخ ) يارب   ) دوب هیلخ  لاس  جـنپ  درک :  یم  هاـتوک  ار  نآتـشاذگ  یم  اـپ  هنـشاپ  كزوق 

لزنم هب  شدوخ  یلو  دیناروخ  یم  تشوگ  مدنگ و  نان  مدرم  هب  دشاب .  هتـشاذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  ات  دش  يا  هرقن  الط و  هن  و  یهد ،  کلام 
رازه درک و  یم  باختنا  ار  نیرت  تخس  دمآ ،  یم  شیپ  شیارب  دنسپادخ  راک  ود  رگا  درک ؛ یم  هدافتـسا  هکرـس  وج و  نان  زا  تفر و  یم 

 . درک دازآ  دیرخ و  هدرک ،  قرع  يا  هرهچ  اب  هدولآ و  كاخ  هب  هک  یتسد  جنرتسد  زا  ار  هدنب 
نیز ماـما  ترـضح ،  نآ  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  و  دـناوخ ،  یم  زاـمن  تعکر  رازه  زور  بـش و  رد  تشادـن و  ار  وا  راـک  تقاـط  سک  چـیه 

وه نمءا   : )) هیآ نیا  هک  دینش  کلام  نب  سنا  زا  نیعبات  زا  یکی  دوبن )) وا  لمع  تقاط  ار  یـسک  وا  زا  دعب  دوب و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا
زا دزادرپ  تعاط  مایق و  هدحس و  هب  ار  بش  هک  سک  نآ  ایآ  ( )) 210  (() هبر ۀمحر  وجریو  ةرخءالا  رذحی  امئاق  ادجاس و  لیللا  هانآ  تناق 
 : دیوگ درم  نآ  تسا .  هدش  لزان  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هرابرد  تسا ))  راودـیما  ادـخ  تمحر  هب  تسا و  ناسرت  ترخآ  باذـع 
 ، متفر وا  دزن  برغم  تقو  هک  مریگ  یمدهاش  ار  ادخ  دـنک ؛ یم  ار  راگدرورپ  تدابع  هنوگچ  منیبب  ات  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دزن  هب  مدـمآ  ))

دعب تساخرب ؛  اشع  زامن  يارب  هک  نیا  ات  دومن  تابیقعت  ندـناوخ  هب  عورـش  دـش  مامت  زاـمن  یتقو  دـناوخ ،  یم  زاـمن  شباحـصا  اـب  مدـید 
ار وضو  سپ  دوب ،  نآرق  توالت  زامنلوغشم و  رجف ،  عولط  ات  بش  لوط  رد  وا  مدمآردشلزنم و  هب  وا  اب  مه  نم  ودمآ  شلزنم  هب  ترـضح 
زا دعب  درک ؛ عولط  باتفآ  ات  دش  بیقعت  لوغشم  دعب  درک ،  رارقرب  ار  تعامج  زامن  مدرم  اب  دش ،  راپـسهر  دجـسم  يوس  هب  درک و  دیدجت 
رهظ تقو  ات  دندمآ ،  رگید  درم  ود  نآ  زا  سپ  دنتـسشن و  شدزن  همکاحم ،  يارب  درم  ود  هلمج  زا  دـندرک  عوجر  شترـضح  هب  مدرم  نآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 84 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ات دش  تابیقعت  لوغشم  دعب  درک ،  رارقرب  تعامج  هب  ار  زامن  تفرگ و  رهظ  زامن  يارب  ییوضو  دوب ؛ یسرداد  تواضق و  لوغشم  ترـضح 
دـهد و اوتف  ناشدروم  رد  ترـضح  ات  دـندمآ  یم  رفن  ود  رفن  ود  دیـسر ،  یم  مدرم  تاعجارم  تقو  دـعب  دـناوخ .  اـهنآ  اـب  ار  رـصع  زاـمن 

 (( . تسا هدـش  لزان  شترـضح  هرابرد  هیآ  نیا  هک  مریگ  یم  هاوگ  دـهاش و  ار  ادـخ  متفگ :  نم  درک .  بورغ  باـتفآ  اـت  دـنک  تواـضق 
(211)

 ( ع  ) یلع ماما  ياعد  تباجتسا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
میوا يالوم  نم  هک  ره   : )) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ریدغ  ثیدح  هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) یلع دیوگ :  هریمع  نب  ۀحلط 
سنا یلو  دنداد  یهاوگ  راصنا  زا  رفن  هدزاود  دهد .  یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  هک  ره  هک  داد  دـنگوس  ار  مدرم  تسوا ))  يالوم  یلع  نیا 
یمن یهاوگ  ارچ  دومرف :  هلب ،  تفگ :  سنا !  نیا  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) ناـنمؤم ریما  دادـن .  یهاوگ  دوـب و  راـصنا  ناـیم  رد  کـلام  نب 
ریما ما .  هدـش  راک  شومارف  هتفر و  ـالاب  نم  نس  ناـنمؤم ،  ریما  يا  تفگ :  يا ؟  هدینـش  دـنا  هدینـش  ناـنآ  هچنآ  مه  وت  هک  لاـح  رد  یهد 

 . دناشوپن ار  نآ  يدیفس  مه  همامع  هک  نک  التبم  رصب  يرامیب  هب  ار  وا  دیوگ  یم  غورد  وا  رگا  ادنوادخ !  تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤم
(212  . ) مدید وا  یناشیپ  رد  شمشچ  ود  نایم  رد  ار  يدیفس  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  تفگ :  هحلط 

ادـخ هب  تفگ :  رباج  دـناشوپن . . .  ار  نآ  مه  همامع  هک  دـنک  التبم  یـصرب  يرامیب  هب  اتدـناریمن  ار  وت  دـنوادخ  هدـمآ :  رباـج  تیاور  رد 
(213  . ) دناشوپ یمن  ار  نآ  همامع  یلو  دناشوپب  همامع  اب  ار  نآ  تساوخ  یم  دوب و  التبم  صرب  يرامیب  هب  هک  مدید  ار  سنا  دنگوس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ار  يدرم  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  دجـسم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دیوگ :  مقرا  نب  دیز 
نمـشد ار  وا  نمـشد  رادـب و  تسود  ار  وا  تسود  ادـنوادخ  تسوا ،  يـالوم  مه  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  ره   : )) دوـمرف یم  هـک  هدـینش 

رد مه  نم  دنداد و  یهاوگ  پچ  زا  نت  شـش  تسار و  زا  نت  شـش  دنتـساخرب ؛ ردب  لها  زا  رفن  هدزاود  دـهد .  یهاوگ  دزیخرب و  رادـب ))
(214  . ) درک روک  ارم  مشچ  مه  دنوادخ  مدادن  یهاوگ  مدرک و  نامتک  یلو  مدوب  ناگدونش  نایم 

نمی رد  ةاطرا  نب  رسب  ياهتیانج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  یماگنه  هک :  دنا  هدرک  لقن  دوخ  لاجر  زا  نارگید  ثراح و  نب  دیلو 
ریگب و وا  زا  ار  شلقع  مه  وت  تخورف  ایند  هب  ار  دوخ  نید  رـسب  ادنوادخ ،  تشاد :  هضرع  دش ،  ربخ  اب  دوب ) هتـشک  ار  رفن  رازه  یـس  هک  )
 ، دـیبلط یم  ریـشمش  دـش و  هناوید  رمع  هدـنام  یقابرد  رـسب  ددرگ .  وت  تمحر  بجوتـسم  ببـس  نادـب  هک  هنم  ياـج  هب  يزیچ  وا  نید  زا 
زاب دمآ  یم  شوه  هب  نوچ  دش و  یم  شوهیب  ات  دز  یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  بوچ  اب  ردـقنآ  وا  دـندرک و  هیهت  شیارب  بوچ  زا  يریـشمش 

(215  . ) درم ات  دوب  نینچ  هتسویپ  درک و  یم  رارکت  ار  راک  نامه  وا  دنداد و  یم  شتسد  هب  ار  بوچ  دیبلط و  یم  ریشمش 
يدـنخبل يو  يا ؟  هتخومآ  هک  زا  ار  نآ  یناوخ ،  یم  نآرق  بوخ  رایـسب  وت  ناذاز ،  يا  متفگ :  ناذاز  ورمع  وبا  هب  دـیوگ :  فافخ  دـعس 

ار شترضح  میادص  متشاد  یشوخ  زاوآ  نوچ  مدناوخ و  یم  رعـش  نم  تشذگ و  نم  رب  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما  يزور  تفگ :  دز و 
؟  تبسن هچ  نآرق  اب  ارم  نانم ،  ؤم  ریما  نیا  متفگ :  يرب ؟  یمن  راک  هب  نآرق  رد  ار  شوخ  زاوآ  نیا  ارچ  ناذاز ،  يا  دومرف :  دمآ ،  شوخ 
رد ترـضح  مدش ،  کیدزن  ایب ؛ نم  کیدزن  دومرف :  مرادن . )  دای  و   ) مناوخ یم  زاامن  رد  هک  يا  هزادنا  هب  نآرق  زا  اهنت  دـنگوس  ادـخ  هب 

ادـخ هب  دـنکفا ؛ مناهد  رد  ناهد  بآ  و  نک ،  زاب  ار  تناـهد  دومرف :  هاـگ  نآ  تفگ ،  هچ  متـسنادن  مدـیمهفن و  هک  تفگ  ینخـس  مشوگ 
هک مدـشن  جاتحم  زگره  نآ  زا  سپ  مدـش و  ظـفح  هزمه  بارعا و  اـب  ار  نآرق  همه  هک  مدوب  هتـشادنرب  مدـق  شتمدـخ  زا  زونه  دـنگووس 

 . منک لا  ؤس  یسک  زا  نآرق  هرابرد 
 ( مالـسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  تسا ،  هتفگ  تسار  ناذاز  دومرف :  متفگ ،  زاب  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  يارب  ار  ناذاز  ناتـساد  دـیوگ :  دـعس 

(216  . ) درادن روخدر  نآ  تباجتسا  هک  درک  اعد  مظعا  مسا  هب  ناذاز  يارب 
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زامن وا  رب  ات  دندروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  رورعم  نب  ءارب  هزانج  هک  یماگنه  دیوگ :  هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع 
ادخ لوسر  تسا .  هتفر  ناناملـسم  زا  یکی  راک  یپ  رد  ابق  هب  وا  ادخ ،  لوسر  يا  دنتفگ :  تساجک ؟  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف :  درازگ ، 

گرزب يادخ  دومرف :  يرازگ ،  یمن  زامن  وا  رب  ارچ  ادخ ،  لوسر  يا  دنتفگ :  دـناوخن ،  زامن  وا  رب  تسـشن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لالح تفگ  وا  هب  نم  روضح  رد  هک  ینخـس  هب  تبـسن  ار  وا  دوش و  رـضاح  وا  هزانج  رب  یلع  ات  مزادـنیب  ریخءات  ار  وا  زامن  هک  هدومرف  ارم 

(217  . ) دهد رارق  يو  هانگ  هرافک  مس  نیا  ندروخ  اب  ار  يو  گرم  دنوادخ  ات  دنک 
ینخـس درک و  یخوش  یلع  اب  ءارب  ادخ ،  لوسر  يا  تفگ :  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اب  ءارب  يوگتفگ  ناتـساد  دـهاش  هک  یناسک  زا  یکی 

لاعتم يادخ  دوب  هتفگ  يدج  رگا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنک .  هذخا  ؤم  نادـب  ار  وا  دـنوادخ  ات  تفگن  يدـج 
يوس زا   ) دروم نیا  رد  درک و  یخوش  وا  اما  دـشاب ،  هداد  هقدـص  میـس  رز و  شرف  ات  شرع  زا  هچرگ  تخاـس  یم  دوباـن  ار  وا  لاـمعا  همه 

دهاوخ یم  ور  نیا  زا  تسا ،  دونـشخان  ءارب  زا  یلع  هک  درادـنپن  امـش  زا  یـسک  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  لوسر  اما  تسا  هدـش  لالح  یلع ) 
 . دیازفیب تشهب  رد  وا  ماقم  يدنلب  برق و  رب  دنوادخ  ات  دهاوخ  شزرمآ  وا  يارب  دبلطب و  ددجم  تیلح 

وت دنک ،  تمحر  تیادخ  ءارب ،  يا  دومرف :  داتسیا و  هزانج  ربارب  رد  و  دش ،  رضاح  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  تشذگن  يزیچ 
 . یتفر ایند  زا  ادخ  هار  رد  يدوب و  رازگزامن  راد و  هزور  رایسب  يدرم 

ییاعد اب  امش  تسود  نیا  کش  یب  دوب ،  زاین  یب  ادخ  لوسر  ياعد  زا  یتیم  رگا  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ 
 . تسا هدش  زاین  یب  وا  هرابرد  یلع 

ءارب يایلوا  يا  امش  دومرف :  تسشن ،  ازع  سلجم  رد  تشگزاب  يو  زیهجت  زا  نوچ  درک .  نفد  ار  وا  درازگ و  زامن  وا  رب  تساخرب و  سپس 
و متفه ،  نامسآ  ات  نیدورف  نامسآ  زا  دش  اپرب  يا  هبق  ینامسآ  ياهباجح  رد  امش  تسود  يارب  اریز  تیلست ،  ات  دیرتراوازـس  کیربت  هب  ، 
دندرب و تشهب  هب  ار  وا  حور  سپس  دش ،  هتخاس  درک  جورع  اجنآ  هب  هک  وا  حور  يارب  نیا  و  شرع ،  قاس  ات  یسرک و  ات  اهباجح  مامت  رد 
هب اشوخ  تلاح ،  هب  اشوخ  دـنتفگ :  همه  دندیـشکرس و  وا  ندـید  هب  یتشهب  نایروح  همه  دـندرک و  تفاـیرد  ار  نآ  یتشهب  ناـنزاخ  همه 

تمحر وت  رب  دش و  رـضاح  داب -  ناشمارگ  نادناخ  ود و  نآ  رب  وا  مالـس  دورد و  هک  یلع -  ات  دنام  رظتنم  ادـخ  لوسر  هک  ءارب  يا  تلاح 
نم هدنب  يا  دومرف :  هک  دنداد  شرازگ  دنوادخ  زا  ام  يارب  نامراگدرورپ  شرع  نالماح  هک  شاب  هاگآ  دـیبلط ؛ شزرمآ  تیارب  داتـسرف و 

تاـناویح و يوـم  ناـتخرد و  گرب  ناراـب و  تارطق  اـهکاخ و  همه  اـه و  هزیرگنـس  ددـع  هب  یناـهانگ  رگا  يداد ،  ناـج  نـم  هار  رد  هـک 
 . دش یم  هدیزرمآ  وت  يارب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ياعد  هب  همه  یتشاد  اهنآ  تانکس  تاکرح و  اهسفن و  اهکمشچ و 

ضرعم رد  دیهد و  رارق  یلع  ياعد  ضرعم  رد  ار  دوخ  ادخ ،  ناگدـنب  يا  سپ  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگ  نآ 
 ، دشاب هتـشاد  هنـسح  ادخ  ياه  هدیرفآ  ددع  هب  هچرگ  دنادرگ  شکاله  دنوادخ  دنک  نیرفن  وا  رب  یلع  هک  ره  هک  دـیهدن ،  رارق  وا  نیرفن 

و ( 218  . ) دشاب هتـشاد  هانگ  ادخ  ياه  هدیرفآ  ددـع  هب  هچرگ  دـنک  شدنمتداعـس  دـنوادخ  دـنک  اعد  وا  قح  رد  یلع  یـسک  رگا  هکنانچ 
(219)

 ( ع  ) یلع ماما  يدرمناوج 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دنتسب و ترضح  نآ  رب  ار  بآ  هار  دندرک و  هرصاحم  ار  تارف  هعیرش  هیواعم  هاپس  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  رد  دیوگ :  دیدحلا  یبا  نیا 

نانآ زا  شنارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنتـشک ،  هنـشت  ار  نامثع  هکناـنچ  دـنریمب  یگنـشت  زا  همه  راذـگب  دـنتفگ :  هیواـعم  هب  ماـش  نارس 
نامثع هکنانچ  يریمب  یگنشت  زا  ات  میهد  یمن  يا  هرطق  ار  وتدنگوس  ادخ  هب  هن ،  دنتفگ :  هیواعم  هاپـس  دننک ،  زاب  ار  بآ  هار  هکدنتـساوخ 
ماجنا یپ  رد  یپ  یتالمح  هیواعم  هاپـس  رب  دوخ  نارای  اب  درم ،  دنهاوخ  یگنـشت  زا  همه  ریزگان  دید  نوچ  ترـضح  درپس .  ناج  هنـشت  بل 
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دنتفای و تسد  بآ  رب  ناشدوخ  درک و  رود  دوخ  ياج  زا  ار  نانآ  دندش ،  ادج  ندب  زا  اهتسد  اهرـس و  هک  ناوارف  يراتـشک  زا  سپ  ات  داد 
راد غیرد  ناـنآ  زا  ار  بآ  ناـنمؤم ،  ریما  يا  دـندرک :  ضرع  نایعیـش  ناراـی و  دـنتفرگ ،  رارق  یبآ  یب  کـشخ و  نیمز  رد  هیواـعم  ناراـی 
هب يزاین  رگید  هک  نک  ریگتـسد  ار  همه  رآرد و  ياپ  زا  ار  نانآ  شطع  غیت  اب  هدـم و  نانآ  هب  بآ  يا  هرطق  دنتـشاد و  غیرد  نانآ  هکناـنچ 
زیت هبل  هک  اریز  دینک .  دازآ  نانآ  يارب  ار  بآ  زا  یتمسق  منک ،  یمن  لثم  هب  هلباقم  نانآ  اب  نم  دنگوس  ادخ  هب  هن ،  دومرف :  تسین .  گنج 

(220  . ) تسا یفاک  نانآ  يارب  ام  غیت 
 : دیوگ رعاش 

ۀیجس انم  وفعلا  ناکف  انکلم 
حطبءا مدلاب  لاس  متکلم  املف 
اننیب توافتلا  اذه  مکبسحف 

حضنی هیف  يذلاب  ءانا  لکف 
(( . دش يراج  نوخ  زا  زاجح  نیمزرس  دیتفای  تسد  ام  رب  امش  نوچ  میتخاس و  هشیپ  ار  تشذگ  وفع و  میتفای  تسد  امش  رب  ام  نوچ  ))

 (( . تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  ره  زا  هک  سب  ام  نایم  توافت  نیمه  ))
رهاوخ درواین ؛ رد  ار  وا  سابل  تشک  ار  دودـبع  نب  ورمع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  یماـگنه  تسا  تیوار  دـیوگ :  يرکبراـید  همـالع  - 2

لتاق زا  هاگ  نآ  تسا ؛  هدناسر  لتق  هب  ار  وا  یمیرک  مزرمه  تفگ :  دـید  وا  نت  هب  ار  سابل  نوچ  دـش ،  رـضاح  ردارب  هزانج  رـس  رب  ورمع 
 : دورس ار  تیب  ود  نیا  يو  هدوب .  بلاط  یبا  نب  یلع  دنتفگ :  دیسرپ ،  يو 

هلتاق ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 
دبالا رخآ  هیلع  یکبءا  تنکل 

هب باعیال  نم  هلتاق  نکل 
دلبلا ۀضیب  امیدق  یعدی  ناک  نم 

 (( . متسیرگ یم  وا  رب  راگزور  نایاپ  ات  دوب  مالسلا )  هیلع  یلع  ینعی   ) لتاق نیا  زا  ریغ  ورمع  لتاق  رگا  ))
 (( تسا هدوب  برع  راید  درم  نیرتگرزب  میدق  زا  وا  هک  تسین ،  وا  تسد  هب  ندش  هتـشک  رد  مردارب  رب  یبیع  هک  تسا  يدرم  وا  لتاق  اما  ))

(222  ) و ( 221 . )

 ( ع  ) یلع ماما  تشذگ  يرابدرب و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
رد یلع  يامیس  هب  دش  یم  مسجم  يدرم  تروص  هب  يرابدرب  رگا  دومرف :  ینالوط  یثیدح  نمض  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

(223  . ) دمآ یم 
ترضح دراد ،  ییوگخساپ  دصق  ربنق  دهد و  یم  مانشد  ربنق  هب  يدرم  دینـش  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  دیوگ :  رباج 
تنمشد يزاسنیگمشخ و  ار  ناطیش  دونـشخ و  ار  نامحر  يادخ  ات  نکم  انتعا  دوخ  يوگ  مانـشد  هب  شاب ،  مارآ  ربنق ،  يا  دز :  ادص  ار  وا 
دونـشخ يرابدرب  نوچ  يزیچ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  نمؤم  دیرفآ  ار  رادناج  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  یناسر .  رفیک  هب  ار 

 . تسین وا  هب  ییاـنتعا  یب  توکـس و  دـننام  قمحا  يارب  یتبوقع  چـیه  و  درواـین ،  مشخ  هب  توکـس  نوچ  يزیچ  هب  ار  ناطیـش  و  دزاـسن ، 
(224)

رد راتفگ  نیا  تحـص  دوب ،  راکدب  زا  اهنآ  نیرت  تشذگ  اب  راکهنگ و  هب  تبـسن  مدرم  نیرترابدرب  ترـضح  نآ  دیوگ :  دـیدحلا  یبا  نبا 
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مشچ وا  هانگ  زا  تفای و  تسد  دوب -  ترضح  نآ  نمشد  نیرت  تخـس  رـس  هک  مکح -  نب  ناورم  رب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  لمج  گنج 
میئل درم  نیا   : )) تفگ دوخ  ینارنخـس  رد  لـمج  گـنج  رد  تفگ و  یم  مانـشد  مدرم  ربارب  رد  ار  شترـضح  ریبز  نب  هللادـبع  و  دیـشوپ . 

هللادـبع شرـسپ  ات  دوب  نادـناخ  اـم  زا  هشیمه  ریبز   : )) دومرف یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  هدـمآ ))  امـش  يوس  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسپ 
منیبن ار  وت  ات  ورب  اجنیا  زا   : )) دومرف تشذگرد و  وا  زا  اما  درک  ریسا  ار  وا  تفای و  تسد  وا  رب  گنج  نامه  رد  همه  نیا  اب  دش ، )) گرزب 

 . تفگن وا  هب  يزیچ  تفای و  تسد  دوب  وا  نانمشد  زا  هک  صاع  نب  دیعس  رب  هکم  رد  لمج  گنج  زا  سپ  زین  و  تفگن .  نیا  زا  شیب  و  (( 
(225 . . )

هک درک  هراشا  نمهب  ماما  دـنک ،  تولخ  ماما  اب  تشاد  تسود  نامثع  مدـش ،  دراو  نامثع  رب  مالـسلا )  هیلع   ) ناـنمؤم ریما  اـب  دـیوگ :  ربنق 
 : تفگ نامثع  تشاد .  ریز  هب  رـس  روط  نمه  ماما  و  نتفگ ،  نخـس  ماما  اب  يدنت  اب  درک  عورـش  نامثع  مدش ،  رود  یکدنا  نم  موش .  رود 

دزن زا  سپـس  تسین .  مرظن  رد  دشاب  وت  دنـسپ  هک  ینخـس  مرادـن و  تسوت  دـنیاشوخان  هکنآ  زج  یخـساپ  دومرف :  ینز ؟  یمن  فرح  ارچ 
ربص یلو  دروآ ،  درد  هب  ار  وا  لد  ما  هدنبوک  رضاح و  ياهخـساپ  مهد  ار  وا  خساپ  رگا  درک :  یم  همزمز  ار  رعـش  نیا  دمآ و  نوریب  نامثع 

(226  . ) دروخ دهاوخ  نم  زا  یتخس  شین  منک  وا  هیلع  یمادقا  رگا  هک  مروخ  یم  لد  نوخ و  منک و  یم 
 ، تسا هداتسیا  هناخ  رد  مالغ  دید  دمآ  نوریب  ماما  تفگن ،  خساپ  وا  دز و  ادص  راب  دنچ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما 
 : دومرف دیناسر ؛ یمن  نم  هب  یبیسآ  دیوش و  یمن  تحاران  مه  امش  هک  متسناد  یم  متشادن و  لاح  تفگ :  یهد ؟  یمن  خساپ  ارچ  دومرف : 

(227  . ) يدازآ ادخ  هار  رد  هک  ورب  مالغ  يا  دننمیا ؛ وا  زا  شقلخ  هک  داد  رارق  یناسک  زا  ارم  هک  ار  ادخ  ساپس 
تفگ ییرگ ؟  یم  ارچ  كرتخد !  دیسرپ :  دیرگ ،  یم  هک  دید  ار  يرتخد  تشذگ  یم  ناشورف  امرخ  رازاب  زا  مالسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما 
سپ کـنیا  دندیدنـسپن ،  اـهنآ  مدرب  ار  نآ  نوـچ  یلو  مدـیرخ  اـمرخ  درم  نیا  زا  نم  مرخب و  اـمرخ  داتـسرف  وداد  نم  هب  یمهرد  مباـبرا  : 

شلوپ درادن ،  رایتخا  دوخ  زا  تسا و  راکتمدخ  نیا  ادخ ،  هدنب  يا  دومرف :  هدنـشورف  هب  ماما  دنک .  من  لوبق  هدنـشورف  نیا  یلو  ما  هدروآ 
ریما اقآ  نیا  دـنتفگ :  مدرم  تفوک ،  ترـضح  هنیـس  تخت  تساخرب و  تخانـش  یمن  ار  ماـما  هک  هدنـشورف  ریگب .  ار  اـمرخ  هدـب و  سپ  ار 

نانموم ریما  يا  تفگ :  هاگ  نآ  داد .  سپ  ار  لوپ  تفرگ و  ار  امرخ  دیرپ و  شا  هرهچ  زا  گنر  هدش ،  گنت  درم  نآ  سفن  تسا !  نانمؤم 
(228  . ) دوب مهاوخ  یضار  وت  زا  رایسب  هچ  یهدب -  ار  مدرم  قح  رگا  ای  ینک -  حالصا  ار  دوخ  رگا  دومرف :  شاب ،  یضار  نم  زا  ، 

اه هنیرن  نیا  نامـشچ  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) نانمؤم ریما  دـنتخود ،  رظن  وا  هب  نارچ  مشچ  یهورگ  تشذـگ و  یم  ییاـج  زا  ییاـبیز  نز 
دوخ رـسمه  اب  دمآ  شوخ  ار  وا  هک  دید  ار  ینز  امـش  زا  یکی  هاگره  سپ  دش ،  اهنآ  ینارچ  مشچ  ببـس  نیمه  دوب و  دـنمزآ  نارـسوه و 

ار وا  هک  دنتسج  ياج  زا  نارای  تساناد !  هچ  ار ،  رفاک  نیا  دشکب  ادخ  تفگ :  جراوخ  زا  یکی  دنتـسه .  یکی  همه  نانز  هک  دنک  شزیمآ 
(229  . ) هانگ نآ  زا  تشذگای  تسا  مانشد  مانشد ،  خساپ  هک  دیشاب  مارآ  دومرف :  دنشکب ، 

دیـسر و شترـضح  تمدـخ  دوب  هدـناسر  وا  شوگ  هب  ییاوران  ناانخـس  هدرک و  داـی  يدـب  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يزور  يادرف  هریره  وبا 
نم و ملع  رب  وا  لـهج  هک  مراد  مرـش  نم  دومرف :  دـندرک ،  ضارتعا  راـک  نیا  رب  ماـما  ناراـی  دروآرب .  ار  ههمه  ماـما  تساوخ و  یجئاوح 

(230  . ) دیآ هریچ  نم  ششخب  رب  شتساوخرد  نم و  وفع  رب  شهانگ 
ریگ و ناسآ  ینعی  نک ))  تشذگ  يدش  هریچ   : )) تفگ مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  لمج  گنج  رد  تسکـش  زا  سپ  هشیاع  دیوگ :  ریثا  نبا 

(232  ) و ( 231  . ) تسا لثملا  برض  هلمج  نیا  دومن و  تشذگ  ماما  و  شوپب ،  مشچ  هناراوگرزب 

دیوگ یم  تلادع  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ناناملـسم نیب  درک و  یم  میـسقت  مدرم  نایم  يواسم  روط  هب  ار  لاـملا  تیب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تایـصوصخ  زا  یکی 
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 . دندنویپب هیواعم  هب  اهبلط  راصحنا  ضیعبت و  نارادفرط  زا  یخرب  دوب ،  هدش  ثعاب  رما  نیا  دش ؛ یمن  لئاق  ضیعبت 
 : دنتفگ دندیسر و  ترضح  روضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  زا  يا  هدع 

نیا زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تسا .  رت  هتـسیاش  روما  تفرـشیپ  يارب  ینک ،  یـضار  لوپ  اـب  ار  اـهبلط  راـصحنا  سایـس و  دارفا  هچناـنچ  - 
 : دومرف دش  نیگمشخ  داهنشیپ 

ینارای نانآ  قوقح  عیضت  اب  مهدب و  نارگید  هب  ار  نانآ  قح  منک و  ملظ  دنتسه  نم  تموکح  تحت  هک  یناسک  هب  تسا  نیا  ناترظن  ایآ  - 
مهاوخن ار  راک  نیا  دنشخرد ،  یم  نامسآ  رد  ناگراتـس  دبات و  یم  باتفآ  دراد و  دوجو  ایند  ات  دنگوس !  ادخ  هب  میامن ؟  عمج  دوخ  رود 

 . تسادخ لام  لام ،  هکنیا  هب  دسر  هچ  مدرک ،  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  نآ  دوب  مدوخ  نآ  زا  لام ،  رگا  درک . 
 : دومرف سپس 

یم رارق  شیاتـس  دروم  لد  کیرات  لها و  ان  دارفا  دزن  يزور  دـنچ  داد ،  ماجنا  تسرداـن  ياـج  رد  ار  کـین  راـک  هک  یـسک  مدرم !  يا  - 
نانآ دوش ،  دـنمزاین  ناشیرای  هب  دـیایب و  شیپ  يو  يارب  يدـب  هثداـح  زور  رگا  یلو  دـنیرفآ ؛ یم  یتسود  تبحم و  ناـشیا  لد  رد  دریگ و 

(233  . ) دش دنهاوخ  ناتسود  نیرت  هدننک  شنزرس  نیرتدب و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تلادع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ربمایپ اریز  دوب ،  شور  نامه  نیع  مییوگن  رگا  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شور  دننام  تلادع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شور 

ادـخ دـهع  هب  امـش  همه  زا  وا  دوـمرف :  و  ( 234  ، ) تسا ربارب  تلادـع  رد  یلع  تشم  نـم و  تـشم  دوـمرف :  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
(235  . ) تسا رت  تیزم  اب  ادخ  دزن  رت و  هدننک  تمسق  يواسم  میسقت  رد  رت ،  لداع  تیعر  نایم  رد  رت ،  لماع  ادخ  رما  هب  رترادافو ، 

لغ و رد  ارم  ای  مرب ،  رس  هب  رادیب  ( 236  ) نادعس راخ  رب  حبص  هب  ات  ار  بش  نالیغم  راخ  رب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  شترضح  دوخ  و 
ناگدـنب زا  یخرب  رب  هک  منک  رادـید  یلاح  رد  ار  لوسر  ادـخ و  تمایق  زور  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  دنـشک  نیمز  يور  هب  ریجنز 

ریز رد  هچنآ  همه  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  مشاب . . .  هدرک  بصغ  دوخ  يارب  ایند  شزرا  یب  يالاک  زا  يزیچ  اـی  هدومن  متس 
(237  . ) درک مهاوخن  زگره  منک  ادخ  ینامرفان  يا  هچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ات  دنهد  نم  هب  تساهنآ  كالفا 

بیدءاـت دـیاب  و  دزادرپـب ،  نارگید  شزومآ  زا  شیپ  دوخ  شزومآ  هب  دـیاب  دـهد  یم  رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  سک  نآ  دوـمرف :  و 
هتـسیاش نارگید  هدـننک  بیدءات  راگزومآ و  زا  شیب  شیوخ  هدـننک  بیدءات  راـگزومآ و  و  دـشاب .  وا  یناـبز  بیدءاـت  زا  شیپ  وا  یلمع 

(238  . ) تسا لیلجت 
زا ار  امـش  و  منک ،  یم  لمع  نادب  امـش  زا  شیپ  دوخ  هکنآ  زج  مزیگنا  یمن  رب  یتعاط  چیه  هب  ار  امـش  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  و 

(239  . ) متسیا یم  زاب  نآ  زا  امش  زا  شیپ  دوخ  هکنآ  زج  مراد  یمن  زاب  یهانگ 
 ، دنتشادن گنج  تءارج  لد و  دندوب و  تسس  لمع  رد  یلو  دندرک  ناوارف  ياهدیدهت  قرب و  دعر و  دومرف :  دوخ  نافلاخم  فصو  رد  و 

(240  . ) میزادنا یمن  هار  لیس  ندیراب  زا  شیپ  مینک و  یمن  دیدهت  قرب و  دعر و  ندز  هبرض  زا  شیپ  ام  یلو 
 . دوش تباث  لمع  رد  ام  ياعدم  هک  میرگنب  وا  لدع  زا  ییاه  هنومن  هب  ات  وش  هارمه  ام  اب  کنیا  یمارگ ،  هدنناوخ 

دناوخ و يا  هبطخ  هنیدـم  رد  دوخ  تعیب  مود  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک :  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
لاملا تیب  هب  دـیاب  هداد  یـسک  هب  ادـخ  لاـم  زا  هک  یلاـم  ره  هداـهن و  یـسک  راـیتخا  رد  ناـمثع  هک  ینیمز  ره  هک  دـیراد  شه  دومرف (( : 

فلتخم ياهرهـش  رد  دـنا و  هدرک  ناـنز  رهم  ار  اـهنآ  منیبـب  رگا  و  درک ،  دـناوتن  لاـمیاپ  يزیچ  چـیه  ار  هتـشذگ  قوـقح  اریز  ددرگزاـب ، 
وا رب  متـس  روج و  دـیآ و  گنت  وا  رب  قح  هک  ره  تسا و  یتعـسو  قح  رد  اریز  دـنادرگ ،  مهاوخ  زاب  شلوا  ياج  هب  مه  زاـب  دـنا  هدـنکارپ 
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(( . دمآ دهاوخ  رت  گنت 
و دوش . . .  هتفرگ  هدرب  راک  هب  ناناملـسم  هیلع  ار  نآ  هک  دوش  ادـیپ  ناـمثع  هناـخ  رد  هک  یحالـس  ره  داد  روتـسد  هاـگ  نآ  دـیوگ :  یبلک 

هناخ رد  هک  وا  یصخش  لاوما  هدماین و  نیملـسم  گنج  هب  نآ  اب  هک  یحالـس  ضرعتم  اما  دوش  هرداصم  مه  وا  هرز  ریـشمش و  داد  روتـسد 
دنهدب یـسک  هب  ای  دوش  جرخ  ییاج  رد  دوب  هداد  هزاجا  نامثع  هک  یلاوما  همه  ات  داد  روتـسد  دندرگن و  دوش  یم  تفای  رگید  ياج  ای  شا 

هدینش اریز  درب ؛ یم  رس  هب  ماش  ياهنیمزرس  زا  هیلا  رد  اهزور  نآ  رد  وا  و  دیسر -  صاع  ورمع  شوگ  هب  ربخ  نیا  دوش .  هدنادرگ  زاب  همه 
اریز نکب  نونکا  ینکب  یهاوخ  یم  هک  یمادقا  ره  تشون :  همان  هیواعم  هب  دوب -  هتفر  اجنآ  هب  ور  نیا  زا  دـنا  هدـیروش  نامثع  رب  مدرم  دوب 

(241  ! ) دنزاس ادج  اصع  بوچ  زا  ار  تسوپ  هک  هنوگ  نامه  هتخاس  ادج  يراد  فرصت  رد  هک  یلاوما  همه  زا  ار  وت  بلاط  یبا  رسپ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  هباحـص  نوچ  تسا :  هتفگ  لاس 240 ) يافوتم   ) یفاکسا رفعجوبا  دیوگ :  زین  و 

بویا وبا  نالجع و  نب  کلام  عفار و  نب  ۀـعافر  ناهیت و  نب  مثیهلاوبا  دـنریگب ،  میمـصت  تماـما  هلءاـسم  رد  اـت  دـندش  عمج  ملـس  هلآ و  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا  يدنواشیوخ  داهج و  هقباس و  لضف و  زا  دنتشاد و  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رـسای  نب  رامع  يراصنا و 

دندومن دزشوگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لضف  يا  هباطخ  رد  هتساخرب و  مادک  ره  سپس  دنداد ،  تبثم  خساپ  زین  مدرم  دندرک ،  دای  ملس  هلآ و 
 . دش تعیب  ترضح  نآ  اب  هاگ  نآ  دنداد  يرترب  ناناملسم  همه  رب  رگید  یخرب  نامز و  نآ  مدرم  رب  اهنت  ار  وا  یخرب  ، 

ربمایپ زا  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  هب  ترـضح  هدـنام  هجحلا  يذ  زا  بش  هدزاـی  هبنـش  زور  ینعی  تعیب  مود  زور 
هکنآ ات  درک ،  دای  هتـشاد  ینازرا  ناناملـسم  رب  ادـخ  هک  ییاهتمعن  زا  سپـس  داتـسرف ،  دورد  وا  رب  درک و  داـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هزیر زا  یهاـگآ  شنیب و  ربـص و  لـها  رگم  دور  یمن  تموـکح  نیا  راـب  ریز  و  تسا ،  هدروآ  يور  راـت  بش  دـننام  اـه  هـنتف  و   : )) دوـمرف
هک ار  هچنآ  داد و  مهاوخ  ریس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناتربمایپ  شور  هار و  رب  ار  امـش  دینامب  رادیاپ  نم  يارب  رگا  و  نآ ؛  ياهیراک 

یلـص ادخ  لوسر  اب  نم  تبـسن  هک  دیراد  شه  تساوخ .  يرای  وا  زا  دیاب  هک  تسادخ  درک و  مهاوخ  ارجا  امـش  نایم  رد  مرومءام  نادـب 
 . . . تسوا تایح  راگزور  رد  تبسن  نامه  دننام  يو  تافو  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رب هتخاس ،  ناور  اهرابیوج  هدروآ ،  درگ  ناوارف  تالغتـسم  كالما و  دنا ،  هدش  ایند  قرغ  هک  امـش  نادرم  زا  یهورگ  ادابم  دـیراد ،  شه 
اهنیا همه  زا  ار  نانآ  هک  زور  ادرف  تسا ،  هدیدرگ  نانآ  راع  گنن و  ثعاب  نیمه  دـنا و  هتفرگ  ابیز  نازینک  هدـش و  هراوس  کباچ  ياهبـسا 

هک دنیوگ  دنراد و  دنـسپان  ارم  راک  دنریگ و  مشخ  نم  رب  مدینادرگ  زاب  دنیاناد  نادب  دوخ  هک  یقوقح  هب  متـشادزاب و  دنمرگرـس  نادب  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  راصنا  نارجاهم و  زا  يدرم  ره  دیراد ،  شه  تخاس !  مورحم  نامقوقح  زا  ار  ام  بلاط  یبا  رـسپ 

تسادخ و دزن  تمایق  يادرف  نشور  لضف  هک  دنادب  دنیب ،  یم  نارگید  رب  دوخ  يارب  یلضف  ترـضح  نآ  اب  تبحـص  تهج  هب  هک  ملـس  و 
ام نید  هب  هدومن ،  قیدصت  ار  ام  نییآ  هداد ،  خساپ  ار  لوسر  ادخ و  يادن  هک  يدرم  ره  و  دوب .  دهاوخ  ادخ  هدـهع  رب  يو  شاداپ  باوث و 

لام مه  لام  دـییادخ و  ناگدـنب  همه  امـش  تسا .  هدـیدرگ  مالـسا  دودـح  قوقح و  بجوتـسم  تسا ،  هدرک  اـم  هلبق  هب  يور  هدـمآرد و 
تمایق يادرف  ار  ناراکزیهرپ  و  درادن ،  يرترب  يرگید  رب  دروم  نیا  رد  سک  چیه  دش ،  دهاوخ  میـسقت  تاواسم  هب  امـش  نایم  تسادخ و 

يارب تسادـخ  دزن  هچنآ  هتخاسن و  ناراکزیهرپ  باوث  شاداپ و  ار  ایند  دـنوادخ  دوب .  دـهاوخ  شاداـپ  نیرترب  ازج و  نیرتهب  دـنوادخ  دزن 
يدحا و  مینک ،  میسقت  امش  نایم  میهاوخ  یم  هک  تسا  یلام  ام  دزن  هک  دییآ  ام  دزن  یگمه  حبـص  ادرف  هللاءاش  نا  تسا .  رتهب  ناراکوکین 

زا میوگ و  یم  ار  نیا  تسا ؛  یفاـک  دـشاب  دازآ  ناملـسم  هک  نیمه  هن ،  اـی  هدوب  رگید  قوقح  مجع ،  اـی  دـشاب  برع  دـنامن ؛ زاـب  امـش  زا 
 . دمآ دورف  ربنم  زا  سپس  مهاوخ .  یم  شزرمآ  امش  دوخ و  يارب  دنوادخ 

تیب ترضح  نآ  هک  دنتشادن  شوخ  دش و  نانآ  هنیک  ببس  دنتشاد و  دنـسپان  وا  زا  هک  دوب  ینخـس  نیتسخن  نیا  دیوگ :  رفعج  وبا  ام  خیش 
لام تفایرد  يارب  زین  مدرم  همه  دمآ و  ترـضح  زور  نآ  يادرف  دزاس .  میهـس  ار  ناناملـسم  همه  دنک و  میـسقت  يواسم  روط  هب  ار  لاملا 
دنوش رـضاح  هک  مادک  ره  هب  نزب و  ادص  کی  کی  ار  نارجاهم  تسخن  دومرف :  عفار  یبا  نب  هللادیبع  دوخ  بتاک  هب  ماما  دـندش ،  رـضاح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  زا 105ییاهناتساد  هحفص 90 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیمه هایس  خرس و  زا  زین  رضاح  مدرم  زا  کی  ره  اب  و  نک ،  تخادرپ  هزادنا  نیمه  زین  نانآ  هب  نک و  ادص  ار  راصنا  سپس  هدب ،  رانید  هس 
 . نک لمع  هنوگ 

میهد یم  وت  هزادنا  هب  مه  وا  هب  دومرف :  ما !  هدرک  شدازآ  زورما  دوب و  نم  مالغ  زورید  درم  نیا  نانمؤمریما ،  يا  تفگ :  فینح  نب  لهس 
(243  ) و ( 242  . ) دادن يرترب  يرگید  رب  ار  يدحا  دیشخب و  رانید  هس  مادک  ره  هب  سپ  . 

مدرم قوقح  زا  يرادساپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
يدرم نانمؤم  ریما  نیا  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تشذگ ،  یم  هار  زا  درک  یم  ییادـگ  هک  ییانیبان  درم  ریپ 
لاملا تیب  زا  دـیراد !  یم  غیرد  وا  زا  ار  دوخ  کـمک  هداـتفا  اـپ  زا  هدـش و  ریپ  هک  کـنیا  دیدیـشک و  راـک  وا  زا  دومرف :  تسا .  ینارـصن 

(244  . ) دیهدب ار  وا  یجرخ 
يرادراـب نز  رب  هار  رد  دـنتخیرگ و  همه  مدرم  داد  تسکـش  ار  ریبز  هحلط و  مالـسلا  هیلع  یلع  نوـچ  دوـمرف :  مالـسلا  هـیلع  یبـتجم  ماـما 

تفر ایند  زا  شردام  وا  زا  سپ  داد و  ناج  دز و  اپ  تسد و  يدنچ  دمآ و  ایند  هب  هدنز  كدوک  درک و  لمح  عضو  سرت  زا  وا  دنتـشذگ و 
وا دنتفگ :  دیـسرپ ،  نانآ  لاح  زا  دنا ،  هداتفا  نیمز  يور  هک  دـندید  ار  كدوک  نز و  نآ  دنتـشذگ و  اجنآ  زا  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  . 

كدوک دنتفگ :  دـنا ؟  هدرم  رتدوز  کی  مادـک  دیـسرپ :  ترـضح  تخادـنا .  هچب  دیـسرت و  دـید  ار  تمیزه  گنج و  نوچ  دوب و  رادراب 
 . تسا هدرم  ردام  زا  شیپ 

هک  ) وا ردام  يارب  تخادرپ و  هب و  ار  هید  ثلث  ود  ثرا  نوناق  ساسا  رب  دناوخارف و  دوب  هدرم  كدوک  ردـپ  هک  ار  نز  نآ  رهوش  ترـضح 
ار یقاب  داد و  رهوش  هب  ار  نآ  فصن  دوب  هید  ثلث  هک  دوخ  كدوک  زا  هدرم ،  نز  نآ  ثرا  زا  هاگنآ  داد ،  رارق  مهس  ثلث  کی  دوب ) هدرم 

رگید مهرد  دصناپ  رازه و  ود  داد و  رهوش  هب  دوب  مهرد  دصناپ  رازه و  ود  هک  ار  نآ  فصن  نز  نآ  هید  زا  زین  و  داد ،  نز  نآ  ناشیوخ  هب 
هرـصب لاـملا  تیب  زا  ار  غلاـبم  نیا  همه  تشادـن و  يرگید  دـنزرف  دوب  هتخادـنا  هک  یکدوـک  ناـمه  زج  اریز  داد ،  نز  نآ  ناـشیوخ  هب  ار 

(245  . ) دومن تخادرپ 
نب دلاخ  هکم  حتف  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط 

دـندوب و وا  اب  زین  رگید  هلیبق  دـنچ  جـلدم و  میلـس و  ياـهمان  هب  برع  زا  یلیاـبق  داتـسرف و  ییوس  هب  گـنج  يارب  هن  توعد  يارب  ار  دـیلو 
ناـمز رد  همیذـج  ینب  دـندمآ .  دورف  هناـنک -  نب  نب  ةاـنم  دـبع  نب  رماـع  نب  ۀـمیذج  ینب  يارب  دوب  یبآ  لـحم  هک  ءاـصیمغ -  هب  یگمه 

هتـشک و دندوب  هدش  دراو  اهنآ  رب  نمی  زا  دـندوب و  رجات  هک  ار  هریغم  نب  ۀـکاف  فوع و  نب  نمحرلادـبعوبا  فوع  دـبع  نب  فوع  تیلهاج 
تکرح يو  داتـسرف ،  ار  دیلو  نب  دلاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـش و  زوریپ  مالـسا  نوچ  و  دـندوب ،  هتفرگ  ار  ناشلاوما 

هدش ناملسم  مدرم  هک  دیراذگب  نیمز  ار  حالس  تفگ :  اهنآ  هب  دلاخ  دنتفرگرب ،  حالس  دندید  ار  دلاخ  نوچ  دیسر ،  ناکم  نآ  هب  ات  درک 
 . دنا

رب ياو  تفگ :  تشاد  مان  مدحج  هک  ام  زا  یکی  دیراذگب ،  نیمز  ار  اهحالـس  هک  تفگ  ار  ام  دـلاخ  نوچ  دـیوگ :  همیذـج  ینب  زا  يدرم 
اهندرگ ندش  هدز  زج  تراسا  زا  سپ  تراسا و  زج  حالـس  نداهن  ورف  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  دلاخ  نیا  همیذـج ،  ینب  يا  امش 

یم مدـحج ،  يا  دـنتفگ :  هتفرگ ،  ار  وا  شموق  زا  یهورگ  داـهن .  مهاوـخن  نیمز  ار  محالـس  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دوـب ،  دـهاوخن 
ات دـندرکن  اـهر  ار  وا  و  دـنرب !  یم  رـس  هب  تینما  رد  مدرم  هتـسشن و  ورف  گـنج  دـنا و  هدـش  ناملـسم  مدرم  يزیرب ؟  ار  اـم  نوخ  یهاوخ 
ار ناشیاهتسد  دنتفرگ و  ار  همه  داد  روتسد  دلاخ  هاگ  نآ  دنتشاذگ .  ورف  ار  اهحالس  دلاخ  فرح  ساسا  رب  یگمه  دنتفرگ و  ار  شحالس 

 . تشک ار  اهنآ  زا  يا  هدع  داتفا و  نانآ  ناج  هب  دیشکرب و  غیت  دنتسب و 
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نیا زا  وت  هاگشیپ  هب  نم  ادنوادخ ،  تفگ :  تشادرب و  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  دیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نوچ 
نک و یگدیـسر  ناشراک  هب  ورب و  نانآ  دزن  هب  یلع ،  يا  دومرف :  دناوخ و  ارف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  میوج .  یم  يرازیب  دـلاخ  راک 

 . هنب اپ  ریز  ار  تیلهاج  رما 
همیرج ناگتشک و  هید  تفر و  نانآ  يوس  هب  دوب  هداد  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  لام  يرادقم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هفاضا يرادـقم  دومن و  تخادرپ  دـنداد  یم  بآ  گس  هب  نآ  رد  هک  ار  یفرظ  لوپ  یتح  تخادرپ ؛  دوب  هدـش  فلت  نانآ  زا  هک  ار  یلاوما 

لام نیا  هیقب  نم  دومرف :  هن ،  دنتفگ :  دشاب ؟  هدشن  تخادرپ  نآ  همیرج  هک  هدنام  یلام  نوخ و  زونه  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  دمآ ، 
 . دشاب هدش  تخادرپ  نآ  همیرج  دیشاب  هتسنادن  امش  ای  ادخ و  لوسر  هک  دشاب  يدروم  رگا  ات  منک  یم  میسقت  امش  نایم  اطایتحا  ار 

تسرد و راک  دومرف :  تخاس ،  ربخاب  ارجام  زا  ار  وا  تشگزاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  راک  نیا  ماجنا  زا  سپ 
ریز يدیپس  هک  يا  هنوگ  هب  تشادرب  نامسآ  هب  ار  اهتسد  داتسیا و  هلبق  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  يدرک .  ییوکین 

 . میوج یم  يرازیب  دیلو  نب  دـلاخ  راک  نیا  زا  وت  هاگـشیپ  هب  نم  ادـنوادخ ،  تشاد :  هضرع  راب  هس  دـش و  یم  هدـید  شترـضح  ياهوزاب 
(246)

لاسرا قلطـصملا  ینب  زا  همیذج  ینب  تاقدص  يروآ  عمج  يارب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـمآ  ربخ  رد 
تشک و ار  نانآ  زا  يا  هدع  درک و  ریگتـسد  ار  نانآ  تشاد  دوجو  نانآ  وا و  نایم  هک  ینوخ  ندش  هتخیر  هقباس  تهج  هب  دـلاخ  تشاد و 

وت هاگشیپ  هب  نم  ادنوادخ ،  تفگ :  تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نوچ  دوبر .  ار  ناشلاوما 
نادرم هید  ات  دومرف  داتـسرف و  هلیبق  نآ  يوس  هب  ار  وا  لام  يرادقم  اب  دناوخ و  ارف  ار  یلع  سپـس  تسیرگ  و  مرازیب ،  هدرک  دلاخ  هچنآ  زا 

بآ فورظ  يارب  ییاهلوپ  یتح  تخادرپ  ار  اهنآ  همه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزادرپب .  ار  نانآ  هدش  هدوبر  ياهلام  ضوع  هدش و  هتـشک 
ربخ هدـش و  هک  يرگید  ياهراک  ناکدوک و  تشحو  نانز و  سرت  رطاـخ  هب  ار  لاـم  هدـنام  یقاـب  و  داد ،  ناـناپوچ  ياهنامـسیر  اـهگس و 

(247  . ) دومن تخادرپ  نانآ  هب  دنشاب  یضار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هکنآ  يارب  هن و  ای  دنتشاد 
هک اهزور  زا  یکی  رد  تشاد ،  هزات  نان  اب  هدش  خرس  رگج  سوه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوب  لاسکی  دیوگ :  راونالا )) حابـصم   )) رد
دزن ار  اذـغ  فرظ  هک  راـطفا  ماـگنه  دوـمن .  هیهت  ار  نآ  ماـما  تشاذـگ و  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  ار  بلطم  نـیا  دوـب  هزور 

ار هتکن  نیا  تمایق  زور  رد  ام  ات  ربب  لئاس  يارب  ار  نیا  مرسپ ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دیـسر .  هناخ  رد  رب  یلئاس  درب  شترـضح 
 : هک مینکن  هدهاشم  دوخ  لمع  همان  رد 

(248  . ) اهب متعتمتسا  ایندلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا 
(249 (() دیدش بایماک  اهنآ  زا  دیدرب و  ناتایند  یناگدنز  رد  ار  دوخ  ذیذل  هزیکاپ و  ياه  هرهب  امش  ))

نارای نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
رب ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  هک  ار  اهنآ  نانز  نادرم و  زا  نت  دـنچ  مان  ادـخ  تساوخ  هب  اجنیا  رد  ام  دنرایـسب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی 
رد ترضح  نآ  تیعقوم  تلالج و  رب  لمتشم  اهنآ  ناتساد  اریز  میروآ ،  یم  تسا  هدش  لدب  در و  ناشنایم  ینانخـس  دندش و  دراو  هیواعم 

 . تسا شیوخ  ماما  هب  نانآ  يرادافو  ترضح و  نآ  تلادع  هریس و  زا  یشخب  هدننک  وگزاب  زین  نانآ و  رظن 
هفوک رد  وا  لماع  هک  هیمـس  نب  دایز  هب  يا  همان  يو  دندش ،  عمج  هیواعم  درگ  هب  مدرم  نوچ  دیوگ :  هّللا  ۀمحر  يدقن  رفعج  خیـش  همالع 

زا رفن  جنپ  دنـشاب ؛ رفن  هد  دیاب  و  مداد ،  ناما  ار  اهنآ  نم  تسرف و  نم  دزن  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نارای  نارـس  تشون :  نومـضم  نیدب  دوب 
 . نایرصب زا  رفن  جنپ  نایفوک و 
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نب رماع  يدارم و  هورع  نب  یناه  یعازخ ،  قمح  نب  ورمع  یئاط ،  متاح  نب  يدع  يدع ،  نب  رجح  غارس  دیسر ،  دایز  تسد  هب  همان  نوچ 
ار امـش  وا  هک  دیوش  هیواعم )   ) نانمؤم ریما  يوس  هب  تکرح  هدامآ  تفگ :  دـناوخ و  ارف  ار  نانآ  داتـسرف و  لیفطوبا  هب  ینکم  ینانک  هلثاو 

 . تسامش رادید  قاتشم  هداد و  ناما 
یـسودس و رمعم  نب  دـلاخ  يدعـس ،  همادـق  نب  ۀـیراج  ناـحوص ،  نب  ۀعـصعص  سیق ،  نب  فنحا  تشون :  هرـصب  رد  دوخ  نیـشناج  هب  و 

دندش دراو  هیواعم  رب  هک  یماگنه  داتسرف .  هیواعم  دزن  یعمج  هتسد  ار  همه  دنتفر  دایز  نبا  دزن  نوچ  تسرف .  نم  دزن  ار  روعا  نب  کیرش 
هب هیواعم  دنتفرگ ،  رارق  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  دـندمآ و  نوچ  داتـسرف و  ماش  نارـس  یپ  رد  دادـن و  هار  دوخ  هب  ار  نانآ  زور  هنابـش  کی 

 . زاس لخاد  ار  يدع  نب  رجح  تفگ :  نابرد 

هیواعم رجح و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
يایوج ام  اب  گنج  رد  و  يدیرب ،  ام  اب  ار  تدنویپ  هک  ییوت  ور ،  تشز  هداز  هدرب  يا  تفگ :  وا  هب  هیواعم  درک ،  مالـس  دش و  دراو  رجح 

تابجوم زا  ناسرت و  دنوادخ  زا  هک  وگن  يدرم  زا  نخـس  هیواعم ،  يا  شاب  تکاس  تفگ :  رجح  ییام ؟  دـض  رب  بارتوبا  روای  و  یباوث ، 
راکشآ عوشخ  رایسب ،  هدجس  ینالوط ،  عوکر  تشاد و  یم  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا  دوب ،  هاگآ  یهلا  ياضر  بابـسا  هب  رازیب و  ادخ  مشخ 

نانوچ ییاورنامرف  نیع  رد  هک  یهاشداپ  تشاد ،  ذفان  یتریـصب  هدیدنـسپ و  يا  هریـس  كاپ ،  یتریرـس  دودح ،  هب  مایق  كدـنا ،  باوخ  ، 
 ، تفرگ ار  شیولگ  هیرگ  ات  تسیرگ  نادـنچ  هاگ  نآ  درکن . . .  متـس  سک  چـیه  هب  تشاذـگن و  اپ  ریز  ار  یقح  زگره  دوب ،  اـم  زا  یکی 
زا میاهراک  هب  تبسن  نم  هک  هیواعم  يا  نادب  ینک ،  یم  خیبوت  هدز  رس  نم  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ارم  هکنیا  اما  تفگ :  تشادرب و  رـس  سپس 

 . راد راهظا  ار  تنامرف  نک و  راکشآ  يراد  لد  رد  هچ  ره  سپ  مرادن ،  یکاب  چیه  مهاوخ و  یمن  شزوپ  وت 

هیواعم قمح و  نب  ورمع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
زا رـس  هعازخابا ،  يا  تفگ :  هیواعم  دـش  لخاد  نوچ  زاس .  لـخاد  ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  رب و  نوریب  ار  وا  تفگ ،  ناـبرد  هب  هیواـعم 

ازسان ار  ( 250  ) ضارعا يدرک و  ینالوط  ار  ضارعا  يدومن ،  شکشیپ  ام  هب  ار  تمتس  و  يدیـشک ،  ام  يور  رب  ریـشمش  یتفات و  رب  نامرف 
؟  يدید هنوگچ  یلع )   ) تقیفر اب  ار  ادخ  راک  ایآ  دنکفا ؛ ورف  ار  وت  یتخیهرپ  یم  نآ  زا  دیاب  هک  تینادان  و  یتفگ ، 

زا هک  سک  نآ  يادف  مردام  ردـپ و  هیواعم ،  يا  تفگ :  ورمع  درک ،  دـنلب  ار  وا  رومءام  داتفا ،  نیمز  هب  ور  هب  هک  تسیرگ  نادـنچ  ورمع 
رد دودحم ،  ادخ  مشخ  رد  اشوک ،  ادخ  تعاط  رد  اناد ،  ادـخ  مکح  هب  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  یتساک ،  وا  ماقم  زا  يدرک و  دای  یتشز  هب  وا 
یم لمع  دوب  ادخ  يدونـشخ  بجوم  هچنآ  هب  دادن و  زورب  دوخ  زا  یـشنم  گرزب  رکنم و  دوب ،  بغار  یقاب  يارـس  هب  دهاز و  یناف  يایند 

 . میراد گرم  يوزرآ  وا  زا  سپ  هدیشاپ و  مه  زا  ار  ام  وا  نادقف  درک . . . 

متاح نب  يدع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
بلاط یبا  نب  یلع  دای  زا  راگزور  تفگ :  هیواعم  دش  لخاد  نوچ  زاس  لخاد  ار  متاح  نب  يدع  رب و  نوریب  ار  وا  تفگ :  نابرد  هب  هیواعم 

تـسود هنوگچ  ار  وا  تفگ :  هیواعم  تسا ؟  هدرک  تیاـعر  مه  ار  يرگید  زیچ  یلع  داـی  زج  رگم  تفگ :  يدـع  هدراذـگ ؟  ياـج  هب  هچ 
رد دوـش و  یمن  هنهک  هاـگ  چـیه  هک  تسا  يا  هزاـت  یتـسود  ما  یتـسود  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دیـشک و  رب  لد  زا  یهآ  يدـع  يراد ؟ 
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ما هشیدنا  هتفرگ و  ارف  ار  ممادنا  رسارس  هک  يروط  هب  تسوا  قشع  زا  راشرس  ما  هنیس  تسا ،  یقاب  داعم  زور  ات  هدرک و  هشیر  ملد  يادیوس 
 . تسا هدومن  لاغشا  ار 

يراعشا تسیرگ و  يدع  تسا .  هتـشگ  لیلذ  راوخ و  نیفـص  گنج  زا  سپ  يدع  نانمؤم ،  ریما  يا  دنتفگ :  هیواعم  هب  هیما  ینب  ناراداوه 
 : تسا نیا  شا  همجرت  هک  تفگ 

(( . دیاب یمن  دوخ  فده  هب  هارمه  یلو  دنک  یم  هلداجم  نم  اب  دنه  رسپ  هیواعم  ))
 (( . مراد لد  هب  وا  قارف  زا  یگرزب  هودنا  هک  یلاح  رد  دزادنا  یم  یلع  نسحلاوبا  دای  هب  ارم  ))

 (( . تسا یفاک  وا  لاثما  يارب  نم  كدنا  خساپ  هتبلا  مراد ،  وا  يارب  یتخس  خساپ  نم  ))
 (( . تسا هتشگ  لیلذ  راوخ و  نیفص  گنج  زا  سپ  يدع  دنیوگ :  ورمع  دیلو و  ))

(( . دنا هتسج  تقرافم  نم  زا  مدرب  یم  هلمح  نمشد  رب  ناشهانپ  رد  هک  نانآ  هتسکش و  مدوجو  ناکرا  دییوگ ،  یم  تسار  میوگ :  ))
(251 (( . ) دندرگ راگتسر  دنرب و  دوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ناراداوه  دننیب و  نایز  دنه  رسپ  ناراداوه  هکادوز  ))

ماجنارس هشیدنا  رد 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دیوگ یم  هلفغ  رسپ  دیوس 

هتسشن یکچوک  ریصح  يور  مدید  مدیسر ،  ترـضح  تمدخ  يزور  دش ،  هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  نینمؤملاریما  تفالخ  يارب  هکنآ  زا  سپ 
 . تسین يرگید  زیچ  ریصح  نآ  زج  هناخ  نآ  رد  تسا و 

 : مدرک ضرع 
 . منیب یمن  مزاول  زا  يرگید  زیچ  ریصح  زج  هناخ  نیا  رد  تسامش ،  رایتخا  رد  لاملا  تیب  نینمؤملاریما !  ای 

 : دومرف
شیپ رد  یتحار  نما و  لزنم  ام  دنک ،  یمن  عمج  لیاسو  بابـسا و  دـنک ،  ناکم  لقن  اجنآ  زا  دـیاب  هک  يا  هناخ  رد  لقاع  مدآ  هلفغ !  رـسپ 

(252  . ) درک میهاوخ  چوک  لزنم  نآ  يوس  هب  يدوز  هب  میتسرف و  یم  اجنآ  هب  ار  دوخ  بابسا  نیرتهب  هک  میراد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیمولظم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یناسک ياه  هنیـس  رد  وت  زا  هک  ییاه  هنیک  زا  سرتب  دومرف :  ترـضح  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ینالوط  يربخ  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هاگ  نآ  دنناگدننک .  تنعل  همه  ادخ و  نوعلم  نانآ  دننک ؛ یم  راکشآ  نم  گرم  زا  سپ  اهنت  هک  تسه 
وا دننک و  یم  متس  وا  هب  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دومرف :  دییرگ ؟  یم  هچ  زا  ادخ ،  لوسر  يا  دش :  هتفگ  تسیرگ ، 

(253  . ) دنناسر یم  لتق  هب  ار  شنادنزرف  دنگنج و  یم  وا  اب  دنراد و  یم  زاب  شقح  زا  ار 
تـسا هتفهن  یهورگ  ياـه  هنیـس  رد  هک  ییاـه  هنیک  نم  گرم  زا  سپ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  ربماـیپ 

(254  . ) دنراد زاب  دوخ  قح  زا  ار  وت  دنهد و  مه  تسد  هب  تسد  وت  دض  رب  همه  دوش و  یم  راکشآ 
نآ رب  مالـسلاامهیلع  همطاف  هک  دوب  گرم  تارکـس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج   - 5

 ، مکرتخد دومرف :  دمآ و  شوه  هب  دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  ربمایپ  تسیرگ ،  یم  دنکفا و  شترـضح  يور  هب  ار  دوخ  دش ،  دراو  ترـضح 
هب ار  وت  هک  ره  هدرزآ ،  ارم  درازاـیب  ار  وت  هک  ره  دـش ؛ یهاوخ  هدیـشک  فاعـضتسا  هب  نم  زا  سپ  وت  دـید و  یهاوخ  متـس  نم  زا  سپ  وـت 
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وت هب  هک  ره  هدرک ،  یکین  نم  هب  دـنک  یکین  وت  هب  هک  ره  هدومن ،  نامداش  ارم  دـنک  نامداش  ار  وت  هک  ره  هدروآ ،  مشخ  هب  ارم  درآ  مشخ 
نامه ینم و  نت  هراپ  وت  و  وت ،  زا  نم  ینم و  زا  وت  اریز  تسا ،  هتشاد  اور  متـس  نم  هب  دنک  متـس  وت  هب  هک  ره  هدرک و  افج  نم  هب  دنک  افج 

 . مرب یم  تیاکش  وت ،  هب  دوخ  تما  ناراکمتس  زا  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  نم  دومرف :  سپس  تسا .  نم  يولهپ  ود  نایم  هک  یتسه  نم  حور 
یم هتخادنا ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  ندب  يور  رب  ار  دوخ  دـندش و  دراو  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  سپس 
ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دزاس  رود  ار  اهنآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ ؛ لوسر  يا  میوش  وت  يادف  دنتفگ :  یم  دنتـسیرگ و 

ود نآ  اریز  نانآ ؛  زا  نم  دنریگ و  هشوت  نم  زا  نانآ  میوبب ،  ار  نانآ  مه  نم  دـنیوبب و  ارم  ات  نک  ناشاهر  مردارب ،  دومرف :  تشادرب و  رس 
یهاوخ رارق  مولظم  نم  زا  سپ  وت  یلع ،  يا  دومرف :  سپـس  اهنآ .  نالتاق  رب  ادخ  تنعل  دـش و  دـنهاوخ  هتـشک  متـس  ملظ و  هب  نم  زا  سپ 

(255  . ) یشاب وا  مصخ  وت  هک  متسه  یسک  مصخ  تمایق  زور  رد  نم  تفرگ و 
دش و دراو  وا  رب  يدرم  دناوخ ،  یم  زامن  وا  ولج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  هّللا  ۀمحر  رذوبا  دیوگ :  هبلعث  نب  ۀیواعم 

؟  یهد یمن  ربخ  دوخ  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  زا  ارم  ایآ  رذابا ،  يا  تفگ 
تفگ رذوبا  تسا .  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  وت  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  مناد  یم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  ارچ ،  : 
(256  . ) دنا هدرک  بصغ  ار  شقح  هک  تسا  يا  هدیدمتس  مولظم و  خیش  نیمه  وا  تسا و  ملس 

 . . . سانلا بسحا  ملا .  توبکنع :  هروس  لوا  تایآ  نوچ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
ادخ لوسر  يا  متفگ :  نم  دش  لزان  دنوشن ؟ )) ناحتما  و  میدروآ ،  نامیا  دنیوگب  هک  دنا  هتخاس  اهر  ار  نانآ  هک  دنا  هتـشادنپ  مدرم  ایآ  ))

رد  ) وت و  دـنریگ ،  یم  رارق  شیاـمزآ  دروم  وت  هب  مه  نارگید  يوش و  یم  هدومزآ  وت  یلع ،  يا  دوـمرف :  تسیچ ؟  شیاـمزآ  هنتف و  نیا  ، 
(257  . ) شاب هدامآ  یهاوخداد  يارب  سپ  دومن  یهاوخ  یهاوخداد  یهورگ  زا  ادخ ) هاگشیپ 

 ، ییادخ تجح  وت  یلع ،  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ینانمؤم و ریما  و  یناناملـسم ،  ماما  وت  ییالعا ،  لثم  وت  یتسار ،  هار  وت  یگرزب ،  ربخ  نآ  وت  ییادـخ ،  يوس  هب  هار  وت  ییادـخ ،  باـب  وت 

نید هدننک  ادا  وت  ینم ،  تما  رب  نم  نیشناج  وت  یلع ،  يا  يربکا .  قیدص  مظعا و  قوراف  وت  یلع ،  يا  یناقیدص .  رورس  ایصوا و  نیرتهب 
زا نم  زا  سپ  یلع ،  يا  ینام .  یم  اهنت  نم  زا  سپ  وت  یلع ،  يا  یمولظم ،  نم  زا  سپ  یلع ،  يا  ینم .  ياه  هدعو  هدنهد  ماجنا  وت  ینم ، 

و تسادـخ ،  بزح  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  وت  بزح  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  متما  نارـضاح  همه  ادـخ و  نم  دـننیزگ ،  یم  يرود  وـت 
258)و(259)  . ) تسا ناطیش  بزح  تنانمشد  بزح 

 ( ص  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  تیمولظم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دناشن و یم  ییاپراهچ  رب  اهبش  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ههجو -  هّللا  مرک  یلع -  دیوگ :  يرونید  هبیتق  نبا 

هتفرگ ماجنا  مدرم  نیا  اب  ام  تعیب  ادخ ،  لوسر  رتخد  يا  دنتفگ :  یم  نانآ  دـیبلط و  یم  يرای  نانآ  زا  همطاف  درب و  یم  راصنا  سلاجم  رد 
هیلع یلع  و  میدوبن ؛  نادرگیور  وا  زا  ام  تساوخ  یم  تعیب  ام  زا  تسج و  یم  تقبس  رکبوبا  زا  شیپ  وت  يومعرسپ  رـسمه و  رگا  تسا و 
مدرم اب  مدمآ و  یم  نوریب  هدرکن  نفد  مداهن و  یم  هناخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیاب  یم  ایآ  دومرف :  یم  مالسلا 
يراک مه  تما  تسا و  هدوب  وا  هتسیاش  هک  ار  نامه  رگم  هدرکن  يراک  نسحلاوبا  تفگ :  یم  همطاف  و  مدرک ؟  یم  عازن  وا  تردق  رـس  رب 

(260  . ) تساهنآ هدننک  تساوخزاب  رگباسح و  دنوادخ  هک  دندرک 
زاب رـس  وت  اب  تعیب  زا  هک  ار  درم  نیا  ایآ  تفگ :  هدـمآ ،  یلوا  دزن  یمود  سپ  دـیوگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرکن  تعیب  رکذ  زا  سپ  زین  و 
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 : دوـمرف وا  هب  یلع  تفر ،  یلع  دزن  يو  ناوـخ ،  ارف  نم  دزن  ار  یلع  ورب  تفگ :  ذـفنق  دوـخ  مـالغ  هـب  يو  يراد ؟  یمن  او  تـعیب  هـب  هدز 
تشگزاب و ذـفنق  دـیتسب !  غورد  ادـخ  لوسر  رب  دوز  هچ  دومرف :  یلع  دـناوخ .  یم  ارف  ار  وت  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تفگ :  تسیچ ؟  تراک 

تعیب هب  ار  وا  هدـن و  تلهم  هدز  زاب  رـس  وت  اب  تعیب  زا  هک  يدرم  نیا  هب  تفگ :  مود  راب  یمود  اما  تسیرگ ،  یتدـم  يو  دـناسر .  ار  مایپ 
 . دناوخ یم  ارف  تعیب  يارب  ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ  وگب :  درگ و  زاب  وا  دزن  تفگ :  ذفنق  هب  یلوا  راداو . 

ذفنق تسین .  وا  قح  هک  هدش  یماقم  یعدم  وا  هللا !  ناحبـس  دز :  دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ،  ارجا  ار  دوخ  تیرومءام  تشگزاب و  ذفنق 
 ، دندز رد  دـنتفر ،  همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  هب  تساخرب و  یمود  سپـس  تسیرگ ،  یتدـم  یلوا  زاب  دـناسر .  ار  مایپ  تشگزاب و 
 ! میدید یلوا  یمود و  زا  وت  زا  سپ  هک  اهجنر  هچ  ام  ادـخ ،  لوسر  ردـپ ،  يا  تفگ :  دـنلب  يادـص  اب  دینـش  ار  نانآ  يادـص  همطاف  نوچ 

(261)

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیصو  تداهش و 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
و دروآ .  مالسا  یگلاس  هد  نس  رد  و  تثعب ،  زا  شیپ  لاس  هد  درک ،  یگدنز  لاس  هس  تصش و  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ :  یـسربط  همالع 
رد ترجه  زا  شیپ  هکم  رد  لاـس  هدزیـس  درک ،  یناگدـنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  لاـس  هس  تسیب و  تثعب  زا  سپ 
رد هنیدم  رد  ترجه  زا  سپ  لاس  هد  و  دیـشک ،  شود  هب  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  ياهراب  نیرت  نیگنـس  درب و  رـس  هب  يراتفرگ  ناحتما و 

يوس هب  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ  هکنآ  ات  تشاد ،  هاگن  نید  نانمشد  رش  زا  ار  وا  دوخ  ناج  اب  دیگنج و  ناکرشم  اب  شترضح  زا  عافد 
لوسر زا  سپ  لاس  یـس  و  دوب ،  هلاس  هس  یـس و  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  درب ،  الاب  ینامـسآ  تشهب  هب  ار  وا  داد و  لاـقتنا  تشهب 

وا دندرک و  بصغ  تیالو  زا  ار  وا  قح  هام  دنچ  لاس و  راهچ  تسیب  و  دوب ،  وا  یصو  رما و  یلو  دنام و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ 
تسد هب  ار  تفالخ  هام  دنچ  لاس و  جنپ  و  تسیز ،  یم  ارادم  هیقت و  اب  نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  و  دنتـشادزاب ،  روما  رد  فرـصت  زا  ار 
لوسر هکنانچ  دوب ،  ناورهن )  نیفص و  لمج و  باحـصا   ) نیقرام نیطـساق و  نیثکان و  زا  ناقفانم  اب  داهج  راتفرگ  اهلاس  نیا  رد  تفرگ و 

يرارف و سوبحم و  ناسرت و  نآ و  ماکحا  ندرک  هدایپ  زا  عونمم  ار  دوخ  توبن  راگزور  زا  لاس  هدزیس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ 
ناکرـشم اب  ترجه  زا  سپ  لاس  هد  درک و  ترجه  سپـس  دـنک ،  عافد  نانمؤم  زا  دزادرپ و  داهج  هب  نارفاک  اب  تسناوت  یمن  دوب و  دورطم 

 . . . درب دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  ات  دوب  ناقفانم  راتفرگ  تخادرپ و  داهج  هب 
یقـش يدارم  مجلم  نب  نمحرلادبع  دیـسر ،  لتق  هب  ریـشمش  اب  يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  ترـضح  نآ 

تفر و دجسم  هب  مهدزون  بش  رد  ترضح  نآ  هک  رارق  نیدب  دز ،  تبرض  ار  وا  هفوک  دجسم  رد  هیلع -  هّللا  ۀنعل  نامز -  رخآ  تما  نیرت 
هب شروبع  دجسم  رد  ترضح  نوچ  دوب ،  شترـضح  نیمک  رد  بش  زاغآ  زا  نوعلم  مجلم  نبا  درک و  یم  رادیب  حبـص  زامن  يارب  ار  مدرم 

ریـشمش اب  یتبرـض  تسج و  ياج  زا  ناهگان  دوب  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  گنرین  يور  زا  تشاد و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  بلطم  هک  وا  داـتفا  وا 
هدـنز بش  لوا  ثلث  کیدزن  اـت  ار  مکی  تسیب و  بش  متـسیب و  زور  بش و  مهدزون و  زور  ترـضح  نآ  دز .  شکراـبم  قرف  رب  دولآرهز 

 . تفاتش دوخ  يادخ  رادید  هب  هنامولظم  دوب  نیگنر  شرس  نوخ  هب  شفیرش  نساحم  هک  یلاح  رد  دیسر و  تداهش  هب  هاگ  نآ  دوب ، 
ترضح نآ  رما  هب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  درادن .  ار  نآ  رکذ  شیاجنگ  اجنیا  هک  تسا  زارد  یناتساد  ار  ترضح  نآ  نتـشک  ببس 

هدیپس زا  شیپ  هنابـش  دنداد و  لاقتنا  هفوک  فجن  رد  يرغ  نیمزرـس  هب  ار  شفیرـش  ندـب  دـندش و  راد  هدـهع  ار  وا  نیفکت  لسغ و  مسارم 
مالـسلاامهیلع رفعج  نب  هّللادبع  مالـسلاامهیلع و  ترـضح  نآ  نارـسپ  دمحم  نیـسح و  نسح و  دش .  هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  حـبص 

درب یمن  هار  نادب  یسک  دوب و  ناهنپ  هیما  ینب  تلود  رد  هتسویپ  ربق  نیا  دیدرگ .  ناهنپ  ربق  رثا  شترـضح  تیـصو  هب  انب  دندش و  ربق  دراو 
262)و(263)  . ) داد ناشن  ار  نآ  سابع  ینب  تلود  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنآ  ات 
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تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیصو 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 : دومرف تیـصو  نینچ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هب  شترـضح  دز ،  تبرـض  ار  وا  دـنک -  شتنعل  ادـخ  هک  مجلم -  نبا  هک  یماـگنه 

مورحم ایند  زا  هچنآ  رب  و  دـیآرب ،  امـش  بلط  رد  اـیند  هچ  رگ  دـییاینرب  اـیند  بلط  رد  هکنیا  منک و  یم  شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  ))
 . دیشاب مولظم  روای  ملاظ و  نمشد  و  دینک ،  راک  يورخا )   ) شاداپ يارب  و  دییوگب ،  قح  و  دیربم ،  ترسح  هودنا و  دیدنام 

ناـتراک و مظن  یهلا و  ياوـقت  هب  منک  یم  شرافـس  دـسر  یم  وا  هب  ما  هماـن  هک  ار  سک  ره  ما و  هداوناـخ  نادـنزرف و  همه  رفن و  ود  اـمش 
 . (( تسا رترب  هزور  زامن و  عاونا  زا  سک  ود  نایم  حالصا   : )) دومرف یم  هک  مدینش  ناتدج  زا  هک  ارچ  ناتدوخ ،  نایم  حالصا 

رد ادابم  دیراذگن و  یلاخ  ار  نانآ  ناهد  زور  کی  یتح  دینک و  یگدیـسر  نانآ  هب  زور  ره  دیرآ ،  رظن  رد  نامیتی  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادـخ 
 . دنوش هابت  امش  روضح 

یم شرافس  ناگیاسمه  هب  هتـسویپ  دنتـسه ،  ناتربمایپ  شرافـس  دروم  تخـس  نانآ  هک  دیراد ،  رظن  رد  ناگیاسمه  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 
 . دومن دهاوخ  رب  ثرا  ار  نانآ  میتشادنپ  هک  اجنآ  ات  درک 

 . دنریگ یشیپ  امش  رب  نآ  هب  لمع  هب  نارگید  ادابم  دینک ،  دای  نآرق  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 
 . تسا نید  نوتس  نآ  هک  دینک ،  دای  زامن  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 

دنامب كورتم  هناخ  نیا  رگا  هک  دیراذگن ؛ تولخ )  و   ) یلاخ ار  نآ  دیتسه  هدنز  ات  دینک ،  دای  ناتراگدرورپ  هناخ  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادـخ 
 . تفای دیهاوخن  تلهم  رگید 

و رگیدـکی ،  هب  یگدیـسر  یگتـسبمه و  هب  داب  امـش  رب  و  دـیرآ ،  دای  ناتنابز  ناج و  لام و  هب  ادـخ  هار  رد  داهج  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
اعد هاگ  نآ  دنوش ،  یم  هریچ  امـش  رب  ناتنادب  هک  دینکن  اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مه  زا  ندیرب  ینمـشد و  رهق و  زا  دیزیهرپب 

 . ددرگ یمن  باجتسم  یلو  دینک  یم 
دیراد شه  دییالایب ؛ ناناملسم  نوخ  هب  تسد  دش  هتشک  نانمؤم  ریما  هکنیا  هناهب  هب  هک  منیب  نانچ  ار  امـش  ادابم  بلطملادبع ،  نادنزرف  يا 

کی تبرـض  نیا  رفیک  هب  اهنت  مدرپس  ناج  وا  تبرـض  نیا  زا  نم  هک  هاگ  ره  دـیرگنب  دیـشکب ؛ دـیابن  ار  ملتاق  زج  نم  نوخ  صاصق  هب  هک 
هلثم زا   : )) دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ارچ  ( 264  ، ) دینکن هلثم  ار  درم  نیا  دـینزب و  وا  رب  تبرض 

(265 (( . ) دشاب راه  گس  هچ  رگ  دیزیهرپب  ندرک 
ادخ اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  امش  هب  نم  تیصو   : )) نوعلم مجلم  نبا  تبرـض  زا  سپ  تداهـش و  زا  شیپ  ترـضح  نآ  رگید  تیـصو  زا 

دیراد اپ  هب  ار  نوتس  ود  نیا  دیراذگم ،  عیاض  ار  وا  تنس  هک  منک  یم  شرافس  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  هب  و  دیزاسم ،  کیرش 
مدمه رای و  بشید  نم  تسین .  امـش  هجوتم  یـشهوکن  چیه  دـیا  هدـشن  فرحنم  قح  هداج  زا  ات  و  دـیرادب ،  هتخورفا  ار  غارچ  ود  نیا  و  ، 
مدوخ مدنام  هدـنز  رگا  دزرمایب .  ار  امـش  نم و  دـنوادخ  دـش .  مهاوخ  ادـج  امـش  زا  ادرف  ما و  هتـشگ  امـش  تربع  هیام  زورما  مدوب و  امش 

ییوکین ادـخ و  هب  نم  برقت  هیام  شـشخب  مدیـشخب  رگا  و  تسا ،  نم  هاگداعیم  انف  مدـش  یناف  رگا  و  متـسه ،  دوخ  نوخ  رایتخا  بحاص 
يا هثداح  چیه  دـنگوس  ادـخ  هب  ( 266 ()) ؟  دـیاشخبب ار  امـش  مه  ادـخ  هک  دـیهاوخ  یمن  اـیآ   )) دیـشخبب مه  امـش  سپ  تسامـش ؛  يارب 
یبآ هدنیوج  دننام  اهنت  نم  و  مناد ؛  شدنـسپان  هک  يا  هدـنوش  دراو  چـیه  هن  و  مراد ،  شوخان  ار  نآ  هک  دیـسرن  نم  هب  گرم  زا  یناهگان 

(267  (( . ) تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  و  (( ؛  تسا هتفای  تسد  نادب  هک  يزیچ  بلاط  و  هدیسر ،  بآ  هب  هک  مدوب 
هتسویپ مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  مولعم  هک . . .  دیـسرن  نم  هب  گرم  زا  یناهگان  يا  هثداح  چیه  دنگوس  ادخ  هب   : )) دومرف هک  نیا  زا 

ربخ وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  نیما  يوگتسار  ربمایپ  هچنآ  هک  تسا  هتسناد  یم  هدرب و  یم  رس  هب  تداهش  راظتنا  رد  قوش  يور  زا 
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اب ترـضح  نآ  و  درادن ،  فلخت  كرت و  وا  هدعو  تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  یندمآ  تمایق  هکنانچ  دیـسر ،  دهاوخ  ارف  ریزگان  هداد 
زا تما  نیا  نیرت  یقش   : )) دومرف یم  نارگید -  ربلادبع و  نبا  دننام  نادنمـشناد  زا  یهورگ  لقن  هب  انب  دوب و -  نآ  راظتنا  رد  ربص  رپ  یلد 
زا ار  متروص  يوم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب   : )) دومرف یم  اهراب  و  دزاس )) ؟  باریـس  رـس  نیا  نوخ  زا  ار  نساحم  نیا  هک  درب  یم  راـظتنا  هچ 

(268 (( . ) درک دهاوخ  باریس  نآ  يالاب  نوخ 

تداهش رتسب  رد  ماما 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هیلع نسح  ماما  دـندش ؛ عمج  ماما  هناـخ  رود  مدرم  دز ،  تبرـض  مجلم  نبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ   : )) تفگ هتاـبن  نب  غبـصا 

نـسح ماما  ترـضح  رگید  راب  متفرن ؛  نم  یلو  دنتفر  مدرم  سپ  دیورب  ار ،  امـش  دنک  تمحر  ادخ  دومرف :  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا 
بوخ ترـضح  لاح  نوچ  نکیلو  یلب  متفگ :  مردـپ  لوق  زا  هک  ار  منانخـس  يدینـشن  ایآ  غبـصا !  يا  دومرف :  دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع 

 . دیریگب ترضح  زا  ار  دورو  هزاجا  تسا  بوخ  مونشب ،  یثیدح  وا  زا  منک و  ترضح  رب  يرظن  متشاد  تسود  تسین ، 
ار ترضح  مدمآرد ،  هناخ  هب  نم  وش ؛ هناخ  لخاد  دومرف :  دمآ و  نوریب  هک  دیشکن  یلوط  دش و  هناخ  لخاد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ 
ریـشمش و تبرـض و  نآ  تدش  زا  تسا و  هدرک  هبلغ  لامتـسد ،  نآ  يدرز  هب  شتروص  يدرز  دنا و  هتـسب  شرـس  رب  یلامتـسد  هک  مدید 

 . دراذگ یم  ار  رگید  یکی  دراد و  یم  رب  ار  دوخ  نار  کی  رهز  يدایز 
تـسود نکل  مالـسلا !  هیلع  نینمؤملاریما  ای  ارچ  متفگ :  يدینـشن ! ؟  نم  فرط  زا  ار  مدـنزرف  لوق  رگم  ایآ  غبـصا !  يا  دومرف :  ترـضح 

زا زورما  زا  ریغ  یثیدح  هک  ار  وت  منیب  یمن  رگید  هک  نیشنب ،  دومرف :  ترضح  مونشب .  امـش  زا  یثیدح  منکفا و  امـش  هب  يرظن  هک  متـشاد 
نم هب  يدمآ ؛  نم  تدایع  هب  نالا  وت  هک  نانچمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تدایع  هب  متفر  نم  هک  غبصا !  يا  نادب  يونشب ؛  نم 

 : وگب مدرم  هب  نیشنب و  رت  نییاپ  هلپ  کی  نم  ماقم  زا  ورب و  ربنم  يالاب  دعب  نک و  عمج  ار  مدرم  و  ورب ،  نوریب  نسحلاابا !  يا  دومرف : 
 (( هیلع هّللا  ۀنعلف  هترجا  اریجءا  ملظ  نم  الءا  هیلع  هّللا  ۀنعلف  هیلاوم  قبءا  نم  الءا  هیلع  هّللا  ۀنعلف  هیدلاو  قع  نم  الءا  ))

دنک ملظ  هک  ره  داب !  وا  رب  ادخ  تنعل  دوخ ،  يالوم  زا  دزیرگب  هک  ره  داب !  وا  رب  ادخ  تنعل  دوخ ،  نیدـلاو  هب  دـنک  افج  هک  ره   : )) ینعی
 ! (( داب وا  رب  ادخ  تنعل  ار  يریجا  دزم 

ار نآ  رـصتخم ،  يدومرف  یمالک  نسحلاابا !  ای  تفگ :  تساخرب و  یـسک  دجـسم ،  نییاپ  زا  مدروآ .  اج  هب  دومرف  ربمایپ  هچنآ  نم ،  سپ 
 : تفگ غبـصا  تفگ ؛  درم  نآ  هچنآ  وا  هب  متفگ  مدیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  اـت  متفگن  باوج  نم  نک ؛  حرش 
ارم تسد  ناتشگنا  زا  یکی  ترـضح  نآ  سپ  مدومن ،  زاب  ار  متـسد  سپ  ار ؛ دوخ  تسد  اشگب  دومرف :  تفرگ و  ارم  تسد  ترـضح  سپ 
ارم ناتـشگنا  زا  یکی  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  متفرگ  ار  وت  تسد  تشگنا  نم  هک  ناـنچمه  غبـصا !  يا  دوـمرف :  تفرگ و 

 : دومرف هلمج  هس  نآ ،  حرش  رد  تفرگ و 
زا هک  ره  میتسه  تما  نیا  يالوم  وت  نم و  داب !  وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنک ،  افج  ار  ام  هک  ره  میتسه  تما  نیا  ناردـپ  وت  نم و  نسحلاابا !  يا 
مه نم  تفگ ،  نیمآ  ربمایپ  داب !  وا  رب  ادخ  تنعل  دنک  ام  ترجا  هب  ملظ  هک  ره  میتما  نیا  ریجا  وت  نم و  داب !  وا  رب  ادـخ  تنعل  دزیرگب ،  ام 

 . متفگ نیمآ 
 : دومرف نم .  يالوم  يا  يرآ  متفگ :  يا ؟  هتسشن  زونه  دومرف :  دمآ و  شوه  هب  یتدم  زا  دعب  سپ  دش ،  شوهیب  ترـضح  تفگ :  غبـصا 

ادـخ لوسر  ارم  درک  تاقالم  غبـصا !  يا  دومرف :  دـنک .  دایز  امـش  رب  ار  ریخ  دـنوادخ  یلب ؛  متفگ :  رگید ؟  یثیدـح  وت  رب  منک  دایز  ایآ 
يا دوـمرف :  دوـب ،  رهاـظ  نم  تروـص  رد  مغ  هک  يوـحن  هب  مدوـب  راد  مغ  نم  هنیدـم و  ياـههار  ضعب  رد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلص 

؛  یلب متفگ :  يوشن ؟  راد  مغ  رگید  هک  یثیدـح  هب  ار  وت  ثیدـح  هک  یهاوخ  یم  اـیآ  یـشاب ،  یم  مغ  رد  هک  ار  وـت  منیب  یم  نسحلااـبا ! 
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بناج زا  رما  سپ  تسا .  رتدنلب  نادیهش  ناربمایپ و  ياهربنم  زا  هک  دیامن  یم  بصن  ار  يربنم  یلاعت  قح  دوش  تمایق  زور  هاگ  ره  دومرف : 
یقاب میتفرگ  رارق  ربنم  يالاب  نوچ  دننیـشنب .  رت  نییاپ  وت  هلپ  زا  کلم  ود  و  ینیـشنب ،  نم  زا  رت  نییاـپ  هلپ  کـی  ربنم ،  نادـب  هک  دـیآ  ادـخ 

هک دسانـش ،  یم  ارم  هک  ره  مدرم !  دیوگ :  یم  تسا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  یکلم  نآ  دنوش ؛ رـضاح  رگم  نیرخآ ،  نیلوا و  قلخ  زا  دنامن 
ربمایپ هب  ار  تشهب  ياهدـیلک  هک  درک  رما  ارم  دـنوادخ  متـشهب ،  نزاخ  ناوضر ،  نم  میوگ :  یم  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ،  یم 

 . تسا هداد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  مهدب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
یمن ارم  هک  ره  و  دسانـش ،  یم  هک  دسانـش ،  یم  ارم  سک  ره  مدرم !  يا  دـنک :  یم  ادـن  هدوـب ،  ناوـضر  زا  رت  نییاـپ  هک  یکلم  نآ  دـعب 
هدرک اطع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  مهدـب و  ربمایپ  هب  ار  منهج  درک  رما  دـنوادخ  متـسه .  منهج  نزاخ  کلام ،  نم  میوگ :  یم  دـسانش 

 . دنا هیضق  نیا  دهاش  قیالخ  همه  تسا و 
ارم وت  تماـیق  زور  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دـعب  مریگ ؛  یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدـیلک  نم  سپ  دومرف :  ترـضح 
هب هللا !  لوسر  ای  متفگ :  مدز و  مه  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  نم  دـنوش .  یم  لسوتم  ار  تیبلها  نایعیـش  و  ار ؛ وت  تیبلها ،  يوش و  یم  لسوتم 

(269  ! ) مسق هبعک  راگدرورپ  هب  یلب ؛  دومرف :  میور ؟  یم  تشهب 

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  یلع 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هیواعم شیپ  دوب ،  هتـشامگ  اهنآ  رب  هیواعم  هک  یملاظ  رادـنامرف  زا  تیاکـش  يارب  هراـمع  رتخد  هدوس  ع )   ) نینمؤملاریما تداهـش  زا  سپ 

 . تفر
 . دیناروش یم  هیواعم  هاپس  دض  رب  ار  مدرم  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  هارمه  نیفص  گنج  رد  هدوس 

 : تفگ دومن و  شنزرس  ار  وا  دادن و  شوگ  شفرح  هب  تخانش  یم  ار  وا  هک  هیواعم 
؟  تسیچ وت  نخس  نونکا  يدرک ؟  یم  جییهت  ام  هیلع  ار  یلع  رکشل  نیفص  گنج  رد  يا  هدرک  شومارف 

 : تفگ هدوس 
وت بناج  زا  يدارفا  هتـسویپ  ینک .  تاعارم  ار  اهنآ  تسا  مزال  هک  یقوقح  هب  تبـسن  درک ،  دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ام  دروم  رد  دنوادخ 

هنوگدنفسا هدرک ،  ورد  ار  ام  مدنگ  هشوخ  دننامه  دننک و  یم  ملظ  ام  هب  بضغ  رهق و  اب  دنراد و  یم  اور  متـس  دننک ،  یم  تموکح  ام  رب 
ام رب  وت  فرط  زا  هک  تسا  ةراطا  نب  رـسب  نیا  دـنناشچ .  یم  ام  رب  گرم  هبانوخ  هدـناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  ام  دـننک ،  یم  ناـمدوبان 

رازگـساپس ینک  راـنکرب  ار  وا  رگا  کـنیا  میورن .  شملظ  راـب  ریز  میریگب و  ار  شیوـلج  یبوـخ  هب  میتـسناوت  یم  میدرک ،  یمن  هظحـالم 
 . درک میهاوخ  ینمشد  وت  اب  هنرگو ،  دوب  میهاوخ 

 : تفگ هیواعم 
هچ ره  وا  ات  دننادرگزاب  ةاطرا  نب  رـسب  شیپ  دننک و  راوس  شومچ  رتش  رب  ار  وت  مهد  یم  نامرف  ینک ؟  یم  دیدهت  تا  هلیبق  تردـق  اب  ارم 

 . دهد ماجنا  وت  هرابرد  تفرگ  میمصت 
 : دناوخ ار  رعش  رطس  ود  نیا  تشادرب و  رس  هاگنآ  تخادنا ،  ریز  هب  رس  یمک  هدوس 

 . دش نفد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ  ياج  كاخ  لد  رد  یتقو  هک  داب  رکیپ  نآ  رب  دنوادخ  دورد 
(270  . ) تشاد ینتسسگان  دنویپ  تقیقح  نامیا و  اب  درک و  یمن  تموکح  تلادع  اب  زج  دوب ،  نامیپ  مه  قح  اب  هک  يرکیپ  نآ 

؟  تسیک تروظنم  دیسرپ :  هیواعم 
هیلع یلع  تلادـع  تموکح و  زا  يا  هرطاـخ  هاـگنآ  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مروظنم  دـنگوس !  ادـخ  هب  داد :  خـساپ  هدوـس 
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 : درک لقن  نینچ  ار  مالسلا 
شیپ ار  وا  تیاکـش  درک ،  یم  متـس  ام  هب  دوب ،  هدمآ  تاقدص  يروآ  عمج  يارب  نارومءام  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  نامز  رد 

رهم و ییورـشوخ و  اب  تشادرب  زامن  زا  تسد  داتفا ،  نم  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دوب .  هداتـسیا  زامن  يارب  هک  میدیـسر  یتقو  میدرب ؛  یلع 
؟  یتشاد يراک  دومرف :  هدومن ،  هجوت  نم  هب  ناوارف  تبحم 

 ! يرآ مدرک :  ضرع 
ورف مالسلا  هیلع  یلع  نامشچ  زا  کشا  تارطق  درک ،  هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  منانخس  هکنیا  ضحم  هب  مداد .  حرش  ار  رومءام  متـس  سپس 

 : تفگ دش و  يراج  شیاه  هنوگ  رب  تخیر و 
 (( : کقح كرتب  کقلخ و ال  ملظب  مه  رمآ  مل  ینا  مهیلع  یلع و  دهاشلا  تنا  مهللا  ))

 . دنیامن اهر  ار  وت  قح  دننک و  متس  مدرم  رب  نارومءام  نیا  ما  هتفگن  هاگچیه  نم  یهاوگ  وت  اراگدرورپ ! 
(271  : ) تشون تشادرب  یتسوپ  هراپ  يروف 

يور رد  دینکن ،  مک  مدرم  لاوما  زا  دـینک ،  لماک  تسرد و  ار  وزارت  هنامیپ و  تالماعم ،  رد  دـیاب  امـش  دـمآ .  یناهرب  لیلد و  امـش  يارب 
 . . . نآ حالصا  زا  سپ  دییامنن و  داسف  نیمز 

زا متسرف  یم  هک  ار  یسک  ات  راد  هگن  يا  هتفرگ  نونک  ات  هچ  ره  ما  هداد  ار  نآ  يروآ  عمج  روتسد  هک  یلاوما  يدناوخ  ارم  همان  هک  نیمه 
 . مالسلاو دریگب .  لیوحت  وت 

 . دش رانکرب  دوخ  تمس  زا  روتسد  نامه  اب  مدیناسر و  صخش  نآ  هب  داد  نم  هب  ار  همان 
(272  . ) دینادرگزاب دوخ  نطو  هب  تیاضر  اب  ار  وا  دیسیونب و  تسه  هچ  ره  نز  نیا  هتساوخ  تفگ :  هیواعم 

لسع کشم  يارجام 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
زا لیقع  دیـسرپ ،  ار  هتخادـگ  نهآ  ناتـساد  لیقع  زا  هیواعم  دـش ،  هیواعم  راـبرد  دراو  لـیقع  شردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ 

 : تفگ سپس  تخیر ،  ورف  هدید  زا  کشا  ياه  هرطق  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  يردارب  يروآدای 
 . میوگ یم  نخس  يدیسرپ  هچنآ  زا  هاگنآ  منک ،  یم  لقن  یلع  مردارب  زا  يرگید  ناتساد  تسخن  هیواعم ! 

زا تشادـن  یتشروخ  نوچ  تفرگ ،  ماو  مهرد  کـی  وا  ییاریذـپ  يارب  ترـضح  دـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  یناـمهم  يزور 
کی مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ،  تعاطا  ربنق  دـنک ،  زاب  دـندوب  هدروآ  نمی  زا  هک  ار  لسع  ياهکـشم  زا  یکی  تساوخ  ربنق ،  ناـشمداخ ، 

 . دومن ییاریذپ  لسع  نان و  اب  ار  شنامهم  تشادرب و  نآ  زا  لسع  فرظ 
 : دومرف تسا .  هدش  زاب  کشم  هناهد  دید  دنک ،  میسقت  ناناملسم  نایم  ار  لسع  تساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 

 . تسا هدروخ  تسد  نآ  هب  هدش و  زاب  لسع  کشم  نیا  هناهد  ربنق !  - 
 : درک ضرع  ربنق 

 . دومن نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نایرج  سپس  تسا .  تسرد  یلب ، 
 : درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  دنزب  ار  وا  درک  دنلب  ار  قالش  دندروآ ،  ار  نیسح  داد  روتسد  دش ،  نیگمشخ  تخس  ماما 

مارآ ماـما  تسـشن -  یم  ورف  شبـضغ  دـنداد  یم  مسق  راـیط  رفعج  شردارب  قح  هب  ار  ماـما  هاـگ  ره  رذـگب -  نم  زا  رفعج  میومع  قح  هب 
 . دیشخب ار  نیسح  شدنزرف  تفرگ و 

 : دومرف سپس 
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؟  يدز تسد  نآ  هب  ددرگ  میسقت  ناناملسم  نایم  لسع  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ 
 : درک ضرع 

 . منک یم  ادا  ار  مضرق  دیداد  ار  ام  مهس  هک  یتقو  متشادرب  ضرق  ناونع  هب  نم  میراد ،  یمهس  نآ  رد  ام  ناج !  ردپ 
 : دومرف ترضح 

 . يرادرب نآ  زا  دوش  هداد  ناناملسم  قح  هکنآ  زا  لبق  دیابن  یلو  يراد  نآ  رد  یمهس  مه  وت  هچ  رگا  مدنزرف ! 
 : دومرف هاگنآ 

 . مدرک یم  هجنکش  هدز ،  کتک  ار  وت  ناناملسم  زا  یتسد  شیپ  رطاخ  هب  دیسوب  یم  ار  وت  نیشیپ  ياهنادند  ادخ  ربمغیپ  مدوب  هدیدن  رگا 
 . دراذگب نآ  ياج  هب  هدیرخ  لسع  نیرتهب  زا  نآ  اب  ات  داد  ربنق  هب  مهرد  کی  نآ  زا  سپ 

 : دیوگ یم  لیقع 
کـشم هناهد  سپـس  دزیر .  یم  نآ  رد  ار  هدش  يرادیرخ  لسع  ربنق  هدرک و  زاب  ار  لسع  کشم  هناهد  منیب  یم  ار  یلع  تسد  هک  نیا  وگ 

 : درک ضرع  هیرگ  لاح  اب  تسب و  درک و  عمج  ار 
 (( : ملعی مل  هناف  نیسحل  رفغا  مهللا  ))

(273  . ) تشادن هجوت  هک  رذگرد  يو  تاریصقت  زا  شخبب و  ار  نیسح  ایادخ !  راب 
 : تفگ هیواعم 

 . درادن ار  نآ  راکنا  ناوت  یسک  هک  یتفگ  یصخش  لیاضف  زا  نخس 
 . دننک لمع  وا  دننام  دنناوتان  زین  ناگدنیآ  تفرگ و  تقبس  ناگتشذگ  رب  اقح  ار ،  نسحلاوبا  دنک  تمحر  دنوادخ 

(274  ! ) وگب ار  هتخادگ  نهآ  ناتساد  نونکا 

؟  يا هدنام  هفوک  رد  ارچ  یلع  ای 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
رد نیفـص  رد  و  دوب ،  ردـب  گنج  ناگدـنمزر  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  شردـپ  هک  اضف  ماـنب  یـصخش 
 ، متفر دوب  هدش  ضیرم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تدایع  هب  هفوک  رد  مردپ  اب  دیوگ :  دش ،  دیهش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باکر 

 : تفگ ترضح  هب  مردپ 
 ! دـنرازگزامن وت  رب  هدـش و  وت  راک  یلوتم  تنارای  دـسر ،  ارف  وت  لجا  رگا  ورب ،  هنیدـم  هب  يا ؟  هدرک  تماـقا  هنیهج  بارعا  ناـیم  رد  ارچ 

 : دومرف ترضح 
نیگنر مرـس )  نوخ   ) نیا زا  نساحم )   ) نیا هکنیا  ات  مریم  یمن  نم  هک  دراذـگ  رارق  نم  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه 

(275  . ) دوش

ینک یمن  هیرگ  ینیبب  دنیب  یم  تردپ  هچنآ  رگا 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هب یهاـگن  متفر ،  تفر  اـیند  زا  هک  يراـمیب  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداـیع  هب  دـیوگ :  یم  رمع  نب  بیبح  ماـن  هب  یـصخش 

 : متفگ متخادنا و  ترضح  نآ  رس )  ) تحارج
تعاس نیمه  نم  مسق  ادخ  هب  بیبح  يا  دومرف :  ترضح  تسین ،  یفوخ  امـش  رب  و  تسین ،  یمهم )   ) زیچ امـش  مخز  نیا  نینمؤملاریما  ای 
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 . مور یم  امش  نایم  زا 
يدومرف امـش  اباب  داد :  باوج  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مرتخد  دومرف :  ترـضح  دش ،  نایرگ  هلمج  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  رتخد  موثلک  ما 

 ! ینک یمن  هیرگ  ینیبب  دنیب  یم  تردپ  هچنآ  رگا  مسق  ادخ  هب  نکن ،  هیرگ  مرتخد  دومرف :  ترضح  يوش ،  یم  ادج  نم  زا  تعاس  نیمه 
رگیدکی رانک  هک  منیب  یم  ار  ناربمایپ  نامسآ و  هکئالم  دومرف :  ترضح  ینیب ؟  یم  هچ  امش  نینمؤملاریما  ای  مدرک  ضرع  تفگ :  بیبح 

یم هتـسشن و  نم  دزن  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  مردارب  نیا  کنیا  دنریگب و  شوغآ  رد  ارم  دنرظتنم  یگمه  هداتـسیا ، 
 : دیامرف

 . تسا رتهب  ینآ  رد  وت  هک  یتلاح  زا  تسا  وت  لباقم  رد  هچنآ  ایب  یلع )  ای  )
 . تفر ایند  زا  ترضح  هکنآ  ات  مدشن  جراخ  لزنم  زا  دیوگ :  يوار 

تسیب بش   ) دش لزان  نآرق  هتشذگ  بش  مدرم  يا  دومرف :  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حبـص  ادرف 
بـش نیا  رد  دـش و  هتـشک  نوـن  نب  عـشوی  بـش  نـیمه  رد  دـش و  هدرب  نامـسآ  هـب  مـیرم  نـب  یـسیع  بـش  نـیا  رد  و  ناـضمر )  موـس  و 

 . تفر ایند  زا  ع )   ) نینمؤملاریما
 . دنریگن تقبس  تشهب  هب  ندش  دراو  رد  وا  رب  دنیآ ،  یم  مالسلا )  هیلع  یلع   ) وا زا  دعب  هک  یناسک  هن  ءایصوا و  زا  مسق  ادخ  هب 

ار وا  پچ ،  فرط  رد  لیئاکیم  و  تسار ،  فرط  رد  لیئربج  داتسرف ،  یم  گنج  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگ  ره 
 . دنداد یم  يرای 

یم دوب و  هدمآ  دایز  وا  مهس  زا  هک  مهرد  دصتفه  رگم  دراذگن ،  یقاب  یلوپ )  چیه   ) يا هرقن  الط و  ایند  لام  زا  وا  دومرف :  ترضح  هاگنآ 
(276  . ) دریگب يراکتمدخ  شا  هداوناخ  يارب  تساوخ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ربق  ترایز 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
رازه داتفه  يزور  ره  هک  یتسرد  هب  و  دشاب ،  هکئالم  زا  رتشیب  هک  هدرکن  قلخ  یقولخم  دنوادخ ،   : )) دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

زا نوچ  دنور و  یم  هبعک  فاوط  هب  دنوش  غراف  فاوط  زا  نوچ  و  دننک ،  یم  فاوط  دنیآ و  یم  رومعملا  تیب  هب  دـنوش و  یم  لزان  کلم 
هب نآ  زا  سپ  دننک ؛ یم  مالس  مه  ترـضح  نآ  رب  دنور و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يوس  هب  دنوش  غراف  هبعک ،  فاوط 

دنور و یم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  دعب  دننک ،  یم  مالس  مه  ترـضح  نآ  رب  دنور و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  يوس 
(( . دنوش یم  لزان  هکئالم  تمایق ،  ات  زور  ره  دنور ،  یم  نامسآ  هب  دننک و  یم  مالس 

هعاطالا و بجاو  ماما  ار  بانج  نآ  ینعی  دـشاب ؛ ترـضح  نآ  قح  هب  فراع  دـنک و  ترایز  ار  ع )   ) نینمؤملاریما هک  ره   : )) دومرف سپس 
ناهانگ دـسیونب و  ار  دیهـش  رازه  دـص  رجا  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دـشاب ،  هدـماین  ترایز  هب  ربکت  ربجت و  يور  زا  دـناد و  لـصفالب  هفیلخ 
ناـسآ ار  باـسح  وا  رب  دـنادرگ و  ثوـعبم  زور  نآ  ياهیتخـس  زا  ناـنمیا  هـلمج  زا  ار  وا  تماـیق ،  رد  و  دزرماـیب ،  ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و 

 ، دریمب رگا  دنیایب و  وا  تدایع  هب  دوش ،  رامیب  رگا  ددرگرب و  هناخ  هب  ات  دنیامن  هقردب  ار  وا  هکئالم  ددرگرب ،  ترایز  زا  نوچ  و  دـنادرگ ؛
(( . دنیامن شزرمآ  بلط  وا  يارب  زا  شربق و  ات  دننکب  ار  وا  هزانج  تعباتم 

هرمع کی  جح و  کی  باوث  یماگ  ره  هب  دنوادخ  دورب ،  ع )   ) نینمؤملاریما ترایز  هب  هدایپ  هک  ره  دومرف (( :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
(( . دسیونب وا  يارب  زا  هرمع  ود  جح و  ود  باوث  یماگ  ره  هب  ددرگرب  هدایپ  رگا  دسیونب و  وا  يارب 

هاگآ وا  قح  هب  دـنک و  ترایز  ار  ع )   ) نینمؤملاریما مدـج ،  هک  ره  درام !  رـسپ  يا   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رگید  ياـج  رد  و 
یمدق منهج  شتآ  دروخ  یمن  هّللا  و  درام !  رسپ  يا  دسیونب ؛ هدیدنـسپ  هرمع  لوبقم و  جح  یماگ ،  ره  ددع  هب  وا  يارب  زا  دنوادخ  دشاب ، 
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الط بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  درام !  رـسپ  يا  هراوس ؛  هاوخ  دور و  هدایپ  هاوخ  ع ، )   ) نینمؤملاریما ترـضح  ترایز  رد  دوش  دولآ  رابغ  هک  ار 
 (( . سیونب

(277 (( . ) دیامرف تمارک  افش  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  درب  یمن  ترضح  نآ  ربق  هب  هانپ  یکاندرد   : )) دومرف شترضح  و 

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 

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)
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