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مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  يهبطخ  زا  ییاهزارف  حرش 

باتک تاصخشم 

دم  ) یماما هیقف  نسح  دیس  جاح  هللا  هیآ  ترضح  ياهینارنخـس  هعومجم  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1313 نسح ، یماماهیقف ، هسانشرس : 
رشن تاصخشم  یناثلا 1425 �.ق  يدامج  هیمطاف  مایا  تبسانم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يهبطخ  زا  ییاهزارف  حرـش  رد  یلاعلا ) هلض 

-964-978 کباش :  مس .  21×14 205 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم  . 1388 تاقیقحت ، دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفصا : : 
هدر ریـسفت  دقن و  اههبطخ --  11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم :  اپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   6-3507-04

1793941 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  BP27/22/ف7م3 1388  هرگنک :  يدنب 

ینارنخس نتم 

ُةولـصلا و و  ِِهقافآ ، ایارم  اًیِّلَجَتُم  هقالطِإب  اًدمْرَـس  ِهتّیلزَأـب ، ایدـَبَأ  و  هتّیدـَبَأب ، ایلزأ  اًدـمح  نیملاـعلا  ّبر  هَّلل  ُدـمحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
نِم نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  مئادلا  ُنعَللاو  دَّمَُحم ، مساقلا  یبأ  انِّیبن  دمحأ و  اندِّیـس  ِرینُملا  ِجارِـسلا  ریذنلا و  ریـشبلا  ِِهئایبنأ  ِدّیـس  یلع  مالـسلا 

َنازیِْملا َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  : » میظَعلا ِِهباطخ  ِمَْربُم  میرکلا و  ِِهباتک  یف  میکحلا  لاق  نیّدلا . موی  ِمایق  یلإ  نآلا 
نب ۀجح  رظتنملا ، ماما  مظعالا ، هّللا  ۀیقب  كرابم  رـضحم  هیدـه  ( 1 «) ِساَّنِلل ُِعفانَم  َو  ٌدـیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  ِطْـسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل 

سدـقم تحاس  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک ، هقیدـص  ملاع ، ود  یب  یب  هناـمولظم  تداهـش  دـیتسرفب . تاولـص  يدـهملا ، نسحلا 
هب یبلطم  میوگیم . تیلست  یمارگ  نارورس  مرتحم و  راّضح  صخالاب ، راوگرزب  نآ  نایعیـش  مومع  هب  و  ءادف » انحاورا   » هّللا ۀیقب  ترـضح 

همجرت ار  دش  توالت  هک  ياهمیرک  هیآ  ًائادتبا  تسا  ینآرق  ثحب  کی  هّتبلا  هک  منک  ناترـضحم  میدقت  زور  نیا  تبـسانم  هب  دیـسر ، مرظن 
هک یلئالد  تازجعم و  تانّیب و  اب  مأوت  ار  ناـمناربمایپ  لـسُر و  اـم  دـیامرفیم : میرک  نآرق  داد . مهاوخ  حیـضوت  ار  بلطم  ًادـعب  منکیم و 

نیا هب  زیچ  ود  نیا  نازیم . يرگید  باتک و  یکی  میدرک ؛ هارمه  ار  زیچ  ود  ناربمایپ  نآ  اب  میداتـسرف و  دـهدیم  اهنآ  تّیناقح  رب  تداـهش 
نیا رد  ام  دهاش  ( 2 «) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  . » دننک يزیر  هیاپ  طسق  تلادـع و  يانبم  رب  ار  یگدـنز  مدرم  ات  تفرگ  رارق  ءایبنا  هارمه  روظنم 

رب ًاصوصخم  تسا . هدش  لزان  ءایبنا  رب  ینامـسآ  باتک  هدراهج  دـص و  تسا . مولعم  باتک  زا  روظنم  نوچ  تسا . نازیم  هملک  هفیرـش  هیآ 
رب نآرق  یسیع و  ترضح  رب  لیجنا  یسوم ، رب  تاروت  میهاربا ، ترضح  رب  يرگید  فحـص  حون ، ترـضح  رب  فُحُـص  مزعلاولوا  ناربمایپ 

تسیچ نازیم  زا  روظنم  اما  تسا . مولعم  تسا و  ینامسآ  بتک  اهنیا  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم  دمحم  یبتجم  دیؤم  ءایبنا  متاخ 
رّیحتم و مدرم  دوش و  صخـشم  يزیچ  ره  زرمو  دـح  ات  هداد  رارق  یـشجنس  لماع  کـی  ادـخ  لـطاب ، قح و  شجنـس  هلیـسو  ینعی  نازیم   ؟

میدقت ار  یتامدقم  دـیاب  ام  الاح  تسا . نیا  نازیم ، زا  روظنم  دـننک . هدایپ  ار  طسق  لدـع و  دـنناوتب  نازیم  هب  هعجارم  اب  دـنوشن و  نادرگرس 
کی دـیاب  ناـسنا  صخـالابو  تادوجوم  همه  لّوا : همدـقم  تسیچ ؟ میرک  نآرق  رد  نازیم  نیا  زا  روظنم  دارم و  مینیبب  اـت  مینک  ناترـضحم 

هب دوشیم و  زاغآ  اجک  زا  ریـس  نیا  هک  نیا  الاح  تسه . مه  یعیبط  ریِـس  کی  ریـس ، نیا  هک  دـنک . یط  تاـیح  توم و  ناـیم  رد  ار  يریس 
َقَلَخ  : » دـنکیم زاغآ  هفطن  زا  دـنوادخ  دـنکیم  هراشا  نآ  زا  یـصاخ  عطاقم  هب  نآرق  هک  دراد  یلّـصفم  یلیخ  ثحب  دوشیم ، متخ  گرم 

رد نآرق  هک  یعطاقم  نیا  دوشیم  گرم  هب  یهتنم  و  ( 4 «) ًاْئیَـش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  : » هک ییاجنآ  هب  دسریم  ات  ( 3 «) ٍۀَفُْطن ْنِم  َناْسنِْإلا 
رگید رد  ای  دـشاب و  ناویح  دـشاب ، دامج  دـشاب ، تابن  الاح  تسا . روطنیمه  مه  رگید  تادوجوم  رد  دـنکیم  هراـشا  نآ  هب  ریـس  طـخ  نیا 
حیحص یشم  طخ  کی  دنراد  ار  ریـس  طخ  نیا  هک  یتادوجوم  همه  يارب  لاعتم  يادخ  دنراد . یعیبط  ریـس  طخ  کی  مه  اهنآ  تادوجوم ،

: مود همدقم  تسه . یصخشم  ریـس  طخ  کی  نیاربانب  ( 5 «) يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  . » تسا هدرک  يزیر  هماـنرب  ار 
يهیقب تسا و  میقتـسم  هار  کی  ناسنا  رد  صوصخب  تسا و  هار  عون  دـنچ  دـننکیم  یط  صوصخ ) هب  ) اهناسنا هک  ییاههار  هک  تسا  نیا 
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همادا دننکیم و  باختنا  ار  میقتسم  هار  یضعب  دناسریم . فده  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار  نیرتکیدزن  میقتسم ، هار  تسا . یفارحنا  اههار 
هروس رد  میرک  نآرق  دنوریم . هتـسنادن  یهاگ  دنوش و  یم  اهنآ  دراو  هتـسناد  اهناسنا  یهاگ  هک  تسه  مه  ییاه  هار  جک  کی  دـنهدیم .

: دیامرفیم دـننکیم  تکرح  تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  رد  هک  ییاهنآ  دروم  رد  تسا . هدرک  صخـشم  ار  هورگ  هس  نیا  دـمح  هکرابم 
دای اهنآ  زا  مهیلع » بوضغم   » ناونع اب  هروس  نیا  رد  دـننکیم ، باختنا  هتـسناد  ار  جـک  هار  هک  یناـسک  ( 6 «) مِهیلَع َتمعنَا  َنیذلا  َطارِص  »

هب نیقی  دارفا ، زا  هتـسد  نـیا  ( 7 «) ْمُهُـسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اـِهب  اوُدَـحَج  َو  : » دـیامرفیم هتـسد  نیا  دروم  نآرق د ر  رگید  ياـج  رد  تسا . هدـش 
دوهی هتسد ، نیا  لمکاو  مَتَا  قادصم  دنتسه و  یهلا  بضغ  دروم  اهنیا  دننکیم . باختنا  ار  جک  هار  ًادمع  یلو  دنراد  تسار  هار  تیناقح 

لاس دصیس  هک  دنتشاد  تخانش  ربمغیپ  يور  يّدح  هب  و  ( 8 «) ُمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  : » دنتخانشیم ار  مالسا  ربمغیپ  اهنیا  هک  دنتسه ،
هک دـنتفرگ  اج  اجنآ  دوب و  دـهاوخ  برثی  رد  ادـخ  لوسر  تموکح  ّرقَم  دنتـسنادیم  نوچ  دـندمآ  برثی  هب  ماش  زا  ربمغیپ  تدالو  زا  لبق 

ربمغیپ دنتخانـشیم  ار  ناشنادنزرف  هک  نانچمه  دنتـشاد . یهاگآ  دح ، نیا  ات  دنوشب . مرکا  لوسر  هار  ِّدـس  درک  روهظ  مالـسا  ربمغیپ  یتقو 
ْمُُکئِّبَُـنن ْلَـه  . » هتـسنادن یلو  دـنوریم  ههاریب  هک  دنتـسه  یناـسک  موـس  هورگ  دـندوب . هاـگآ  وا  تیناـقح  هـب  دنتخانـشیم و  مـه  ار  مالـسا 

هب ریبـعت  اـهنیا  زا  دـمح  هروـس  رد  هک  ( 9 «) ًاْعنُـص َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًـالامْعَأ  َنیِرَـسْخَْألِاب 
، هار طارـص و  هک  دنک  مالعا  شا  ینارنخـس  رد  ای  شباتک  رد  یناسنا  کی  رگا  . تسین هار  کی  هب  رـصحنم  هار ، سپ  تسا . هدـش  نّیلاض » »

نآرق تحارـص  فالخ  رب  ساسا و  یبو  انبم  یب  رایـسب  یفرح  عرـش و  اب  هن  تسا و  راگزاس  لـقع  اـب  هن  فرح  نیا  تسا ؛ درف  هب  رـصحنم 
لطاب هّیقب  تسا و  قح  هار  کی  طـقف  دـشاب . قح  دـناوتیمن  هار  هس  ره  تسین و  هار  کـی  تسا و  هار  هس  نآرق ، رظن  زا  نوچ  تسا . میرک 

کی دندوب ؛ هقرف  اهیدوهی 71  دنتشاد . توافتم  قَِرف  فلَس  ياهتما  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک  يروط  نیمه  تسا .
، هقرف کی  دنوشیم ؛ هقرف  نم 73  تّما  اهناملسم و  لطاب . هّیقب  قح ، يهقرف  کی  دندوب ؛ هقرف   72 اهیحیسم ، لطاب . يهقرف  قح و 70  هقرف 

بّجعت ياج  دنکیم و  ءاضما  ار  هقرف  کی  طقف  هقرف و  ود  داتفه و  رب  دـنزیم  نالطب  گنا  مالـسا  ربمغیپ  لطاب . يهیقب  دـناهیجان و  يهقرف 
یفرعم میقتـسم  طارـص  ناونع  هب  مه  ار  یتـسرپ  تب  یَّتـح  یـضعبو  دـنزیم  یمالـسا  هقرف  ود  داـتفه و  رب  نـالطب  گـنا  ربـمغیپ  هک  تسا 
هلاسوگ هک  مه  اهنآ  تسا ، میقتسم  هار  شهار  مه  تسرپ  تب  دیوگیم  تحارـص  اب  هک  دنزیم  شَتُْهب  مدآ  تسا ، بجعت  ًاعقاو  دننکیم .
ربمغیپ نامز  ات  حون  نامز  زا  ءایبنا  مامت  تازرابم  رب  دـشکیم  نالطب  طخ  کی  ینعی  دـنتفریم  قح  هب  مه  اـهنآ  دـندیتسرپیم ، ار  يرماـس 

نیا همه  سپ  جـع .)  ) نامز ماما  ات  هتفرگ  حون  ترـضح  يایـصوا  زا  خـیرات  لوط  رد  ءایـصوا  مامت  تازرابم  رب  دـشکیم  نالطب  طخ  کی 
. دنتـشاد هزرابم  قح  اب  میئوگب  میناوتیم  دنتـشادن ، هزرابم  میئوگب  میناوتیم  دـننکیم ، هزرابم  لطاب  اب  اـهنیا  نوچ  تسا ؟ لـطاب  تازراـبم 

نیا زا  هار  مادک  میفظوم  ام  موس : همدقم  تسا . فالخ  قطنم و  یب  رایسب  یفرح  دنتـشاد ؛ لطاب  اب  هزرابم  همه  مییوگب  رگا  هیرظن  نیا  قبط 
هار میناوتیمن  ام  ( 10 «) هوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  : » دیامرفیم دنکیم و  فظوم  ار  ام  دروم ، نیا  رد  میرک  نآرق  مینک ؟ یط  ار  هار  هس 

دیاب ینعی  « هوُِعبَّتاَف . » میورب ار  تسار  هار  ینعی  میقتـسم ، طارـص  دـیاب  طـقف  میورب ، ار  مهیلع  ٌبوضغم  هار  میناوتیمن  اـم  میورب ، ار  نّیلاـض 
(11 «) هوُِعبَّتاَـف ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذـه  . » مینک لاـبند  میدرک  ادـیپ  یتقو  مینک ؛ ادـیپ  ار  تسار  هار  فلتخم ، ياـههار  نیا  نیب  رد  میدرگب و 

میناوخن زامن  رد  ار  دمح  رگا  ( 12 «) باتِکلا ِۀِحتاِفب  ِّالا  َةولَص  ال  : » میناوخب دمح  يهروس  نامیاهزامن  رد  میتسه  فظوم  ام  مراهچ : همدقم 
تکام میئوگب  میناوتیم  تسا . نآرق  تسرهف  هچابید و  دمح ، تسا . دـمح  يهروس  يزامن ، ره  یتایح  گَر  تسین  زامن  نامزامن ،  رگید 
تاـبثا ار  بلطم  نیا  نادنمـشناد  هتبلا  هدـش و  هصـالخ  دـمح  يهروـس  رد  تسه ؛ نآرق  رد  هچنآ  تسا . دـمح  يهکراـبم  يهروـس ، نآرق 
يهروس داعبا  زا  يدُعب  هب  رظان  يرّـسفم  ره  تسا و  يداعبا  ياراد  دـمح  يهروس  تسا . دـمح  يهروس  نآرق  يهدرـشف  ًاعقاو  هک  دـناهدرک 

عقاو رد  هروـس  دوـخ  نوـچ  تسا . هدـش  هیکت  هروـس ، نیا  رد  اـعد  هلئـسم  يور  هک  تسا  نیا  دـمح  يهروـس  داـعبا  زا  یکی  تـسا . دـمح 
هنوگچ مینک ؟ بلط  ار  زیچ  هچ  مینک ؟ بلط  تقو  هچ  مینک ؟ بلط  یـسک  هچ  زا  دراد . یتایـصوصخ  دراد ، یطیارـش  اعد  یهتنم  تساعد .

هدرک اعد  ینعی  درک ؛ تساوخرد  ار  يزیچ  رتالاب  ماقم  زا  رگا  تسا  رتنیئاـپ  شاهبتر  هک  یـسک  نآ  تسا . ندرک  بلط  اـعد ، مینک ؟ بلط 
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یـسک هچ  مینکب ؛ یتساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  اـم  هک  یـسک  نآ  دـنکیم  میهفت  اـم  هب  هک  تسا  نیا  دـمح  يهروس  داـعبا  زا  یکی  تسا .
ام هک ، نیا  مود  بلطم  مینک ؟ بلط  وا  زا  ار  نامیاه  هتساوخ  مینک و  جک  وا  لباقم  رد  ار  نامندرگ  ام  هک  تسا  نیا  قیال  یسک  هچ  تسا ؟
ار زیچ  همه  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ار  زیچ  هچ  ام  هکنیا  رگید  بلطم  میشاب ؟ هتشاد  یطیارـش  هچ  دیاب  مینک ، تساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  هک 
هک دنبلطیم  ادخ  زا  ار  ياهداتفا  اپ  شیپ  ياهزیچ  کی  دنرادن . هقیلس  اعد  رد  هک  دنتسه  دارفا  یضعب  دنکیم . قرف  نوچ  میشاب ؟ هتـساوخ 
ادخ زا  تّیفیک  هچ  هب  هک  نیا  رگید  و  میـشاب ، هتـساوخ  زیچ  همه  هک  مینک  بلط  ادخ  زا  ییاهزیچ  هچ  هک  مینیبب  دـیاب  تسین . اهنآ  نأش  رد 
دیاب مینکب  تساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  هک  یـسک  نآ  ًالوا  تسا . هدش  حرطم  هدرـشف  تروص  هب  دـمح  هروس  رد  اهنیا  مامت  مینکب ؟ بلط 
مامت عفر  رب  رداق  هک  دـنکب  ناربج  ار  ام  ياهدوبمک  نیا  دـیاب  یـسک  میراد و  دوبمک  تیاهن  یب  ام  دـنکب . ناربج  ار  ام  ياهدوبمک  دـناوتب 
ُِّینَْغلا َوُـه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  : » دـیامرفیم نآرق  دـهدب و  ماـجنا  اـم  يارب  دـناوتب  میهاوـخب ، هک  ار  هچ  ره  ینعی  دـشاب  اـم  صقاوـن 
هطقن چیه  هک  هَّللا ،»  » مان هب  تسا  یلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  تاذ  کی  مینکیم  بلط  ار  يزیچ  وا  زا  ام  هک  یـسک  نآ  ( 13 «) ُدیِمَْحلا

ایند رد  رفاک  هچ  نمؤم و  هچ  ار  ناگدنب  صقاون  ینعی  تسا ؛ میحر  نمحر و  تسا و  تالامک  مامت  دجاو  تسین و  وا  رد  يزجع  فعض و 
نوچ مینک ؛ هبلاـطم  يزیچ  وا  زا  تسا  قیـال  هک  تسا  ییادـخ  نیا  . دـنکیم عفترم  ار  نینمؤم  صقاوـن  اـهنت  تماـیق  رد  دـنکیم و  فرطرب 

هب ار  اهنآ  هک  ملاع  تادوجوم  مامت  ّیبرم  ینعی  تسا  نیَملاعلا  ُّبَر  نیا  رب  هوالع  دنکب ، ناربج  دناوتیم  ار  اهدوبمک  تسا  میحر  نمحر و 
يزیچ کـی  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دـینکب ، هعجارم  یـسک  ره  هب  تسادـخ . تسوا ، تسد  رد  تـیبرت  ماـمز  دـناسریم و  لاـمک  دـشر و 
دـشر لامک و  هب  ار  ام  دناوتب  داعبا  مامت  رد  دشاب  هتـشادن  زرم  ّدـح و  هک  مینک  هعجارم  یئاج  هب  میهاوخیم  ام  اّما  دـشاب  هتـشاد  تیلوئـسم 

ْبَه ِّبَر ... : » دیهاوخیم ایند  نامیلـس  لثم  رگا  دیهاوخیم ؟ هچ  تسادخ . نیَملاعلا  ُّبَر  دنکب . ناربج  ار  ام  ياهیدنمزاین  دناوتب  دـناسرب و 
تسا و رامیب  یسک  رگا  و  ّبرای »  » یئوگب ینکب و  جک  ار  تندرگ  ینک و  دنلب  ار  تیاهتسد  دیاب  ( 14 «) يِدَْعب ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکلُم ال  ِیل 

رما ره  نینچمه  ( 15 «) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو   : » دـهاوخب ادـخ  زا  دـیاب  بّویا  لثم  دـهاوخیم  افش 
رایتخا بحاص  هک  دـینک  هعجارم  دـیاب  یـسک  هب  ینکب  اعد  یهاوخیم  ترخآ  اب  هطبار  رد  رگا  . تساوخ وا  زا  طـقف  دـیاب  ار  رگید  يویند 

عیمج عمجتسم  ِتاذ  کی  مینکب ، تساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  هک  یـسک  نآ  سپ  ( 16 «) ِنیدلا ِموَی  ِِکلام  . » دـشاب ترخآ  روما  رد  قلطم 
وا زا  میهاوـخیم  هـک  یـسک  تـسا . ترخآ  رد  راـیتخا  بحاـص  اـیند و  رد  یتـسه  ناـهج  تـیبرت  راد  هدـهع  هـک  تـسا  یلاـمک  تاـفص 

سپ دنکیم . دناوتیم و  تسا و  شتردق  رد  میهاوخب ، هک  يّدـح  ره  رد  میهاوخب و  هچ  ره  درادـن  یفعـض  هطقن  چـیه  مینکب  تساوخرد 
دیاب میراد ؟ نتـساوخ  اعد و  قح  یطیارـش  هچ  رد  میتسه  هدننک  تساوخرد  هک  ام  تسیچ ؟ ام  طیارـش  اّما  تسا . اّیحم  وا  فرط  زا  طیارش 

رد ار  يدوجوم  چیه  ادخ  زج  میشاب ، هتشاد  هَّللا  یلا  عاطقنا  مینکن ، وا  ریغ  هب  رظن  میتسرپن ، ار  وا  ریغ  میشاب ، میلـست  ادخ  نآ  لباقم  رد  لّوا 
وت نامرف  تحت  میلـست و  وت و  رایتخا  رد  نامدوجو  ياپارـس  اـب  اـم  ایادـخ  ( 17 «) ُنیِعَتْـسَن َكاَّیِإ  َو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ  : » میئوگب مینیبن . رثؤم  ملاـع 

دادمتسا تسیابیم  وت  زا  ایادخ  میتسین . يراک  چیه  رب  رداق  ادخ ، نودب  ییاهنت ، هب  هک  مینک  رارقا  دیاب  ار  بلطم  نیا  نامدوخ  ام  میتسه و 
ینامرفان رگا  نوچ  میـشاب  ادـخ  یعقاو  هدـنب  ام  هک  تسا  نیا  یکی  ام  طیارـش  سپ  یهدـب . ماجنا  ام  يارب  وت  اـت  مینک  تساوخرد  میریگب ،

يولج هک  يزیچ  ( 18 «) ءاعدلا ُسبَْحت  یتلا  َبونذلا  یلرِفْغا  مهّللا  . » تسا ام  ياعد  تباجتـسا  هار  ّدس  نیا  میدرک  تیـصعم  میدرک ، ادـخ 
دعب دنکب  باسح  هیفصت  ادخ  اب  لّوا  دنک  رافغتـسا  دیاب  دنکب ، اعد  مدآ  هکنیا  زا  لبق  هک  تسارطاخ  نیمه  هب  تسا . هانگ  دریگیم ، ار  اعد 

، تایلام هرادا  قرب ، هرادا  زاگ ، هرادا  يربب ، باسح  هیفـصت  دیاب  دیوریم  رتفد  هب  یتقو  دینک ، لقتنم  ار  یکلم  دیهاوخیم  امـش  دـنک . اعد 
هیفصت تسا  نیمه  مه  ادخ  هاگتسد  دنهدب . لاقتنا  امش  هب  ار  يزیچ  کی  ات  دینکب  باسح  هیفصت  تسیابیم  ار  اهنیا  مامت  و ... نالف ، هرادا 

فده هب  هک  تسا  دیعب  میشاب  هتشاد  یتساوخرد  مینکب و  بلط  ادخ  زا  میهاوخب  دشاب و  هانگ  ام  دوجو  ياپارـس  رگا  ینکب و  دیاب  باسح 
دنب رـس  اجنیا  دینیبیم  میـشاب ؟ هتـساوخ  زیچ  همه  هک  میهاوخب  هچ  ادخ  زا  الاح  بوخ ، یلیخ  ( 19 «) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  : » میـسرب

هب داعبا  مامت  رد  يورخا ، مه  يویند ، مه  يونعم ، مه  يّدام ، روما  رد  مه  درادـن . یکـش  میراد  زاـین  زیچ  همه  هب  اـم  تسا . ساّـسح  یلیخ 
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ُّلُک ُناـَبُْرق  ُةولـصلا  ( » 20 «) نِمؤُـملا ُجاْرعِم  ُةولـصلا  . » میاهداتـسیا زاـمن  هب  هک  تسا  یتـقو  مه  اـم  تیعقوـم  نیرتـهب  میتـسه . دـنمزاین  ادـخ 
زا هچ  میراد ، هتـساوخ  کی  مینزب . فرح  ادـخ  اب  میهاوخیم  تسا . یهلا  برق  ماقم  تسا ، زامن  تلاـح  نمؤم  تـالاح  نیرتهب  ( 21 «) ّیقت

ایادخ ( 22 «) َمیِقَتْـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  : » دشاب نیا  دیاب  هتـساوخ  نآ  دشاب ؟ دوجوم  اههتـساوخ  مامت  هتـساوخ  نیا  لد  رد  هک  میهاوخب  ادـخ 
مسانشب ار  تسار  هار  هک  هدب  کمک  نم  هب  وت  تسا . لکشم  میارب  لطاب  زا  حیحص  ياههار  صیخـشت  مه  ناسنا  ِنم  تسا . فلتخم  اههار 

دنک تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  ادـخ  اـیآ  مینیبب  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مهاوخیم  مجنپ : همدـقم  منک . لاـبند  هفیظو  قبطو 
ِتانِّیَْبلِاب انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  : » هک هفیرش  هیآ  نیا  هب  میدرگیم  رب  هدرکن ؟ ار  مزال  ياهینیب  شیپ  هَّللاب  ذوعنای  هدومرف  ار  مزال  ياهینیب  شیپ 

: مّوس میداتسرف ، ینامسآ  باتک  اهنآ  اب  مّود : میداتـسرف ، ار  ناربمغیپ  ام  کی : ( 23 «) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اـْنلَْزنَأ  َو 
ِهَّللا َیلِإ  ًایِعاد  َو  ًاریِذَن  َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  . » تسا يداه  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  میداتـسرف . ار  نازیم  ءایبنا  اب  ام 

ار ملاع  مامت  شدوخ  رون  هب  دـنکیم و  یناشفارون  یتسه  ناهج  كرات  رب  كانبات  دیـشروخ  کی  دـننام  ربمیغپ  ( 24 «) ًارِینُم ًاجارِس  َو  ِِهنْذِِإب 
ربـمغیپ دراد  مـه  تـیاور  رد  ( 25 «) َنِینِمْؤُْـمِلل ٌۀَـمْحَر  َو  ٌءافِـش  َوُـه  اـم  ِنآْرُْقلا  َنـِم  ُلِّزَُنن  َو  ، » نآرق مود : لـماع  دـنکیم . تیادـه  داـشرا و 

(26 «) قَّدَصُم ٌلهام  عَّفَشُم و  ٌعفاش  هَّنِأف  نآءرُقلاب  مْکیَلَعف  ملْظُملا  ِلیللاک  نَتِفلا  مکیلع  َلَْبقَأ  اذا  : » دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
تاجن تملظ  زا  ار  ام  تسا و  رون  نوچ  میورب . نآرق  غارـس  دنکیم ، مجاهت  ام  هب  رکیپ ، لوغ  ياهتملظ  نآ  اهتملظ ، هک  یعقوم  رد  دیاب  ام 

هچ برغ  نادنمشناد  دنتفگ ، هچ  هفـسالف  مینیبب  میهاوخب  رگا  . تسا ینامـسآ  باتک  نیا  دروخیم  ام  درد  هب  هک  يزیچ  نآ  ینعی  دهدیم .
اهنیا دنروآیم . بتکم  ام  يارب  برغ  زا  قرـش و  زا  لیـس  لثم  تسین . نکاود  درد  اهنیا  دندرک ، هئارا  زور  ره  ام  هب  ییاهبتکم  هچ  دـنتفگ ،

بتکم بتکم ، نیا  دـنکیم . در  ار  يرگید  یکی  نآ  دـنکیم . در  ار  نآ  نیا ، دـنریگرد . مه  اب  مه  ناشدوخ  اـهنیا  . تسین یهلا  ياـهبتکم 
!؟  میوش فرحنم  هار  زا  اهمـسا و  نیا  هب  میوشب  یکتم  هک  میراد  هلطاب  راکفا  نیا  هب  يزاین  هچ  میراد ، نآرق  ام  دـنکیم . بارخار  يرگید 
نیا دنیوگیم . هنتف »  » دیآیم شیپ  فلتخم  ياهاج  رد  هک  یثداوح  هب  هک  مهدب  حیضوت  ار  نیا  ادتبا  تسیچ ؟ نازیم  میراد . نازیم  نآرق و 
کی اـم  يارب  ثداوح  نیا  رد  ( 27 «) عَدَْـتُبت ٌءارآ  عَبَُّتت و  ٌءاوهأ  نَتِْفلا  ِعوقُو  ءْدـَب  اَّمنِإ  . » دـنکیم هارمگ  ار  مدرم  دـهدیم  خر  یتقو  ثداوح 

نکمم اههار  راهچ  رس  ای  اهیهار  هس  رس  دیسریم  یتقو  نارهت  دیورب  دیهاوخیم  اجنیا  زا  ًالثم  مینکن . مگ  ار  هار  ات  دنا  هتشاذگ  ییاهتمالع 
ههاریب هب  ام  ات  دـهدیم  ناشن  ار  هار  هک  تسا  نیا  ولباـت  تیـصاخ  دـننزیم . ولباـت  نیارباـنب  دـیوش . هارمگ  تسا و  هار  مادـک  دـینادن  تسا 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  تایاور  رد  عُّبَتَت  اـب  نم  رظن  هب  میکن  مگ  ار  هار  اـم  هک  دـندرک ، بصن  ولباـت  اـم  يارب  ءاـیبنا  میورن .

ياههنتف مامت  ًالثم  دـینکیم ، ادـیپ  دـینک ، عُّبَتَت  رگا  دناهتـشاذگ . ولبات  ار  تمایق  ات  ناشدوخ  نامز  زا  دـعب  هلـصافالب  زا  ناشیا  هک  دـینیبیم 
مینیبیم یّتح  دربیم . ناـمز  مینک  یفرعم  امـش  هب  ار  اـهولبات  نیا  میهاوخب  اـم  رگا  میوشن . مگ  اـم  هک  دـناهدز  ولباـت  ربمغیپ  ار  ناـمزلارخآ 

، دـیئامرفب هعجارم  خـیرات  هب  یهاگ  دـننکن . مگ  ار  هار  نایعیـش  هتـساوخان  يادـخ  تقو  کی  ات  دناهتـشاذگ  ولبات  مه  ام  نامز  يارب  ربمغیپ 
هشیاع اب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نیب  گنج  ًالثم  دوش . نشور  لطاب  قح و  هک  دناهتشاذگ  یساسح  یلیخ  ياههناشن  کی  ربمغیپ  دینیبیم 

هّدع کی  دندمآ ، فرط  نیا  زا  هّدع  کی  تسا . یهار  ود  رس  اجنیا  هشیاع ؟ اب  ای  تسا  مالـسلا  هیلعیلع  اب  قح  لاح  تسا . ریبز  هحلط و  و 
رکبیبا و رتخد  تسا و  ربمغیپ  نز  دـنرادن . اـهیراک  هزیر  هب  هجوت  هک  مه  مدرم  هّماـع  بوخ ، تسیک ؟ اـب  قح  تسین  مولعم  فرط . نآ  زا 

هللا یلصربمغیپ  تسا ؟ یسک  هچ  اب  قح  هدوب . هدهتجم  دنیوگیم  هک  مه  تنـس  لها  هدرک و  مایق  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لباقم  رد  الاح 
(، دوب هشیاع  رکـشل  ریـسم  رد  بأوح   ) بأوح رد  هک  دیآیم  شیپ  ینامز  دـندومرف : دـندوب ، هتـسشن  نانز  اب  يزور  کی  ملـسو  هلآو  هیلع 

دنکن دشاب ، عمج  تساوح  دندومرف : هشیاع و  هب  دندرک  ور  دعب  و  هنتف ، نآ  زا  دـیزیهرپب  دـننکیم و  هلمح  نم  ياهنز  زا  یکی  هب  اهگس 
مدرم مه  دنکب و  ار  شدوخ  راک  باسح  هشیاع  مه  هک  دنداد ، ناشن  رطخ  غارچ  کی  زمرق ، غارچ  کی  ینعی  ( 28 .) یشاب نز )  ) نآ وت  هک 

زا دـعب  هشیاع  اذـل  دـندرک و  ینیب  شیپ  ربمغیپ  دـشاب . دـناوتیمن  هشیاع  اب  قح  دـش ، نینمؤملاریما  هشیاـع و  نیب  يریگرد  رگا  هک  دـننادب 
شاک يا  تفگیم  دـشیم و  سیخ  شا  يرـسور  هک  يّدـح  ات  درکیم  هیرگ  دـشیم ، لمج  گنج  ثحب  تقو  ره  لمج  گـنج  ناـیرج 
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گنج ناـیرج  رد  اـی  تسا . نازیم  نیا ، درک . نشور  ربمغیپ  ار  غارچ  نیا  مدوب . لـفاغ  نم  داد و  رادـشه  نم  هب  ربمغیپ  مدوب . هدرکن  مادـقا 
هک هدرک  نشور  رطخ  غارچ  کی  ربمغیپ  تسا ؟ قح  مادک  فرط . یکی  هیواعم  رکشل  فرط ، کی  مالسلا  هیلعیلع  رکـشل  مینیبیم  نیّفص 

يرگمتس هورگ  ( 29 «) ۀَـیِغابلا ُۀَـئِفلا  ُُهُلتْقَت  راّمع  : » دومرف تسا  نازیم  نیا  دـنهد . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  رطخ  غارچ  نیا  ندـید  اب  مدرم 
لِو کی  تسا  یـسک  هچ  اب  قح  دش  مولعم  دنتـشک . ار  راّمع  هیواعم  رکـشل  دوب  رـضاح  نیّفـص  گنج  رد  رامع  ًاقافتا  دنـشکیم . ار  رامع 
هک نـیا  اـی  و  میلطاـب . اـم  دــش  موـلعم  میــشکیم و  ار  راـمع  اـم  هـک  دوـب  هدرک  ینیب  شیپ  ربـمغیپ  هـک  هیواـعم  رکــشل  رد  داــتفا  ياهـلِو 

: نیلقثلا مکیف  ٌكرات  ّینِا  . » دندرک یفرعم  نازیم »  » ناونع هب  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  یعمج  روط  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکاربمغیپ 
: دومرف شتیب  لـها  دروم  رد  ربمغیپ  رگید  ییاـج  رد  . تسا نازیم  کـی  نیا  ( 30 «) ادـَبَا اّولـضَت  َْنل  امِهب  ُمتکَّسَمَت  نِا  ام  یترتِع  هَّللا و  َباـتک 

نیب تهابش  تسیب  ( 32 «) قَرَغ اهنع  فَّلََخت  نَم  یجن و  اهَبِکَر  ْنَم  حون  ِۀنیفَس  ِلثَمک  یتَیب  ِلهأ  ُلَثَم  : » دومرف ای  ( 31 «) یتّمُِأل ٌنامَأ  یتَیب  ُلهأ  »
موُُجن ِلثَمک  یتَیب  لـهأ  ُلـثم  اـمَّنإ  : » دومرف ربمغیپ  هدرک . صخـشم  ربمغیپ  هک  تسا  ینازیم  نیا  تسا . ربمغیپ  تیب  لـها  نیب  حون و  یتشک 

داتفه و نیا  نایم  دنرگ . تیاده  مه  ربمغیپ  تیب  لها  دنرگ  تیاده  اههراتـس  هک  روط  نیمه  ( 33 «) رخآ ٌمَجن  َعَلَط  ٌمَْجن  َباغ  امّلُک  َءامسلا 
ار اهنیا  تسا . هتـشاد  تیانع  نازیم  نیا  هب  تسا و  تیب  لها  تیانع  لیذ  هب  کـسمتم  هک  تسا  يرـشع  ینثا  هعیـش  اـهنت  نیملـسم  هقرف  هس 

یهاگ ات ، هد  هن  اـت ، ود  هن  یکی ، هن  تیب ! لـها  دروم  رد  ثیدـح  همه  نیا  تسا ، بیجع  یلیخ  تسا . هدومرف  یفرعم  نازیم ، ناونعب  ربمغیپ 
ٌدِّیَـس اذه  یْنبِا  : » دندومرف مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هب  عجار  تسا . هدرک  دای  اهنآ  زا  هناگ  ادج  روط  هب  هداد و  رارق  نازیم  ار  دارفا  مه 
نازیم کی  ینعی  دندرک . یفرعم  هدنیآ  رد  حلـصم  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ربمغیپ ، ( 34 «) نیَتَمیِظَع ِْنیَتَِئف  نیب  ِِهب  ُِحلُْصی  هَّللا  ّنأل 

هیلعنیـسح ماما  هب  تبـسن  تسیک . اب  قح  دشاب  صخـشم  دوشیم  هیواعم  مالـسلا و  هیلعنسح  ماما  نیب  فالتخا  هک  یتقو  ات  دـنداد  ناشن 
. دنشاب امنهار  نودب  اجک  چیه  تتّما  یتشاذگن  هَّللا ، لوسر  ای  وت  نابرق  ( 35 «) ةاجَّنلا ُۀَنیِفَس  يدُهلا و  ُحابْصِم  نیسُحلا  ّنِا  : » دندومرف مالسلا 

کی ناونعب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هک  میوگب  ار  نیا  مهاوخیم  زورما  منک . ضرع  مهاوخیم  الاح  هک  یبلطم  نیا  يارب  دوب  همدقم  همه  اهنیا 
. دشاب مالسلا  اهیلعهمطاف  نازیم ، تسیک ؛ اب  قح  هک  دندنام  رّیحتم  ربمغیپ  زا  دعب  مدرم  رگا  هک  هدش  یفّرعم  مدرم  هب  ربمغیپ  فرط  زا  نازیم 

نشور تمایق  ات  ار  ناملسم  مدرم  فیلکت  دنک و  ادج  ار  لطاب  قح و  نیب  دناوتیم  هک  تسا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تَمِـس  نیرتمهم  نیا 
هلئـسم رد  ربمغیپ  زا  دـعب  فـالتخا  نیلّوا  ارچ ؟ تسادـخ . تجح  همطاـف ، ( 36 «) انیلع ٌۀّجُح  ُۀـمطاف  : » دـندومرف جـع )  ) نامز ماما  اقآ  دـنک .
زورما دـشاب . هتـشاد  ناـقرف  دـیاب  نآرق  راـنک  رد  ربمغیپ  تسا ؟ هدرک  يرکف  هچ  زور  نیا  يارب  ربمغیپ  هک  مینیبـب  دـیاب  ـالاح  دوب . تفـالخ 

هیلعیلع اب  قح  تسیک . اب  قح  هَّللا  لوسر  تافو  زا  دـعب  هک  میهدـب  صیخـشت  دـیاب  ار  لطاب  قح و  هار  ربمغیپ  ناقرف  اب  ام  هک  تسا  يزور 
یـضعب تسا و  داحآ  ثیداحا  ثیداحا ، یـضعب  دـناعون : ود  رب  ثیداحا  تسا . مالـسلا  اـهیلعهمطاف  اـم  دنـس  ءاـفلخ ؟ اـب  اـی  تسا  مالـسلا 
نیرتهب تسین و  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  هدـش و  رداص  موصعم  زا  عطق  روط  هب  هک  تسا  یثیداحا  ینعی  هَرتاوتم  ثیداـحا  هرتاوتم . ثیداـحا 

، مخ ریدغ  ثیدـح  لثم  میراد . شرودـص  هب  عطق  ام  هک  دـناهدرک  لقن  رّرکم  ار  تیاور  نیا  ردـقنآ  ینرق  ره  هک  تسا  يرتاوت  رتاوت ، عون 
ره رد  مینیبیم ، مینک ، هعجارم  هک  ثیدح  ياهباتک  هب  ام . نرق  هب  دسرب  ات  دایز  نیثّدـحم  زاب  مه  مود  نرق  رد  دایز ، نیثّدـحم  لّوا  نرق  رد 
نم هک  یبلطم  نیا  مامتا  تسین . مخ  ریدغ  رد  يدـیدرت  چـیه  ياج  ام  يارب  نیاربانب  دـناهدرک . حرطم  ار  مخ  ریدـغ  هلئـسم  نیثّدـحم  ینرق 

منکیم ضرع  هک  یبلاطم  نیا  رد  درادن  تأرج  دناوتیمن و  سک  چیه  ینعی  دراد . ینـس  هعیـش و  نیب  رتاوتم  دنـس  منکیم ، ضرع  زورما 
هعیش و یلو  دشیم ؛ ضارتعا  دیاش  میدوب  هتفگ  اهنت  ام  رگا  دناهدرک ، لقن  هعیش  تنس و  لها  تسا . یعطق  دنس  اب  ینعی  دنک . دراو  هشدخ 

ربمغیپ تسا . هدـش  جراخ  فاصنا  ریـسم  زا  دوش  رکنم  یـسک  رگا  تسا و  رتاوتم  تسا ، یعطق  سپ  تسا  هیلع  ٌقفتم  دـناهتفگ ، مه  اب  یّنس 
رـس دندمآیم ، ًالثم  دوب . یلمع  یهاگ  تسادـق ، نیا  دـناهداد . مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هب  یتسادـق  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

رس و تهج  یب  ربمغیپ  ایآ  مینادیم ، میکح  ار  ربمغیپ  ام  دندیسوبیم . ار  همطاف  تسد  دندیسوبیم ، ار  همطاف  هنیس  دندیـسوبیم ، ار  همطاف 
لیکـشت زیچ  هس  زا  دراد و  دـُعب  هس  ناـسنا  تساـهفرح . نیا  زا  رتهناـمیکح  یلیخ  تسین . روط  نیا  هن ، دـسوبیم ؟ ار  همطاـف  تسد  هنیس و 
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دـسوبیم ار  همطاف  رـس  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنروآیم . دوجوب  ار  ناسنا  کی  زیچ ، هس  نیا  لمع . قالخا و  رکف و  دوشیم :
همطاف لد  رد  رگا  دوبن . ربمغیپ  هسوب  ياج  دوب ، همطاف  زغم  رد  هَّللاب -  ذوعن  یفارحنا - ، رکف  رگا  دشاب . هدرک  سیدـقت  ار  همطاف  راکفا  هک 

رکف اههسوب  نیا  اب  ربمغیپ  دوبن . ربمغیپ  هسوب  ياج  دوب ، هانگ  لماع  همطاف  تسد  رگا  دوبن . ربمغیپ  هسوب  ياـج  دوب ، یقـالخا  تلیذر  کـی 
دـناهدومرف و همطاف  هب  عجار  ربمغیپ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دـنکیم . سیدـقت  ار  همطاف  لمع  همطاف و  قالخا  دـنکیم ، سیدـقت  ار  همطاف 

یـضِرل یـضرَی  هَّللا  َّنِا  : » دومرف هک  تسا  نیا  دـنکیم  صخـشم  ار  یب  یب  تمظع  اب  ماقم  مالک ، نیا  دـننکیم و  لقن  رتاوتم  ینـس  هعیش و 
همه هک  تسا  یثیدح  نیا  تسا . هدرک  بضغ  وا  رب  ادخ  درک  بضغ  یسک  ای  يزیچ  هب  تبـسن  همطاف  رگا  ( 37 «) اِهبَضَِغل ُبِضْغَی  ۀمِطاف و 

: دیوگیم هک  تسا  نیا  دنکیم  لقن  شحیحص  باتک  زا  دروم  هس  رد  صوصخب  يراخب  هک  يرگید  ثیدح  دنیوگیم . ینـس ) هعیـش و  )
رب همطاف  دنیوگیم  رتاوتم  روط  هب  قافتالاب و  هعیش  ینس و  ( 38 «.) تفر ایند  زا  ات  دوب  كانبضغ  اهنآ  رب  تفگن و  نخس  ود  نآ  اب  همطاف  »

بضغ دنوادخ  تشاد  بضغ  یسک  رب  همطاف  رگا  دننکیم : لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هعیـش  ینـس و  تشاد . بضغ  ود  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . هدومن  بضغ  دـنوادخ  تسا ؟ هدرک  بضغ  یـسک  هچ  ود  نآ  رب  سپ  تسا . هدومن 

مناوتیم تأرج  هب  دناهدرک ، لقن  ینس  هعیـش و  هک  يوق  ياهدانتـسا  نیا  اب  زورما  هعیـش  ِنم  ینعی : تسا . هداد  رارق  نازیم  ناونع  هب  ملـسو 
يور یّنس  ای  هعیـش  رفن  کی  رگا  مامت !!!  تجح ، میوریمن . ار  هار  نآ  ام  دوب . مهیلع  بوضغم  هار  دنتفر  ود  نآ  هک  یهار  نآ  هک  میوگب 
دنسپ لقاع  دنسپ و  لقع  دنسپ و  عرـش  نیتم و  رایـسب  رّکفت  زرط  نیا  يانب  ریز  دنتـسه . جراخ  فاصنا  ریـسم  زا  دننک ، ضارتعا  هلئـسم  نیا 

: هدومرف تسا . هدرک  تجح  مامتا  نیمز  يور  ياهناملسم  کت  کت  مامت  يارب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نیا  ربانب  تسا . نازیم  نیا ، تسا .
يارب ناشهار  دنتـسه  ادخ  بضغ  دروم  هک  یناسک  نآ  دنتـسه و  ادخ  بضغ  دروم  مراد ، بضغ  اهنآ  رب  نوچ  مراد و  بضغ  اهنیا  رب  نم 

نآ دـننکیم . هدافتـسا  بلطم  نیمه  زا  مه  دـمح  هروس  رد  تیالو  يهلأـسم  تاـبثا  يارب  تسا . مهیلع  بوضغم  طارـص  تسین . ینتفر  اـم 
مالسلا هیلعیلع  تیالو  رکنم  هک  يدارفا  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  رگا  تمایق  زور  تسا ؟ هدرک  هچ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  میمهفیم  تقو 

ارچ رگید : ياهلئـسم  میهدـب . میراد  یباوـج  هچ  اـم  يدرکن ؟ اـنتعا  ارچ  امـش  مدرکن ؟ ود  نـیا  زا  تـئارب  راـهظا  نـم  رگم  دیـسرپ : دنتـسه 
نیا رد  هّجاحم  رعش و  خیرات و  تیاور و  نارازه  هک  تسا  یتارتاوتم  ءزج  تسا ، مّلسُم  زیچ  کی  درک ؟ بضغ  اهنیا  رب  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

ام يارب  میراذـگب ؛ مه  يور  ار  راعـشا  تاجاجتحا و  خـیراتو و  رابخا  تایاور و  نیا  نآلا ، ات  لوا  نرق  زا  اـم ، رگا  ینعی  تسا . هدـش  هنیمز 
مولعم تسا ، هناسفا  اهنیا  هن ! تفگ : یـسک  رگا  تسا . مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  هناـخ  هب  مجاـهت  نآ  دـیآیم و  شیپ  یعطق  هلئـسم  کـی 

هک پاپ  زا  رتکیلوتاک  رگید  دـنک . هئربت  ار  هّدـع  کی  یقیرط ، هب  دـهاوخیم  الاح  هدرکن ، هعجارم  باتک  درادـن ، هعلاـطم  چـیه  دوشیم 
هناسفا دیئوگیم  روطچ  دناهدرک . حرطم  ار  هلئسم  عطق  روط  هب  اهنآ  دوخ  دیشاب . دیناوتیمن  اهینـس  زا  رتیّنـس  هک  امـش  رگید  دوشیمن .

، تسا باتک  دینکیم !؟ عطق  امش  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هعطاق ، تجح  دیهدیم !؟ هچ  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  باوج  تسا !؟ 
اهنیا ریخ ، میریگب . دنـس  ار  نآ  ام  دشاب و  هتـشون  خـیرات  رد  یبلطم  کی  یـسک  کی  هک  تسین  روطنیا  میراد ، باسح  فرح  تسا ، دـنس 

، نازیم کی  ناونع  هب  ام  تسین . يدیدرت  ياج  چیه  تسا . هدش  تابثا  هیـضق  تنـس  لها  دانـسا  اب  تسا . تقیقح  کی  تسا !! هدوبن  هناسفا 
بهذـم ّتیناّقح  ام  هک  تسا  یقرط  زا  یکی  نیا  میاهتفریذـپ و  ار  بلاـطم  نیا  دـناهدرک ، هئارا  اـم  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک 

رکذ ناونع  هب  ار  هلمج  دـنچ  دـش و  مالک  هلاـطا  مینکب . هدافتـسا  نآ  زا  میناوتیم  هک  تسا  ینیزاوم  زا  یکی  نیا  مینکیم . تاـبثا  ار  هعیش 
ءامـسا دـندومرف : دنتـساوخ و  ار  ءامـسا  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دوـب ، رهظ  کـیدزن  مینکیم . تمحز  عـفر  مـنکیم و  ضرع  تبیـصم 

راـضتحا لاـح  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  هک  تسا  سرد  کـی  نیا  اـهمناخ  ورب . نوریب  قاـتا  زا  زادـنیب و  نم  يور  رواـیب و  ياهچراـپ 
نتفر ایند  زا  لاح  رد  نآلا  تسا ؛ شدوخ  هناخ  هناخ ، تسین ؛ مه  یـسک  تسا . اهنت  قاـتا  نورد  نـآلا  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دـهدیم .

ششوپ ریز  شدسج  دهاوخیم  مالسلا  اهیلعارهز  دوشب ، قاتا  دراو  یسک  ناشتوف  زا  دعب  ادابم  دزادنایم ، شدوخ  يور  ششوپ  اّما  تسا ،
مالـسلا اهیلعهمطاف  يور  مدروآ ، يدیفـس  هچراپ  کی  متفر ، دیوگیم  ءامـسا  تسا . یگرزب  رایـسب  سرد  کی  نیا  دـشاب . ناهنپ  باجح 
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بقع ار  هچراپ  دماین  یباوج  ءارهزلا ، ۀمطاف  ای  مدینشن ، یباوج  نیملاعلا ! ِءاسن  ةدیـس  ای  مدز  ادص  متـشگرب  متفر . نوریب  قاتا  زا  متخادنا و 
زا ربخ  دـنوشیم . هناخ  دراو  مالـسلا  امهیلعنینـسَح  نآلا  متفگ  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  مدـش  ریّحتم  تسا . هتفر  اـیند  زا  همطاـف  مدـید  مدز ،

دندرک مالس  دندیـسر ، دندمآیم . هناخ  فرط  هب  اهنآ  ًاقافتا  مالـسلا  امهیلعنینـسح  لابقتـسا  هب  متفر  دنوشیم ، رثأتم  دنرادن ، ردام  گرم 
: دنتفگ دیئایب . ردام  تدایع  هب  دعب  دیروخب ، راهن  متفگ : دنوش . قاتا  دراو  دنتـساوخ  هَّللدـمحلا . متفگ : تسا ؟ روطچ  ام  ردام  لاح  ءامـسا 

ماما اقآ  مدـید  دـیوگیم : تسا . هتفر  ایند  زا  یب  یب  دـندید ، دـندش ، هناـخ  دراو  میروخب !؟ اذـغ  رداـم  یب  اـم  يدوب  هدـید  یک  وت  ءامـسا 
مدید مدرک  هاگن  تقو  کی  مدش ، لفاغ  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا  دنکیم ، هیرگ  دنزیم ، هّجـض  هتـسشن ، ردام  رـس  يالاب  مالـسلا  هیلعنسح 

(39 «) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  . » هتشاذگ ردام  ياپ  فک  هب  ار  شتروص 

اه یقرواپ 

153/ ماعنا /103و104 10 ) فهک ( 9 20/ ماعنا ( 8 14/ لمن ( 7 7/ دمح ( 6 50/ هط ( 5 5/ جح ( 4 4/ لحن ( 3 25/ دیدح ( 2 25/ دیدح ( 1
يزارف ( 18 5/ هحتاف ( 17 4/ دمح ( 16 83/ ءایبنا ص/35 15 ) ( 14 15/ رطاف ( 13 یسوط ج1 ص327 . خیش  فالخلا ، ( 12 153/ ماعنا ( 11

ینیلک ج3 ص265 22) خیـش  یفاک ، لوصا  یـسلجم ج81 ص255 ب16 21 ) همالع  راونالا ، راحب  ( 20 5/ هحتاف ( 19 لیمک . ياـعد  زا 
ینیلک خیش  یفاک ، لوصا  ینیلک ج2 ص598 27 ) خیـش  یفاک ، لوصا  ( 26 82/ ءارسا /45و46 25 ) بازحا ( 24 25/ دیدح ( 23 6/ هحتاف
لئاسو كردتسم  یـسلجم ج33 ص7 ب13 30 ) همالع  راونالا ، راحب  یـسلجم ج28 ص107 29 ) همالع  ، راونالا راحب  ج1 ص54 28 )

راحب یـسربط ج2 ص380 33 ) جاجتحا ، قودـص ج2 ص27 32 ) خیـش  اضرلا ، رابخأ  نویع  یسربط ج11 ص372 31 ) يرون  ۀعیـشلا ،
ینارحب ج4 ص53 36) زجاعملا ، ۀنیدم  یلبرا ج1 ص564 35 ) نسحلاوبا  هّمغلا ، فـشک  یسلجم ج51 ص22 ب1 34 ) همالع  راونالا ،
هب بیرق  یـسلجم ج21 ص279  همالع  راونالا ، راحب  يدوعسم ص37 37 ) هیمطاف  رارـسا  بیط ج13 ص226 -  هَّللا  ۀـیآ  ناـیبلا ، بیطا 

ننس ملسم ج7 ص141 -  حیحـص  و 219 -  يراخب ج4 ص210  حیحـص  ینبـضغا » اهـضبغا  نمف  ینم  هعـضب  همطاف  : » نومـضم نیمه 
حیحـص یبنلا ج . ءاعد  باب  يراخب ج4 ص42  حیحـص  ربیخ ب . ةوزغ  باـب  يراخب ج5 ص82  حیحص  . فلا يذمرت ج5 ص359 38 )

227/ ءارعش ضئارفلا 39 ) باتک  يراخب ج 8 ص3 
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