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دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  7حرش و 

باتک 7تاصخشم 

8همدقم

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  نآ  ریسفت  حرش و  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  لوا  9هعطق 

ِناَمیِْإلا َلَمَْکأ  ِیناَمیِِإب  ْغِّلَب  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   - 19

ِناَمیِْإلا َلَمَْکأ  ِیناَمیِِإب  ْغِّلَب  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   - 216

، ِنیِقَْیلا َلَضْفَأ  یِنیِقَی  ْلَعْجا  َو  ِناَمیِْإلا  َلَمَْکأ  ِیناَمیِِإب  ْغِّلَب  - 321

ِتاَّیِّنلا ِنَسْحَأ  َیِلإ  یِتَّیِِنب  ِهَتْنا  َو  - 427

ِلاَمْعَْألا ِنَسْحَأ  َیِلإ  ِیلَمَِعب  َو  ِتاَّیِّنلا  ِنَسْحَأ  َیِلإ  یِتَّیِِنب  ِهَتْنا  َو   - 533

 . یِّنِم َدَسَف  اَم  َکِتَرْدُِقب  ْحِلْصَتْسا  َو  یِنیِقَی ،  َكَدْنِع  اَِمب  ْحِّحَص  َو  یِتَِّین ،  َکِفْطُلِب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا  - 640

َُهل یِنَتْقَلَخ  اَمیِف  یِماََّیأ  ْغِرْفَتْسا  َو  ُهْنَع ، ًادَغ  یُِنلَأْسَت  اَِمب  یِنْلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ُماَمِتْهِالا  یِنُلَغْشَی  اَم  یِنِفْکا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 746

ِرَظَّنلِاب یِّنِتْفَت  َال  َو  َکِقْزِر ، ِیف  ََّیلَع  ْعِسَْوأ  َو  یِنِنْغَأ  َو  - 853

ِرْبِکْلِاب یِّنَیِلَتْبَت  َال  َو  ِینَّزِعَأ  َو  - 960

ِبْجُْعلِاب ِیتَداَبِع  ْدِسْفُت  َال  َو  ََکل  ِینْدِّبَع  َو  ِرْبِکْلِاب ، یِّنَیِلَتْبَت  َال  َو  ِینَّزِعَأ  َو  - 1066

ِّنَْملِاب ُهْقَحْمَت  َال  َو  َرْیَْخلا  َيَِدی  َیلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ  َو  - 1173

. ِرْخَْفلا َنِم  یِنْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  - 1279

اَهَلْثِم یِسَْفن  َدْنِع  یِنَتْطَطَح  اَِّلإ  ًۀَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  یِنْعَفْرَت  َال  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 1386

ِِهب ُلِدْبَتْسَأ  َال  ٍِحلاَص  يًدُِهب  یِنْعِّتَم  َو  ٍدَّمَحُم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 1492

و اَهْنَع ، ُغیَِزأ  َال  ٍّقَح  ِۀَقیِرَط  َو  - 1598

اَهیِف ُّکُشَأ  َال  ٍدْشُر  ِۀَِّین  َو  - 16104

. ََّیلَع َکُبَضَغ  َمِکْحَتْسَی  َْوأ  ََّیِلإ ، َکُتْقَم  َقِبْسَی  ْنَأ  َلْبَق  َکَْیِلإ  یِنْضِبْقاَِفناَطْیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  اَذَِإف  َکِتَعاَط ، ِیف  ًَۀلِْذب  يِرُمُع  َناَک  اَم  ِینْرِّمَع  َو  - 17110

. اَهَتْمَمَْتأ اَِّلإ  ًۀَصِقَان  َِّیف  ًۀَموُرْکُأ  َال  َو  ، اَهَتْنَّسَح اَِّلإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  ًۀَِبئاَع  َال  َو  اَهَتْحَلْصَأ ، اَِّلإ  یِّنِم  ُباَعُت  ًَۀلْصَخ  ْعََدت  َال  َّمُهَّللا  - 18116

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


َۀَّبَحَْملا ِنآَنَّشلا  ِلْهَأ  ِۀَضِْغب  ْنِم  یِْنلِْدَبأ  َو  ٍدَّمَحُم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 19122

َۀَقِّثلا ِحاَلَّصلا  ِلْهَأ  ِۀَّنِظ  ْنِم  َو  َةَّدَوَْملا ، ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  َو  - 20129

َةَرْصُّنلاَنِیبَرْقَْألا ِنَالْذِخ  ْنِم  َو  َةَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا  يَِوذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  ََۀیَالَوْلا ، َنَْینْدَْألا  ِةَواَدَع  ْنِم  َو  - 21135

. ِۀَنَمَْألا َةَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخِةَراَرَم  ْنِم  َو  ِةَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِسِباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِۀَقِْملا ، َحیِحْصَت  َنیِراَدُْملا  ِّبُح  ْنِم  َو  - 22142

ِینََدناَع ْنَِمب  ًارَفَظ  َو  یِنَمَصاَخْنَم ،  َیلَع  ًاناَِسل  َو  یِنَمَلَظ ،  ْنَم  َیلَع  ًاَدی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 23149

ِینَدَهَطْضا ِنَم  َیلَع  ًةَرْدُق  َو  ِینََدیاَک ،  ْنَم  َیلَع  ًارْکَم  ِیل  ْبَه  َو  - 24156

ِینَدَّعَوَت ْنَّمِم  ًۀَماَلَس  َو  یِنَبَصَق ،  ْنَِمل  ًابیِذْکَت  َو  - 25163

 . ِینَدَشَْرأ ْنَم  ِۀََعباَتُم  َو  ِینَدَّدَس ،  ْنَم  ِۀَعاَِطل  یِنْقِّفَو  َو  - 26170

ِحْصُّنلِاب یِنَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  َیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 27177

، ِّرِْبلِاب ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  - 28184

. َِۀلِّصلِاب یِنَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ  َو  ِلْذَْبلِاب ، یِنَمَرَح  ْنَم  َبیِثُأ  َو  - 29190

ِرْکِّذلا ِنْسُح  َیِلإ  یَِنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  َو  -30197

203یقرواپ
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دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و 

باتک تاصخشم 

.1377  - 1283 یقتدمحم ، یفسلف ، هسانشرس : 
حرش هدیزگرب . هیداجس . هفیحص  يدادرارق :  ناونع 

. یفسلف یقتدمحم  ریسفت  همجرت و  قالخالامراکم / ياعد  ریسفت  حرش و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
-1370 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ج. يرهاظ :  تاصخشم 
-978 مهدزای : پاچ  هرود ، لاـیر :  180000 مهد ؛ ) پاچ  هرود ،  ) لاـیر  158000 964-430-569-8 ؛  هرود : لاـیر :  13000 کباش : 
: مهدزای پاچ  ج.1 ، مشش ؛ ) پاچ  ، 1 ج .  ) لایر  20000 مراهچ X-036-430-964 ؛ :  پاچ  ، 1 ج . لایر :  12500 964-430-569-6 ؛ 

پاچ ، 2 ج .  ) لایر  15600 964-430-567-1 ؛  : 2 ج . لایر :  15000 مهد ؛ ) پاـچ  ، 1 ج .  ) لاـیر  13000 978-964-430-036-3 ؛ 
پاچ ، 2 ج . مهن ؛ ) پاـچ  ، 2 ج .  ) لاـیر  158000 مجنپ ؛ ) پاـچ  ، 2 ج .  ) لاـیر  27600 مراهچ ؛ ) پاـچ  ، 2 ج .  ) لاـیر  20000 موس ؛ )

؛ ) مود پاچ  ، 3 ج .  ) لایر  11600 لوا ؛ ) پاچ  ج.3 ،  ) لایر  5000 X-568-430-964 3 ؛ :  ج . مهدزای 978-964-430-567-2 ؛ : 
 : مهدزای 9-568-430-964-978 پاچ  ، 3 ج . مجنپ ؛ ) پاچ  ، 3 ج .  ) لایر  27000

. یبرع یسراف ـ  تشاددای : 
(. 1375 مراهچ : پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 

(. 1379 مشش : پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 
. متفه پاچ  تشاددای : 

(. 1385 مهد : مهن و  پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 
(. 1386 مهدزاود : مهدزای و  پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 

(. 1387 مهدزیس :  پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 
(. 1371 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

(. 1378 موس : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1379 مراهچ : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

(. 1382 مجنپ : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 متفه : مشش و  پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

(. 1386 مهن : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 
 (. 1387 مهد :  پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

(. 1372 لوا : پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 
(. 1374 مود : پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 

(. 1381 مجنپ : پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 
(. 1385 متشه : متفه و  پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 

(. 1386 مهد : مهن و  پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 
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(. 1387 مهدزای : پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 
. یفسلف راتفگ  ناونع : يالاب  تشاددای : 

. هیداجس هفیحص  زا  قالخالامراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
. هیداجس هفیحص  زا  قالخالامراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  دلج :  يور  ناونع 

. یفسلف راتفگ  رگید :  ناونع 
ریسفت دقن و  هیداجس --  هفیحص  94ق . .  - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نبیلع  عوضوم : 

قالخالا مراکم  ياعد  عوضوم : 
حرش هدیزگرب .  هیداجس . هفیحص  94ق .   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نبیلع  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا :  هسانش 
BP267/1/ع8ص304236 1370 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/772 ییوید :  يدنب  هدر 
م1256-70 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

لـصف یـس  رد  نآ  لوا  شخب  هک  تسا  هیداجـس  هفیحـص  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  ریـسفت  همجرت و  درذـگ ، یم  امـش  رظن  زا  هک  یباـتک 
 . تسا هتفرگ  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  نادنم و  هقالع  رایتخا  رد  نونکا  مه  هدیسر و  پاچ  هب  هدش و  میظنت 

گنهرف ینید ،  مولع  ینامیا ،  ینابم  یهلا ،  فراعم  زا  يرایسب  هک  يوتحم  رپ  تسا  يا  هنیجنگ  هدنزومآ و  تسا  یباتک  هیداجـس  هفیحص 
. دراد رب  رد  ار  قالخا  یلاعم  و  یمالسا ، 

زا هدومن و  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  شیاین  اعد و  تروص  هب  ار  بلاطم  نیا  دادبتسا ، طیحم  دیدش و  قانتخا  رد  ع )  ) داجس ترضح 
 . تسا هدومرف  مادقا  مالسا  میلاعت  رشن  هب  هار  نیا 

بیطخ یفـسلف  یقت  دمحم  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  دنمـشناد  ققحمو  اناوت  هدنیوگ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  ریـسفت  همجرت و 
. دیامن یم  بوذجم  اسر  هداس و  یملق  اب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  اویش و  ناور و  ینایب  اب  ار  مرتحم  ناگدنونش  هک  تسا  یمان 

رارق هجوت  یسررب و  دروم  ددعتم  تاهج  زا  ار  ثیداحا  هدومن و  تقد  هعلاطم و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  زارد  نایلاس  هل  مظعم 
دنچ ای  کی  هلمج ،  ره  تبـسانم  هب  ع )  ) ماما مالک  ریـسفت  همجرت و  نمـض  باـتک  نیا  رد  دـینک ، یم  هظحـالم  هک  يروط  هب  تسا ؛  هداد 

 . تسا هدش  رکذ  ثیدح 
نایب ار  یناسنا  يایاجـس  همیرک و  تاـیقلخ  اـعد  نیا  رد  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  تسا .  يزاـسناسنا  هماـنرب  قـالخالا  مراـکم  ياـعد 

هک نانچنآ  ار  نتـشیوخ  نیرمت ،  اب  دنوش ، فقاو  نخـس  قمع  هب  دنیامن ، تقد  ماما  مالک  رد  دیاب  هک  روط  نآ  یناسک  رگا  تسا .  هدومرف 
. دندرگ یم  لیان  تیناسنا  عیفر  ماقم  هب  دندنب  راک  هب  ار  اهنآ  المع  و  دندرگ ، قلختم  تایقلخ  نآ  هب  دنزاسب و  هدومرف 

عورـش اناوت  بیطخ  نآ  طسوت  یناحور  نایوجـشناد  زا  یعمج  روضح  اب  مق  هیملع  هزوح  رد  ادتبا  قالخالا  مراکم  ياعد  ریـسفت  همجرت و 
 . تفای همادا  نارهت  رد  يددعتم  تاسلج  رد  سپس  دش و 

دروم ات  دـیآرد  باتک  تروص  هب  اه  ینارنخـس  نآ  ياهراون  هک  دنتـشاد  تساوخرد  یمالـسا  فراعم  طسب  هب  نادـنم  هقـالع  زا  يا  هدـع 
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میظنت هب  اهراون  رد  تارییغت  تاحالصا و  یضعب  ترورض  لیلد  هب  تساوخرد ،  نیا  اب  تقفاوم  نمض  هل  مظعم  دوش . عقاو  مومع  هدافتـسا 
تسا هتفرگ  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  نآ  لوا  شخب  هک  دنا ، هدومن  مادقا  اهنآ  هب  بلاطم  يا  هراپ  ندوزفا  اه و  ینارنخـس  ددجم 

.
رد یخیرات  عیاقو  ثیداحا و  یمامت  عباـنم  هدـش و  يراذـگ  بارعا  راـبخا  تاـیآ و  باـتک  نیا  رد  دـییامرف ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 

 . تسا هدمآ  یقرواپ 
شخب هک  تسا  دـیما  دـشاب و  یم  پاچ  هدامآ  زین  نآ  مود  شخب  هک  تسا  شخب  هس  رب  لمتـشم  قالخالا  مراکم  ياعد  ریـسفت  همجرت و 

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ددرگ . ایهم  هدنیآ  رد  یلاعت  يراب  قیفوت  اب  موس 

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  نآ  ریسفت  حرش و  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  لوا  هعطق 

ِیلَمَِعب َو  ِتاَّیِّنلا ، ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیتَِّیِنب  ِهَْتنا  َو  ِنیِقَْیلا ،  َلَْضفَأ  ِینیِقَی  ْلَعْجا  َو  ِناَمیِْإلا ، َلَـمْکَأ  ِیناَـمیِِإب  ْغَِّلب  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ( 1)
. ِلاَمْعَْألا ِنَسْحَأ  َیلِإ 

 . یِّنِم َدَسَف  اَم  َِکتَرْدُِقب  ِْحلْصَتْسا  َو  ِینیِقَی ،  َكَْدنِع  اَِمب  ْحِّحَص  َو  ِیتَِّین ،  َکِفُْطِلب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا  ( 2)
َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  اَمِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْـسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  ِِهب ، ُماَِمتْهِالا  ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ( 3)

ِساَّنِلل ِرْجَأ  َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َو  ََکل  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  َو  ِینَّزِعَأ  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  َال  َو  َکـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ِیِننْغَأ 
. ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َو  َْریَْخلا  َيِدَی  یَلَع 

ِیل َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو  اَهَْلثِم ، یِـسْفَن  َدـْنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًۀَـجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفَْرت  َال  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ( 4)
. اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًۀَنِطَاب  ًۀَّلِذ 

َو اَهِیف ، ُّکُشَأ  َال  ٍدْـشُر  ِۀَِّین  َو  اَْهنَع ، ُغیِزَأ  َال  ٍّقَح  ِۀَـقیِرَط  َو  ِِهب ، ُلِْدبَتْـسَأ  اـَل  ٍحـِلاَص  يًدُِـهب  ِینْعِّتَم  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ( 5)
َُکبَضَغ َمِکْحَتْسَی  َْوأ  ََّیلِإ ، َُکتْقَم  َِقبْسَی  ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  اَذِإَف  َِکتَعاَط ، ِیف  ًَۀلِْذب  يِرُمُع  َناَک  اَم  ِینْرِّمَع 

. َّیَلَع
. اَهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  ًۀَِصقاَن  َِّیف  ًۀَموُرْکُأ  َال  َو  اَهَْتنَّسَح ، اَّلِإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  ًۀَِبئاَع  َال  َو  اَهَتْحَلْصَأ ، اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًۀَلْصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا  ( 6)

ِحاَلَّصلا ِلْهَأ  ِۀَّنِظ  ْنِم  َو  َةَّدَوَْملا ، ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  َو  َۀَّبَحَْملا ، ِنآَنَّشلا  ِلْهَأ  ِۀَضِْغب  ْنِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ( 7)
، ِۀَقِْملا َحیِحْـصَت  َنیِراَدُْملا  ِّبُح  ْنِم  َو  َةَرْـصُّنلا ، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِخ  ْنِم  َو  َةَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا  ِيَوذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َۀَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِةَواَدَع  ْنِم  َو  َۀَقِّثلا ،

. ِۀَنَمَْألا َةَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِةَراَرَم  ْنِم  َو  ِةَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو 
ًارْکَم ِیل  ْبَه  َو  ِینَدـَناَع ،  ْنَِمب  ًارَفَظ  َو  ِینَمَـصاَخ ،  ْنَم  یَلَع  ًاناَِسل  َو  ِینَمَلَظ ،  ْنَم  یَلَع  ًادَـی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ( 8)
ِۀََعباَتُم َو  ِینَدَّدَس ،  ْنَم  ِۀَعاَِطل  ِینْقِّفَو  َو  ِینَدَّعََوت ،  ْنَّمِم  ًۀَماَلَـس  َو  ِینَبَـصَق ،  ْنَِمل  ًابیِذْکَت  َو  ِینَدَهَطْـضا ،  ِنَم  یَلَع  ًةَرُْدق  َو  ِینَدَیاَک ،  ْنَم  یَلَع 

 . ِینَدَشْرَأ ْنَم 
َو ِلْذَْـبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِِّرْبلِاب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  ِحْـصُّنلِاب ، ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَـس  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ( 9)

. ِۀَلِّصلِاب ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ 

ِناَمیِإْلا َلَمْکَأ  یِناَمیِإِب  ْغِّلَب  َو  ِهِلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   - 1

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
اب دنمقالع و  دارفا  هک  تبـسن  ره  هب  تسا و  زاسناسنا  هدنزومآ و  ییاهـسرد  مهم و  یمیلاعت  يواح  ((( 1  ) قالخالا مراکم   )) هفیرش ياعد 
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تداعـس زا  تبـسن  نامه  هب  دندنب ، راک  هب  المع  ار  شیاهروتـسد  دنریگ و  ارف  یکینب  ار  نآ  ياوتحم  دـننک و  تقد  نآ  نیماضم  رد  نامیا 
ریـسفت حرـش و  اعد  نیا  رگا  هتبلا  دنوش . یم  قلختم  یناسنا  يایاجـس  قالخا و  مراکم  هب  دـندرگ و  یم  رادروخرب  نیتسار  لامک  یعقاو و 
دهاوخ رتشیب  ناناملـسم  يارب  نآ  جیاتن  دیاوف و  اعطق  دریگ ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  رابخا ، تایآ و  زا  هدافتـسا  اب  نآ  تالمج  دوش و 

. ددرگ یم  زاغآ  نآ  ریسفت  حرش و  لاعتم ،  دنوادخ  تساوخ  هب  کنیا  سدقم ،  فده  نیا  هب  لین  يارب  دوب .
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  دتسرف و  یم  دورد  شمظعم  تیب  لها  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  رب  اعد ، يادتبا  رد  ع )  ) داجس ماما 

(2  ) ِناَمیِْإلا َلَمْکَأ  ِیناَمیِِإب  ْغَِّلب  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
 . ناسرب جرادم  نیرتلماک  هب  ارم  نامیا  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ !

نآ و  مالسا ،  سدقم  نییآ  رد  اعد  لصا  تیعورشم  یکی  تسا :  ثحب  لباق  بلطم  ود  مالسا ))  ربمایپ  رب  تاولص   )) ینعی لوا ،  هلمج  رد 
. اعد زاغآ  زا  لبق  مالسا  مظعم  یبن  رب  دورد  رگید 

 ، تسا مالـسا  تایرورـض  هلمج  زا  ینید و  روما  نیرت  یعطق  زا  یکی  سدـقم ))  عرـش  رظن  زا  اـعد  تیعورـشم   )) ینعی لوا ،  عوضوم  اـما 
دیاب نآرق  ناوریپ  ناناملسم و  هک  دنا  هتخومآ  مدرم  هب  ار  بلطم  نیا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  تایاور  فیرـش و  نآرق  ینعی 

نآ هک  دنهاوخب  وا  سدقا  تاذ  زا  دننک و  هضرع  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  شیوخ  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  لح  ار و  دوخ  دصاقم  جئاوح و 
 . تسا ملسم  یعطق و  مالسا  رد  اعد  تیعورشم  لصا  نیاربانب  دزاس . فرطرب  ار  اه  يراتفرگ  نآ  دیامن و  لح  ار  تالکشم 

کی اعد  هلاسم  زین  فلس  ناربمایپ  دزن  هتشذگ و  يایبنا  نایدا  رد  هکلب  ملسم ،  یعطق و  تسا  يرما  اعد  مالسا  نید  رد  اهنت  هن  هکنآ  بلاج 
. دنا هتخومآ  هتفگ و  مدرم  هب  ار  بلطم  نیا  یهلا  نایاوشیپ  هدوب و  یمتح  رما 

فیرش نآرق  رد  ار  اهاعد  نآ  زا  یضعب  دنوادخ  دنا و  هدرک  اعد  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  ددعتم  دراوم  عقاوم و  رد  ناشدوخ  نیا  رب  هوالع 
نیمزرس هب  ار  لیعامسا  رجاه و  هک  یعقوم  تسا .  لیلخ  میهاربا  نیلسرملا ،  ءایبنالا و  خیـش  ترـضح  هیـضق  رد  دروم  کی  تسا .  هدروآ 

: درک ضرع  دومن ، رقتسم  اجنآ  رد  ار  نانآ  دروآ و  هکم  هایگ  بآ و  یب 
 ( 3  ) هولصلا اومیقیل  انبر  مرحملا  کتیب  دنع  عرز  يذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکسا  ینا  انبر 

هکنآ يارب  ما  هداد  ناکـسا  تسدقم  تیب  رانک  رد  هایگ ،  بآ و  یب  نیمزرـس  نیا  رد  ار  دوخ  هیرذ  تیب و  لها  زا  یناسک  نم  اراگدرورپ !
: دیوگ یم  دنک و  یم  اعد  هاگنآ  دنراد . اپ  رب  ار  تنید  دننک و  زامن  هماقا 

(4  ) مهیلا يوهت  سانلا  نم  هدئفءا  لجاف 
. امنب لیامتم  نانآ  هب  ار  مدرم  ياهلد  ینید ،  تمدخ  نیا  لباقم  رد  نک و  لضفت  اهلاراب !

هب دوخ  رـسمه  يریپ  راگزور  رد  دوخ و  یگتـسکش  يریپ و  مایا  رد  وا  تساـیرکز .  ترـضح  زا   ، هدروآ نآرق  رد  ادـخ  هک  رگید  ياـعد 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ 

(5) ایل کندل و  نم  یل  بهف  ارقاع  یتارما  تناک  یئار و  نم و  یلاوملا  تفخ  ینا  و 
فطل و هب  مرـسمه ،  مدوخ و  يریپ  نینـس  نیا  رد  اراـگدرورپ  مفئاـخ .  مناگتـسب  ناـسک و  زا  وت  نید  رما  رد  دوـخ  زا  دـعب  نم  ادـنوادخ !

باجتسم ار  وا  ياعد  یلاعت  يراب  دهد . ماجنا  ار  نم  اب  بسانتم  طوبرم و  لئاسم  دوش و  نم  نیشناج  هک  نک  تیانع  يدنزرف  ام  هب  تمرک 
. دومرف اطع  يو  هب  ار  ییحی  ترضح  درک و 

وا دورب و  نوعرف  دزن  دوش  یم  رومءام  دنوادخ  فرط  زا  ع )  ) یسوم هک  یعقوم  تسا .  ع )  ) نارمع نب  یـسوم  ترـضح  زا  موس  ياعد  اما 
: دیوگ یم  دنک و  یم  اعد  یلو  دریذپ  یم  یهلا  فطل  هب  ار 

(6  ) یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  يرما  یلرسی  يردص و  یل  حرشا  بر 
نانخس نانآ  ات  امن  ایوگ  ارم  نابز  نک و  ناسآ  هار  نیا  رد  ارم  تالکـشم  امرف ، تیانع  ردص  حرـش  گرزب ،  راک  نیا  رد  نم  هب  وت  اهلاراب !
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. دنوش هجوتم  وت  نید  هب  دنمهفب و  ارم 
 . تسا هدومن  لقن  ار  نانآ  يایاضق  هتفگ و  نخس  ناربمایپ  ياعد  زا  اهنآ  رد  دنوادخ  هک  تسه  فیرش  نآرق  رد  زین  يرگید  تایآ 

ربمغیپ طقف  هن  تسا و  مالـسا  سدقم  نید  رد  طقف  هن  اعد  تیعورـشم  هلئـسم  هک  تسا  بلطم  نیا  حیـضوت  هیآ  دـنچ  نیا  رکذ  زا  دوصقم 
هدوب و یهلا  میلاعت  وزج  هتـشاد و  تیعورـشم  مه  فلـس  نایدا  رد  اعد  هکلب  دـنا ، هدرک  اعد  دوخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسا و 

یم تباجا  وا  زا  و  دندومن ، یم  اعد  دندرک ، یم  هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  تاینمت  تالکـشم و  مه  نید  نایاوشیپ  ادـخ و  ناربمایپ 
. دنتساوخ

 : تسا ربمغیپ  هب  دورد  هدروآ ،  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد رد  ع )  ) داجس ماما  هک  يا  هلمج  نیلوا  رد 
 . هلآ دمحم و  یلع  یلص  مهللا 

هاوخ دـشاب و  مالـسا  ربـمغیپ  رب  دورد  اـعد  عوضوم  هاوـخ  دراد ، تیعورـشم  اـعد  هک  تسا  نیا  لوا  دـعب  تسا .  دـعب  ود  ياراد  هلمج  نیا 
. دنتشاد ار  همانرب  نیا  زین  هتشذگ  يایبنا  و  رگد ، بلاطم  لئاسم و  نآ  عوضوم 

، ددـعتم للع  هب  مدرم ،  ياهاضاقت  تاینمت و  هکنیا  نآ  دراد و  رب  رد  مه  ار  يرگد  بلطم  اـعد  زاـغآ  رد  مرکا  ربمغیپ  رب  دورد  هلئـسم  اـما 
للع و دوش ، یمن  عقاو  لوبق  دروم  هک  ییاجنآ  اـما  دوش  یم  لـمع  تسا  یهلا  هاـگرد  لوبقم  هک  ییاـجنآ  تسین .  نتفریذـپ  لـباق  یهاـگ 

تایاور لالخ  رد  بلطم  نیا  تسین .  راگدرورپ  لوبق  لباق  ببـس  نادب  هک  تساضاقت  نآ  ققحت  هار  رـس  رب  یعناوم  دراد و  ددعتم  لماوع 
. دنا هتخاس  ناشن  رطاخ  ار  ییاهتمسق  هدمآ و  تیب  لها  رابخا  و 

هک دـنک  اـعد  یـسک  رگا  ـالثم  دـشاب . ادـخ  یعطق  ياـضق  ملاـع و  نسحا  ماـظن  فـالخرب  هک  تسا  ییاـهاعد  دودرم ، ياـهاعد  هـلمج  زا 
: اریز تسین ،  ینتفریذپ  شیاعد  مورن ،))  ایند  زا  زگره  منامب و  هدنز  هشیمه  نم  اراگدرورپ ! ))

(7  .) توملا هقئاذ  سفن  لک 
. دشچ یم  ار  گرم  تبرش  یسفن  ره 

لمع و لـباق  زین  اـعد  نیا  موشن ،))  راـچد  یگدوسرف  يریپ و  هب  زگره  نم  دـنامب و  تباـث  هشیمه  نم  یناوج  اـهلاراب !  )) هک دـنک  اـعد  اـی 
و دـسرب ، یلاسنایم  هب  سپـس  دـسرب ، یناوج  یناوجون و  هب  تیلوفط  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  یعطق  ياضق  اریز  تسین ،  تباجتـسا 

نیا . دـشاب هدرک  شومارف  ار  دوخ  تامولعم  هداد و  تسد  زا  ار  اوق  مامت  هک  دوش  هدوسرف  نانچنآ  دـسرب و  يریپ  هب  دـشاب  هتـشاد  رمع  رگا 
 . تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  هدومرف و  ررقم  دوخ  ياضق  هب  دنوادخ  ار  اه  همانرب 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  تسین و  یلمع  ملاع  ماظن  ظفح  رظن  زا  هک  دننک  یم  ییاهاعد  یملع  یب  هجوت و  مدـع  يور  زا  دارفا  یهاگ 
وریپ دنیآ و  یم  دعب  هب  نآ  زا  هک  یمدرم  ات  هدمآ ،  رابخا  بتک  رد  ثیدح  تروص  هب  تارکذت  نآ  دـنا و  هداد  رکذـت  دارفا  هب  یعقاوم  رد 

: دیوگن هدننک  اعد  هدومرف ،  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  دنشاب . تاکن  قیاقد و  نآ  هجوتم  دنا  مالسا 
و کقلخ ،  رارـش  یلا  ینجوحت  مهللا ال  نوقی  لب  سانلا  یلا  جاتحم  وه  ـالا  دـحا  نم  سیل  هناـف  کـقلخ  نم  دـحا  یلا  ینجوحت  ـال  مهللا 

(8  ) نامرحلا قحتسی  هناف  هردق  قوف  لاسی  نا ال  نتفلا و  تالضم  نم  لوقی  لب  هنتفلا  نم  کبذوعا  ینا  مهللا  لوقیال 
مدرم هب  جاتحم  هکنآ  رگم  تسین  یناسنا  اریز  امنم ، دوخ  نیقولخم  زا  کیچیه  هب  جاتحم  ارم  اهلاراب ! دـیوگن : دـنک  یم  اـعد  هک  سک  نآ 

. امنم جاتحم  تقلخ  رارشا  هب  ارم  ادنوادخ ! دیوگب : دیامنب  حیحص  ياعد  دهاوخ  یم  رگا  تسا . 
دارفا همه  امتح  تسا و  یعطق  مدرم  شیامزآ  اریز  مرب ،  یم  هانپ  وت  هب  ناحتما  هنتف و  زا  ایادخ ! دـیوگن : یـسک  دـیامرف : یم  مود  هلمج  رد 
ثعاب دوش و  یم  شزغل  بجوم  هک  یتاناحتما  نآ  زا  ایادـخ ! دـیوگب : اعد  ماـقم  رد  هکلب  دـنریگ ، رارق  شیاـمزآ  دروم  دـیاب  یگدـنز  رد 

 . مرب یم  هانپ  وت  هب  ددرگ  یم  ناسنا  يورجک  یهارمگ و 
هک یناسنا  نینچ  اریز  دیامنن ، اضاقت  دوخ  شزرا  تلزنم و  ردـق و  زا  رتالاب  دـنوادخ ، زا  يا  هدـننک  اعد  درف  چـیه  دـیامرف : یم  نینچمه  و 
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هتفریذـپ يو  زا  اعد  نآ  دـباین و  تسد  اـعد  نآ  هب  هک  تسا  تیمورحم  هتـسیاش  دـیامن  یم  دوخ  نزو  رادـقم و  قوف  دروم و  یب  ياـضاقت 
. دوشن

 : تسا ع )  ) یلع زا  رگید  ثیدح 
يری نا  دـبال  ایندـلا  یف  شاع  نم  نا  توملاب ،  هل  توعد  امنا  ع :)  ) لاـقف اـهورکم . هللا  كارا  ـال  لاـقف :  هبحاـصل  وعدـی  ـالجر  ع )  ) عمس

(9  ) هورکملا
وا هرابرد  درواین و  شیپ  وا  يارب  ار  یهورکم  میالمان و  چیه  دنوادخ  تفگ :  درک و  اعد  دوخ  تسود  هرابرد  ع )  ) یلع روضح  رد  يدرم 
زا ارم  تسود  ایادخ  ییوگ :  یم  ینعی  گرم ،  هب  يا  هدرک  اعد  تتسود  يارب  امش  دومرف : وا  هب  دینش  ار  اعد  نیا  هک  ع )  ) یلع درادن . اور 

یتاهورکم تامیالمان و  هب  دیاب  راچان  دبال و  دنک  یم  یگدنز  ایند  رد  هک  یـسک  هدـنز و  ناسنا  اریز  هدـب ،  همتاخ  وا  تایح  هب  ربب و  ایند 
. ددرگ راچد 

اهاـعد ندـنام  رثا  یب  تمـسق  کـی  دوش . یمن  باجتـسم  اـهاعد  بلغا  ارچ  دـننادب  مدرم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  هنومن  دـنچ  نیا 
تباجتسا مدع  بجوم  هک  تسه  مه  يرگید  لماوع  للع و  اما  تسا .  شنیرفآ  ماظن  فالخرب  اهنآ  ياه  هتساوخ  هک  تسا  نیا  هب  دنتـسم 

. دسر یمن  تباجا  هب  دوش و  یمن  عقاو  لوبق  دروم  یهلا  هاگشیپ  رد  اعد  تسا و 
: دیوگب ناسنا  هکنیا  ینعی  تسا ،  تاولص  ياعد  دوش ، یم  باجتسم  هشیمه  امزج  اعطق و  هک  اعد  کی  اهاعد  مامت  نیب  رد 

دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا 
ربمغیپ و يارب  دورد  ياضاقت  دـیوگب و  ار  تاولـص  رکذ  يا  هدـننک  اعد  ره  تسا و  یهلا  هاگرد  هتفریذـپ  اعطق  هک  تسا  ییانمت  کـی  نیا 

هکنیا يارب  امـش  تسا ،  شریذـپ  دروم  نیا  رد  دتـسرف . یم  دورد  شربمغیپ  هب  دـنک و  یم  باجتـسم  ياـعد  دـنوادخ  دـیامنب  ربـمغیپ  لآ 
اریز دییوگب ، ار  دوخ  ياضاقت  سپس  دیتسرفب و  تاولص  شتیب  لها  مرکا و  لوسر  هب  ندرک ،  اعد  زا  لبق  دوش  باجتسم  ناترگد  ياهاعد 

هراشا اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  یتایاور  هراب  نیا  رد  دراد و  رت  یلاع  رتهب و  شریذپ  هنیمز  هدش  هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  تاولـص  ياعد 
. دوش یم 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
(10) دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلصی  یتح  ابوجحم  اعدلا  لازی  ال 

. دشاب ربمغیپ  هب  دورد  رب  لمتشم  هک  یتقو  ات  دنک  ادیپ  هار  یهلا  هاگشیپ  هب  هنادازآ  دناوت  یمن  ینعی  تسا ،  هدرپ  تشپ  رد  اهاعد  هشیمه 
: دیامرف یم  ع )  ) یلع مود :  ثیدح 

(11) دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلصی  یتح  ءامسلا  نع  بوجحم  ءاعد  لک 
. دوش هداتسرف  ربمغیپ  هب  دورد  هک  یتقو  ات  تسا  هیلاع  تاماقم  هب  لوصو  زا  مورحم  بوجحم و  اهاعد 

 : موس ثیدح  اما 
دری اعدلا و  ضعب  لبقیل  هللا  نکی  مل  هلوبقم و  یبنلا  یلع  هولـصلا  ناف  یبنلا  یلع  هوصلاب  ءدـبیلف  مک  دـحا  اعد  اذا  لاق :  ع )  ) هللا دـبعیبا  نع 

(12  ) هضعب
هچ دنک  زاغآ  ربمایپ  رب  تاولص  اب  ار  دوخ  ياضاقت  هتبلا  دنک  یم  اعد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  امـش  زا  یکی  یتقو  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما 

یبن رب  تاولـص  اب  تسا و  بلطم  دنچ  لماش  هک  ار  ییاعد  هک  دنک  یمن  نینچ  دـنوادخ  تسا و  یهلا  هاگرد  لوبقم  ربمایپ ، رب  دورد  هکنآ 
قداص ماما  زا  مه  يرگد  تیاور  هک  دوش  هداد  رکذت  تسا  درومب  اجنیا  رد  دنک . در  ار  نآ  رگید  تمـسق  دریذپب و  ار  یتمـسق  هدش  زاغآ 

 : تسا هدومرف  هک  هدمآ  (ع )
(13) دمحم لآ  دمحم و  یلع  هولصلاب  هءاعد  متخی  نءا  و 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمغیپ و هب  ياعد  اب  دنک  زاغآ  ار  دوخ  تاینمت  هعومجم  دتسرفب و  دورد  مه  اعد  نایاپ  رد  دتسرفب ، تاولـص  اعد  زاغآ  رد  هکنآ  رب  هوالع 
. ربمغیپ هب  ياعد  اب  دهد  نایاپ 

فلس يایبنا  دراد ، تیعورشم  ینامسآ  نایدا  مامت  مالسا و  سدقم  نید  رد  اعد  هکنآ  لوا  دمآ : تسد  هب  بلطم  ود  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
 . تسا دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  ياضاقت  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دنا و  هدرک  رایـسب  اعد  دوخ  نیموصعم ،  همئا  مالـسا و  ربمیپ  نینچمه  و 

ياعد ات  دیتسرفب  دورد  ربمایپ  رب  نآ  ياهتنا  ادتبا و  رد  دییامنب و  تاولص  هب  فوفحم  ار  دوخ  تایعدتسم  هک  دنا  هدرک  هیصوت  نید  يایلوا 
ع)  ) داجـس ماما  ور  نیا  زا  دبای . ققحت  امـش  دوصقم  دصقم و  دوش و  عقاو  گرزب  دـنوادخ  تباجا  ضرعم  رد  دـشاب و  لوبق  هتـسیاش  امش 
رد تمسق  هب  تمسق  هک  تساوخرد  دروم  بلاطم  ریاس  هک  روظنم  نیدب  هدومن ،  زاغآ  ربمایپ  رب  تاولص  اب  ار  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد

. دوش عقاو  یلاعت  يراب  هاگرد  لوبق  دروم  دسرب و  تباجا  هب  دنک  یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  اعد  نیا 
نامیالا لمکا  ینامیاب  غلبو 

نیرتلماک هب  ارم  نامیا  اـهلاراب ! دـیوگ : یم  هک  تسا  نیا  دـیامن  یم  ادـخ  زا  هک  یتساوخرد  لوا  تاولـص ،  رکذ  زا  دـعب  ع )  ) داجـس ماـما 
 . ناسرب نآ  جرادم 

هراشا اهنآ  زا  یضعب  هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  هک  هدمآ  یمالـسا  بتک  رد  نآ  هرابرد  يددعتم  بلاطم  تسا و  رایـسب  نخـس  نامیا ،  هرابرد 
: دوش یم 

ققحت ناسنا  نطاب  رد  هک  تسا  يرطاخ  نانیمطا  شمارآ و  تلاح  نآ  تسا و  نما ))   )) هدام زا  ناـمیا ))   )) دـنیوگ یم  ناـیاقآ  زا  یعمج 
. دبای یم 

تسا و هجوت  لـباق  رایـسب  هک  یبلطم  سفن ،  شمارآ  يونعم و  رواـب  تلاـح  زا  تسا  تراـبع  مالـسا  رد  ناـمیا ))   )) دـنیوگ یم  نیارباـنب 
و نابز ،  هب  تداهـش  نابز ،  هب  رارقا  نمـضتم  ای  سب ،  تسا و  فرـص  یبلق  دـقع  نامیا ))   )) ایآ هک  تسا  نیا  هدـش  ثحب  مه  نآ  هرابرد 

تـسا یبلق  هدیقع  طقف  نامیا ))   )) هک تسا  نیا  ثیدح  میدق و  گرزب  ياملع  زا  يا  هدع  هدیقع  دروم ، نیا  رد  تسه .  زین  ندـب  هب  لمع 
نآرق میلاعت  يانعم  هب  نامیا  دهاوخ  یم  هک  یسک  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  نامیا ))   )) طیارش زا  ندب  هب  لمع  نابز و  هب  تداهـش  سب ،  و 
نامیا هک  دنراد  هدیقع  هک  یناسک  دهد . ماجنا  ار  مزال  فیاظو  مه  لمع  ماقم  رد  دشاب و  رقم  نابز  هب  نم و  ؤم  لد  رد  دـیاب  دـشاب  هتـشاد 

: دیامرف یم  دنوادخ  هیآ  کی  رد  دنیامن . یم  داهشتسا  یتایآ  هب  تسا  بلق  دقع  طقف 
(14  ) نامیالا مهبولق  یف  بتک 

 . تسا هتشون  نانآ  ياهلد  رد  ار  نامیا 
: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد 

(15  ) مکبولق یف  نامیالا  لخدی  املو  انلمسا  اولوق  نکلو  اونموت  مل  لق  انمآ . بارعالا  تلاق 
هدشن لخاد  امـش  ياهلد  رد  نامیا  زونه  دیا و  هدروآ  مالـسا  هکلب  دیا  هدرواین  نامیا  وگب  میا .  هدروآ  نامیا  ام  دـنتفگ : بارعا  زا  یناسک 

 . تسا
تاـیآ نآرق  رد  هدرک و  طـبترم  دنتـسم و  لـمع  هب  ار  نآ  هدـمآ و  اـهنآ  رد  ناـمیا ))   )) هملک هک  تسه  نآرق  رد  مه  يرگید  تاـیآ  هتبلا 

: دننام تسا  رایسب  طابترا ، نیا  لماش 
(16  ) تاحلاصلا اولمع  ونمآ و  نیذلا  نا 

(17  ) تاحلاصلا اولمع  ونمآ و  نیذلا  رشب  و 
(18  ) تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  ریخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و 

دقع عومجم  نامیا و  ءزج  شدوخ  حلاص  لمع  دوش  یم  مولعم  دـیوگ . یم  ار  حـلاص  لمع  نامیا ،  زا  دـعب  تایآ ،  نیا  رد  فیرـش  نآرق 
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دوخ سفن  هب  فطع  تسا  نامیا  ءزج  شدوخ  هک  حلاص ))  لمع   )) مییوگب دیاب  تروص  نآ  رد  دشاب ، دحاو  زیچ  کی  نابز  لمع  بلق و 
نامیا حلاص ))  لمع   )) مییوگب دیاب  راچان  سپ  دنهد . تبسن  دننک و  فطع  شدوخ  هب  ار  يزیچ  کی  دوش  یمن  تسا و  طلغ  یبدا  رظن  زا 

. اجب تسا و  تسرد  یبدا  لصا  رظن  زا  نامیا ))   )) هب حلاص  لمع  نداد  تبسن  مییوگب  میناوتب  ات  تسین 
لمع هب  یطبر  درادـن و  نابز  هب  یطبر  سب ،  تسا و  لد  هب  طقف  نامیا  دـنراد  هدـیقع  هک  تسا  ینایاقآ  نایب  زا  رـصتخم  هصالخ  کی  نیا 

. درادن مه 
یم یسوط  خیش  زا  ار  یبلطم  اجنیا  رد  ندب .  لمع  مه  تسا و  لد  دقع  مه  نامیا  ریخ ، دنیوگ : یم  هک  دنتـسه  ینایاقآ  نانآ  لباقم  رد  اما 

زا تسا  بکرم  نامیا  دـیامرف  یم  یـسوط  خیـش  ندـب .  لمع  ناـبز و  هب  رارقا  مه  دـناد و  یم  یبلق  هدـیقع  مه  ار  ناـمیا  ناـشیا  هک  مروآ 
 : هیآ نیا  لیلد  هب  تسین .  نامیا  اهنت  نابز  هب  رارقا  دنیوگ : یم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  ناشیا  لالدتسا  يرهاظ و  رارقا  ینورد و  قیدصت 

(19) اونموت مل  لق  انمآ  بارعالا  تلاق 
نم ؤم  سپ  تسین  نامیا  ناتلد  رد  نوچ  دیا ، هدرواین  نامیا  دیوگ : یم  دنک  یم  یفن  ادـخ  میدروآ .  نامیا  ام  دـنیوگ  یم  دـندمآ ، بارعا 
نابز هب  طقف  سدـقم  عرـش  رد  نامیا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسین .  لوبقم  دـیامرف  یم  ادـخ  دـنیوگ ، یم  هک  نابز  هب  نانیا  دـیا . هدـشن 

 . تسین
تابثا يارب  تسین و  نامیا  مه  نآ  نابز ،  رارقا  نودب  مه  قیدصت  هیـضق  نیا  دیوگ : یم  مه  يونعم  هبنج  رظن  زا  یـسوط  خیـش  لباقم ،  رد 

: دیوگ یم  هک  تسا  ع )  ) یسوم ترضح  هب  طوبرم  هیآ  نآ  دنک و  یم  داهشتسا  هیآ  کی  هب  بلطم  نیا 
(20) اولع املظ و  مهسفنا  اهتنقیتساو  اهب  اودحج  و 

دوش یم  مولعم  سپ  دندرک . راکنا  نابز  هب  اما  تسادخ ،  ربمغیپ  یـسوم  هک  دنتـشاد  نیقی  لد  رد  دندید ، ار  یـسوم  تازجعم  دـیوگ : یم 
مه مالسا  ربمغیپ  هرابرد  هدرواین .  نامیا  ع )  ) یسوم هب  درواین  نابز  هب  ار  نآ  اما  دشاب  هتشاد  نیقی  ع )  ) یـسوم توبن  هب  لد  رد  یمدآ  رگا 

، دنتسه يوامس  بتک  هب  انشآ  هک  دوهی  ياملع  دیوگ : یم  نآرق 
(21  ) مه ءانبا  نوفرعی  امک  هنوفرعی 

ار وا  توبن  دنناد و  یم  ادخ  هداتسرف  ار  مالسا  ربمایپ  هک  یناسک  سپ  ار ، ناشدوخ  نادنزرف  هک  دنسانش  یم  بوخ  نانچنآ  ار  ربمغیپ  نانیا 
تایآ و  دنرادن ، نامیا  دننک  یم  راکنا  نابز  اب  ار  دوخ  یبلق  هدیقع  اما  دنـسانش  یم  دنراد  شیوخ  نادنزرف  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  دننامه 

 . میراد رایسب  هنوگنیا  زا 
 . تسا رفک  لبمـس  دـب و  رایـسب  یمدآ  تسا ،  كرـش  رهظم  لهجوبا  دوب . لهجوبا  رد  رارقا  زا  يراددوخ  اـما  یبلق  نیقی  زا  يرگید  هنومن 

بدا یب  و  دنت ، هدننز ،  خلت ،  هفایق  دیسر  یم  ربمغیپ  هب  تقو  ره  وا  تشذگ .  یم  اجنآ  زا  دوخ  ياقفر  زا  یـضعب  اب  مرکا  ربمغیپ  زور  کی 
روآ تفگش  رایسب  رما  نیا  تفر .  داد و  ربمغیپ  هب  یمکحم  تسد  دمآ و  شیپ  ییور  هداشگ  اب  ائانثتـسا  هعفد  نیا  اما  تفرگ ،  یم  دوخ  هب 

 ! تسا روآ  تریح  يرما  دنتفگ : ناناملـسم  هدش -  فیعـض  ام  ههبج  سپ  هدـیورگ ؟  ربمغیپ  ایآ  ابجع ! دـنتفگ : لهجوبا  دوخ  ياقفر  دوب .
 . تسا دنمورین  رایسب  يدرم  وا  هدیدرگ .  رادروخرب  يرتشیب  توق  زا  مالسا  سپ  هدرک ؟  مالسا  لوبق  لهجوبا  ایآ 

: داد خساپ  دوب ؟ هچ  نیا  دنتفگ : لهجوبا  هب  هل .  لیقف  دسیون : یم  هاگنآ 
(22  ) فانم دبعل  اعبت  انک  یتم  نکلو  قداص  هنا  ملع  ینا ال  هللاو  لاق 

وا نادـنزرف  فانم و  دـبع  وریپ  ام  هک  هدوب  نینچ  عقوم  هچ  نکلو  تسوگتـسار  قداـص و  درم  نیا  هک  مناد  یم  نم  مسق ،  ادـخ  هب  تفگ : 
 . میشاب

مال اب  ار  دوخ  نخـس  مه  دـنک و  یم  دای  مسق  مه  هک  دراد  یعقاو  داقتعا  ینطاب و  نامیا  ربمیپ  هب  نانچنآ  لهجوبا  هک  دـینک  یم  هضحـالم 
نارمع نب  یـسوم  دنتـسناد  یم  دوهی  هک  روطنامه  نیاربانب  تسا .  رفک  هاگ  هولج  دنک و  یم  راکنا  احیرـص  نابز  اب  یلو  دروآ  یم  دـیکات 
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هداتـسرف مالـسا  ربمغیپ  هک  دـناد  یم  هک  مه  لهجوبا  دـنرفاک ، دـندرک ، راکنا  نابز  هب  نوچ  اما  دنتـشاد  ینطاب  نیقی  تسادـخ و  هداتـسرف 
اب ار  یبلق  هدیقع  تسا و  دقتعم  لد  هب  یـسک  رگا  دشاب . لد  گنهامه  نابز  دیاب  تسین ،  نامیا  اب  دـنک ، یم  راکنا  نابز  هب  یلو  تسادـخ 
یم سپاو  دـنک ، یم  یفن  ار  یلاعت  يراب  میلاعت  تسانتعا و  یب  یهلا  رماوا  هب  تبـسن  ربکت  نایغط و  يور  زا  لمع  رد  اما  دـیوگ ، یم  نابز 

اب یفانم  ناهج ،  راگدـیرفآ  نامرف  لباقم  رد  رابکتـسا  ادـخ و  رما  زا  ضارعا  اریز  تسین ،  ناـمیا  ياراد  مه  وا  دـیامن ، یم  ضارعا  دـنز و 
 . تسا نابز  فارتعا  اب  یفانم  لد و  نامیا 

هک ینامیا  نانچنآ  تشاد ،  نامیا  ادخ  هب  سیلبا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  تسا .  مدآ  هدجس  نایرج  رد  سیلبا ،  رما  نیا  هنومن 
یم دای  رایـسب  مارتحا  اب  ار  قح  ترـضح  مان  یعقاوم  رد  یتح  دروآ و  یم  نابز  هب  مه  ار  دوخ  ناـمیا  دوب ، هتفرگ  رارق  ناگتـشرف  فص  رد 

 : تفگ دیدرگ ، رطاخ  هدیجنر  مدآ  هیضق  زا  دش و  یهلا  هاگرد  دورطم  یتقو  هک  ییاج  ات  درک 
(23  ) نیعمجا مهنیوغ  کتزعبف ال 

یم رارقا  مه  نابز  هب  دراد و  ینطاب  نامیا  هک  یناطیـش  نیا  اما  دومن -  دای  مسق  وا  تزع  هب  هک  درک  مارتحا  ادـخ  هب  نایب ،  ماقم  رد  ردـقنآ 
ار مدآ  دومرف ، ناگتـشرف  هب  ادخ  دش . نادرگیور  ادخ  رما  زا  دومن و  نایغط  درک ، یـشکرس  یهلا  نامرف  زا  تعاطا  لمع و  ماقم  رد  دـنک ،

: دننک هدجس 
(24  ) نیرفاکلا نم  ناک  ربکتسا و  یبا و  سیلبا  الا  اودجسف  مدآل  اودجسا  هکئالملل  انلق  ذا  و 

یم حیرصت  ادخ  تفرن و  ناهج  قلاخ  نامرف  زا  تعاطا  راب  ریز  دومن و  رابکتـسا  یهلا  نامرف  لباقم  رد  درک ، ابا  ادخ  رما  تعاطا  زا  سیلبا 
 . تفر داب  رب  شا  هتشذگ  لامعا  مامت  دییارگ و  رفک  هب  لمع  نیا  اب  سیلبا ،  هکنیا  هب  دنک 

لد نامیا  نینچمه  و  دوشن ، هجاوم  نابز  راـکنا  اـب  هک  دراد  شزرا  یناـمز  لد ،  ناـمیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  عومجملا  ثیح  نم  نیارباـنب 
، درک هفیظو  ماجنا  مه  ندـب  و  دوب ، فرتعم  مه  نابز  دوب ، لد  رگا  ددرگن . هجاوم  لمع  رد  یـشکرس  نایغط و  هب  هک  تسا  هدـنزرا  یناـمز 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوش . یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  هدمآ  تایاور  بتک  رد  بلطم  نیا  و  تسا ،  نامیا  رما  هس  نیا  عومجم 
 : تسا هدومرف  هلآ  و 

(25  ) ناکرالاب لمع  ناسللاب و  لوق  بلقلاب و  هفرعم  نامیالا 
 . حراوج ناکرا و  هب  تسا  یلمع  نابز و  هب  تسا  يراتفگ  نینچمه  ینطاب و  هدیقع  تسا و  بلق  نافرع  زا  ترابع  نامیا 

(26  ) لوقعلا نافرع  لومعم و  لمع  لوقم و  لوق  نامیالا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. ددرگ رقتسم  بلق  رد  هک  تسا  یتفرعم  دوش و  ماجنا  هک  تسا  یلمع  دیآ و  نابز  هب  هک  تسا  يا  هتفگ  نامیا 

نوکی ال  حراوجلاب ،  لمع  ناسللاب و  ظفل  بلقلاب و  دـقع  نامیالا  لاقف :  نامیالا  نع  ع )  ) اضرلا تلءاس  لاـق  یناـسارخلا  تلـصلا  یبا  نع 
(27) اذکه الا  نامیالا 

 ، نامیا دومرف : خـساپ  رد  مدرک ،  لا  ؤس  نامیا  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  دـیوگ  یم  یناسارخ  تلـصلاوبا 
 . متفگ هک  هچنآ  رگم  تسین  نامیا  و  حراوج ،  هب  تسا  یلمع  نابز و  هب  تسا  یظفل  تسا و  بلق  هب  داقتعا  دقع و 

: دیوگ یم  نامیا ))   )) هرابرد نآرقلا  بیرغ  تادرفم  باتک  رد  بغار 
لوقلا داقتعالا و  نم  دـحاو  لکل  لاقی  حراوجلاب و  کلذ  بسحب  لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاـب و  قیقحت  ءایـشا : هثـالث  عاـمتجاب  کـلذ  و 

مکتالص يا  (، 29  ) مکنامیا عیضیل  هللا  ناک  ام  و  یلاعت :  لاق  (. 28  ) نامیا حلاصلا  لمعلا  قدصلا و 
رما هس  نیا  زا  کی  ره  هراـبرد  و  حراوج ،  هب  لـمع  موس  و  ناـبز ،  هب  رارقا  مود  یبلق ،  رواـب  لوا  تسا :  زیچ  هس  عاـمتجا  هب  ناـمیا  ققحت 

: دیامرف یم  هیآ  نآ  رد  ادخ  هک  دنک  یم  داهشتسا  هرقب  هروس  هیآ 143  هب  بغار  دوش و  یم  هتفگ  نامیا 
مکتالص يا  مکنامیا ،  عیضیل  هللا  ناک  ام  و 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


نمـض زامن  هب  نامیا ))   )) ندرک ینعم  رد  بغار  هتفگ  دراذگ . یمن  رجا  یب  ار  امـش  زامن  ینعی  دـنک ، یمن  عیاض  ار  امـش  نامیا  دـنوادخ 
 : تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  لصفم  یثیدح 

کلذ ضعب  لوقلاو  هلک  لمع  نامیالا  لاقف :  لمع .  الب  لوق  مءا  لمع  وه و  لوقءا  نامیالا  نع  لئـس  هنءا  ع )  ) هللا دـبعیبا  نع  یـشایع  نع 
تیب نع  هبعکلا  یلا  هیبن  فرـصنا  اـمل  هیلا و  وعدـی  باـتکلا و  هل  دهـشی  هتجح  هتباـث  هرون  حـضاو  هباـتک  یف  نیبم  هللا  نم  ضرتفم  لـمعلا 

نم یـضم  نم  لاح  اهیف و  انلاح  ام  سدـقملا  تیب  یلا  یلـصن  یتلا  انتاولـص  تیءارءا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  نوملـسملا  لاق  سدـقملا 
(30) انامیا هولصلا  یمسف  مکنامیا  عیضیل  هللا  ناک  ام  و  یلاعت :  هللا  لزناف  سدقملا  تیب  یلا  نولصی  مهو  انتاوما 

مامت دومرف  خساپ  رد  ترـضح  لمع .  نودب  تسا  لوق  ای  تسا  لمع  اب  هارمه  لوق  نامیا  ایآ  هکنیا  هرابرد  دـش  لا  ؤس  ع )  ) قداص ماما  زا 
تسا راکشآ  شرون  هدیدرگ ،  نییبت  یهلا  باتک  رد  هدش ،  بجاو  یلاعت  يراب  فرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  یتمسق  رارقا  تسا و  لمع  نامیا 

رد مرکا  یبن  هکنآ  زا  سپ  دومرف  هاـگنآ  دـناوخ . یم  ارف  نآ  هب  ار  مدرم  دـهد و  یم  تداهـش  رما  نیا  هب  فیرـش  نآرق  تباـث .  شتجح  و 
سدقملا تیب  فرط  هب  هک  ییاهزامن  رد  ام  عضو  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  ناناملـسم  درک ، رییغت  هلبق  دش و  هبعک  هجوتم  سدقملا  تیب  زا  زامن 

هیآ نیا  دوش ؟ یم  هچ  دـنا  هدـناوخ  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ار  اهزامن  هک  ام  ناگتـشذگرد  عضو  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  هچ  میا  هدـناوخ 
: دش لزان 

(31  ) مکنامیا عیضیل  هللا  ناک  ام  و 
. دنک یمن  عیاض  ار  امش  نامیا  دنوادخ 

 . تسا هدناوخ  نامیا  ار  زامن  راگدرورپ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هاگنآ 
شـسرپ هب  خـساپ  رد  ع )  ) قداص ماما  تسا و  حراوج  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  بلق و  دـقع  هعومجم  ناـمیا ))   )) هک دـش  نیا  ثحب  هجیتن 

حراوج لـمع  و  تسا ،  رارقا  ناـبز  لـمع  تسا ،  بلق  دـقع  حور  لـمع  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  لـمع  ناـمیا  ماـمت  تسا :  هدومرف  لـئاس 
دعب هس  ره  دیاب  دنـشاب ، نامیا  دـجاو  فیرـش ،  نآرق  هتفگ  قبط  دـنهاوخب  ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و  رگا  تسا .  یهلا  رماوا  زا  تعاطا 
رماوا لمع ،  ماقم  رد  و  دننک ، فارتعا  نابز  تهج  زا  دنشاب ، یحور  رواب  ياراد  نم و  ؤم  يونعم ،  رظن  زا  دنشاب : هتـشاد  رظن  رد  ار  بلطم 

. دنهد رارق  نیتسار  نینم  ؤم  نامیا و  اب  مدرم  فص  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دنناوتب  ات  دننک  تعاطا  ار  یهلا 

ِناَمیِإْلا َلَمْکَأ  یِناَمیِإِب  ْغِّلَب  َو  ِهِلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   - 2

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یم هک  تسا  نیا  دیامن  یم  دنوادخ  هاگشیپ  زا  تاولص  رکذ  زا  سپ  هک  یتساوخرد  نیلوا  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد رد  ع )  ) داجس ماما 

 . ناسرب نآ  جرادم  نیرتلماک  هب  ارم  نامیا  اهلاراب ! دیوگ :
زا ار  ناکرا  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  دنناد و  یم  یبلق  هدیقع  طقف  ار  نامیا ))   )) نایاقآ زا  یـضعب  هک  دش  هداد  حیـضوت  لبق  ینارنخـس  رد 
هب هورگ  ود  ره  لیالد  و  تسا ،  حراوج  هب  لـمع  ناـبز و  هب  رارقا  یبلق و  داـقتعا  عومجم  ناـمیا ))   )) دـنیوگ یم  يا  هدـع  و  نآ :  طـیارش 

رظن ود  زا  تسا و  تاولص  رکذ  زا  سپ  اعد  لوا  هلمج  نامه  ثحب ،  عوضوم  ادخ  تساوخ  هب  زین  ینارنخس  نیا  رد  داتفا . روکذم  راصتخا 
هب باطخ  يا  هلاسر  ع )  ) قداص ماما  نامیا ،  تاـجرد  رگید ، نآ  و  مالـسا ))   )) و ناـمیا ))   )) نیب قرف  یکی  دوش : یم  ثحب  نآ  هب  عجار 

 . تسا هدمآ  هلمج  نیا  نآ  نمض  هدش و  لقن  نآ  مامت  یفاک  هضور  رد  هک  هتشون  دوخ  باحصا 
(32  ) هل مالسا  الف  ملسی  مل  نم  ملسا و  دقف  ملس  نمف  مالسالا  وه  میلستلاو  میلستلا  وه  مالسالا  نا  اوملعا  و 

نآ دراد و  یعقاو  مالسا  دوش ، ادخ  میلـست  لد  میمـص  زا  هک  یـسک  تسا .  مالـسا  زین  میلـست  تسا و  میلـست  زا  ترابع  مالـسا  هک  دینادب 
میلست اما  درادن . يونعم  شزرا  تسا و  يرهاظ  میلست  نامیا ،  زا  شیپ  مالسا  نیاربانب  تسین .  یعقاو  مالسا  ياراد  دوشن ، میلـست  هک  سک 
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 . تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  میلست  مالسا و  هملک  ود  ره  نیا  تسا و  یعقاو  نامیا  ياه  هناشن  نیرت  یلاع  نیرتهب و  زا  یکی  نامیا  زا  دعب 
: دیامرف یم  دنوادخ  اج  کی  رد 

(33  ) مکبولق یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسا و  اولوق  نکلو  اونموت  مل  لق  انما  بارع  الا  تلاق 
نامیا اریز  میا ،  هدروآ  مالـسا  دییوگب  هکلب  دـیا ، هدرواین  نامیا  وگب : نانیا  هب  میا .  هدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ : یم  وت  هب  دـنیآ و  یم  بارعا 

 . تسا هتفاین  هار  امش  بولق  رد  زونه 
: دیامرف یم  دنوادخ  نامیا ،  زا  دعب  میلست  ینعی  مود ،  هورگ  هرابرد  اما  تسا .  لوا  هورگ  هب  عجار  هیآ  نیا 

(34  ) نسحم وه  ههجو هللا و  ملسا  نمم  انید  نسحا  نم  و 
قح ترـضح  عیطم  ینعم  مامت  هب  هدومن و  یلاعت  يراـب  میلـست  ار  دوخ  تاذ  هک  یفیرـش  ناـسنا  نآ  زا  تسا  رتهب  شنید  یناملـسم  مادـک 

. راکوکین نسحم و  لمع ،  ماقم  رد  تسا و 
ع)  ) قداص ماما  هک  تسا  تیاور  نیا  هلمج  نآ  زا  هدـمآ ،  يرایـسب  تایاور  نامیا  زا  دـعب  میلـست  نامیا و  زا  لـبق  مالـسا  تواـفت  هراـبرد 

: دومرف
 ( 35  ) نوباثی هیلع  نامیالا  نوحکانتی و  نوثراوتی و  هیلع  نامیالا و  لبق  مالسالا  نا 

ار یفوتم  لاوما  ثراو ،  هورگ  ره  دوش و  یم  رارقرب  ثراوت  ناملـسم  مدرم  نیب  مالـسا ،  ساسارب  تسا و  نامیا  زا  لبق  مالـسا  : دـیامرف یم 
رد اما  ددرگ . یم  مالـسا  ساسارب  هعماج  رهاوظ  هصـالخ  روط  هب  دوش و  یم  عقاو  جاودزا  رما  مالـسا  رثا  رب  نیا  رب  هوـالع  و  درب . یم  ثرا 

: دیامرف یم  ثیدح  نایاپ 
نوباثی هیلع  نامیالا  و 

. دسر یم  نانآ  هب  یلاعت  يراب  رجا  یهلا و  باوث  نامیا ،  رثا  رب  میلست  یبلق و  دقع  یعقاو و  نامیا  رثا  رب  اما 
 : تسا هدیسر  حرش  نیا  هب  ع )  ) قداص ماما  زا  يرگد  ثیدح 

 ( 36  ) ثیراوملا حکانملا و  ترج  هیلع  ءامدلا و  تنقح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  قیدصتلا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهش  مالسالا 
، دنام یم  ظوفحم  اهنوخ  تداهـش  ود  نیا  هلیـسو  هب  تسا و  یمارگ  لوسر  قیدصت  ادـخ و  دـیحوت  هب  نداد  تداهـش  مالـسا  دـیامرف : یم 

. ددرگ یم  رارقرب  ثارو  یفوتم و  ثرا  رما  دنک و  یم  ادیپ  نایرج  جاودزا  حاکن و 
: ار نامیالا  لبق  مالسا  سپس  دنک و  یم  ینعم  ار  نامیا  البق  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  يرگید  ثیدح 

(37  ) هحکانملا هب  تلح  ناسللا و  هب  يرجام  مالسالا  لامعالا و  هقدص  بولقلا و  هترق  ام و  نامیالا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
دـهد و یهاوگ  ار  نآ  مدرم  لامعا  دریگارف و  میرکت  میظعت و  اب  ار  نآ  اهلد  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  ناـمیا  تسا :  هدومرف  یمارگ  لوسر 

. ددرگ لالح  اور و  جاودزا  نآ  رثا  رب  ناسل و  هب  دوش  يراج  هک  تسا  نآ  مالسا 
میلست نیملسم  لباقم  رد  ور  هچ  زا  دندروآ و  مالسا  ارچ  دنتشادن  ادخ  نید  هب  یبلق  یعقاو و  نامیا  هکنانآ  دنک  لا  ؤس  یسک  تسا  نکمم 

نیا زا  سرت  عمط .  رگید  نآ  سرت و  یکی  دـشاب . هتـشاد  تلع  ود  تسا  نکمم  هورگ  نیا  میلـست  هک  تفگ :  ناوت  یم  خـساپ  رد  دـندش ؟
دننک و تکرـش  رافک  عفن  هب  ههبج  رد  دنوش  راچان  دیآ و  شیپ  یگنج  تسا  نکمم  دـننامب  یقاب  رافک  نیکرـشم و  فص  رد  رگا  هک  رظن 

رقتسم مالـسا  تلود  دندید  یم  هک  تهج  نآ  زا  عمط  اما  دندرگ . ریـسا  ای  دنوش و  هتـشک  مالـسا  نازابرـس  دنمورین  يوق و  تالمح  رثا  رب 
ربـمغیپ ناوریپ  تسا ؛  هدرک  داـجیا  لاـملا  تیب  هدروآ و  دوـجو  هب  تکلمم  یمارگ  لوـسر  تسا .  هدـش  تیبـثت  مالـسا  هـشیر  هدـیدرگ و 

زا یـضعب  دـنرب و  یم  هرهب  گنج  میانغ  زا  ینامز  دـننک و  یم  هدافتـسا  لاـملا  تیب  زا  یهاـگ  دـنراد ؛ تلود  نیا  رد  یعفاـنم  اهدـمآرد و 
رارق نیملسم  فص  رد  دریذپ و  یم  ار  نانآ  مالسا  یمارگ ،  ربمیپ  دننک ، مالسا  لوبق  رهاظب  دنورب و  نانیا  رگا  دنراد . رگد  تادیاع  تاقوا 

نمـشد نطاب  رد  دندوب و  ناناملـسم  رهاظب  نانیا  دنوش . یم  دنم  هرهب  ددرگ  یم  ناناملـسم  دیاع  هک  ییاهدـمآرد  عبانم و  زا  دـنریگ و  یم 
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هب یتقو  رهاظ ، رد  هورگ  نیا  تسا .  هدروآ  قفانم ))   )) مان هب  هروس  کـی  هدومرف و  ریبعت  قفاـنم  هب  ار  هورگ  نیا  نآرق  نیملـسم .  مالـسا و 
 : میا هدروآ  نامیا  میتسه و  امش  هب  دنم  هقالع  ام  دنتفگ : یم  دندیسر  یم  ناناملسم 

(38  ) نوئزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  انمآ و  اولاق  اونمآ  نیذلا  اوقل  اذا  و 
یم هرخسم  ار  ناناملـسم  میتسه و  امـش  اب  نانچمه  ام  دنتفگ : یم  نانآ  هب  دندرک ، یم  تولخ  دوخ  ياه  هدیقع  مه  نیطایـش و  اب  یتقو  اما 

 . مینک
نانیمطا مود ،  ماقم  رد  دـنرطاخ و  نانیمطا  یبلق و  دـقع  ياراد  ـالوا  نئنموم  هک  تسا  نآ  مالـسا  ناـمیا و  نیب  تواـفت  نیلوا  هکنآ  هجیتن 

هکلب دنتسین ، دقتعم  انطاب  ادخ  باتک  مالـسا و  هب  دنرادن ، یبلق  دقع  نیقفانم  اما  دنروآ . یم  نابز  هب  ار  شیوخ  یعقاو  هدیقع  دوخ و  رطاخ 
عفانم زا  دـننامب و  نوصم  گنج  ههبج  رد  تراسا  لتق و  زا  ات  دـنا  هدرک  مالـسا  لوبق  رهاظب  هدـمآ و  ررـض  عفد  ای  تعفنم  بلج  روظنم  هب 
يراب فرط  زا  هچنآ  مامت  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  نم  ؤم  یهلا  ناربمیپ  بتکم  رد  مود :  توافت  اما  دندرگ . دنم  هرهب  میانغ  لاملا و  تیب 

زا یـضعب  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  اما  دـنک . راتفر  اهنآ  قبط  رب  المع  و  دـیامن ، رواب  دروایب ، نامیا  تسا  هدـش  لزان  ربمغیپ  نآ  رب  یلاـعت 
دنتفریذپ و یم  ار  یـضعب  دـندرک ، یمن  لمع  ای  دـندروآ  یمن  رواب  هللا  لزنا  ام  مامت  هب  دـندوبن و  نینچنیا  ناشدوخ  ربمغیپ  لباقم  رد  دارفا 

ینب هک  ییاه  ینکشدهع  اوران و  ياهراک  رد  یکی  تسا :  هدرک  رکذ  دروم  ود  رد  ار  بلطم  نیا  فیرش  نآرق  دندرک . یم  در  ار  یتمـسق 
 : تسا هدومرف  هدروآ و  دنتشاد  هک  ییاهزواجت  يدعت و  دندوب و  هدومن  لیئارسا 

(39  ) ضعبب نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونموتفا 
؟ دییامن یم  ضارعا  دیوش و  یم  رفاک  رگید  ضعب  هب  دیروآ و  یم  نامیا  یهلا  باتک  زا  یتمسق  هب  ایآ 

 : تسا هدومرف  دننک  داسف  داجیا  مدرم  نیب  دنهاوخ  یم  هکنانآ  رگلالخا و  ناناملسم  هرابرد 
(40) الیبس کلذ  نیب  اوذختی  نا  نودیری  ضعبب و  رفکن  ضعبب و  نمون  نولوقی  و 

اهنآ هب  میرادن و  نامیا  يرگد  ياهتمـسق  هب  میراد و  نامیا  تسا  هدومرف  لزان  ربمیپ  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  يا  هراپ  هب  ام  دـنیوگ : یم  ناشیا 
 . میرفاک

تـساهنآ ياه  هتـساوخ  قباطم  هک  ار  یهلا  میلاعت  نآرق و  تایآ  زا  هچنآ  دننک و  زاب  ار  یـصوصخم  هار  دوخ  يارب  دنهاوخ  یم  هورگ  نیا 
. دننک در  دنرادن  لیم  هک  ار  هچنآ  دنریذپب و 

يا هراپ  اب  هزرابم  يارب  یعامتجا و  نءاش  رد  نانیا  دنراد . دوجو  زین  نونکا  دنا و  هدوب  مه  مالسا  ردص  رد  هدوب و  مالسا  زا  لبق  هورگ  نیا 
اب اهنآ  هب  عجار  دـنیوگ و  یم  نخـس  اهنآ  زا  دـنبایب  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  قبطرب  تایاور  نآرق و  رد  هک  ار  هچ  ره  اوراـن  ياـهراک  زا 

: دیوگ یم  تیاور  الثم  دننز ، یم  فرح  مدرم 
(41  ) هنید اثلث  بهذ  هانغل  اینغ  مرکا  نم 

 . تسا هتفر  تسد  زا  شنید  تمسق  هس  زا  تمسق  ود  دنک  مارتحا  شتورث  يارب  ار  يراد  هیامرس  یسک  رگا 
هک ار  تیاور  نآ  یتقو  اـی  دننکـشب ، مهرد  ار  روز  رز و  تردـق  هک  روظنم  نیدـب  دـننک  یم  ثحب  نآ  هراـبرد  دـنیوگ و  یم  ار  هلمج  نیا 

: دناوخ رح  رکشل  لباقم  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
(42) ارئاج اناطلس  يار  نم 

. دوش یم  روشحم  بذعم و  وا  دننامه  دیامنن ، هزرابم  وا  اب  دنکن و  راکنا  ار  وا  راتفر  دنیبب و  ار  يرگمتس  ناطلس  سک  ره  هدومرف :  ربمغیپ 
هزور هدروآ ،  زامن  مالـسا  دوش : یم  هتفگ  یتقو  اما  دـنهد ، یم  راعـش  دـننز و  یم  داـیرف  نآ  تیمها  هراـبرد  دـنناوخ و  یم  ار  تیاور  نیا 

مالسا طقف  طقف و  دننک ، یمن  انتعا  اهنیا  هب  هدومن ،  عونمم  ار  یتفع  یب  هدرک ،  مارح  ار  رمخ  برـش  مالـسا  هدروآ  تاکز  جح و  هدروآ ، 
مه ار  نانیا  دنرادن ، رواب  هللا ))  لزنا  ام  عیمج   )) هب یلو  دننز  یم  یناملـسم  زا  مد  هورگ ،  نیا  یمالـسا .  بالقنا  هن  دـنهاوخ ، یم  یبالقنا 
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 . نامیا دقاف  یلو  ناناملسم  دنیوگ  یم 
یناسک مالسا  رگید  نآ  و  تسا ،  یبلق  دقع  يونعم و  نامیا  دقاف  هک  نیقفانم  مالسا  یکی  دش : رکذ  نامیا  مالسا و  نیب  توافت  ود  نیاربانب 

: دنیوگ یم  هک 
(43  ) ضعبب رفکن  ضعبب و  نمون 

حـضاو دـننک . یم  در  ار  يدـنوادخ  ياهروتـسد  زا  یتمـسق  دـنریذپ و  یم  ار  یهلا  ماکحا  زا  يا  هراپ  دـنرادن ، نامیا  هللا  لزنا  ام  عیمج  هب 
، رفن کی  هک  تسا  یمیلـست  نآ  يارب  مهم  شزرا  تسادـخ .  هب  نامیا  زا  دـعب  یعقاو  نینم  ؤم  اب  هورگ  ود  نیا  میلـست  لـباقم  رد  هک  تسا 

رماوا نآ  عیطم  طرش ، دیق و  یب  سپس  هدش و  دقتعم  بلق  میمص  زا  هدروآ و  نامیا  ناربمیپ  ياهروتسد  یهلا و  میلاعت  ادخ و  هب  هناهاگآ ، 
هب مانم  ملاع  رد  یتقو  تسا .  لیعامـسا  میهاربا و  دروم  رد  میلـست  نآ  هنومن  تسا .  مهم  هدنزرا و  رایـسب  هک  تسا  میلـست  نآ  ددرگ . یم 

ار يدنوادخ  ماهلا  تیمیمـص  لامک  اب  مه  دنزرف  دراذگ و  نایم  رد  شدنزرف  اب  ار  ماهلا  دنک ، ینابرق  ار  دوخ  دنزرف  هک  دـش  ماهلا  میهاربا 
: دیوگ یم  فیرش  نآرق  اجنیا  رد  دوش . ینابرق  ردپ  تسد  هب  هک  دش  هدامآ  تفریذپ و  دوب  هدیسر  شردپ  هب 

(44  ) نیبجلل هلت  املسا و  املف 
نامیا لامک  هناشن  از  تریح  روآ و  تهب  میلـست  نیا  دندمآرب . ینابرق  تامدقم  هیهت  ماقم  رد  دـنداهن ، ندرگ  دـنوادخ  رما  هب  ود  ره  یتقو 

، دنک یمن  ارچ  نوچ و  تسا ،  طرش  دیق و  یب  میلست  ادخ  رما  لباقم  رد  دسر  یم  نامیا  ماقم  نینچ  هب  هک  یسک  تسا .  رسپ  ردپ و  یعقاو 
یـسوم نب  یلع  ترـضح  هن .  ای  تسا  لقع  قفو  رب  یلمع  نینچ  ایآ  هک  منک  رکف  دیاب  نم  دـیوگ  یمن  و  دروآ ، یمن  نایم  هب  ار  دوخ  لقع 

: دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  اضرلا 
(45  ) لقعن ملام  هانلقع و  امل  میلستلا  هناحبس  هللا  هعاط  سار  نا  اولمعا  و 

ام لقع  هک  يروما  رد  هچ  میشابادخ ،  طرـش  دیق و  نودب  میلـست  ام  هک  تسا  نیا  دنوادخ  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  طیارـش  مامت  دمآرس 
. دیامن یمن  كرد  ار  نآ  تقیقح  درادن و  هار  اهنآ  قمع  هب  ام  لقع  هک  يروما  رد  هچ  دنک و  یم  كرد  ار  اهنآ 

مرتحم ناگدنونـش  دوش و  نشور  رتهب  هچ  ره  تسا  تحلـصم  يواـح  هک  يروما  رد  ارچ  نوچ و  یب  تعاـطا  میلـست و  ياـنعم  هکنآ  يارب 
حیضوت نآ  دروم  رد  سپس  رکذ و  لآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  زا  ار  یثیدح  اجنیا  رد  تسا  مزال  دندرگ ، فقاو  نآ  قمع  هب  رتشیب 

. ددرگ ضورعم  مزال 
هب هریبدت  بیبطلا و  هملعی  امیف  یضرملا  حالصف  بیبطلاک  نملاعلا  بر  یضرملاک و  متنا  هللا !  دابع  ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(46  ) نیزئافلا نم  اونوکت  هرما  هللا  اوملسف  الا  هحرتقی ،  ضیرملا و  هیهتشی  امیف  ال 
يزیچ نآ  رد  یـضرم  حالـص  جلاعم .  بیبط  دننامه  دنوادخ  دیتسه و  نارامیب  دننامه  امـش  ادخ ! ناگدنب  يا  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

بلط ضیرم  سفن  ياوه  هک  يزیچ  نآ  هن  دزاس ، یم  راوتسا  نآ  رب  ار  دوخ  نامرد  ریبدت  دناد و  یم  یکـشزپ  ملع  رظن  زا  بیبط  هک  تسا 
زا دـیدرگ و  قفوم  يزوریپ  زوف و  هب  اـت  دیـشاب  یلاـعت  يراـب  رما  میلـست  سپ  دـیامن . یم  تساوخرد  ار  دوخ  يزیرغ  شهاوخ  دـنک و  یم 

يراـتفرگ زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  تسا  یگدـنز  هب  قشع  تاذ و  بح  ياراد  یعیبط  روط  هب  هک  ضیرم  دـیبای . تاـجن  کـلاهم  تارطخ و 
رگا دوش . وا  نامرف  عیطم  دوجو  مامت  هب  دنک و  یم  بیبط  میلست  ار  نتشیوخ  طرـش ، دیق و  یب  دیامن  نامرد  ار  دوخ  درد  دناهرب و  يرامیب 
بیبط زاغآ ، رد  دوش ، هتـشادرب  شا  هدـعم  زا  یتمـسق  دـیاب  دراد و  هدـعم  مخز  ای  دوش ، ضیوعت  وا  هیلک  دـیاب  دراد و  یحارج  هب  زاین  الثم 

یحارج لمع  زا  لبق  دنادب  یـضتقم  هاگره  دمهفب ، ار  وا  یجازم  عضو  ات  دننک  هیزجت  ار  ضیرم  نوخ  دیوگ  یم  دـهد و  یم  ییاهروتـسد 
ره تسا ،  عیطم  کشزپ  روتـسد  لباقم  رد  ینعم  مامت  هب  مه  رامیب  دنک و  مهارف  ار  راک  تامدقم  مامت  هصالخ  روط  هب  و  دـهدب ، اود  وا  هب 

یحارج تخت  يور  هرـسکی  تبغر  لیم و  اب  دسر ، یم  ارف  لمع  زور  تسا .  تحلـصم  قفو  رب  دناد  یم  نوچ  دـنک ، یم  لمع  دـیوگب  هچ 
. دباوخ یم 
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دیوگ یم  کشزپ  هچنآ  هب  دـنز و  یمن  زابرـس  بیبط  تعاطا  زا  مدـق  کی  اما  تسا ،  نیگنـس  راک  نیا  تسا و  برطـضم  لد  رد  هکنیا  اب 
یچیق ار  هدعم  فصن  ای  دنز ، یم  دنویپ  ار  یملاس  هیلک  دراد ، یم  رب  ار  هیلک  دنک ، یم  زاب  ار  مکـش  دنیامن ، یم  شـشوهیب  دنک ، یم  لمع 

کـشزپ ياقآ  قلطم  عیطم  مه  زاب  دنرب . یم  شقاطا  هب  دـیآ ، یم  شوه  هب  ضیرم  دـنک ، یم  هیخب  سپـس  دزادـنا ، یم  رود  هب  دـنک و  یم 
ادیپ یگدنز  هافر  دوش ، نامرد  شرامیب  ددرگ ، لیان  یتمالس  هب  اهتعاطا  نیا  یپ  رد  هک  دیما  نیا  هب  دنک  یم  تعاطا  دیوگب  هچ  ره  تسا ، 

 . نامرد ملاع  بیبط  لباقم  رد  رامیب  کی  ياضر  میلست و  ماقم  تسا  نیا  دروآ . تسد  هب  تسوا  یگدنز  حالص  هک  ار  هچنآ  مامت  دنک و 
نوچ و نودب  دوخ  ملاع  کشزپ  زا  رامیب  هک  يروطنامه  بیبط .  دننام  دنوادخ  دیـضیرم و  دننام  امـش  مدرم !  دـیامرف : یم  یمارگ  لوسر 

یب دـیاب  مه  نامیا  اب  نامدرم  تسا ،  رامیب  تحلـصم  هب  دـنک  یم  لمع  دـیوگ و  یم  هچ  ره  هک  لیلد  نیا  هب  اـهنت  دـنک ، یم  تعاـطا  ارچ 
ضیرم هکنآ  بلاج  دندرگ . لیان  تداعس  حالص و  هب  ات  دنشاب  یهلا  نامرف  طرش  دیق و  یب  میلست  دننک و  تعاطا  ار  ادخ  رما  ارچ  نوچ و 

ادمع ار  یفارحنا  نیرتکچوک  تسا و  تلیضف  ياراد  یناسنا  هکنآ  اب  تسا ،  ملاع  هدناوخ و  سرد  هکنآ  اب  کشزپ  ياقآ  نیا  هک  دناد  یم 
فقاو ضرم  قیاقد  هب  دیاش  دـشاب ، هدرک  هابتـشا  دروم  نیا  رد  هک  دـهد  یم  لامتحا  ناج  قمع  رد  زاب  دـیامن ، یم  یکـشزپ  ملع  ریـسم  زا 
دسرب دیاب  هک  یتحلصم  نآ  هب  رامیب  هجیتن ،  رد  دیامنب و  کچوک  هابتشا  کی  هیلک  ضیوعت  یحارج و  نیح  رد  تسا  نکمم  دشاب ، هدشن 

 ، تسا فقاو  قیاقد  قیاقح و  مامت  هب  ادخ  هک  دنناد  یم  نانیا  دنهد . یمن  ار  یلامتحا  نینچ  یهلا  رماوا  رد  یعقاو  نینم  ؤم  اما  . دـباین قیفوت 
نیا زا  تسا .  نانآ  لماکت  یلاعت و  اهناسنا و  تداعـس  بلاط  دنوادخ  هک  دنا  نئمطم  دناد ، یم  ار  مدرم  ياهتحلـصم  مامت  هک  دـنراد  نیقی 

یعقاو لامک  يدبا و  تداعس  هب  هجیتن  رد  دنیامن و  یم  تعاطا  ار  شرماوا  ارچ  نوچ و  یب  دنوش و  یم  وا  رما  میلـست  رطاخ  نانیمطا  اب  ور 
. دندرگ یم  لیان 

یشان نامیا  زا  لبق  میلست  هک  دش  نشور  دیدرگ و  حضاو  نامیا  مالسا و  نیب  قرف  ینعی  ثحب  نیا  لوا  تمـسق  دش ، نایب  اجنیا  ات  هچنآ  زا 
یبلق و دقع  نامیا  تسا ،  ینورب  میلست  يرهاظ و  يرادربنامرف  مالسا ،  تسا .  تداعس  حالص و  هب  لین  روظنم  هب  یلاعت و  يراب  تفرعم  زا 
میلست و تولخ  رد  دریگ و  یم  تروص  مدرم  روضح  رد  طقف  نامیا  زا  لبق  میلست  دنوادخ و  رماوا  هب  نداهن  ندرگ  تسا .  ینورد  میلـست 

يراب رماوا  رادربنامرف  تولخ  رد  مه  یعقاو ،  نم  ؤم  دارفا  دراد و  دوجو  اج  همه  هشیمه و  نامیا  زا  دـعب  میلـست  اما  درادـن . دوجو  یتعاطا 
 . مدرم روضح  تولج و  رد  مه  دنتسه و  یلاعت 

جرادم نیرتلماک  هب  ارم  نامیا  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  ع )  ) داجـس ماما  تسا .  نامیا  بتارم  تاجرد و  حیـضوت  زورما  ثحب  مود  تمـسق 
لامک هب  عجار  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  هک  یتایاور  رد  تسا  مزال  میـسانشب ،  ار  نامیا  تاجرد  بتارم و  نیرتالاب  هکنآ  يارب  ناسرب .  نآ 

هب تایاور  نآ  ییامنهار  اب  ات  میراد  لوذـبم  ار  دوخ  هجوت  ياـهتنم  مییاـمن و  تقد  تسا  نآ  مئـالع  اـه و  هناـشن  يواـح  هدیـسر و  ناـمیا 
. دوش یم  رکذ  ثیداحا  نآ  زا  یضعب  مرتحم  ناگدنونش  یهاگآ  دیزم  يارب  اجنیا  رد  میدرگ و  فقاو  نامیا  بتارم  نیرتالاب 

اذا هلمع و  نم  یـشب ء  یئاریالو  مئال  همول  هللا  یف  فاخیال  لـجر  ناـمیالا :  لمکتـسی  هیف  نک  نم  هثـالث  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(47) ایندلا یلع  هرخالا  رما  راتخا  هرخآلل  رخالا  ایندلل و  امه  دحا  نارما  هیلع  ضرع 

ادـخ و هار  رد  هک  يدرم  نآ  لوا  تسا :  هدومن  لـماک  ار  دوخ  ناـمیا  دـشاب  یـسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
یصخش موس  دنکن . هدولآ  ایر  هب  ار  دوخ  لامعا  زا  کیچیه  هک  سک  نآ  مود  دسرتن . يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  قح  يالعا  يارب 

رما رب  دنیزگرب و  تسا  ترخآ  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  ترخآ ،  هب  طوبرم  رگید  نآ  ایند و  هب  طوبرم  یکی  دش  هضرع  وا  هب  رما  ود  یتقو  هک 
. دراد مدقم  ایند 

(48  ) کنامیا لمکی  کقلخ  نسح  لاق :  ینامیا .  لمکی  نا  بحا  لاقف :  هلاس  لجر  باوج  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
هدیدنـسپ وکین و  ار  دوخ  قالخا  دومرف : باوج  رد  دوش . لماک  نم  نامیا  مراد  تسود  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  مرکا  لوسر  هب  يدرم 

. دوش یم  لماک  تنامیا  لمع  نیا  رثا  رب  نک ، 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


نم هبـضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذا  لطابلا و  یف  هاضر  هلخدی  مل  یـضر  اذا  نم  نامیالا :  لمکتـسا  هیف  نک  نم  ثالث  لاق :  ع )  ) رفعجیبا نع 
 ( 49  ) هل سیل  ام  طاعتی  مل  ردق  اذا  نم  قحلا و 

دـش یـضار  يرما  هب  نوچ  هک  یناـسنا  تسا :  هدومن  لـماک  ار  دوخ  ناـمیا  دـشاب  یـسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما 
تردق هک  ینامز  و  دیامنن ، فرـصنم  فرحنم و  قح  زا  ار  يو  وا  مشخ  دیدرگ  نیگمـشخ  یتقو  و  دـنکن ، دراو  لطاب  رد  ار  وا  وا ، ياضر 

. دیاشگن تسد  تسین  وا  هتسیاش  هک  يزیچ  هب  درک  ادیپ 
نآ عومجم  هدیـسر و  نامیا  لامک  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسا و  یمارگ  لوسر  زا  يددـعتم  تاـیاور  ینید  ياـهباتک  رد 

ماجنا ار  لامعا  نآ  هک  تسا  یتبـسن  هب  درف  ره  نامیا  تیمامت  تسا و  نینم  ؤم  راتفر  راـتفگ و  یگنوگچ  تین و  صولخ  هب  رظاـن  تاـیاور 
مات و نامیا  ياه  هناشن  مامت  هک  دنتـسه  ادخ  يایلوا  زا  يدودعم  هدع  دیامن . یم  تیاعر  المع  ار  نیگنـس  مهم و  فیاظو  نآ  دـهد و  یم 

هاگرد زا  ار  ینامیا  نینچ  ع )  ) داجـس ماما  دنا و  نامیا  تاجرد  نیرتلماک  دجاو  نانیا  دندنب . یم  راک  هب  ار  اهنآ  دننک و  یم  لمع  ار  لماک 
مظعا تمـسق  هک  تسا  يا  هعومجم  دوخ  قالخالا ))  مراکم   )) فیرـش ياعد  هک  دـنامن  هتفگاـن  دـیامن . یم  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ 

هداد حرـش  هدنیآ  ياه  ینارنخـس  رد  اعد  نیا  یمامت  یلاعت  يراب  ترـضح  قیفوت  اب  هک  تسا  دـیما  دراد . رب  رد  ار  لماک  نامیا  ياه  هناشن 
. دندنب راک  هب  المع  دنریگارف و  ار  اهنآ  يدج  هدارا  اب  زین  مرتحم  ناگدنونش  دوش و 

، ِنیِقَیْلا َلَضْفَأ  یِنیِقَی  ْلَعْجا  َو  ِناَمیِإْلا  َلَمْکَأ  یِناَمیِإِب  ْغِّلَب  - 3

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هب لین  هار  لوا  تسا :  قالخالا ))  مراکم   )) فیرش ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  حرـش  زورما  ینارنخـس  رد  ثحب  عوضوم  دنوادخ ، تساوخ  هب 
اناد دنوادخ  دوجو  هب  ار  ام  شنیرفآ  مظنم  ماظن  رد  تقد  یهلا و  تایآ  رد  هعلاطم  مالسا .  رد  نیقی ))   )) تلزنم ردق و  مود  لماک و  نامیا 

تـسا مزال  هکلب  تسین .  لماک  نامیا  راگدـیرفآ ، دوجو  هب  داقتعا  اهنت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـیامن  یم  دـقتعم  نم و  ؤم  میکح ،  و 
و میوش ،  لیان  لماک  نامیا  خـماش  ماقم  هب  ات  دـشاب  یلاعت  يراب  ترـضح  ياضر  قفو  رب  ام  راتفر  راتفگ و  نینچمه  ام و  راـکفا  هشیدـنا و 

یبلق دـقع  تسا  هدومن  غالبا  مدرم  هب  هتفرگارف و  یهلا  یحو  هار  زا  شیمارگ  لوسر  هچنآ  ماـمت  هب  تبـسن  دـیاب  وا  ياـضر  تخانـش  يارب 
 : تسا هدش  هئرا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ناما  زا  یثیدح  رد  لماک  نامیا  هب  لوصو  هار  مییامن .  لمع  اهنآ  قبط  رب  میشاب و  هتشاد 

ام فرعت  نءا  ثلاثلاو  کب  عنـص  ام  فرعت  نا  یناثلا  کبر و  فرعت  نا  اهلوا  عبرا :  یف  سانلا  ملع  تدجو  لاق :  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نع 
(50  ) کنید نم  کجرخی  ام  فرعت  نا  عبارلا  دارا و 

 : ثیدح همجرت  اما  تسا .  هدیدرگ  لقن  مه  ع )  ) قداص ماما  زا  ثیدح  نیا  بتک ،  زا  یضعب  رد 
رد ینادب  هکنآ  مود  یسانشب ،  ار  تیادخ  هکنآ  لوا  ما :  هتفای  زیچ  راهچ  رد  ار  مدرم  ملع  نم  دیامرف : یم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

نوریب تنید  زا  ارت  زیچ  هچ  ینادـب  هکنآ  مراهچ  هتـشاد ،  يا  هدارا  هچ  وت  شنیرفآ  رد  ینادـب  هکنآ  موس  هدرب ،  راک  هب  ار  یعیانـص  هچ  وت 
دـنریگارف و دـیاب  راودا  همه  رد  انید  مدرم  مامت  هک  تسا  بجاو  تفرعم  یهاگآ و  راـهچ  ملع ،  راـهچ  نیا  هک  تفگ :  ناوت  یم  درب . یم 

. دنیامن ایهم  ار  دوخ  یعقاو  لامک  يدبا و  تداعس  هنیمز  دنزاسب و  ناسنا  ار  نتشیوخ  دنناوتب  ات  دننک  هدافتسا  اهنآ  زا  المع 
کبر فرعت  نا  اهلوا 

اهناسنا مامت  تشرـس  اب  يرطف  تفرعم  تروص  هب  دـنوادخ  تخانـش  تسا .  میکح  قلاخ  دوجو  هب  نامیا  یلاعت و  يراب  تفرعم  لوا ،  ملع 
تسین نآ  نامیا  نیا  اما  دنا ، هتـسویپ  نویهلا  هب  هدش و  راگدیرفآ  هجوتم  تفرعم  نآ  شـشک  اب  راودا  مامت  رد  ناهج  مدرم  رتشیب  هتخیمآ و 

نآ يارب  طقف  یهلا  ناربمیپ  هک  تسین  نآ  نامیا  نیا  دزاس . راداو  شیناسنا  فیاظو  ماجنا  هب  دنک و  تیلوئسم  داجیا  ناسنا  رد  ییاهنتب  هک 
تـسد زا  نآ  يارب  ار  دوخ  تاـیح  ماجنارـس ،  ناـنآ ،  زا  یـضعب  دـندرگ و  هجاوم  میظع  تارطخ  اـب  شدربشیپ  رد  دنـشاب و  هدـش  ثوعبم 
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ناربمیپ رظن  دروم  نامیا  دـهد . رارق  نویهلا  فص  رد  دـنک و  ادـج  نویدام  فص  زا  ار  نم  ؤم  صخـش  دـناوت  یم  طقف  نامیا  نیا  دـنهدب .
یم ذخاوم  فلکم و  شیوخ  لامعا  دب  کین و  رب  ار  نانآ  دنک و  یم  رادـیب  اهناسنا  داهن  رد  ار  تیلوئـسم  سح  هک  تسا  ینامیا  نآ  یهلا 
نآ رانک  زا  لعفنم  یلو  دـنوش  نم  ؤم  میکح  راگدـیرفآ  هب  اهنت  تقلخ ،  هنامیکح  ماظن  یهلا و  تایآ  رد  هعلاـطم  اـب  هکنآ  اـهنت  هن  دزاـس ،

ار مدرم  دراد  تیرومءام  هدیدرگ و  ثوعبم  نآ  رب  مالـسا  مظعم  لوسر  هک  ینامیا  دراذـگن . نانآ  رد  یملع  رثا  نیرتمک  دـنرذگب و  نامیا 
 : تسا هدومرف  دنرادروخرب  مهم  هدیقع  نآ  زا  هدیدرگ و  نآ  دجاو  هک  یناسک  هرابرد  فیرش  نآرق  هک  تسا  ینامیا  دزاسب  نآ  قبط  رب 

(51  ) مهبولق تلج  هللا و  رکذ  اذا  نیذلا  نونموملا  امنا 
نانآ ياهلد  یلاعت  يراب  تمظع  تهبا و  زا  دنوش  یم  رکذ  ادخ  مان  یتقو  هک  دنتسه  یناسک  نآرق  هب  یعقاو  ناگتسویپ  نامیا و  اب  نامدرم 

طارـص هب  ار  نانآ  دراد و  یم  زاب  یچیپرـس  هانگ و  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نامیا  نیا  دـندرگ . یم  ینورد  تیـشخ  تلاح  راـچد  دزرل و  یم 
هراـبرد ار  یمتـس  ملظ و  نیرتـکچوک  دـندنب و  راـک  هب  ارچ  نوچ و  یب  ار  یهلا  رماوا  هک  دـنک  یم  ناـشراداو  دـهد و  یم  قوـس  میقتـسم 

هناگراهچ ملع  لوا  هلحرم  زا  دیاب  یمدآ  یـسدقم  هدیقع  نینچ  هب  نتفای  تسد  زاس و  ناسنا  نامیا  هب  لین  يارب  دنرادن . اور  ادـخ  ناگدـنب 
رد دزادـنا و  راـک  هب  ار  دوـخ  لـقع  هلحرم  نیا  رد  دـسرب و  نآ  مود  هلحرم  هب  درذـگب و  تسا  هدوـمرف  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  يا 

. دیامن هعلاطم  نتشیوخ 
 . کب عنص  ام  فرعت  نا  یناثلاو 

ار وت  هدرپس و  وت  هب  ار  يردقنارگ  عیادو  هچ  هدرب و  راک  هب  ار  یعیانـص  هچ  وت  دوجو  رد  گرزب  راگدیرفآ  ینادـب  هک  تسا  نآ  مود  ملع 
یهاگآان و هدرپ  دنک ، یم  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یملع  نآ  مود ،  ملع  تسا .  هتخاس  یمیظع  ياه  هیامرـس  هچ  دـجاو 

ردق هب  ار  نتـشیوخ  دـنک و  تقد  دوخ  تقلخ  باتک  رد  یمدآ  هک  دراد  یماو  درب و  یم  يرگید  يداو  هب  ار  ناسنا  درد ، یم  ار  يربخ  یب 
قولخم یتـسه  ناـهج  هیلک  تاـناویح و  عیمج  نم و  هک  دوش  یم  هتکن  نیا  هجوتم  یمدآ  مود ،  ملع  رد  دسانـشب . دوـخ  تقاـیل  تیلباـق و 

يرب تاناویح  همه  نم و  هب  دنوادخ  ممیکح ،  راگدیرفآ  قولخم  یتسه  ناهج  هیلک  تاناویح و  همه  نم و  هب  دنوادخ  میکح ،  راگدیرفآ 
، دالوا بح  اذغ ، بح  تحارتسا ،  هب  لیم  باوخ و  بح  بضغ ،  یسنج ،  هزیرغ  توهش و  لیبق :  زا  یناویح  تالیامت  تافص و  يرحب  و 

 . تسا هدیشخب  ار  یناویح  تاینمت  رگید  یهاوخ و  يرترب  یبلط و  قوفت  ییوجماقتنا ،  عافد ،  سح  تاذ ،  بح 
 ، هداد راشرس  شوه  لقع و  ناسنا  هب  دنوادخ  یناویح  تافص  نیا  رانک  رد  یلو  تسا ،  ناسنا  تاناویح و  نیب  كرتشم  تافص ،  نیا  مامت 

راکفا حرـش  يارب  نایب  قطن و  هدیـشخب ،  دودـحمان  لماکت  تردـقو  لمع  يدازآ  هدومرف ،  اطع  یناسنا  هیلاع  تالیامت  یقالخا و  نادـجو 
هک يردق  ناسنا  نیا  هتخاس ،  وا  هرخـسم  روهقم و  موکحم و  ار  نیمز  هرک  تایوتحم  تمظع و  اب  ناهج  نیا  و  هتـشاد ،  ینازرا  وا  هب  دوخ 
رد تسا  نکمم  ایآ  هتخاس ،  مهم  ارم  ردقنیا  هدوهیب  وغل و  ایآ  هداد ،  نم  هب  باسح  یب  ار  هیامرس  همه  ایآ  هک  دسرپ  یم  دوخ  زا  دنک  رکف 

تـسا رکفت  لقع و  ياراد  وا  هکلب  زگره ! دشاب ، هدشن  تقد  نم  تقلخ  رد  هک  مشاب  یباسح  یب  دـیاز و  وضع  کی  نم  مظنم ،  ناهج  نیا 
 : هدومرف دنک  یم  لقعت  تسا و  درخ  ياراد  هک  یناسنا  هرابرد  دنوادخ  و 

مهبونج و یلع  ادوعق و  اـمایق و  هللا  نورکذـی  نیذـلا  باـبلالا .  یلوـال  تاـیآل  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  تاومیلا و  قلخ  یف  نا 
(52) الطاب اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامسلا و  قلخ  یف  نورکفتی 

یلاح رد  دوعق و  مایق و  لاح  رد  هکنانآ  تیارد ،  لقع و  نابحاص  يارب  تسا  یتایآ  زور  بش و  فـالتخا  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  رد 
تقلخ میظع  نامتخاس  نیا  اهلاراب  دنیوگ : یم  دنشیدنا و  یم  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  رد  دنتسه ، ادخ  دای  هب  دنا  هدیشک  زارد  ولهپ  هب  هک 

 . يدیرفاین هدوهیب  لطاب و  ار 
رهپس  يدروجال  ندیمارخ 

رهم هام و  ندیدرگ  درگ  یمه 
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تسیرگیزاب  يور  زا  رادنپم 
تسیرسرس نینچنیا  يا  هدرپارس 

تسین  راکیب  هتشر  کی  هدرپ  نیا  رد 
تسین رادیدپ  امرب  ار  هتشر  رس 

نتفات  ناوت  یم  رس  هتشر  نیز  هن 
نتفای ناوت  یم  ار  هتشر  رس  هن 

نم تقلخ  دیوگب  دناوت  یم  روطچ  لقاع  ناسنا  نیا  تسین ،  باسح  یب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  هک  یلقاع  ناسنا 
 : تسا هدومرف  قلاخ  يادخ  هک  دنک  هوفت  بلطم  نیا  هب  دناوت  یم  روطچ  تسا ،  باسح  یب  شزرا  رپ  ياه  هیامرس  ایازم و  نیا  اب 

(53) ایعمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ 
(54) اعیمج ضرالا  یف  ام  تاومسلا و  یفام  مکل  رخس 

هوفت ما ،  هتخاس  روهقم  رخسم و  امش  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  همه  ما و  هدیرفآ  امش  يارب  ار  نیمز  تایوتحم  مامت  نم 
هیامرس ره  يور  مدق  هب  مدق  دیاب  زگره . تسا ،  هدش  هداد  يو  هب  هدوهیب  اه  هیامرس  نیا  زگره  هدش ،  هدیرفآ  وغل  ناسنا  نیا  هکنیا  هب  دنک 

میقتـسم و طارـص  يارب  ار  دوخ  ددرگ و  هجوتم  یتـیلوسم  هب  يرکف  ره  لاـبند  دـنک و  رکف  یهلا  عیادو  زا  کـی  ره  يور  دـنک و  تقد  يا 
. دیامن هدامآ  تداعس  هار  ندومیپ 

 : هدومرف مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  دوش  یم  زاغآ  موس  ملع  عقوم ،  نیا  رد 
کنمدارا ام  فرعت  نا  ثلاثلا  و 

كرد ار  یلاعت  يراب  دوصقم  رگا  دهاوخ . یم  هچ  وا  زا  هدومرف و  هدارا  هچ  ناسنا  تقلخ  زا  دنوادخ  دنادب  یمدآ  هک  تسا  نیا  موس  ملع 
لوئـسم شیوخ  لامعا  رد  ار  دوخ  دوش ، یم  تیناسنا  یـساسا  نءاش  دراو  تقو  نآ  درب  یپ  یهلا  سدقا  تاذ  هنامیکح  فده  هب  دـیامن و 

 . تسا هتساوخ  يو  زا  هدومرف و  هدارا  ادخ  هک  دیامیپب  ار  یطخ  نآ  دیاب  دبای و  یم 
رد ادخ  هک  مینادـب  میهاوخب  رگا  ام  ینعی  دوش ، یمن  وا  سدـقا  تاذ  رابخا  یلاعت و  يراب  یحو  هب  زج  ناسنا  دروم  رد  یهلا  هدارا  تخانش 

دوخ یگرزب ،  ناسنا  رگا  دـیامن . ماهلا  ام  هب  یحو  هار  زا  دـیاب  دـیامرفب و  شدوخ  دـیاب  دـهاوخ  یم  هچ  ام  زا  دراد و  هدارا  هچ  اـم  تقلخ 
ار ادخ  هدارا  دهد و  یم  صیخشت  ار  دوخ  هفیظو  یهلا  یحو  هار  زا  وا  دتـسرف  یم  وا  يارب  ار  دوخ  یحو  دنوادخ  تسا و  توبن  ماقم  قیال 

تخانش يارب  راچان  دوش  یمن  لزان  نانآ  رب  امیقتسم  یهلا  یحو  دنتسین و  تیحالـص  نیا  ياراد  هک  ینامدرم  اما  دبای . یم  شدوخ  هرابرد 
و دنریگب ، ادخ  ناگداتسرف  زا  ار  یلاعت  يراب  ياهروتـسد  دنربب و  یپ  ادخ  هدارا  هب  ناربمیپ  هار  زا  دنیامن و  هعجارم  ایبنا  هب  دیاب  یهلا  هدارا 

دنوادخ هک  هتشاد  يربمیپ  یموق  ره  هدوب و  لومعم  نیمز  هرک  رسارس  رد  رـشب  فلتخم  ياهلـسن  نیب  رد  يدامتم  نورق  لوط  رد  همانرب  نیا 
 . تسا هدومرف  غالبا  اهناسنا  نانآ  هب  رشب ، تقلخ  رد  ار  دوخ  هنامیکح  دوصقم  یهلا و  هدارا  وا  هلیسو  هب 

ثحب دوخ  نیفلاخم  زا  یـضعب  اـب  جاـجتحا  ماـقم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هباحـص  زا  یـضعب  یعقاوم ،  رد  هک  تسا  یقطنم  نیا 
زا وا  مزاح .  نب  روصنم  مان  هب  تسا  ییاناد  ملاع و  درم  دارفا ، نآ  زا  یکی  دـنا . هدیـسر  ینید  تیبرت  میلعت و  فدـه  هب  هار  نآ  زا  هدومن و 

ار دوخ  هتفگ  سپـس  هدرک و  ثحب  نانآ  اب  هدومن ،  هدافتـسا  قطنم  نیمه  زا  یهورگ  اب  هرظانم  ماقم  رد  تسا و  ع )  ) قداص ماـما  باحـصا 
: درک ضرع  ماما  هب  مزاح  روصنم  تسا .  هتفرگ  رارق  دییءات  دروم  هداد و  حرش  ع )  ) قداص ماما  يارب 

هتای مل  نمف  لوسروا ،  یحوب  الا  هطخسو  هاضر  فرعیال  هنا  اطخسو و  یضر  برلا  کلذل  فرعی  نا  هل  یغبنی  ابر  هل  نءا  فرع  نم  تلق : 
(55  ) هضرتفملا هعاطلا  مهل  نا  هجحلا و  مهنا  فرع  مهیقل  اذاف  لسرلا ،  بلطی  نا  هل  یغبنی  دقف  یحولا 

يارب هک  دنادب  تسا  راوازـس  دنادب و  دیاب  تسوا  کلام  یهلا  سدقا  تاذ  هدیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  دـناد  یم  هک  یـسک  متفگ  نانآ  هب  نم 
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یهلا نالوسر  یپ  زا  تسا  هتسیاش  دوش  یمن  لزان  یحو  هار  زا  زج  شطخس  اضر و  هکنیا  تسا و  یمشخ  يدونـشخ و  قلاخ  کلام و  نآ 
هار زا  دـنک  یم  تاقالم  ار  ادـخ  ناگداتـسرف  هک  یعقوم  ددـنب . راک  هب  لمع  ماقم  رد  دـمهفب و  نانآ  هتفگ  زا  ار  یلاعت  يراـب  هدارا  دورب و 
مزال بجاو و  مدرم  رب  ناشتعاطا  دنتـسه و  یهلا  تجح  نانیا  هک  دوش  یم  هجوتم  تسا  اهنآ  نانخـس  رد  اهنآ و  رد  هک  یلیـالد  دـهاوش و 
نوچ نودب  ار  شمیلاعت  دشاب و  وا  رماوا  عیطم  طرش  دیق و  نودب  دیاب  دروآ  نامیا  يو  هب  تخانش و  ار  ادخ  هداتـسرف  هک  سک  نآ  تسا . 

 . تسین یلاعت  يراب  ترـضح  هتـساوخ  هدارا و  زج  يزیچ  شیاهروتـسد  تسا و  دنوادخ  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  اریز  ددنب ، راک  هب  ارچ  و 
: دیامرف یم  فیرش  نآرق 

(56  ) هللا عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم 
زا تعاطا  تسا و  یهلا  هدارا  زا  تعاطا  ربمغیپ  زا  تعاطا  تسا ،  هدومن  تعاطا  ار  ادخ  نامگ  یب  دـنک  تعاطا  ار  ادـخ  لوسر  هک  یـسک 

 : هدومرف ع )  ) مظاک ماما  هک  تسا  نامه  نیا  تسا و  نامیا  لامک  هب  لین  بجوم  یهلا  هدارا 
کنم دارا  ام  فرعت  نا  ثلاثلا  و 

نآرق تسا .  هدومرف  هدارا  هچ  وا  تقلخ  زا  راگدیرفآ  دنوادخ  هک  دوش  فراع  هک  تسا  نیا  دنادب  دسانشب و  دیاب  رـشب  هک  یملع  نیموس 
اما تسا .  تیناسنا  لامک  هب  لین  رـشب و  تداعـس  يارب  فلتخم  نوئـش  رد  یهلا  ياه  هدارا  يواح  تساـم  تسد  رد  نونکا  مه  هک  فیرش 

نایب هک  هداتـسرف  یتایآ  تروص  هب  ار  دوخ  هدارا  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  دـشاب و  هجوت  دروم  هراومه  يا  هتکن  تسا  مزال 
 : هدومرف دهد ، حیضوت  ار  اهنآ  دوب  مزال  ربمغیپ 

(57  ) هولصلا اومیقا 
؟  تسیچ زامن  اما 
(58  ) هوکزلا اوتا 

؟ دوش هداد  هوکز  ردقچ 
 : تسا هدومرف  شربمغیپ  هب  دنوادخ  فیرش ،  نآرق  رد  اذل  و  نآ .  لاثما  و  ددرگ ، تخادرپ  هوکز  ییاهزیچ  هچ  زا  و 

(59  ) مهیلا لزنام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و 
ینک و ناـیب  ناـنآ  يارب  تسا  هداتـسرفورف  مدرم  رب  دوخ ، هدارا  نییبـت  روظنم  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  اـت  میدومن  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق  اـم 

 . یهد حیضوت 
ترـضح نآ  زا  دـعب  هکنیا  يارب  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  یحو ،  باـتک  نیبم  مالـسا ،  یمارگ  ياوشیپ  تاـیح  رد 

هماع و ياملع  مامت  هک  يرایـسب  تایاور  بجوم  هب  دنوشن ، تریح  راچد  یهلا  هدارا  تخانـش  رد  ناناملـسم  دـشاب و  مامت  مدرم  رب  تجح 
تیب لها  هدـهع  هب  ار  یحو  باتک  نییبت  دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  هدومن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  ترابع ،  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  هصاخ ، 

فیرش تیاور  نیا  ثیداحا ،  نآ  هلمج  زا  دومن . نانآ  هجوتم  ار  مدرم  دراذگ و  دنتـسه ، یهلا  ياهروتـسد  قیاقد  هب  ملاع  هک  دوخ ، مظعم 
 : تسا

اقرتفی نل  امهنا  امهب و  متکسمت  ام  اولضت  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا :  مکیف  فلخم  ینا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(60  ) ضوحلا یلع  ادری  یتح 

ود نیا  هب  هک  یمادام  متیب ،  لها  ینعی  مترتع  رگید  نآ  تسادـخ و  باتک  یکی  مراذـگ :  یم  ياج  هب  امـش  نیب  ار  نیگنـس  تناما  ود  نم 
. دندرگ دراو  نم  هب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  دینوصم و  یهارمگ  زا  دیکسمتم 

هار زا  ار  یلاعت  يراب  هدارا  یـسک  رگا  هدـش .  رکذ  ع )  ) مظاک ماـما  ثیدـح  رد  هک  تسا  موس  مولع  رـشب ، تقلخ  رد  یهلا  هدارا  تخاـنش 
هجوت دوب و  رایشوه  دیاب  یلو  ددرگ ، یم  لیان  لماک  نامیا  هب  دیامن  لمع  نآ  قبط  رب  دهد و  صیخشت  تسا  یهلا  یحو  هک  فیرش  نآرق 
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هار اهنت  هن  دنک ، یم  فرحنم  میقتسم  طارص  زا  ار  یمدآ  كانرطخ ،  يوق و  رایـسب  تسا  ینمـشد  یناسنا  ره  رد  سفن  ياوه  هچ  تشاد ، 
مظاک ماما  ثیدـح  مراهچ  هلمج  دزاس . نید  یب  ار  یمدآ  دـیابرب و  ار  نامیا  تسا  نکمم  هکلب  ددـنب ، یم  ناسنا  يور  هب  ار  ناـمیا  لاـمک 

: دومرف هک  تسا  بلطم  نیمه  هب  رظان  (ع )
کنید نم  کجرخی  ام  فرعت  نا  عبارلاو 

. دزاس یم  جراخ  ادخ  نید  زا  ارت  زیچ  هچ  ینادب  هک  تسا  نیا  دراد  ترورض  نآ  نتخومآ  هک  یملع  نیمراهچ 
 ، ثحب مود  تمسق  دش . نشور  بلطم  نیا  دوب و  نامیا  لامک  هب  لین  هار  هب  عجار  ینارنخس  نیا  ثحب  لوا  تمـسق  داتفا ، روکذم  هچنآ  زا 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما  تسا .  مالسا  سدقم  نید  رد  نیقی ))   )) تلزنم ردق و  هرابرد 
نیقیلا لضفا  ینیقی  لعجا  و 

 . هد رارق  اهنیقی  نیرتالاب  نیرترب و  زا  ارم  نیقی  اهلاراب !
. دوش یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  هدیسر  نیقی  تمیق  ردق و  هرابرد  يرایسب  تایاور  مالسا  رد 

(61  ) نیقیلا بلقلا  یف  راد  ام  ریخ  هبقاعلا و  یف  هیلا  اوبغرا  نیقیلا و  هللا  اولاسا  و  لوقی :  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  ناک 
هک يونعم  هیامرس  نیرتهب  دوش و  هتسب  نیقی  اب  امش  یگدنز  هدنورپ  هک  دیشاب  بغار  دیهاوخب و  ار  نیقی ))   )) ادخ زا  : دومرف یم  ع )  ) یلع

: دیوگ یم  نیقی ))   )) يانعم رد  بغار  تسا .  نیقی  دراد  نارود  بلق  رد 
(62  ) مکحلا تابث  عم  مهفلا  نوکس  وه  ملعلا و  هفص  نم  نیقیلا 

دروم مکح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنک  ادیپ  نوکـس  شمارآ و  ناسنا  مهف  یمدآ و  لد  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  ملع  تافـص  زا  نیقی 
 . تسا ققحم  تباث و  نیقی 

(63  ) نیقیلا بلقلا  یف  یقلا  ام  ریخ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا رطاخ  نانیمطا  و  نیقی ))   )) دوش یم  هدنکفا  بلق  رد  هک  يا  هیامرس  هریخذ و  نیرتهب  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

(64  ) نیقیلا نم  زعا  یش ء  نم  ام  نامیالا و  نم  لضفا  نیقیلا  نا  یفعجاخا :  ای  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع  یفعجلا  رباج  نع 
هب تسین .  نیقی  زا  دنمـشزرا  ردـقنارگ و  يزیچ  تسا و  رتالاب  رترب و  نامیا  زا  نیقی  رباج ! تسا :  هدومرف  یفعج  رباج  هب  ع )  ) قداص ماـما 

 : هدمآ يرگد  ثیدح  رد  هک  دراد  تیمها  یهلا  هاگشیپ  رد  نیقی  يردق 
(65  ) نیقیلا همهلا  نیدلا و  یف  ههقف  ریخ  دبعب  هللا  دارا  اذا 

هب دـنک و  یم  سانـش  نید  ار  وا  ـالوا  دـهد ، رارق  دوخ  تمحر  ریخ و  لومـشم  ار  وا  دـهاوخب  دـنک و  یکین  هدارا  يا  هدـنب  هب  ادـخ  یتـقو 
تایاور رد  دزاـس . یم  رادروخرب  مهم  تمعن  نیا  زا  ار  وا  لد  دـنک و  یم  ماـهلا  وا  هب  ار  نیقی  اـیناث  و  دـیامن ، یم  هاـگآ  یمالـسا  تاررقم 

هفیحص قالخالا ))  مراکم   )) ياعد رد  ع )  ) داجـس ماما  تهج  نیمه  هب  دراد . يرتالاب  رتعیفر و  ماقم  نامیا  زا  نیقی  هک  تسا  هدمآ  ددعتم 
زا ارم  نیقی  اهلاراب ! دـیوگ : یم  سپـس  ناسرب و  نامیا  جرادـم  نیرتلماک  هب  ارم  ناـمیا  اـهلاراب ! دـنک : یم  تساوخرد  راـگدرورپ  زا  لوا  ، 
زا نیقی  دیوگ : یم  مه  رابخا  تسا و  يرتالاب  ياضاقت  نیقی  هک  تسا  نیا  نیبم  هدروآ  نامیا  زا  دعب  ار  نیقی  هکنیا  هد .  رارق  اهنیقی  نیرتهب 

دیدرت نآ  رد  هک  تسا  یبلق  عطق  يونعم و  رواب  تلاح  نامیا  هکنیا  اـب  دـیآ : شیپ  لا  ؤس  نیا  تسا  نکمم  اـجنیا  رد  تسا .  رتـالاب  ناـمیا 
هنیمز تفگ :  ناوت  یم  خـساپ  رد  دراد . توافت  هچ  نیقی  اب  نامیا  یناور  تلاح  رگم  تسا ،  رتـالاب  نآ  زا  نیقی  روطچ  سپ  درادـن ، دوجو 

 . تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  لیلخ  میهاربا  نخس  رد  بلطم  نیا 
 : تفگ میهاربا 

(66  ) یتوملا ییحت  فیک  ینرا  بر 
 . ینک یم  هدنز  ار  هدرم  هنوگچ  هک  نایامنب  نم  هب  اراگدرورپ 
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: دمآ باطخ 
(67  ) نموت ملوا 

؟  يرادن نامیا  نم  هیحان  زا  یتوم  ءایحا  هب  ایآ 
(68  ) یلب لاق 

 . مراد نامیا  یلب ،  تفگ : 
(69  ) یبلق نئمطیل  نکل  و 

 . منک ادیپ  رطاخ  نانیمطا  مهاوخ  یم  اما 
نانیمطا نیقی  ناـبحاص  تسا ،  ناـسنا  ناور  رد  هلحرم  کـی  رد  ود  ره  رطاـخ  ناـنیمطا  نیقی و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  میهاربا  هلمج  نیا  زا 

: دیامرف یم  دنک  یم  تبحص  نینم  ؤم  هرابرد  یتقو  مه  فیرش  نآرق  رد  دنراد و  نیقی  نانیمطا  نابحاص  دنراد و 
(70  ) تانج مهل  نا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  رشب  و 

تسایهم هدامآ و  ییاهتشهب  تانج و  نانآ  يارب  هک  دنا  هتشاد  هحلاص  لامعا  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  هدب  هدژم  یمارگ !  ربمغیپ  يا 
: دیامرف یم  دیوگ  یم  نخس  نانیمطا  نابحاص  هرابرد  یتقو  اما  ، 

(71  ) یتنج یلخدا  و  يدابع .  یف  یلخداف  هیضرم .  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا .  سفنلا  اهتیا  ای 
ترـضح هب  دـینک  عوـجر  ادـخ و  يوـس  هب  دـیدرگرب  دـیتسه ! نـیقی  سدـقم  ماـقم  دـجاو  هـک  یناـسک  يا  نـئمطم و  سفن  ناـبحاص  يا 

نم دابع  رد  نئمطم !  هورگ  يا  دیامرف  یم  سپس  تسا ،  دونشخ  امـش  زا  مه  ادخ  دیتسه و  یـضار  ادخ  زا  امـش  هک  یلاح  رد  راگدیرفآ ،
. دنا هدوب  دوخ  یلمع  فیاظو  قیاقد و  مامت  بقارم  هک  ماقم  یلاع  ناگدنب  هورگ  رد  ینعی  دیوش  دراو 

یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف 
. دیوش دراو  نم  تشهب  هب  دیوش  یم  دراو  صلاخ  دابع  هورگ  رد  هکنآ  هوالعب  و 

اهتـشهب مامت  دـنور . یم  ادـخ  تشهب  هب  دـنراد  نئمطم  سفن  هک  یناسک  نآ  اما  دـنور  یم  تشهب  هب  حـلاص  لمع  ياراد  نینم  ؤم  نیاربانب 
هیضق لثم  تسا ،  رتالاب  رت و  یلاع  ماقم  هناشن  هنومن و  نیا  دنک ، یم  بستنم  دوخ  هب  ار  نئمطم  دارفا  تشهب  هکنیا  اما  تسادخ ،  هب  قلعتم 

. دنا هدرم  نادیهش  هک  دینکن  نامگ  دیامرف : یم  نادیهش  هرابرد  اما  دنا ، هدنز  خزرب  ملاع  رد  گرم  زا  دعب  مدرم  مامت  ادهش ،
(72  ) نوقزرب مهبر  دنع  ءایحا  لب 

. دنراد يزور  ناشیادخ  دزن  دنا و  هدنز  نانیا 
 . تسا نتشاد  يزور  قلطم و  ندوب  هدنز  زا  ریغ  نتشاد  يزور  دوخ  يادخ  دزن 

 (( یبلق نئمطیل  نکلو  یلب  لاق  نموت .  ملوءا   )) مالسلا هیلع  میهاربال  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نیـسحلا  ابا  تلءاس  لاق  ناوفـص  نع 
(73  ) هنیقی یف  هدایزلا  هللا  نم  دارا  هنکلو  لاق ال ، کش ؟  هبلق  یف  ناکءا 

نامیا تفگ :  میهاربا  و  يرادن ؟  نامیا  ایآ  تفگ :  میهاربا  هب  دنوادخ  هک  ینخس  زا  دنک  یم  لا  ؤس  ع )  ) اضرلا نیسحلاابا  ماما  زا  ناوفص 
دوش و هدوزفا  شنیقی  رب  تساوخ  یم  میهاربا  دـیامرف : یم  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  ع )  ) اـضر ماـما  دوش . نئمطم  مبلق  مهاوخ  یم  نکلو  مراد 

. ددرگ رتشیب  شنانیمطا 
میلست نیا  ددرگ . یم  رادیدپ  نم  ؤم  دارفا  ریمض  رد  یعقاو  نامیا  زا  دعب  هک  تسا  طرـش  دیق و  یب  میلـست  نآ  نیقی ))   : )) تفگ ناوت  یم 

 : تسا هدومرف  ود  نآ  هرابرد  فیرش  نآرق  دندوب و  نآ  دجاو  لیعامسا  میهاربا و  هک  تسا  نامه  سدقم 
(74  ) نیبجلل هلت  املسا و  املف 

دورف رـس  ود  ره  تسا ،  یلاـعت  يراـب  فرط  زا  یناـبرق  رما  هک  دنتـسناد  لیعامـسا  میهاربا و  يوـنعم ،  نیقی  رطاـخ و  ناـنیمطا  رثا  رب  ینعی 
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. دندش یهلا  رما  میلست  دندروآ و 
 : تسا هدومرف  هدرک و  ینعم  یعقاو  میلست  هب  ار  نیقی ))   )) زین ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) یلع زا  یثیدح  رد 

(75  ) نیقیلا وه  میلستلا  میلستلا و  وه  مالسالا  نا 
نیتسار ناناملسم  ریمض  رد  هک  تسا  يرطاخ  نانیمطا  یعقاو و  نیقی  نامه  میلـست  تسا و  میلـست  زا  ترابع  مالـسا  دیامرف : یم  ع )  ) یلع

. دیآ یم  دیدپ 
: دیامرف یم  دنوادخ  هرقب  هروس  يادتبا  رد 

(76  ) نونقوی مه  هرخآلاب  کلبق و  نم  لزنا  ام  کیلا و  لزنا  امب  نونم  ؤی  نیذلا  و 
زا لبق  هچنآ  هب  نینچمه  دنراد و  نامیا  تسا  هدش  لزان  وت  رب  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  مامت  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نینم  ؤم 

: دیامرف یم  ترخآ  هرابرد  دعب  و  دندقتعم ، نم و  ؤم  هدش  لزان  ناربمیپ  رگید  رب  وت 
نونقوی مه  هرخآلاب  و 

. دنراد یبلق  نانیمطا  نیقی و  ترخآ  هب  نامیا  اب  دارفا  نیا 
نتشاداو هانگ و  زا  مدرم  نتشادزاب  رد  رثوم  لماع  نیرتگرزب  هکنیا  يارب  تسا  هدروآ  نیقی  اب  ار  داعم  رما  دنوادخ ، هک  دینک  یم  هضحالم 

 . تسا رشح  زور  رد  یهلا  رفیک  شاداپ و  هب  ندوب  نئمطم  داعم و  هب  نیقی  نامه  یهلا  رماوا  تعاطا  هب  نانآ 
یمن یلاعت  يراب  رما  زا  یفلخت  نیرتکچوک  ددرگ و  یم  مظنم  شلاـمعا  ماـمت  دـمآ  دـیدپ  یـسک  يارب  اـیند  رد  رگا  هک  تسا  تلاـح  نیا 
يارب دنک  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  بوخ  ياه  هیامرـس  دوش  لصاح  یـسک  يارب  رگا  هک  تسا  سدقم  يونعم و  تلاح  نیا  دـیامن ،

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دسرب . رب  تداعس و  ماقم  هب  هکنیا 
(77  ) نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل 

رادتـسود دیراد و  هقالع  اهنآ  هب  دوخ  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  ادخ  هار  رد  دینک  قافنا  هک  یتقو  ات  دیـسر  یمن  يراکوکین  رب و  ماقم  هب  زگره 
 . تسا رطاخ  نانیمطا  ینورد و  نیقی  زا  یشان  یسدقم  لمع  نینچ  ماجنا  دیتسه . اهنآ 

 : هدومرف ع )  ) یلع
(78  ) هیطعلاب داج  فلخلاب  نقیا  نم 

یم اطع  مدرم  هب  یلاعت  يراب  ياضر  هار  رد  تسا  رت  یلاع  رتهب و  هچنآ  دوخ  ییاراد  لاوما و  زا  دشاب  هتـشاد  نیقی  ازج  زور  هب  یـسک  رگا 
هار رد  ار  نآ  تیمیمـص  صولخ و  لامک  اب  دـشوپ و  یم  مشچ  تسا  لام  زا  رتزیزع  بتارم  هب  هک  شیوخ  ناج  زا  هکلب  لام  اهنت  هن  دـنک .
نآ دجاو  نینم  ؤم  زا  يدودعم  هدع  نامز  ره  رد  هک  تسا  ردقنارگ  دنمـشزرا و  يردق  هب  نیقی  جرا  رپ  هیامرـس  دنک . یم  ادـف  قح  يالعا 

. دنا هدوب 
(79  ) نیقیلا نم  لقا  یش ء  سانلا  یف  مسق  ام  و  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یبا  نع 

رـصع و ره  رد  نیقی  لها  ینعی  تسا ،  هدشن  میـسقت  مدرم  نیب  نامیا ،  هب  نیقی  زا  رتمک  يزیچ  چیه  دیامرف : یم  ع )  ) نسحلا یبا  ترـضح 
. دنا هدیدرگن  رادروخرب  گرزب  تمعن  نیا  زا  مدرم  رتشیب  دنتسه . هدوب و  يدودعم  هدع  نامز 

هاگـشیپ رد  ع )  ) داجـس ماما  دش و  نشور  مالـسا ،  رد  نیقی  تلزنم  ردق و  ینعی  ینارنخـس ،  نیا  ثحب  مود  تمـسق  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
 : تسا هدومن  ضرع  یهلا 

نیقیلا لضفا  ینیقی  لعجا  و 
. امرفب دوخ  تایانع  لومشم  ارم  گرزب  ضیف  نیا  رد  هدب و  رارق  لضفا  رترب و  نیقی  هورگ  زا  ارم  نیقی  اهلاراب !

ِتاَّیِّنلا ِنَسْحَأ  یَلِإ  یِتَّیِنِب  ِهَتْنا  َو  - 4
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ِتاَّیِّنلا ِنَسْحَأ  یَلِإ  یِتَّیِنِب  ِهَتْنا  َو  - 4

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نیرتکاپ نیرتهب و  هب  ارم  تین  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  تاولـص  رکذ  زا  دعب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد هلمج  نیموس  رد  ع )  ) داجـس ماما 

دراد رایسب  تیمها  مالسا  سدقم  عرـش  رد  تین  تسا .  تین  هرابرد  ثحب  ینارنخـس ،  نیا  عوضوم  دنوادخ  تساوخ  هب  نک .  یهتنم  تاین 
: دیوگ یم  نیرحبلا  عمجم  تسا .  هدومرف  هاگآ  ود  نآ  هرابرد  ار  مدرم  تسا و  سدقم  عراش  هجوت  دروم  نآ  دب  بوخ و  و 

(80  ) لعفلا یلع  مزعلا  دصقلا و  یه  هینلا 
مهم ردقنآ  تین  دیامن . یم  لمع  نآ  قبط  رب  دنک و  یم  ذاختا  نطاب  رد  یلمع  ماجنا  يارب  یمدآ  هک  تسا  میمصت  دصق و  زا  ترابع  تین 
رگا تسا و  تمیق  رپ  هدـنز و  وا  لـمع  دـشاب  یلاـع  بوخ و  ناشدـصق  رگا  دـنراد : هک  تسا  یتـین  قـفو  رب  مدرم  لاـمعا  شزرا  هک  تسا 

. دوش رفیک  ءاشنم  دناوت  یم  درادن و  يونعم  شزرا  لمع  دشاب  دیلپ  هدولآ و  ناشتین 
نبرباـج زا  تسا  یثیدـح  لوا  تیاور  دوش : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هنومن  روط  هب  هک  تسا  هدیـسر  يددـعتم  تاـیاور  هراـب  نیا  رد 

: دیوگ یم  هک  يراصنا  هللادبع 
ینتقزر تئش  ول  مهللا  لوقی  ریقف  لجر  هللا و  هعاطب  هیف  لمعی  الام  هللا  هاطعا  ملسم  لجر  ءاوس ، رجالا  یف  نالجر  لوقی :  هللا  لوسر  تعمس 

(81  ) هللا هعاطب  هیف  لمع  اف  یخا  تقزرام 
اطع تورث  وا  هب  دـنوادخ  هک  یملـسم  درم  نآ  یکی  دنتـسه ، يواسم  رگیدـکی  اـب  شاداـپ  رجا و  رد  درم  ود  تسا :  هدومرف  یمارگ  ربمیپ 

، دـیوگ یم  درادـن و  لام  هک  يریقف  درم  و  دـیامن ، یم  فرـصم  درب و  یم  راـک  هب  یلاـعت  يراـب  تعاـط  هار  رد  ار  دوخ  تورث  وا  هدرک و 
وت تعاط  هب  مردارب ،  نآ  دـننام  مه ،  نم  يداد  مینید  ردارب  هب  هچنآ  دـننامه  یهدـب  لام  ینک و  تیانع  قزر  نم  هب  یهاوخب  رگا  اـهلاراب 

ریقف یمود  هداد و  لام  هدرک و  بوخ  تین  یلوا  هکنآ  اـب  دنتـسه ، يواـسم  رجا  رد  رفن  ود  نیا  دـیامرف : یم  مالـسا  ربمیپ  منک .  یم  لـمع 
 . تسا هتشاد  تورث ،  نکمت و  تروص  رد  ار ، ادخ  تعاط  هدارا  دصق و  طقف  هدوب و 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
ایندلا ضرع  دیری  ازغ  نم  لجوزع و  هللا  یلع  هرجا  عقو  دقف  لجوزع  هللا  دنع  ام  ءاغتبا  ازغ  نمف  يونام  يرما ء  لکل  تاینلاب و  لامعالا  امنا 

(82  ) يونام الا  هل  نکی  مل  الاقع  يونوا 
نانآ ياهتین  عبات  مدرم  لامعا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  هجوتم  نانآ  دـصق  تین و  شزرا  هب  ار  مدرم  مرکا ،  لوسر  گنج ،  هوزغ و  هراـبرد 

راـکیپ هنحـص  رد  دور و  یم  گـنج  هب  هک  یـسک  دـیوگ : یم  دـعب  دروآ . یم  تسد  هب  تسا  هدرک  دـصق  هک  ار  نآ  یناـسنا  ره  و  تسا ، 
هوزغ و هب  هک  یـسک  اما  تسادخ .  هدهع  رب  وا  رجا  دنک  یم  گنج  قح  نالعا  يارب  ینعی  تسا ،  دنوادخ  وا  دصق  دوش و  یم  دراو  داهج 

 ، تسا یگدنز  ياهعاتم  يویند و  لاوما  وا  هدارا  یلو  دور  یم  داهج 
يونام الا  هل  نکی  مل 

. دوش یمن  شبیصن  هدرک  تین  هک  ار  هچنآ  زج  يزیچ 
دننامه تین ))   )) هک دوش  یم  نشور  ماما  هلمج  نیا  زا  اـمرفب . یهتنم  اـهتین  نیرتهب  هب  ارم  تین  اـهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  ع )  ) داجـس ماـما 
تاجرد هکنیا  يارب  دیامن . یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  ار  نآ  نیرتهب  ع )  ) ماما تسا و  تاجرد  بتارم و  ياراد  نیقی  دننامه  نامیا و 

رد ناسنا  میمـصت  یهاگ  تسا ،  دیلپ  تشز و  تدابع  رد  یمدآ  دـصق  یهاگ  مینک .  یم  رکذ  ترابع  دروم  رد  ار  یلثم  دوش ، نشور  تین 
رد دـیلپ  هدولآ و  تین  اـما  تسا .  تین  نیرتهب  ینعی  رت  یلاـع  رتـبوخ و  تداـبع  رد  یمدآ  تین  یهاـگ  و  تسا ،  تسرد  بوخ و  تداـبع 

لمع هب  تبرق  دصق  هب  ادخ و  يارب  ار  تدابع  دیاب  دهد  ماجنا  حیحـص  تدابع  دهاوخب  هک  یـسک  تسا  ناراکایر  یگدنب  دـننامه  تدابع 
هناراکایر تسا ،  یبوخ  درم  دـنیوگب  وا  هرابرد  مدرم  هکنیا  يارب  نانآ و  راکفا  رد  ذوفن  مدرم و  هجوت  بلج  يارب  رفن  کی  رگا  اما  دروآ ،
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سدقم عرـش  رد  تین  نیا  تسا ،  نانآ  بولق  بلج  مدرم و  هب  وا  هجوت  مامت  درادن و  ادخ  هب  یهجوت  نیرتمک  نطاب  رد  دنک و  یم  تدابع 
: دومرف یم  مدرم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا .  دیلپ  رایسب 

کلمع و طبح  رساخ ! ای  رداغ ، ای  رجاف ، ای  رفاک ، ای  ءامـسا : هعبراب  همایقلا  موی  یعدی  یئارملا  نا  هللااب  كرـش  هناف  ایرلا  اوبنتجاو  هللا  اولقتاف 
(83  ) كرجا لطب 

هب تمایق  رد  راکایر  تسا .  دنوادخ  هب  كرش  ایر  هک  دییامن  بانتجا  ایر  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا  دیامرف : یم  مدرم  هب  مالـسا  یمارگ  ياوشیپ 
لباقم رد  دـش و  لطاب  ترجا  تفر و  نایم  زا  دـش و  طبح  تلمع  راکنایز ! يا  راکم ، يا  رجاف ، يا  رفاک ، يا  دوش : یم  هدـناوخ  مان  راهچ 

 . يرادن یشاداپ  زورما  يا  هداد  ماجنا  ایر  هب  هک  یتادابع 
مومذـم و زین  تادابع  ریغ  رد  يراکایر  هکلب  تسا ،  یتخبدـب  هیام  میقتـسم و  طارـص  زا  فارحنا  بجوم  تدابع  رد  ایر  اهنت  هن  مالـسا  رد 

 . تسا دنسپان 
هناخ نامه  دیامن ، انب  ندیشک  مدرم  خر  هب  يراکایر و  روظنم  هب  ار  يا  هناخ  هک  یسک  دومرف : یم  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

دـنک و هبوت  گرم  زا  لبق  هکنآ  رگم  دور ، یم  منهج  هب  قوط  نامه  اب  دوش و  یم  هدـنکفا  شندرگ  هب  یـشتآ  قوط  تروص  هب  تمایق  رد 
. دربب نایم  زا  دیادزب و  دوخ  لامعا  هحفص  زا  ار  کیرات  هکل  نآ 

(84  ) هناوخال هاهابم  هناریج و  یلع  هنم  هلاطتسا  هیفکی  ام  یلع  الظف  ینبی  لاق  هعمسو :  ءایر  ینبی  فیک  هللا !  لوسر  ای  لیق 
نآ راک  نیا  رد  شفده  دوخ و  جایتحا  يدنمزاین و  زا  شیب  دزاس  یم  هناخ  دومرف : دزاس ؟ یم  ایر  هناخ  هنوگچ  هللا !  لوسر  ای  دـش  ضرع 

. دیامن یشورفرخف  دوخ  ینید  ناردارب  هب  دنک و  يزاورپ  دنلب  ناگیاسمه  ماقم  رد  هک  تسا 
هک یـسک  دناوخب ، زامن  مدرم  هجوت  بلج  يارب  هک  یـسک  رتمومذم ؛ تدابع  رما  رد  تسا و  مومذـم  دراوم  مامت  رد  ایر  تین  هکنآ   ، هجیتن

، دشاب يویند  يدام و  نوئـش  زا  یکی  تدابع  رد  شا  هزیگنا  هک  یـسک  هصالخ  و  دورب ، هللا  تیب  جح  هب  نارگد  راکفا  رد  ذون  هاج و  يارب 
: دومرف هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  تسا ،  هناکرشم  شلمع  لطاب و  شتدابع 

(85) ادحا هبر  هدابعب  كرشیال  احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  وجری  ناک  نمف 
 ، تایح مایا  رد  یگدنز و  نارود  رد  دیاب  دشاب  دونشخ  یضار و  وا  زا  راگدرورپ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  دهاوخ  یم  هک  یسک 

. دهدن رارق  یکیرش  ادخ  يارب  تدابع ،  رما  رد  دهد و  ماجنا  هحلاص  لامعا 
نانآ زا  نیملـسم  هعماج  تیرثکا  هک  يداع ،  نینم  ؤم  تادابع  هزیگنا  هب  هجوت  اـب  ار  نسحا  تین  نسح و  تین  اـی  رتبوخ  تین  بوخ و  تین 

صیخشت ناوت  یم  دنتـسه ، هدوب و  يدودعم  هدع  نامز  رـصع و  ره  رد  هک  یهلا ،  راوگرزب  يایلوا  تادابع  هزیگنا  و  تسا ،  هتفای  لیکـشت 
. داد

یحو ار  فیرـش  نآرق  دراد ، یعقاو  نامیا  ازج  زور  مالـسا و  یمارگ  ربمغیپ  توبن  راگدـیرفآ و  دـنوادخ  هب  هک  يداع  ناملـسم  درف  کـی 
هب يرایـسب  تایآ  رد  دنوادخ  هک  دنیب  یم  دنک و  یم  تقد  ادـخ  باتک  رد  تسا  دـقتعم  نم و  ؤم  نآ  تایوتحم  مامت  هب  دـناد و  یم  ادـخ 

 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هداد و  نادواج  تشهب  هدعو  هحلاص  لامعا  نابحاص  نم و  ؤم  دارفا 
(86  ) تانج مهل  نا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  رشب  و 

دنوادخ گرزب  ياهتمحر  تانج و  زا  تمایق  رد  هک  هدب  هدژم  دـنا  هحلاص  لامعا  ياراد  هدروآ و  نامیا  هک  يدارفا  هب  یمارگ !  ربمغیپ  يا 
. دنرادروخرب

رایـسب یباذع  هداد ،  یعطق  باذع  هدعو  نانآ  هب  هتفگ و  نخـس  ناراکهانگ  زا  دنوادخ  يددعتم  دراوم  عقاوم و  رد  هک  دینیب  یم  نینچمه 
 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  دیدش ،

(87  ) هراجحلا سانلا و  اهدوق  یتلا و  رانلا  اوقتاف  اولعفت  نل  اولعفت و  مل  ناف 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا گنس  مدرم و  نآ  هریگشتآ  هک  یشتآ  دیزیهرپب ، یشتآ  زا  دیسرتب و  یباذع  زا  درب  دیهاوخن  دیرب و  منامرف  رگا  وگب : مدرم  نیا  هب 
تشهب هب  لین  تعاطا ،  زامن و  رد  وا  هزیگنا  اما  دناوخ  یم  زامن  یگدنب  تیدوبع و  هفیظو  ماجنا  یهلا و  رما  تعاطا  يارب  نامیا  اب  درف  نیا 

زیهرپ یهلا  تایهنم  زا  نامیا  اب  ناسنا  نیا  نینچمه  تسا و  هداد  تراـشب  نآ  هب  هار  نینم  ؤم  هدومرف و  هدـعو  دـنوادخ  هک  تسا  ینادواـج 
دنامب نوصم  یهلا  دیدش  باذع  زا  هک  تسا  نآ  لمع  نیا  رد  وا  هزیگنا  ددرگ و  یمن  هانگ  نوماریپ  وا  نامرف  تعاطا  روظنم  هب  دنک و  یم 

قبط حیحـص و  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  تسا و  نسح  بوخ و  ناملـسم  درف  نیا  تین  دوشن . تمایق  ات  هاکناج  يایالب  بئاصم و  راتفرگ  و 
یهلا یمارگ  يایلوا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  یصلاخ  هدارا  نآ  رتوکین  دصق  رتهب و  تین  اما  تسا .  سدقم  عرـش  نیزاوم 

ار ادـخ  نانآ  هکلب  تسین ،  ازج  زور  باذـع  زا  ندـنام  نوصم  ای  تمایق  شاداپ  هب  لین  یلاعت  يراب  تعاطا  رد  نانآ  هزیگنا  دـنراد . لد  رد 
ع)  ) یلع تسا .  راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  تبسن  عیفر  رایـسب  تفرعم  لماک و  نامیا  یگدنب ،  نینچ  ءاشنم  دننک و  یم  تدابع  ادخ  يارب 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  هراب  نیا  رد 
 ( 88  ) کتدبعف هدابعلل  الها  کتدجو  نکل  کتنج  یف  اعمطال  كران و  نم  افوخ  کتدبعام  یهلا 

متـسناد تدابع  هتـسیاش  ارت  هکلب  تسا ،  نادواج  تشهب  هب  لین  روظنم  هب  هن  تسوت و  شتآ  زا  سرت  يارب  هن  نم  یگدنب  تدابع و  ایادخ !
 . مدومن یگدنب  ارت  ور  نیا  زا 

یهاـگآ دـیزم  يارب  هک  تسا  عـقومب  اـجنیا  رد  دـش . نشور  نسحا  نسح و  تین  اـی  رتـبوخ  بوـخ و  تـین  ینعم  داـتفا  ضورعم  هـچنآ  زا 
هک تسا  نآ  صلاخ  حیحـص و  تدابع  دـنیوگ  یم  هصاخ  هماع و  ياملع  زا  یـضعب  هک  دوش  هداد  رکذـت  بلطم  نیا  مرتحم ،  ناگدـنونش 
هب نتفای  تسد  روظنم  هب  تدابع  رگا  نیاربانب  دشابن ، نآ  رد  يرگد  هزیگنا  يراب  ترضح  تعاطا  زا  زج  سب و  دشاب و  دنوادخ  يارب  طقف 

ققحم و ياملع  رتشیب  تسا .  هتفرگن  ماـجنا  نیزاوم  قبط  حیحـص و  تداـبع  نآ  دـشاب  یهلا  باذـع  زا  ندـنام  نوصم  اـی  نادواـج  تشهب 
يدـهم دـمحم  هللا  تیآ  موحرم  ماقم  یلاع  هیقف  گرزب و  همالع  دـنا . هدومن  یقلت  انتعا  لباق  ریغ  تسرداـن و  ار  هیرظن  نیا  سانـش  مالـسا 

: دیوگ یم  نینچ  لوق  نیا  در  رد  تاداعسلا  عماج  باتک  رد  یقارن 
صالخالل فانم  دصقلا  اذه  نا  هنم  امعز  باقعلا  نم  صالخلا  وا  باوثلا  اهلعفب  دصق  اذا  هدابعلا  نالطب  یلا  بهذ  نم  لوق  یلا  غصت  و ال 

نم لوق  اذه  ناف  هناحبس  هللا  هجوال  اهنع  ررضلا  عفد  هسفن و  یلا  عفنلا  بلج  دصق  امنا  کلذ  دصق  نم  نا  هدحو و  هللا  هجو  هدارا  وه  يذلا 
(89) اهتقیقح هینلا و  ینعمب  هل  هفرعمالو  لب  اهیف  سانلا  بتارم  فیلاکتلا و  قئاقحب  هل  هفرعمال 

اب ار  نآ  تسا و  لطاب  دوش  ماجنا  باقع  زا  صالخ  ای  باوث  بلج  دـصق  هب  تدابع  رگا  دراد  نامگ  هک  سک  نآ  هتفگ  هب  هدـن  ارف  شوگ 
تین و يانعم  هکلب  تسین ،  مدرم  تاجرد  بتارم و  فیلاکت و  قیاقح  هب  فراـع  هک  تسا  یـسک  لوق  نیا  دـناد . یم  راـگزاسان  صـالخا 

باذع زا  فوخ  باوث و  هب  دیما  نودـب  تادابع  ماجنا  فیلاکت و  تخانـش  رد  مدرم  توافت  نایب  رد  سپـس  دـناد . یمن  مه  ار  نآ  تقیقح 
: دیوگ یم  نینچ 

ذتی نا  مهتبترم  هیاغو  فوخملاو  وجرملا  الا  یلاعت  هللا  نم  نوفرعیال  مهنال  هیلا  ابرقت  هللا و  هجول  ءاـغتبا  هداـبعلا  مهنم  رذـعتت  ساـنلا  رثکا  و 
هعاطلا هقاقحتسال  یلاعت  هللا  لالجا  هین  یلع  هدابعلا  مهفی  املق  اهباوث  مهسفنا  وبغریو  هنجلا  اورکذتی  اهباقع و  مهـسفنا  اورذحی  رانلا و  اورک 

(90  ) قاطیال امب  افیلکت  ناکل  فلک  ول  اهاطاعتی و  نمع  الظف  هیدوبعلاو 
هب دـیما  دـنناد  یم  هک  ار  نآ  دـنوادخ  زا  ناـنیا  اریز  دـنروذعم ، دـننک  تداـبع  وا  هب  برقت  يارب  هللا و  هجول  ار  ادـخ  هکنیا  زا  مدرم  رتـشیب 
زا ار  دوخ  سفن  دـنوش و  خزود  شتآ  رکذـتم  هک  تسا  نیا  ناـنآ  تداـبع  تعاـطا و  هبترم  نیرتـالاب  تسوا و  باذـع  زا  سرت  تمحر و 

هدع يانثتسا  هب  ناملسم  مدرم  دنیامن . بیغرت  نآ  هب  لین  يارب  ار  شیوخ  سفن  دنـشاب و  نادواج  تشهب  دای  هب  دنراد و  رذحرب  نآ  باقع 
رد هکنآ  هب  دـسر  هچ  دـنمهف ، یمن  شتیدوبع  تعاط و  دـصق  هب  یهلا و  لالجا  تین  هب  ار  تدابع  ینعم  ادـخ  گرزب  يایلوا  زا  يدودـعم 

ناـنآ هدـهع  هب  تقاـط  ناوت و  قوف  فیلکت  دـنیامن ، فـلکم  یفیلکت  نینچ  هب  ار  دارفا  لـیبق  نیا  رگا  دـنهد و  ماـجنا  ار  نآ  لـمع ،  ماـقم 
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 . تسا هدش  هدراذگ 
نیرتگرزب هدیدرگ ،  ناشنرطاخ  فلتخم  تارابع  اب  ررکم و  فیرـش  نآرق  رد  هک  تمایق  دیدش  باذع  زا  سرت  ازج و  زور  باوث  هب  دـیما 

صولخ اب  یفانم  یملع  رظن  زا  نینچنیا  یتین  تسه و  هدوب و  یلاعت  يراب  تایهنم  زا  بانتجا  یهلا و  رماوا  زا  تعاطا  رد  ناناملسم  كرحم 
. دوش یم  ثحب  تمسق  ود  ره  دروم  رد  اجنیا  رد  تسا و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دییءات  دروم  تایاور  رظن  زا  تسین و  تبرق  دصق  و 

ياهزامن هک  دـیامن  یم  تفایرد  وا  دـنزرف  زا  ار  یغلبم  دوش ، یم  ریجا  یفوتم  هدـش  اضق  ياهزامن  ندـناوخ  يارب  یناملـسم  لوا :  تمـسق 
ادخ يارب  ار  اهزامن  دناوت  یم  تسا و  یـشمتم  تبرق  دصق  دـنک  یم  تفایرد  هک  یترجا  هب  هجوت  اب  ریجا  زا  ایآ  دـناوخب . ار  وا  هدـش  توف 

يراجیتسا ثحب  رد  یقثولا  هورع  باتک  رد  همواقم  هللا  یلعا  دیـس  موحرم  دنا و  هداد  ییاهخـساپ  شـسرپ  نیا  هب  اهقف  نایاقآ  دهد ؟ ماجنا 
: دیوگ یم  نینچ  اهباوج  نآ  زا  يا  هراپ  رکذ  زا  سپ 

یلا نایعاد  رطملا  لوزن  هجاحلا و  نا  ثیح  ءاقـستسالا  هولـص  هجاحلا و  هولـص  یفامک  هبرقلا  یعادـب  عاد  هرجـالا  ذـخا  نا  قیقحتلا  نکلو 
هبرقلا عم  هولصلا 

زاـمن دـننامه  تبرق  یعاد  يارب  تسا  رازگزاـمن  یعاد  یفوـتم  هدـش  اـضق  ياـهزامن  يارب  ترجا  نتفرگ  هک  تسا  نیا  بلطم  رد  قـیقحت 
ماجنا تبرق  دصق  هب  ار  اهزامن  هدوب و  رازگزامن  كرحم  ناراب  ندـیراب  تجاح و  تحاص  تجاح  هک  رظن  نیا  زا  ءاقـستسا  زامن  تجاح و 

 . تسا هداد 
تسا رامیب  تخس  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یناوج  دوش . هداد  يرصتخم  حیـضوت  لاثم  ود  نیا  هب  عجار  تسا  مزال  بلطم  ندش  نشور  يارب 

، دناوخ یم  تبرق  دصق  هب  تجاح  زامن  تعکر  ود  دریگ ، یم  وضو  دنک . اعد  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  يافـش  يارب  دهاوخ  یم  شنیدتم  ردام  . 
دـصق هب  ار  تجاح  زامن  ردام  نیا  دهاوخ ؟ یم  ادخ  زا  ار  دـنزرف  يافـش  دـنک و  یم  ضرع  یلاعت  يراب  ترـضح  هب  ار  دوخ  يانمت  سپس 

یمن تجاح  زامن  دوب  یمن  ضیرم  شدـنزرف  رگا  هدوب و  شرامیب  دـنزرف  يافـش  زامن ، ندـناوخ  رد  وا  كرحم  اـما  تسا ،  هدـناوخ  تبرق 
دیآ و یمن  ناراب  دوش ، یم  یلاسکـشخ  یطیحم  رد  زگره . دراد ؟ تافانم  تجاح  زامن  رد  تبرق  دصق  اب  رامیب  يافـش  هزیگنا  ایآ  دـناوخ .
زا مدرم  مامت  دنناد . یم  یهلا  هاگـشیپ  رد  اعد  اقـستسا و  زامن  ار  دوخ  تاجن  هار  اهنت  دنوش و  یم  عقاو  هقیـضم  رد  ددعتم  تاهج  زا  یلاها 

، دنروآ یم  دوخ  اب  ار  راوخریش  لافطا  ناردام  یتح  دنریگ ، یم  شیپ  رد  ارحـص  هار  هنهرب  ياپ  اب  ناوج ،  ریپ و  ریبک ، ریغـص و  درم ، نز و 
یم بلط  تمحر  ناراب  ادخ  هاگرد  زا  دنناوخ و  یم  اقـستسا  زامن  تبرق  دصق  اب  للذـت  عوضخ و  لامک  رد  دـننک و  یم  عامتجا  نابایب  رد 
رگا هدوب و  ناراب  بلط  تداـبع  نیا  رد  ناـشکرحم  یلو  هتفاـی ،  ققحت  صولخ  لاـمک  رد  هدـش و  عقاو  تبرق  دـصق  هب  ناـنیا  زاـمن  دـننک .

صولخ تبرق و  تین  اب  ناراب  بلط  هزیگنا  ایآ  دندناوخ . یمن  اقستسا  زامن  دندمآ و  یمن  نابایب  هب  عضو  نیا  اب  زگره  دوب  یمن  یلاسکشخ 
یفوتم هدش  اضق  ياهزامن  ندناوخ  يارب  ریجا  نتفرگ  ترجا  هک  دیامرفب  دـهاوخ  یم  دیـس  موحرم  زگره . دراد ؟ تافانم  اقـستسا  زامن  رد 

هب ایآ  درادـن . تافانم  تبرق  دـصق  اب  تسا و  یعاد  رب  یعاد  ناراب  بلط  يارب  اقـستسا  زامن  دـنزرف و  يافـش  يارب  ردام  تجاح  زاـمن  ریظن 
یلاسکشخ و باذع  زا  ییاهر  يارب  ایآ  دناوخ ؟ تجاح  زامن  تبرق  دصق  اب  ناوت  یم  يویند  عورـشم  جیاوح  رگید  رامیب و  يافـش  هزیگنا 
هب ندیسر  هزیگنا  هب  یهلا  رما  تعاطا  روظنم  هب  تبرق و  دصق  هب  ار  هیموی  ضیارف  یلو  دناوخ ؟ اقستسا  زامن  ناوت  یم  تمحر  ناراب  هب  لین 

تایآ همه  نیا  سپ  تسا ؟  لطاب  تدابع  دوش  هدناوخ  رگا  و  دناوخ ؟ ناوت  یمن  تمایق  دیدش  باذـع  زا  ییاهر  یهلا و  تمحر  تشهب و 
نآرق تسا ؟  هتفگ  نخـس  راذنا  تراشب و  زا  ینامـسآ  باتک  رد  ردقنیا  دـنوادخ  ارچ  و  تسیچ ؟  يارب  فیرـش  نآرق  رد  دـیعو  هدـعو و 

 : تسا هدومرف  شدنزرف  ییحی  ترضح  رسمه و  ایرکز و  هرابرد  فیرش 
 ( 91  ) نیعشاخ انل  اوناک  ابهر و  ابغر و  اننوعدی  تاریخلا و  یف  نوعراسی  اوناک  مهنا 

ماجنا هلیسو  نیدب  دندناوخ و  یم  للذت  عوشخ و  اب  دیما  میب و  يور  زا  ار  ام  دندوب و  عیرـس  يدج و  تاریخ ،  اه و  یبوخ  ماجنا  رد  نانیا 
. دندومن یم  هفیظو 
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: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد 
(92  ) نینسحملا نم  بیرق  هللا  تمحر  نا  اعمط  افوخ و  هوعدا  و 

ناراکوکین و هورگ  هب  راگدرورپ  تمحر  هکنآ  هچ  تمحر ،  رد  عمط  باذع و  زا  فوخ  دیناوخب ، عمط  يور  زا  فوخ و  يور  زا  ار  ادخ 
 . تسا کیدزن  دنهد  یم  ماجنا  حلاص  لمع  هک  ینامدرم 

زا يرایـسب  ماجنا  زا  ناناملـسم  يدرـسلد  سای و  هیام  خزود  زا  ییاهر  تشهب و  هب  لین  هزیگنا  هب  تبرق و  دـصق  اب  تداـبع  نـالطب  هب  هوفت 
يدیمون سای و  تابجوم  دومن و  يراددوخ  عقاو  فالخ  یملعریغ و  نخس  نینچ  نتفگ  زا  دیاب  تسا و  یمالـسا  ياهتیلاعف  کین و  لامعا 

دـصق تعاطا و  تین  اب  یهلا  رفیک  زا  تاجن  تمایق و  شاداپ  هریگنا  هب  تدابع  ماجنا  یملع  رظن  زا  هکنآ  هجیتن  درواین . مهارف  ار  ناناملـسم 
نایاوشیپ تایاور  رظن  زا  تسا .  یعاد  رب  یعاد  اقستسا  هولص  تجاح و  زامن  دننامه  هماقم  هللا  یلعا  دیس  هدومرف  هب  درادن و  تافانم  تبرق 

رد و  تسا .  عورـشم  حیحـص و  یهلا  باذـع  زا  صالخ  تنج و  هب  یبایتسد  يارب  تبرق و  دـصق  هب  تدابع  ماـجنا  زین  مالـسلا  مهیلع  نید 
مینک و یم  همجرت  ثیدح  نتم  لقن  اب  ار  نیموس  مینک و  یم  رکذ  تسا  مه  هب  هیبش  توافت  رصتخم  اب  ناشنیماضم  هک  ار  تیاور  هس  اجنیا 

ترـضح زا  مود  ثیدح  تسا .  هملک 237 )  ) هغالبلا جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لوا  ثیدح  میهد .  یم  نآ  هرابرد  یحیـضوت  رـصتخم 
نومضم نیا  هب  هک  تسا  ع )   ) قداص ماما  زا  موس  ثیدح  و  تسا ،  هحفص 246 )  ) لوقعلا فحت  باتک  رد  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح 

 : هدمآ
بلط یلاعت  كرابت و  هللا  اودبع  موق  و  دیبعلا ، هدابع  کلتف  افوخ  لجوزع  هللا  اودبع  موق  هثالث :  هدابعلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـعیبا  نع 

(93  ) هدابعلا لضفا  یهو  رارحالا  هدابع  کلتف  هل  ابح  لجوزع  هللا  اودبع  موق  و  ءارجالا ، هدابع  کلتف  باوثلا 
تدابع نیا  دننک ، یم  یگدنب  باذع  سرت  زا  ار  ادخ  یهورگ  دنا : هورگ  هس  یلاعت  يراب  ترضح  ناگدننک  تدابع  دیامرف : یم  ع )  ) ماما
تدابع نیا ،  دـننک و  یم  تدابع  شاداپ ،  هب  یبایتسد  روظنم  هب  ار  ادـخ  یهورگ  تسا .  یلوم  رفیک  سرت  زا  ناشتعاطا  هک  تسا  ناگدرب 

ناـگدازآ و تداـبع  نیا ،  دـننک و  یم  تداـبع  یلاـعت  يراـب  یتـسود  تبحم و  هزیگنا  هب  ار  ادـخ  یهورگ  و  تسا .  ناریگبدزم  ناریجا و 
 . تسا تادابع  نیرتالاب  نیرترب و 

هدومرف رکذ  موس  هورگ  تدابع  فیدر  رد  هدـناوخ و  تدابع  ار  مود  هورگ  لوا و  هورگ  تدابع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  هضحـالم 
نیا دابع  هدومن و  یفرعم  یگدنب  نیرترب  نیرتهب و  دنا  هداد  ماجنا  دنوادخ  یتسود  تبحم و  هزیگنا  هب  هک  ار  موس  هورگ  تدابع  یلو  تسا 

تدابع ناوت  یمن  هک  تسا  عیفر  یلاع و  ردقنآ  موس  هورگ  یگدـنب  هک  تسین  دـیدرت  تسا .  هدـناوخ  رارحا  ناگدازآ و  هورگ  ار  تدابع 
رارق تیدوبع  یگدـنب و  بتارم  نیرت  یلاع  رد  موس  هورگ  یگدـنب  هکنیا  اب  یلو  دومن ، هسیاقم  مود  لوا و  ياههورگ  تیدوبع  اب  ار  ناـنآ 

تیاور و نیا  بجوم  هب  تسا .  هدـناوخن  هناکرـشم  ار  نانآ  لمع  هدومرفن و  یقلت  لطاب  ار  مود  لوا و  ياـههورگ  تداـبع  ع )  ) ماـما دراد 
هب ندیـسر  هزیگنا  هب  یلاعت  يراب  رما  تعاطا  تین  اب  تبرق و  دـصق  هب  یـسک  رگا  هدـمآ  ثیدـح  بتک  رد  هک  اهنیا  ریاظن  يرگد  تاـیاور 

 . تسا هداد  ماجنا  عورشم  حیحص و  یتدابع  دناوخب  زامن  دنک و  تدابع  ار  ادخ  خزود  زا  ییاهر  ای  تشهب 
بسانت هب  يدرف  ره  تدابع  شزرا  تسا و  توافتم  دنهد  یم  ماجنا  هک  یتادابع  رد  مدرم  ياهتین  هک  دش  نشور  دیدرگ  ضورعم  هچنآ  زا 

 . تسوا تین  شزرا 
(94  ) يونام يرما ء  لکل  تاینلاب و  لامعالا  امنا  لاق :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

رظن رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هداد  ماـجنا  هک  یلمع  زا  درف  ره  بیـصن  تسا و  ناـنآ  ياـهتین  عباـت  مدرم  لاـمعا  تسا :  دوـمرف  مرکا  لوـسر 
كرحم هک  یمیمـصت  اب  دارفا  هرمزور  يداع و  لامعا  هکلب  تسا  نانآ  ياهتین  عبات  مدرم  تادابع  اهنت  هن  هک  دـنامن  هتفگاـن  تسا .  هتـشاد 

. دوش یم  هدیجنس  هدومن  راداو  ناشتیلاعف  هب  هدش و  نانآ 
لاقف هللا .  لیبس  یف  اذه  ناکول  هللا  لوسر  ای  اولاقف  هطاشن  هدـلج و  نم  هللا  لوسر  باحـصا  يارف  لجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  رم 
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یف وهف  نیریبک  نیخیش  هیوبا  یلع  یعـسی  جرخ  ناک  نا  هللا و  لیبس  یف  وهف  اراغـص  هدلو  یلع  یعـسی  جرخ  ناک  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
(95  ) ناطیشلا لیبس  یف  وهف  هرخافم  ءایر و  یعسی  جرخ  ناک  نا  هللا و  لیبس  یف  وهف  اهبحی  هسفن  یلع  یعسی  جرخ  ناک  نا  هللا و  لیبس 

نیا دوب  بوخ  هچ  دندرک : ضرع  ترـضح  هب  دـنتفای ، يوق  لاعف و  يدرم  ار  وا  ترـضح  نآ  باحـصا  درک . رذـگ  مرکا  لوسر  رب  يدرم 
یعـس و رگا  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  درک . یم  تیلاعف  وا  يارب  دومن و  یم  فرـصم  ادـخ  هار  رد  دراد  هک  ار  یطاـشن  ورین و  صخش ، 

هار رد  وا  راک  دـشاب  شریپ  ردام  ردـپ و  يارب  وا  لمع  یعـس و  رگا  تسا ،  دـنوادخ  هار  رد  وا  هک  دـشاب  شریغـص  نادـنزرف  يارب  وا  لمع 
راک رگا  اما  تسا .  دنوادخ  يارب  شراک  دشاب  شدوخ  دنموربآ  هنادنمتفارش و  یگدنز  نیمءات  يارب  شلمع  یعـس و  رگا  تسا ،  دنوادخ 

 . تسا ناطیش  يارب  وا  راک  دشاب  نارگد  رب  ندومنرخف  ییراکایر و  لمع  رد  وا  هزیگنا  دیامن و  یم  ششوک  و 
یم ماجنا  هعماج  رد  هک  مه  یلامعا  يداع و  ياـهراک  رد  هکلب  تسا ،  رثوم  ناـشتادابع  رد  طـقف  هن  مدرم  تین  هک  دـییامرف  یم  هضحـالم 

رب درف  ره  لامعا  تسا  رفیک  شاداپ و  زور  هک  تمایق  رد  و  ددرگ ، یم  توافتم  لمع  يونعم  شزرا  تین ،  توافت  اـب  دراد و  رثا  زین  دـنهد 
. دوش یم  هبساحم  تسا  هدومن  لمع  نآ  قبط  رب  هتشاد و  ایند  رد  هک  یتین  ساسا 

(96  ) مهتاین یلع  سانلا  رشحی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دنوش یم  روشحم  ناشتاین  قبط  رب  تمایق ،  رد  مدرم ،  تسا :  هدومرف  ربمغیپ 

 ، یگدنز يداع  روما  رد  هچ  تادابع و  رد  هچ  دـنوادخ ، یـضرم  بوخ و  ياهتین  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  دـش  نایب  هچنآ  عومجم  زا 
: دنک یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دراد و  یبتارم  تاجرد و 

تاینلا نسحا  یلا  یتینب  هتنا  و 
رادروخرب نآ  يایازم  زا  ارم  ناسرب و  تین  تاجرد  نیرتیلاع  هب  ار  نآ  ینعی  نک ،  یهتنم  اهتین  جرادم  نیرترب  نیرتهب و  هب  ارم  تین  اهلاراب !

. امرفب

ِلاَمْعَأْلا ِنَسْحَأ  یَلِإ  یِلَمَعِب  َو  ِتاَّیِّنلا  ِنَسْحَأ  یَلِإ  یِتَّیِنِب  ِهَتْنا  َو   - 5

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یهتنم اهتین  نیرتهب  هب  ارم  تین  ادـنوادخ ! دـنک : یم  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
میدـقت یبلاـطم  لـبق  ینارنخـس  رد  نآ  هب  طوـبرم  تایـصوصخ  و  تـین ))   )) هراـبرد هد .  ناـیاپ  لاـمعا  نیرتـهب  هـب  زین  ارم  لـمع  اـمرفب و 

هک دهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  زا  ع )  ) داجـس ماما  تسا ،  لمع  هرابرد  زورما ، ینارنخـس  عوضوم  دنوادخ  تساوخ  هب  دـیدرگ . ناگدـنونش 
دننامه مدرم  لاـمعا  هک  دوش  یم  نشور  دـیوگ  یم  لاـمعالا  نسحا  هراـبرد  ماـما  هک  هلمج  نیا  زا  دـبای . ناـیاپ  لاـمعا  نیرتهب  هب  شلمع 

نیرت یلاع  نیرتهب و  شلمع  هک  دـنک  یم  تساوخرد  راگدرورپ  زا  ع )  ) ماما دراد و  یبتارم  تاجرد و  يونعم ،  شزرا  رظن  زا  ناشیاهتین ، 
نایم هب  زین  نخـس  نیا  ثحب ،  لالخ  رد  نکل  تسا ،  کین ))  لمع   )) ثحب عوضوم  الوا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دروم  نیا  رد  دشاب . لامعا 

هرابرد دیاب  هک  یبلطم  نیلوا  تسا .  هنوگچ  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دوش و  یم  یهتنم  يدب  هب  هک  یکین  لامعا  هک  دمآ  دهاوخ 
رظن زا  تین ،  رظن  زا  رگا  دـشاب و  قبطنم  سدـقم  عرـش  همانرب  مالـسا و  تنـس  اب  دـیاب  لمع  هک  تسا  نآ  ددرگ  ضورعم  بوخ ))  لمع  ))

مرکم لوسر  زا  یثیدـح  دـیمان . کین ))  لمع   )) ناوت یمن  ار  نآ  الوصا  دـشابن  قبطنم  تنـس  عرـش و  اب  حراوج  تاکرح  رظن  زا  و  راتفگ ،
: دنک یم  نشور  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  هک  هدش  تیاور 

هنـسلا هباصاب  الا  هین  لمع و  لوق و  لبقیال  هینب و  الا  لمع  لوق و  لبقی  لمعلاب و ال  الا  لوق  لـبقی  ـال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
(97)

هکنآ رگم  تسین  لوبقم  یتین  لمع و  نخـس و  و  تین ،  اب  رگم  دوش  یمن  لوبق  ینخـس  لمع و  و  لمع ،  اب  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  ینخس 
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. دشاب تنس  اب  قبطنم 
دیاب تمـسق  هس  نیا  یمامت  و  تین ،  هب  مه  و  ندـب ،  هب  مه  دـشاب ، نابز  هب  مه  دـیاب  مالـسا  سدـقم  نییآ  رد  کین  لمع  ماجنا  نیا  رب  اـنب 

 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  دریگ . ماجنا  مرکا  لوسر  سدقم  میلاعت  مالسا و  عرش  همانرب  اب  قبطنم 
(98) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  تایحلاو  توملا  قلخ  يذلا 

 . تسا رتهب  ناتلمع  امش  زا  کیمادک  دوش  مولعم  ات  دنک  شیامزآ  ار  امش  هکنیا  يارب  تسا  هدیرفآ  ار  تایح  گرم و  دنوادخ 
: دیامرف یم  هیآ  نیا  لیذ  رد  ع )  ) قداص ماما 

(99) المع مکبوصا  نکل  المع  رثکا  ینعی  سیل 
دیامزایب ار  امـش  ادخ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ،  روظنم  لمع ،  رادقم  مجح و  المع )) نسحا   )) دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  هک  دـنوادخ 

ناشلمع مجح  هک  یمدرم  دنرایـسب  هچ  تسا .  رتکیدزن  تقیقح  اب  تباصا  تیعقاو و  باوص و  هب  امـش  زا  کیمادـک  رادرک  دوش  مولعم  ات 
تعفنم دوش و  یم  ناشدیاع  مک  شزرا  اما  دـننک  یم  لمع  رایـسب  لیلق ،  رایـسب  مالـسا  ننـس  هب  ناشییانـشآ  مک و  ناشتفرعم  تسا و  دایز 

نامیا ياراد  نوچ  نکل  دودـحم ، ناشننـس  ضیارف و  تسا و  مک  ناـشلمع  مجح  مدرم ،  زا  یـضعب  سکعرب ،  ددرگ  یم  ناشبیـصن  رتمک 
رد مدرم  هیامرـس  هک  مینادب  دیاب  تساهبنارگ .  هدنزرا و  رایـسب  ناشلیلق  لمع  دـنا  سدـقم  عرـش  نیزاوم  هب  فقاو  صلاخ و  تین  یعقاو و 

 . سدقم هدیدنسپ و  بوخ و  لامعا  نآ  دشاب ، یم  ناشلامعا  نامه  تمایق 
 : تسا هدومرف  ع )  ) يداه ماما 

(100  ) هرخالا یف  مهلامعاب  ایندلا و  یف  مهلاوماب  سانلا 
ناشفیرـش بوخ و  لامعا  اب  تمایق  رد  اما  دنجنـس ، یم  نانآ  یلام  هیامرـس  اب  ار  مدرم  ایند  رد  دـیامرف : یم  ع )  ) یقنلا یلع  ماـما  ترـضح 

رد دنهد  یم  ماجنا  اجنیا  رد  هک  یفیرش  کین و  ياهراک  نآ  زا  دنناوتب  هک  دنرادرب  مدق  يا  هنوگ  هب  ایند  رد  دیاب  دارفا  دنوش . یم  هدیجنس 
. دندرگ دنم  هرهب  دیفتسم و  ترخآ 

(101  ) لمعلا ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکت  ال  ع :)  ) لاقف هظعی  نا  هلاس  لجرل  لاق  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
هب دـیما  هک  شابم  یمدرم  نآ  زا  دومرف : وا  هب  نداد  زردـنا  ماـقم  رد  ع )  ) ماـما دـنک . هظعوم  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  ع )  ) یلع زا  يدرم 

. دنهد ماجنا  يا  هحلاص  لامعا  ایند  رد  هکنیا  نودب  دنشاب  هتشاد  ترخآ  رد  تداعس  يزوریپ و 
تنس اب  دیاب  لمع  هک  تسا  نآ  ددرگ  ضورعم  بوخ ))  لمع   )) هرابرد دیاب  هک  رظن  رد  رت  یلاع  رتهب و  هچ  ره  لمع ،  شزرا  هکنیا  يارب 

الوصا دشابن  قبطنم  تنس  عرش و  اب  حراوج  تاکرح  رظن  زا  و  راتفگ ، رظن  زا  تین ،  رظن  زا  رگا  دشاب و  قبطنم  سدقم  عرش  همانرب  مالسا و 
هللا لوسر  لاق  دنک : یم  نشور  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  هک  هدش  تیاور  مرکم  لوسر  زا  یثیدـح  دـیمان . کین ))  لمع   )) ناوت یمن  ار  نآ 

(102  ) هنسلا هباصاب  الا  هین  لمع و  لوق و  لبقی  هینبالا و ال  لمع  لوق و  لبقیال  لمعلاب و  الا  لوق  لبقی  ال  هلآ :  هیلع و 
هکنآ رگم  تسین  لوبقم  یتین  لمع و  نخـس و  و  تین ،  اب  رگم  دوش  یمن  لوبق  ینخـس  لمع و  و  لمع ،  اب  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  ینخس 

. دشاب تنس  اب  قبطنم 
قبطنم دیاب  تمسق  هس  نیا  یمامت  و  تین ،  هب  مه  و  ندب ،  هب  مه  دشاب ، نابز  هب  مه  دیاب  مالسا  سدقم  نییآ  رد  کین  لمع  ماجنا  نیاربانب 

 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  دریگ . ماجنا  مرکا  لوسر  سدقم  میلاعت  مالسا و  عرش  همانرب  اب 
(103) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  تایحلا  تاوملا و  قلخ  يذلا 

دیامزایب ار  امـش  ادخ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ،  روظنم  لمع ،  رادقم  مجح و  المع )) نسحا  : )) دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  هک  دنوادخ 
ناشلمع مجح  هک  یمدرم  دنرایـسب  هچ  تسا .  رتکیدزن  تقیقح  اب  تباصا  تیعقاو و  باوص و  هب  امـش  زا  کیمادـک  رادرک  دوش  مولعم  ات 

تعفنم دوش و  یم  ناشدیاع  مک  شزرا  اما  دـننک  یم  لمع  رایـسب  لیلق ،  رایـسب  مالـسا  ننـس  هب  ناشییانـشآ  مک و  ناشتفرعم  تسا و  دایز 
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نامیا ياراد  نوچ  نکل  دودـحم ، ناشننـس  ضیارف و  تسا و  مک  ناـشلقع  مجح  مدرم ،  زا  یـضعب  سکعرب ،  ددرگ . یم  ناشبیـصن  رتمک 
رد مدرم  هیامرـس  هک  مینادب  دیاب  تساهبنارگ .  هدنزرا و  رایـسب  ناشلیلق  لمع  دـنا  سدـقم  عرـش  نیزاوم  هب  فقاو  صلاخ و  تین  یعقاو و 

 . سدقم هدیدنسپ و  بوخ و  لامعا  نآ  دشاب ، یم  ناشلامعا  نامه  تمایق 
 : تسا هدومرف  ع )  ) يداه ماما 

(104  ) هرخالا یف  مهلامعاب  ایندلا و  یف  مهللاوماب  سانلا 
ناشفیرـش بوخ و  لامعا  اب  تمایق  رد  اما  دنجنـس ، یم  نانآ  یلام  هیامرـس  اب  ار  مدرم  ایند  رد  دـیامرف : یم  ع )  ) یقنلا یلع  ماـما  ترـضح 

رد دنهد  یم  ماجنا  اجنیا  رد  هک  یفیرش  کین و  ياهراک  نآ  زا  دنناوتب  هک  دنرادرب  مدق  يا  هنوگ  هب  ایند  رد  دیاب  دارفا  دنوش . یم  هدیجنس 
. دندرگ دنم  هرهب  دیفتسم و  ترخآ 

(105  ) لمعلا ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکتال  ع :)  ) لاقف هظعی  نا  هلاس  لجرل  لاق  مالسلا  یلع  نع 
دیما هک  شابم  یمدرم  نآ  زا  دومرف : وا  هب  نداد  زردـنا  ماقم  رد  ع )  ) ماما دـنک . هظعوم  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  ع )  ) یلع ماما  زا  يدرم 

. دنهد ماجنا  يا  هحلاص  لامعا  ایند  رد  هکنیا  نودب  دنشاب  هتشاد  ترخآ  رد  تداعس  يزوریپ و  هب 
رب مدـق  هنوگچ  یگدـنز  رد  هک  دـنیامرف  هجوت  دوش و  نشور  مرتحم  ناگدنونـش  رظن  رد  رت  یلاع  رتهب و  هچ  ره  لمع ،  شزرا  هکنیا  يارب 

: دوش یم  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یتیاور  دننارذگ  یم  ار  دوخ  فیرش  رمع  یتیفیک  هچ  اب  دنراد و  یم 
دعب هبحـصی  الو  ائیـش  هیطعی  الو  ربقلا  جلی  یتح  هعم  قلطنی  لیلخ  مهنم  و  هلام ،  کلذف  هلاس  امب  هعتمی  نم  مهنم  ءالخا : هثالث  مکدحال  نا 
ناک نا  اریخ و  ناک  نا  هلمع  کلذـف  کقرافم  تسلو  تبهذ  ثیح  کـعم  بهاذ  اـنا  هللا  و  لوقی :  لـیلخ  مهنم  و  هبیرق ،  کـئلواف  کـلذ 

(106 .) ارش
داـس و یم  دـنم  هرهب  تیاهـشهاوخ  زا  ارت  هک  یتـسود  نآ  یکی  دراد : دوـجو  تسود  هس  امـش  زا  کـی  ره  يارب  هدوـمرف :  مـظعم  لوـسر 
ات تسا  هارمه  مدـقمه و  وـت  اـب  هک  تسا  نآ  رگید  تـسود  تسوـت ،  ییاراد  تـسود ،  نآ  دـشوپ و  یم  قـقحت  هماـج  ارت  ياـه  هتـساوخ 
نآ دـیامن و  یم  تبحاـصم  وت  اـب  هن  دـهد و  یم  يزیچ  وت  هب  هن  دوش ، یم  ادـج  وت  زا  نفد  زا  سپ  يوش و  دراو  ربق  هناـخ  هب  هک  یماـگنه 
هب دیوگ  یم  لمع  دیامرف : یم  ترضح  تسام .  لمع  هک  تسا  یقیفر  نآ  دنام و  یم  ناسنا  هارمه  موس  تسود  اما  دنـشاب . یم  وت  يابرقا 

. دنسپان رش و  لعف  هاوخ  دشاب و  ریخ  بوخ و  لمع  هاوخ  موش ،  یمن  ادج  وت  زا  زگره  میآ و  یم  وت  اب  نم  يورب  اج  ره  مسق !  ادخ 
 . تسام اب  تمایق  ملاع  رد  تسام ،  هارمه  خزرب  ملاع  رد  دوش ، یمن  ادج  ام  زا  یلو  دوش  یم  رداص  ام  زا  ایند  رد  ام  لامعا  نیاربانب 

تمایق نیگنس  باذع  هب  دنار و  یم  منهج  هب  ار  ام  دشاب  دب  رگا  درب و  یم  تداعس  تشهب  هب  ار  ام  دشاب  بوخ  رگا  هک  تسا  لامعا  نامه 
دییوگب و تسار  هک :  دننک  هیصوت  رگیدکی  هب  دنناوت  یم  همه  تسا ،  ناسآ  ندز  حیحص  فرح  نتفگ و  بوخ  نخـس  دزاس . یم  بذعم 

ياهراتفگ هک  نانخـس  لیبق  نیا  زا  و  دییامن ، تیاعر  ار  ناگیاسمه  قح  دینک ، ظفح  ار  مدرم  قوقح  دییامن ، تلادـع  دیـشاب و  راکتـسرد 
نآ فالخرب  رگا  دـشاب و  قبطنم  شنخـس  اب  وا  راتفر  هک  دراد  شزرا  نآ  هدـنیوگ  زا  ینامز  اهفرح  نیا  اـما  تسا .  كاـپ  رهاـط و  بیط و 
. دنک یم  مهارف  ار  یمدآ  باذع  هنیمز  تسا  فلاخم  نآ  اب  لمع  هک  راتفگ  نآ  یهاگ  هکلب  درادن ، يونعم  شزرا  نخس  نآ  اهنت  هن  دشاب 
یم لمع  نآ  هب  ناشدوخ  دندز  یم  فرح  هک  ینامز  هک  دوب  نیمه  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  لوسر  گرزب  تازایتما  زا  یکی 
نیا رد  مشاب .  هدومنن  راـتفر  نآ  قبط  رب  ـالبق  مدوخ  میوگب و  ار  يزیچ  هک  منآ  زا  رتگرزب  نم  دـیامرف : یم  یثیدـح  رد  ع )  ) یلع دـندرک .

 : تسا يا  هیآ  فیرش  نآرق  رد  دروم 
(107  ) هعفری حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعصی  هیلا 

دوعـص ادخ  يوس  هب  هملک  نیا  تسا ،  دیحوت  هبیط  هملک  لوا  هجرد  رد  رهاط  هزیکاپ و  نانخـس  دنک ، یم  دوعـص  ادخ  يوس  هب  بیط  ملک 
رد اما  دیامن  ملکت  دیحوت  هب  دیوگب و  هللا ))  الا  هلا  ال   )) نابز هب  یسک  رگا  تسا .  يدیحوت  هحلاص  لامعا  نآ  هدنهد  دوعص  اما  دنک ، یم 
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دوعـص ادخ  يوس  هب  ار  هبیط  هملک  نآ  دناوت  یمن  هناکرـشم  لمع  نیا  تسوا و  لوق  فالخ  رب  وا  لمع  دـنک  راتفر  هناکرـشم  لمع ،  ماقم 
فورعم و هب  رما  مزال ،  تارکذت  اجب ، ياهزردنا  کین ،  نانخـس  یگمه  هللا ))  الا  هلا  ال   )) زا ریغ  دنادرگ . یلاعت  يراب  لوبق  دروم  دهد و 

قبطنم هدنیوگ  لمع  اب  دیاب  کین  تاملک  اما  تسا ،  كاپ  سدـقم و  يا  هملک  کی  ره  دنـشاب و  یم  بیط  ملک  همه  همه و  رکنم ، زا  یهن 
فالخرب رگا  و  دـیامنب ، یهلا  سدـقا  تاذ  لوبق  دروم  دربب و  الاب  یلاعت  قح  يوس  هب  ار  سدـقم  تاـملک  نآ  هدـنیوگ ،  لاـمعا  اـت  دـشاب 

: دومرف هک  تسا  ع )  ) رقاب ماما  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  دسرب . دوخ  سدقم  ماقم  نآ  هب  دناوت  یمن  هبیط  هملک  نآ  دشاب ،
هلوق عفر  هلمعب  هلوق  قدـص  مدآ و  نبا  لاق  اذاف  هبذـکیوا .  هقدـصی  لمع  نم  اقادـصم  لوق  لکل  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

(108) رانلا یف  هب  يوه  ثیبخ و  لمع  یلع  هلوق  در  هلوق  هلمع  فلاخو  لاق  اذا  و  لجوزع ،  یلاعت  هللا  یلا  هلمعب 
رگا دیامن . یم  بیذکت  ای  دنک  یم  قیدصت  ار  لوق  نآ  هک  تسا  لمع  زا  یقادـصم  يا  هتفگ  یلوق و  ره  يارب  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

دور و یم  الاب  شلمع  هلیسو  هب  وا  لوق  دشاب ، قبطنم  شا  هتفگ  اب  شلمع  دوش و  قدصم  وا  راتفر  رد  وا  راتفگ  دیوگب و  ینخس  مدآ  دنزرف 
رد وا  هدولآ  ثیبخ و  لمع  دوش و  یم  در  شراتفگ  دشاب ، شلمع  فالخرب  وا  هتفگ  دیوگب و  ینخس  رگا  یلو  دسر ، یم  یهلا  هاگـشیپ  هب 

هدنیوگ يارب  ندرک  ملکت  بوخ  نخس  هب  و  نتفگ ،  اهنت  تسا ،  هداعلا  قوف  تیمها  ياراد  لمع  نیاربانب ،  دنادرگ . یم  شنوگنرس  شتآ 
: دیامرف یم  ادخ  تسا .  فیرش  نآرق  زا  يا  هیآ  لولدم  دوش  یم  طابنتسا  ثیدح  زا  دروم  نیا  رد  هک  یبلطم  درادن . يونعم  هجیتن  نآ 

(109  ) هعفری حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعصی  هیلا 
دوش یم  نآ  تعفر  بجوم  درب و  یم  الاب  ار  نآ  هک  يزیچ  نآ  اما  دـنک ، یم  دوعـص  وا  يوس  هب  دور و  یم  ادـخ  دزن  بیط  كاـپ و  نخس 

دشاب هتفگ  فالخرب  رگا  درب و  یم  الاب  عیفر  ماقم  هب  ار  نخس  نآ  دشاب  كاپ  نخس ،  دننامه  لمع ،  رگا  تسا ،  نآ  نخـس  هدنیوگ  لمع 
مدرم هب  دیابن  دیوگ  یم  دیوگ ، یم  غورد  لمع  یلو  تفگ  تسار  دیاب  دیوگ  یم  دـش . دـهاوخن  هضرع  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  هب  هتفگ  نآ 

اب نوچ  دنمدوس  تارکذت  حـیاصن و  نیا  دـنک . یم  تبیغ  دـنز و  یم  تمهت  المع  شدوخ  اما  درک  تبیغ  ناناملـسم  زا  دـیابن  دز و  تمهت 
یمرب لمع  اـب  هتفگ  نآ  دوش . یم  نوگنرـس  خزود  شتآ  رد  ددرگ و  یم  رب  لـمع  اـب  هتفگ  نآ  دـیامرف  یم  ربمغیپ  تسین ،  قبطنم  شلمع 

رارق مرتحم  ناگدنونش  هجوت  دروم  هک  دور  یم  دیما  تسا و  عقومب  اجنیا  رد  يا  هتکن  رکذت  دوش . یم  نوگنرـس  خزود  شتآ  رد  ددرگ و 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  نکل  ددرگ  یم  دـنوادخ  دزن  نآ  لماع  تیبوبحم  هیام  تسا و  یلاعت  يراب  ترـضح  یـضرم  هحلاص  لاـمعا  دریگ .

نامیا و اب  دارفا  دیآ ، یم  شیپ  دراد  يرتشیب  تیبوبحم  ادخ  دزن  هک  يرت  هتـسیاش  لمع  یلو  دهد  یم  ماجنا  ار  یحلاص  لمع  ناسنا  یهاگ 
لمع همادا  هب  سپس  دنورب و  تسا  رتبوبحم  ادخ  دزن  هک  يراک  ماجنا  یپ  زا  دنیوگ و  كرت  اتقوم  ار  حلاص  لمع  نآ  هک  تسا  رتهب  هجوتم 

هب زاین  یناملـسم  فاوط ،  نیب  رد  تسا و  فاوط  لاـح  رد  يدرف  رگا  هک  هدـمآ  فلتخم  تاریبعت  اـب  تیاور  دـنچ  دـندرگرب . دوخ  حـلاص 
رد دـیامن ، يروف  کمک  يانمت  وا  زا  فاوط ،  نیح  رد  دـیآ و  یم  يو  دزن  هب  وا  زا  دادمتـسا  يارب  دراد و  هدـننک  فاوط  صخـش  کمک 

دورب ناملسم  ردارب  نآ  تجاح  ءاضق  یپ  زا  دنک و  كرت  ار  فاوط  هدننک  فاوط  هک  هداد  روتـسد  اررکم  مالـسلا  هیلع  ماما  يدروم  نینچ 
وا درک و  لح  ار  ناناملـسم  لکـشم  هکنآ  زا  دعب  تسا ،  رتشیب  حلاص  لمع  نآ  شاداپ  زا  شرجا  رتبوبحم و  ادخ  دزن  وا  تجاح  ءاضق  اریز 
زا دوصقم  دیاش  هک  تسا .  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یتیاور  اجنیا  رد  دـهد . همادا  دوخ  فاوط  هب  ددرگرب و  دومن  داشلد  ار 

: دشاب نیمه  نآ 
المع هللادنع  مکمظعا  نا  المع و  مکنسحا  لجوزع  هللا  یلا  مکبحا  نا  لوقی  ناک  لاق :  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هزمحیبلا  نع 

(110  ) هبغر هللا  دنع  امیف  مکمظعا 
هک دینادب  اما  تسا ،  رت  هدیدنسپ  ناشراتفر  رتوکین و  ناشلمع  هک  دنتسه  یناسک  دنوادخ  دزن  امش  نیرتبوبحم  دیامرف : یم  ع )  ) داجس ماما 
رد هک  دننک  یم  تبقارم  رتشیب  یلمع  هب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  یهلا  هاگشیپ  رد  امش  نیرتگرزب  لمع و  ماقم  رد  ادخ  دزن  رد  امش  مظعا 

. دهد یم  رتدایز  تیمها  نآ  هب  ادخ  تسا و  رتشیب  تبغر  دروم  ادخ  دزن 
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دزن وا  مغ  مه و  عفر  نوچ  دش ، رکذ  دنک  یم  دادمتـسا  وا  زا  هک  رگید  یناملـسم  هدننک و  فاوط  صخـش  دروم  رد  هک  یلاثم  رد  نیاربانب 
راـک دورب  ناملـسم  نآ  تجاـح  ندروآرب  یپ  زا  دـنک و  كرت  ار  فاوط  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ،  رتـالاب  فاوـط  همادا  زا  دـنوادخ 
شیپ يرتمهم  رما  رگا  هک  دنامن  هتفگان  دیامن . بلج  دوخ  هب  تبـسن  دـنوادخ  زا  ار  يرتشیب  ياضر  تسا  هتـسناوت  هداد و  ماجنا  يرتگرزب 

زا یتیاور  ددرگ . طوقس  راچد  دوش و  راگدرورپ  دورطم  مه  وا  بوخ  لمع  تسا  نکمم  دومنن  انتعا  نآ  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  نآ  دمآ و 
: دیامرف یم  ترضح  نآ  تسا ،  مالسا  زا  لبق  نارود  رد  لیئارسا  ینب  دابع  زا  یکی  هب  طوبرم  هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما 

ناقتنی امه  اکید و  اذـخا  دـق  نییبص  نیمالغب  رـصب  ذا  هتدابع  یف  وه  یلـصی و  وه  انیبف  لیئارـسا  ینب  یف  هللا  دـبعی  کسان  خیـش  لجر  ناک 
(111  ) ضرالا هب  تخاسف  يدبعب  یخیس  نا  ضرالا  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  کلذ  نع  امههنی  ملو  هدابعلا  نم  هیف  وهام  یلع  لبقاف  هشیر 

نیب رد  عقاوم  زا  یکی  رد  دومن . یم  تدابع  ار  ادـخ  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  یـسدقم  درمریپ  هتـشذگ  رد  هک  دومرف  یم  ع )  ) قداص ماـما 
یم دایرف  سورخ  دـننک و  یم  ار  وا  لاب  رپ و  دـنا و  هتفرگ  ار  یـسورخ  كدوک  ود  هک  دـید  درک و  هاگن  تشاد  لاغتـشا  تداـبع  هب  هکنیا 
عنم اوران  لمع  نیا  زا  ار  كدوک  ود  نآ  و  دومنن ، هجوت  مهم  رما  نیا  هب  داد ، همادا  دوخ  تداـبع  هب  ناـنچمه  دـباع  درمریپ  نیا  یلو  دـنز ،

. درب ورف  دوخ  رد  ار  وا  نیمز  ربب و  ورف  دوخ  رد  ار  ریپ  درم  نیا  هک  داتسرف  یحو  نیمز  هب  دومن و  تازاجم  ار  وا  دنوادخ  درکن .
دناوت یم  هنوگچ  دراد و  تیمها  دح  هچ  ات  ایند  رد  هحلاص  لامعا  رابخا ، تایآ و  بجوم  هب  هک  دیدرگ  نشور  دـش  نایب  اجنیا  ات  هچنآ  زا 

. دشخب ییاهر  کلاهم  باذع و  زا  تمایق  هصرع  رد  ار  یمدآ 
هنوگچ تسیچ و  رتبوخ  بوخ و  راک  ای  نسحا  نسح و  لمع  هک  دوش  هداد  حیـضوت  دیاب  ع )  ) داجـس ماما  مالک  ندـش  نشور  يارب  کنیا 

ماما ثیدـح  رد  صلاخ  تین  تسا و  تین  صولخ  رتبوخ  لمع  بوخ و  لمع  طرـش  نیرت  یـساسا  ناـمگ  یب  داد . ماـجنا  ار  نآ  ناوت  یم 
 : هدومرف تسا و  هدش  نایب  یهاتوک  هلمج  اب  ع )  ) قداص

(112  ) یلاعت هللا  الا  دحا  هیلع  دمحی ك  نا  دیرت  يذلا ال  صلاخلا  لمعلاو 
، دیامن دیجمت  نیسحت و  دیوگ و  ساپـس  ارت  ادخ  زا  ریغ  يدحا  هک  یـشابن  عقوتم  نآ  ماجنا  رد  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  دیامرف  یم  ماما 
، راگدرورپ دـیامن  تدابع  وا  رما  تعاطا  يارب  دـشاب و  ادـخ  هجوتم  طقف  طقف و  دوش و  عطقنم  قولخم  همه  زا  تدابع  رد  یـسک  رگا  سپ 

. دهد یم  شاداپ  هدننک  لمع  هب  دریذپ و  یم  ار  صلاخ  لمع  نآ 
همرکب هلبقیف  یل  صلاخ  اذه  لوقی  ذـئنیحف  هیلا  قلخلا  نع  عطقنی  یتح  هتدابع  قح  ادـباع هللا  دـبعلا  نوکیال  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(113)
همه زا  ددرگ و  عطقنم  قولخم  عیمج  زا  ات  دنک  تدابع  ار  يادـخ  دـیاب  هکنانچ  یگتـسیاشب و  دـناوت  یمن  هدـنب  دـیامرف : یم  ع )  ) رقاب ماما 

هب زین  نم  هتفرگ و  ماجنا  نم  روظنم  هب  تسا و  نم  يارب  صلاخ  لمع ،  نیا  دیامرف : یم  دـنوادخ  عقوم  نیا  رد  دـیامن ، یـشوپ  مشچ  مدرم 
 . مهد یم  شاداپ  مریذپ و  یم  ار  نآ  دوخ  مرک 

تمحر هب  لین  نطاب ،  رد  وا  هزیگنا  هک  یتروص  رد  دیامن  هماقا  یلاعت  يراب  رما  تعاطا  يارب  تبرق و  دـصق  هب  ار  زامن  یناملـسم  رگا  سپ 
یهلا رفیک  شاداپ و  هب  هدننک  تدابع  رگا  اما  تسا .  نسح  بوخ و  یتدابع  نینچ  دشاب  تمایق  دـیدش  باذـع  زا  ندـنام  نوصم  ای  يدـبا 
یمارگ يایلوا  تسا و  نسحا  رتبوخ و  تدابع  نیا  دشاب  هتـشاد  اپ  هب  تیهولا  ماقم  میظعت  يرازگرکـش و  يارب  طقف  ار  زامن  هتـشادن و  رظن 

ناگدنونـش هجوت  لامک  دروم  تسا  مزال  هک  يا  هتکن  دنداد . یم  ماجنا  روظنم  نیدب  ار  اهتدابع  دندوب و  یـصولخ  نینچ  ناهاوخ  دنوادخ 
تین صولخ  ای  لمع  لصا  اما  تسا  لکشم  ندروآ  اج  هب  هناصلاخ  لمع  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  ار  نآ  هراومه  دریگ و  رارق 

. رتلکشم یسب  ندومن  تظفاحم  رمع  نایاپ  ات  یناگدنز و  مایا  لوط  رد  ار  لمع  رد 
(114  ) لمعلا نم  دشا  صلخی  یتح  لمعلا  یلع  ءاقبالا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

ار زامن  صلاخ  تین  اب  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسا .  رتلکـشم  لمع  دوخ  زا  تین  صولخ  ياقبا  لـمع و  نتـشادهاگن  یقاـب  دـیامرف : یم  ماـما 
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نسح هک  دوش  یم  دجـسم  دراو  یمرتحم  صخـش  زامن  نیب  دنناوخ ، یم  راگدرورپ  هب  هجوت  اب  ار  نآ  تعکر  ود  ای  کی  دننک و  یم  زاغآ 
ار هنینامط  دیازفا ، یم  دوخ  بحتـسم  راکذا  رب  وا  عقوم  نیا  رد  دراذـگ . یم  رثا  يو  یگدـنز  نوئـش  عیمج  رد  رازگزامن  هب  تبـسن  وا  رظن 
هب ار  مرتحم  درم  نآ  هجوت  لامعا ،  نیا  اب  ات  دیامن  یم  داجیا  یتارییغت  دوخ  هولـص  یگنوگچ  رد  هکنیا  هصالخ  دـهد و  یم  یلمع  تیمها 
 ، هدرک ادـیپ  ایر  هبنج  هدـش و  هدولآ  شرگد  مین  هدـناوخ و  تین  صولخ  اب  ار  زامن  زا  یمین  صخـش  نیا  دـنک . بلج  دوخ  یکاپ  یبوخ و 
زا یهاگ  تسا .  رت  تخـس  رتلکـشم و  لمع  دوخ  زا  لـمع  رد  تین  صولخ  نداد  همدا  دـیوگ : یم  ع )  ) قداـص ماـما  هک  تسا  بلطم  نیا 

رایـسب هیامرـس  دورن  نایم  زا  دنامب و  ظوفحم  لامعا  نآ  رگا  هک  دنهد  یم  ماجنا  دوخ  یگدـنز  مایا  رد  يا  هتـسیاش  لامعا  دارفا ، تاقوا ، 
ثعاب هک  دـنوش  یم  یگرزب  ناهانگ  بکترم  کین  لامعا  نآ  زا  سپ  اهناسنا  زا  يرایـسب  هناتخبدـب  اما  دوب . دـهاوخ  تماـیق  يارب  یگرزب 

ار گرزب  تارطخ  نیا  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  مالسا  يایلوا  درب . یم  نایم  زا  ار  هدیدنـسپ  ياهراک  نآ  ددرگ و  یم  نانآ  بوخ  لامعا  طبح 
. دندرک یم  هاگآ  ناشلامعا  طوقس  زا  ار  ناناملسم  دنداد و  یم  رکذت 

لاق نم  هنجلا و  یف  هرجـش  اهب  هل  هللا  سرغ  هللا ))  ناحبـس   )) لاـق نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
هللا سرغ  ربکا )) هللا   )) لاق نم  هنجلا و  یف  هرجش  اهب  هل  هللا  سرغ  هللا ))  الا  هلا  ال   )) لاق نم  هنجلا و  یف  هرجـش  اهب  هل  هللا  سرغ  هللادمحلا  ))

انارین اهیلع  اولـسرت  نا  مکایا  نکلو  معن ،  لاق  ریثکل . هنجلا  یف  انرجـش  نا  هللا !  لوسر  ای  شیرق :  نم  لجر  لاقف  هنجلا .  یف  هرجـش  اـهب  هل 
(115) اهوقرحتف

 : هدومرف هک  تسا  هدومن  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رقاب  ماما 
يارب تشهب  رد  دنوادخ  هللادمحلا ))   )) دیوگب سک  ره  دنک ، یم  سرغ  یتخرد  تشهب  رد  وا  يارب  ادخ  هللا ))  ناحبس   )) دیوگب سک  ره 

(( ربکا هللا   )) دیوگب سک  ره  دنک ، یم  سرغ  یتخرد  وا  يارب  تشهب  رد  دنوادخ  هللا ))  الا  هلا  ال   )) دیوگب سک  ره  دناشن ، یم  یتخرد  وا 
هللا الا  هلا  الو  هللادمحلا  هللا و  ناحبـس   )) رکذ دیامرفب : دـهاوخ  یم  یمارگ  لوسر  عقاو  رد  دـناشن . یم  یتخرد  وا  يارب  تشهب  رد  دـنوادخ 

يارب ار  یتـخرد  دـناوت  یم  نآ  هناـگراهچ  راـکذا  زا  کـی  ره  ینعی  نآ  هلمج  ره  هک  تسا  تمیق  نارگ  دنمـشزرا و  ردـقنآ  ربـکا )) هللاو 
ام ناتخرد  سپ  هللا !  لوسر  ای  درک  ضرع  دوب  رضاح  رضحم  رد  هک  شیرق  دارفا  زا  یکی  دیامن . سرغ  تشهب  رد  یهلا  رما  هب  نآ  هدنیوگ 
یپ زا  ار  یشتآ  هکنیا  زا  دیزیهزپب  نکلو  تسا  رایـسب  یلب  دومرف : ترـضح  مییوگ .  یم  ار  رکذ  نیا  رایـسب  ام  اریز  تسا  رایـسب  تشهب  رد 

هب هکنیا  ات  دنک  یم  نایب  ار  مرکا  لوسر  هتفگ  ع )  ) رقاب ماما  اجنیا  رد  دـنک . دوبان  دـشکب و  شتآ  هب  ار  اهتخرد  نآ  هک  دتـسرفب  راکذا  نیا 
 . مییامنن شدوبان  میتسرفن و  یشتآ  نآ  سپ  زا  ام  رگا  اما  تسا  مهم  ندومن  حیبست  نتفگ و  ادخ  رکذ  هک  دنامهفب  نینم  ؤم 

رد یـسک  هاگره  دوش . دراو  خزرب  ملاع  هب  درذـگب و  ایند  زرم  زا  تداعـس  اب  یمدآ  هک  تسا  نیا  مالـسا  سدـقم  نییآ  رد  تداعـس  رایعم 
دعب ملاع  هب  دوخ  اب  دنک و  يرادهاگن  گرم  هظحل  ات  ار  اهنآ  دناوتب  دهد و  ماجنا  تین  صولخ  اب  ار  يا  هحلاص  لامعا  دوخ  یگدنز  لوط 
مایا هدـنامیقاب  رد  ار  نآ  تسناوتن  یلو  داد  ماجنا  صولخ  اب  ار  یبوخ  لامعا  رگا  اـما  تسا ،  دنمتداعـس  یناـسنا  درف ، نیا  دربب  شتاـیح  زا 
دقاف هک  دوش  یم  دراو  رشحم  هنحـص  هب  یلاح  رد  دور و  یم  ایند  زا  تسدیهت  تخبدب و  کین ،  لامعا  نآ  همه  اب  دنک  تظفاحم  یگدنز 

تارطخ هک  تسا  هدـنامهف  مدرم  هب  هدومن و  نایب  یتیاور  نمـض  رد  ار  بلطم  نیا  ع )  ) یلع تسا .  شخب  تاجن  لماوع  هتـسیاش و  لامعا 
. دنک یم  دیدهت  ار  لمع  لصا  هک  تسا  یتارطخ  زا  شیب  لمع  صولخ  هدننک  دوبان 

و اصلخم ، ناکام  الا  ءایر  هلک  لمعلاو  هب ،  لمع  ام  الا  هجح  هلک  ملعلا  و  ملعلا ،  عقاوم  الا  لـهج  اـهلک  ایندـلا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
(116  ) هل متخی  امب  دبعلا  رظنی  یتح  رطخ  یلع  صالخالا 

 ، میـشاب هدش  ملاع  اهنآ  هب  هک  يدراوم  عضاوم و  الا  تسا  هتخانـشان  لوهجم و  ام  يارب  ایند  نوئـش  عیمج  دـیامرف : یم  نینم  ؤملا  ریما  ماما 
هدش لمع  نآ  قبط  رب  هک  یملع  نآ  رگم  دنک ، یم  جاجتحا  ام  اب  تمایق  رد  ملع  نآ  اب  تسا و  تجح  ادخ  يارب  ادخ  ام و  نیب  اهملع  مامت 

: دیامرف یم  نآ  زا  سپ  دشاب ، هدش  عقاو  ریمـض  یکاپ  تین و  صولخ  اب  هک  ییاهنآ  رگم  تسا ،  ییامندوخ  ایر و  امامت  ام  لامعا  و  دـشاب ،
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یم نایاپ  شرمع  دوش و  یم  متخ  شعـضو  هنوگچ  هک  دـنیبب  ناسنا  هک  يزور  اـت  دـنک  یم  دـیدهت  گرزب  يرطخ  ار  لـمع  رد  صـالخا 
. دریذپ

دهد یم  قوس  یتخبدب  هار  هب  ار  ام  نانچنآ  دنک و  یم  هدولآ  ار  ام  سدقم  كاپ و  رایـسب  لامعا  يدنـسپدوخ  یهاوخدوخ و  سح  یهاگ 
لقن ع )  ) رقاب ماما  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  یثیدـح  میوش .  یم  رفیک  باذـع و  راچد  کین  ياهراک  نآ  زا  شاداپ  تفایرد  ياج  هب  هک 

شدیاع يدایز  عفن  ددنب  راک  هب  المع  ار  ثیدح  نیا  دوشن و  هدولآ  هک  دنک  تبقارم  ناسنا  رگا  تسامنهار و  هدنزومآ و  رایـسب  هک  هدـش 
قح ریـسم  زا  اـت  دنجنـسب  ار  نآ  داـعبا  دـنیامرف و  تقد  ثیدـح  نیا  رد  یگمه  هک  میاـمن  یم  هیـصوت  مرتـحم  ناگدنونـش  هب  ددرگ و  یم 

نینیدتم زا  يا  هدع  دییامرفب  ضرف  ددرگ : ثیدح  مهف  هنیمز  هک  دوش  هدروآ  یلثم  دـیاب  ثیدـح  نیا  رکذ  زا  لبق  نکل  دـندرگن ، فرحنم 
نارازگزامن نآ  زا  یکی  دنسانش . یم  یبوخب  مه  ار  رگیدکی  دننک و  یم  تعامج  هماقا  دیامن و  یم  تکرش  زامن  تاعاس  رد  يدجسم  رد 

هدولآ یلام  ناـهانگ  هب  شنماد  دومن و  یم  بسک  بوخ  مه  هدرک و  تداـبع  یکین  هب  مه  هک  هدوب  یلمعلا  حیحـص  فیرـش  بساـک  درم 
شبسک هیامرس  درذگ ، یم  وا  يرامیب  رب  هام  نیدنچ  دتفا ، یم  لزنم  هشوگ  هب  ددرگ ، یم  جلف  دوش ، یم  هتکـس  راچد  اقافتا  درم  نیا  دوبن .

یم ار  شا  هزاغم  دور ، یم  تسد  زا  شا  هیامرـس  دوش ، یمن  نامرد  شیرامیب  دنک ، یم  فرـص  یگدـنز  جراخم  نیمءات  اوادـم و  يارب  ار 
رانک رد  رفن  کی  برغم  زامن  زا  دعب  یبش  درذگ . یم  دـماشیپ  نیا  زا  یلاس  ود  دـتفا ، یم  هناخ  هشوگ  رد  تخبدـب  تسدـیهت و  دـشورف و 

دجسم هب  رگید  ما و  هدیدن  ار  وا  تسا  یتدم  هن ،  دیوگ  یم  يراد ؟  ینالف  زا  ربخ  هک  دسرپ  یم  دنک و  یم  تبحص  وا  اب  هتسشن  یناملسم 
هتفر تسد  زا  شیتسه  مامت  هداتفا ،  لزنم  هشوگ  هب  هدش و  جلف  هتکس  هضراع  رثا  رب  وا  ریخ ، دهد  یم  باوج  هتفر ؟  رفس  هب  ایآ  دیآ ، یمن 

هب مرتحم  درم  نیا  روطچ  هک  دوش  یم  رثءاتم  رایـسب  دروخ ، یم  ناکت  هدونـش  تسا .  لطعم  شتیب  لها  شدوخ و  هیموی  ناـن  يارب  نـالا  و 
هـضحالم لباق  کمک  دورب و  وا  هناخ  هب  بش  همین  يدحا  عالطا  نودب  هنامرحم و  هک  دریگ  یم  میمـصت  هدش ،  راچد  راب  تقر  عضو  نیا 
يرادـقم دـنک ، یم  تکرح  یبش  دـیامنن . یفرعم  وا  هداوناخ  دارفا  ای  رامیب  صخـش  نآ  هب  ار  شدوخ  یتح  هک  ییاـج  اـت  دـیامنب  وا  هب  يا 

لها دـنز ، یم  رد  دور ، یم  وا  هناخ  رد  هب  بش  همین  دـشک ، یم  رـس  هب  ییابع  دراد ، یمرب  دوخ  اب  دـقن  لوپ  هضحالم  لباق  یغلبم  سنج و 
تعرس هب  وا  دیتسیک ، امش  هک  دنک  یم  زاب  ار  رد  نز  ددنب . یم  ار  رد  دهد و  یم  ار  غلبم  نآ  سنج و  رادقم  نآ  دیآ ، یم  رد  مد  هب  شتیب 

مه هدرک و  ناسحا  مه  اریز  دشاب  شخب  تاجن  وا  يارب  دناوت  یم  اعقاو  صولخ ،  همه  نیا  اب  گرزب ،  هیامرـس  نیا  دور . یم  درذگ و  یم 
دماشیپ کی  یتدـم  نتـشذگ  زا  دـعب  هناتخبدـب  اـما  تسا .  هدوب  تیمیمـص  صولخ و  كاـپ و  تین  اـب  شناـسحا  هدومنن و  یفرعم  ار  دوخ 

، درذـگ یم  هام  هس  الثم  دـهد ، یم  تسد  زا  دوب  هدرک  هریخذ  لمع  نیا  رد  هک  ار  يورخا  رجا  زا  هچنآ  مامت  درم  نیا  هک  دوش  یم  يداح 
هب دنک و  یم  تبحص  هتفر  هدز  هتکـس  تسود  نآ  هناخ  رد  هب  بش  همین  هک  رازگتمدخ  درم  نیا  اب  یـسک  يدجـسم  رد  ای  رازاب  رد  يزور 
هب یسک  هداتفا و  لزنم  هشوگ  هب  هتشگ و  جلف  هدش و  هتکـس  راچد  مرتحم  نیدتم  راوگرزب  بساک  درم  نآ  هک  يرادربخ  ایآ  دیوگ : یم  وا 
رد رگید  یسک  درذگ  یم  هام  کی  زاب  ما .  هتفر  شغارس  هب  مراد و  ربخ  یلب  دیوگ : یم  درم  نیا  دیراد . ربخ  امـش  ایآ  دور ، یمن  وا  غارس 

یـسک دـیوگ  یم  زاب  درم  نیا  تسا ؟  لزنم  هشوگ  رد  هدـش و  جـلف  هک  يرادربخ  مرتحم  درم  نآ  زا  اـیآ  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  رگد  ییاـج 
: دیوگ یم  زاب  درم  نیا  تسا ؟  لزنم  هشوگ  رد  هدش و  جلف  هک  يراد  ربخ  مرتحم  درم  نآ  زا  ایآ  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  رگد  ییاج  رد  رگید 

شاداپ مامت  دـیوگ و  یم  ار  هلمج  دـنچ  نیا  ما .  هتفر  شغارـس  هب  مه  بش  همین  و  ما ،  هدرک  کمک  ما  هتفر  شرادـید  هب  مراد ،  ربخ  یلب 
. دنک یم  ادیپ  رفیک  قاقحتسا  دور و  یم  داب  رب  لمع  نآ 

: دیونشب تقد  اب  ار  ثیدح  کنیا 
بتکف هل  کیرش  هدحو ال  هقفن هللا  قفنی  هلـصب و  لجرلا  لصی  لاق  لمعلا .  نم  دشا  لمعلا  یلع  ءاقبالا  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  رفعجیبلا  نع 

(117) ءایر هل  بتکت  یحمتف و  اهرکذی  مث  هینالع .  هل  بتکت  یحمتف و  اهرکذی  مث  ارس  هل 
رادید هب  هنامرحم  هک  ناملـسم  ناسنا  کی  دیامرف : یم  يوار  تسا .  لمع  دوه  زا  رتلکـشم  کین  لمع  رب  اقبا  هک  دیامرف  یم  ع )  ) رقاب ماما 
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هنایفخم نوچ  وا  لمع  نیا  دیامن ، یم  تدعاسم  دنک و  یم  قافنا  وا  هب  راگدرورپ  صلاخ  دـصق  هب  ادـخ و  يارب  دور و  یم  ناملـسم  کی 
نیا درذگ ، یمن  يدنچ  دراد . گرزب  رایسب  رایسب  رجا  يرس  تدابع  دوش و  یم  هتـشون  شلمع  همان  رد  يرـس  تدابع  کی  ناونع  هب  هدوب 

 . مدومن یگدیـسر  وا  هب  مدرک و  رادید  صخـش  نآ  زا  نم  دیوگ : یم  يرگد  هب  درب و  یم  مان  دوخ  قافنا  تمدـخ و  زا  هدـننک  قافنا  درم 
یمن يدـنچ  ادـعب  دوش . یم  هتـشون  هینالع  نآ ،  ياج  هب  دور و  یم  نایم  زا  لمع  دور  یم  نایم  زا  ندوب  يرـس  هبنج  راهظا ، نیا  هجیتن  رد 

یم ار  وا  هدرپ  متفر ،  مه  يرـس  متفر و  وا  لزنم  رد  هب  وا  هب  یگدیـسر  يارب  بش  همین  نم  هک  دـنک  یم  تبحـص  يرگد  اب  زاب  هک  درذـگ 
رفیک و ایر ، لمع  دوش و  یم  هتـشون  وا  يارب  ینلع  يایر  لمع  يرـس  هناصلاخ  لمع  ياـج  هب  ءاـیر : هل  بتکتف  درب ، یم  ار  وا  يوربآ  درد ،

. دراد تازاجم 
هظحل ات  لکـشم و  تین  صولخ  اـب  نسحا  لـمع  نسح و  لـمع  نداد  ماـجنا  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  ینارنخـس  نیا  ثحب  عومجم  زا 

رسیم نکمم و  یهلا  سدقا  تاذ  زا  دادمتـسا  اب  اهنت  مهم  رما  نیا  رد  نامیا  اب  دارفا  قیفوت  تسا .  رتلکـشم  ندومن  يرادهاگن  ار  نآ  گرم 
یهلا هاگشیپ  زا  ار  تساوخرد  نیا  دوب  ینارنخس  نیا  ثحب  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  يا  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما   . تسا

 : تسا هدومن 
لامعالا نسحا  یلا  یلمعب  و 

لامک نایاش  هدنزومآ و  یـسرد  ترـضح  نآ  ناوریپ  يارب  هاتوک  ترابع  نیا  امرف . یهتنم  لامعا  نیرتوکین  نیرتهب و  هب  ارم  لمع  اهلا ! راب 
يرای اب  هچ  دننک ، بلط  يرای  شسدقا  تاذ  زا  دنیامن و  راصنتسا  ادخ  زا  لمع ،  نیرتهب  يارب  داجـس  ماما  دننامه  دیاب  نانآ  تسا و  هجوت 

. دومن تظفاحم  اهنآ  زا  رمع  نایاپ  ات  داد و  ماجنا  صولخ  اب  ار  کین  ياهراک  ناوت  یم  وا 

 . یِّنِم َدَسَف  اَم  َکِتَرْدُقِب  ْحِلْصَتْسا  َو  یِنیِقَی ،  َكَدْنِع  اَمِب  ْحِّحَص  َو  یِتَّیِن ،  َکِفْطُلِب  ْرِّفَو  َّمُهَّللا  - 6

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
مزال لوا  هلمج  ریـسفت  همجرت و  زا  شیپ  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادـخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  هلمج  هس  نیا 

زا یضعب  فطل .))   )) هملک رگد  نآ  و  رفو ))  )) هملک یکی  دوش : هداد  يرـصتخم  حیـضوت  هدمآ  ترابع  نیا  رد  هک  هملک  ود  هرابرد  تسا 
یم یهاگ  تسا .  رفو ))  )) لـعف هلمج ،  نآ  زا  يدـعتم ،  ياـنعم  هب  مه  دوش و  یم  هدرب  راـک  هب  مزـال  ياـنعم  هب  مه  برع  تغل  رد  لاـعفا 

هتممتا و  )) يا هت ))  رفو   )) دنیوگ یم  یهاگ  و  دیسر ، دوخ  مامت  لامک و  دح  هب  زیچ  نالف  لمک :))  مت و   )) ینعی یشلا ء )) رفو   )) دنیوگ
هاگـشیپ زا  ماما  هدمآ و  يدعتم  يانعم  هب  ع )  ) داجـس ترـضح  ياعد  رد  هملک  نیا  مدومن .  لیمکت  میمتت و  ار  زیچ  نالف  ینعی  هتلمکا ،)) 

تاـهج زا  تین  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  اـجنیا  رد  اـمرفب . لـماک  ماـت و  دوخ  فطل  هب  ارم  تین  اراـگدرورپ ! هک :  دـیامن  یم  تساوـخرد  یهلا 
نیا رد  دـنوادخ ، تساوخ  هب  دـشاب . هتـشاد  یبـتارم  تاـجرد و  يدـعب  ره  رد  دـناوت  یم  تسا و  ثحب  لـباق  نوگاـنوگ  داـعبا  فـلتخم و 

. دوش یم  هداد  حیضوت  اهنآ  زا  يا  هراپ  ینارنخس 
يارب یلاثم  نییوغل ،  بلغا  تغل ،  بتک  رد  تسا .  تظفاحم ))  تنایص و   )) ینعم نآ  تسا و  هدمآ  مه  رگید  ییانعم  هب  رفو ))  )) هملک اما 

. دومن تسارح  تشاد و  ظوفحم  نوصم و  رطخ ، زا  ار  وا  فرش  وربآ و  ضرع و  ینالف  هضرع :))  رفو   )) دنیوگ یم  دنا ، هدروآ  ینعم  نیا 
تین میمتت  لیمکت و  ماما  دارم  تسا  نکمم  هدومن ،  تیانع  تساوخرد  دنوادخ  زا  هدروآ و  ار  رقو ))  )) هملک ع )  ) داجس ماما  هک  اجنیا  رد 

وگتفگ و دروـم  لـیمکت ،  میمتت و  هئلـسم  ثحب  نیا  رد  اـما  دـشاب . تین  تنایـص  تظاـفح و  شترـضح  دارم  تسا  نکمم  هکناـنچ  دـشاب 
(( ارادم قفر و   )) يانعم یکی  تسا :  بسانتم  يانعم  ود  ياراد  هدمآ ،  اعد  هلمج  نیا  رد  هک  مه  فطل ))   )) هملک دریگ . یم  رارق  یـسررب 

تین امرفب و  تیانع  راگدرورپ ! دـنک : ضرع  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـهاوخ  یم  ییوگ  ع )  ) ماما تسا .  قیقد ))  قیقر و   )) ياـنعم رگید ، نآ  و 
تین اراگدرورپ ! تسا :  نیا  شرگد  يانعم  کی  یهد .  رارق  جنر  هقیـضم و  رد  ارم  هکنیا  هن  ارادـم ، قفر و  اب  اما  امنب ، لیمکت  میمتت و  ارم 
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میلعت ار  تین  لیمکت  میمتت و  ینعی  سدـقم  فدـه  نآ  نم  دوجو  رد  یناهنپ  قیقد و  حیحـص و  فرـصت  کی  اب  ینعی  نادرگ ،  لـماک  ارم 
هب یهلا  درم  کی  ریمـض  رد  هک  تسا  یکاپ  صولخ و  سدـقم  تلاـح  نآ  تین ،  میمتت  لـیمکت و  هناـشن  نیلوا  اـمرفب . اـطع  نم  هب  اـمنب و 

، دش هداد  حیـضوت  هتـشذگ  رد  هک  یحرـش  هب  تسا .  دیفتـسم  رادروخرب و  رتشیب  لامک  زا  دشاب  رتصلاخ  تین  نآ  ردق  ره  دیآ ، یم  دوجو 
هب هک  دشاب  نآ  لمع  نیا  رد  وا  ینطاب  هزیگنا  اما  دناوخب  زامن  یلاعت  يراب  رما  زا  تعاطا  روظنم  هب  تبرق و  دصق  هب  رگا  ناملسم  درف  کی 

دیدـش باذـع  زا  هکنآ  ای  دـسرب  تسا  هدومرف  هدـعو  نینم  ؤم  هب  هداد و  ربخ  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یتشهب  رد  دـبای و  تسد  یهلا  هدـعو 
زا ندنام  نوصم  ای  تمحر  هب  لین  زامن  رد  وا  كرحم  اما  دوش  یم  ماجنا  وا  زا  تعاطا  روظنم  هب  ادخ و  يارب  وا  لمع  دـبای ، ییاهر  تمایق 
اریز تسین ،  مامت  لماک و  تین  اما  تسا ،  حیحـص  سدـقم  عرـش  رد  یهلا و  هاگرد  رد  تداـبع  نیا  تین و  نینچنیا  تسا .  خزود  باذـع 
یتین نآ  لماک ،  مات و  تین  اما  دـنک . یم  تدابع  دراد و  رظن  رد  ار  باذـع  زا  سرت  تمحر و  هب  لین  دوخ  نطاـب  رد  ناـمیا  اـب  ناـسنا  نیا 
يادا دنک و  تدابع  يرازگرکش  يارب  طقف  طقف و  ار  ادخ  هکلب  دیامنن  باقع  باوث و  يونعم  لئاسم  ریـسا  ار  دوخ  هجو  چیه  هب  هک  تسا 

باذع و زا  ندنام  نوصم  ای  باوث و  هب  لین  يارب  ار  ادـخ  هکنآ  هن  دـنک  تدابع  ادـخ  يارب  ار  ادـخ  ینعی  ادـخ ، لباقم  رد  یگدـنب  هفیظو 
هس هک  هدوب ،  قداص  ماما  و  ع ،)  ) نیـسح ترـضح  نینم ،  ؤملاریما  دننامه  ماقم  یلاع  نادرم  نهذ  رد  هک  ییانعم  نیا  دنک . تدابع  تمقن 

ار ادخ  ادخ ، مارتحا  هب  هتشاد و  دوجو  ینعم  نیمه  هب  سدقم  تین  مه  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  رد  دش ، رکذ  البق  هراب  نیا  رد  نانآ  زا  تیاور 
يارب ار  ادخ  مرادن  لیم  دومرف : یم  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ثیدح ،  رد  دنک . یم  تدابع 
یهلا سدقا  تاذ  باقع  باذع و  سرت  زا  ار  ادـخ  مرادـن  لیم  نینچمه  منک ،  یگدـنب  تداعـس  تشهب  هب  لین  تعفنم و  روظنم  دوصقم و 

 ، عقوم نیا  رد  مشاب .  ناگدرب  دننام  ات  منک  تدابع 
؟  هدبعت ملف  لیق 

؟ دینک یم  تدابع  يا  هزیگنا  هچ  هب  ار  ادخ  امش  سپ  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب 
(118  ) هماعنا یلع و  هیدایاب  هلها  وه  امل  لاق : 

لومـشم ارم  هداد و  نم  هب  هک  ییاـهتمعن  يارب  منک ،  یم  تداـبع  تسا  شتـسرپ  یگدـنب و  هتـسیاش  راوازـس و  وا  هکنیا  يارب  ار  ادـخ  نم 
لماک و تین  تیفیک  نیا  هب  تدابع  تین  تسا و  تادابع  نیرت  یلاع  نیرتهب و  نینچنیا :  یتدابع  تسا .  هدومرف  دوخ  نوگانوگ  ياهـضیف 

 : تسا هتفگ  هتساوخ و  ادخ  زا  داجس  ماما  هک  یتین  نامه  تسا ،  مامت 
اب دارفا  هک  تسا  نیا  تین  لامک  تیمامت و  راـثآ  زا  رگید  یکی  اـمرفب . لـیمکت  میمتت و  ارم  تین  دوخ  تمحر  تفار و  هب  دوخ و  فطل  هب 
رثا رب  یلو  دنشاب  هتشاد  ریمـض  رد  ار  ناراکوکین  اب  يرایمه  ینمت و  نینچمه  ار و  ادخ  هار  نیدهاجم  اب  يرایمه  يراکمه و  يانمت  نامیا 

هکنیا نودب  دزاس و  یم  دـنم  هرهب  یهلا  شاداپ  زا  ار  شبحاص  یـسدقم  تین  نینچ  دـنیامن . يرای  ار  نانآ  لمع  دـنناوتن  يرامیب  ای  یناوتان 
نیموصعم همئا  مرکا و  لوسر  زا  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  ددرگ . یم  رادروخرب  یلاعت  يراب  رجا  زا  دشاب  هدرک  یتمحز  جنر و  لمحت 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلع 
فیک اولاق : انعم  اوناک  الا  اطوبه  طبهن  ادوعـص و ال  دعـصنال  ایداو و  دصقنال  اماوقا  هنیدملا  یف  انکرت  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(119  ) مهتاین لاق :  اودهشی ؟ مل  انعم و  نونوکی 
زا میور و  یمن  الاب  يدنلب  چیه  زا  مییامیپ و  یمن  ار  ییداو  چـیه  نونکا  مه  میا ،  هتفگ  كرت  ار  یناسک  هنیدـم  رد  ام  دومرف : مرکا  لوسر 
هب دومرف : دنرادن ؟ روضح  هکنآ  اب  دنتـسه  ام  اب  هنوگچ  هللا :  لوسر  ای  دش  ضرع  دنتـسه . ام  اب  نانآ  هکنآ  الا  میور  یمن  نییاپ  یتسپ  چیه 

دوخ تین  رد  یلو  دنضیرم  لزنم  رد  ینعی  دنتسه ، ام  اب  دوخ  ياهتین  اب  نانآ  دومرف  دننک . یم  یهارمه  ار  ام  تسا  نانآ  لد  رد  هک  ییاهتین 
. دیامرف یم  اطع  نانآ  هب  دیامن  یم  تیانع  رگیدکی  هارمه  نیدهاجم  هب  هک  یشاداپ  ریظن  يرجا  دنوادخ  دنشاب و  ام  اب  هک  دندنموزرآ 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع
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هیلع هل  لاقف  کئادـعا .  هب  كرـصن  ام  اندـهاش  ناک  انالف  یخا  نا  تددو  هباحـصا :  ضعب  هل  لاق  دـق  لـمجلا و  باحـصاب  هللا  هرفظا  اـمل 
ءاسنلا ماحرا  لاجرلا و  بالـصا  یف  ماوقا  اذـه  انرکـسع  یف  اندهـش  دـقل  اندهـش و  دـقف  لاق :  معن .  لاقف :  انعم ؟ کـیخا  يوهءا  مالـسلا : 

(120  ) نامیالا مهب  يوقی  نامزلا و  مهب  فعریس 
هک متـشاد  تسود  تفگ :  ترـضح  نآ  باحـصا  ناتـسود و  زا  یکی  دومن ، زوریپ  لمج  باحـصا  رب  ار  ع )  ) یلع دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ 

لیامتم ام  هب  وت  تسود  ایآ  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دش . یم  امش  هب  دنوادخ  يرای  امش و  يزوریپ  رظان  دوب و  یم  اجنیا  رد  مردارب  نالف 
نیا رد  رـضاح  دهاش و  نامباحـصا  رگید  دننامه  دراد  هک  یتین  نیا  اب  وا  دومرف : ترـضح  یلب .  تفگ :  دراد ؟ ار  ام  يزوریپ  تین  تسا و 

ناردام ماحرا  رد  ناردپ و  بالصا  رد  نونکا  مه  یناسک  هکلب  امش  تسود  طقف  هن  تسا ،  هتشاد  تکرـش  لمج  گنج  رد  هدوب و  هکرعم 
شاک يا  هک  دننک  یم  وزرآ  لد  رد  دنونش و  یم  ار  لمج  يایاضق  غولب ،  دح  رس  هب  ندیسر  تدالو و  زا  سپ  اما  دنا  هدماین  ایند  هب  دنا و 
نانآ شاداپ  دـننامه  نم و  باحـصا  رجا  زا  زین  ار  نانآ  دـنوادخ ، میدومن ،  یم  هفیظو  يادا  میدوب و  یم  نینم  ؤملا  ریما  باکر  رد  مه  اـم 

. دیامن یم  رادروخرب 
 ( 121  ) هبر نم  هیلع  هقدص  همون  ناکو  يونام  هل  بتک  حبصا  یتح  هانیع  هتبلغف  لیللا  نم  یلصی  موقی  نا  يونی  وه  هشارف و  یتا  نم 

یهلا گرزب  تنـس  نیا  دزیخرب و  بش  زاـمن  عقوم  هب  هک  دـشاب  نیا  شتین  رد  دورب و  دوخ  باوختخر  هب  سک  ره  دومرف : یم  مرکا  لوسر 
شتین یناسنا  نینچ  لمع  همان  رد  هک  دومرف  یم  مرکا  لوسر  دش ، حبص  ات  درب  ورف  ار  وا  باوخ  درک و  هبلغ  وا  رب  وا  مشچ  اما  دراد  اپ  رب  ار 

هک دراد  يا  هقدـص  باوـث  تین  نیا  اـب  وا  باوـخ  دوـمرف : هوـالعب  و  دراد ، رجا  هدـناوخ  بش  هلفاـن  هک  یـسک  دـننامه  دوـش و  یم  هتـشون 
. دیامن یم  تیانع  وا  هب  راگدرورپ 

تداعس روما  هب  تبـسن  دراد  ریمـض  رد  هک  یتین  لامک  تبـسن  هب  ار  یمدآ  دنوادخ  هک  تسا  نآ  تین  لیمکت  میمتت و  راثآ  زا  رگید  یکی 
، رادب قفوم  شناد  نتفرگارف  ملع و  لیـصحت  رد  ارم  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  یـسک  دراد . یم  قفوم  دیوم و  دیفم  شخب و 

تسا لماک  مات و  لیصحت ،  رد  شتین  هک  سک  نآ  دراد ، لمع  لیصحت  رد  هک  تسا  یمیمـصت  تین و  اب  بسانتم  وا  هب  یلاعت  يراب  قیفوت 
نامه بسانت  هب  ملع  لیـصحت  رد  شتیقفوم  تسا  یمیمـصت  نینچ  دقاف  هک  سک  نآ  ددرگ و  یم  رادروخرب  یلاعت  يراب  گرزب  قیفوت  زا 

 . تسا مامتان  دودحم و  تین 
(122  .) هیطعلا هللا  نم  نوکت  هینلا  ردق  یلع  لاق :  مالسلا  هیلع  ایلع  نا 

. دیامرف یم  تیانع  نآ  بحاص  هب  تین  رادقم  هب  ار  قیفوت  هیطع  دنوادخ ، تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
(123  .) قیفوتلا هدما  هتین  تنسح  نم  مالسلا :  هیلع  هنع  و 

. دوب دهاوخ  وا  راکددم  راگدرورپ  قیفوت  دراد  بوخ  تین  هک  یسک  تسا :  هدومرف  نینچمه  و 
نوعلا هنع  رصق  هتین  ترـصق  نم  هللا و  نوع  مت  هتین  تحـص  نمف  مهتاین  ردق  یلع  دابعلا  نوع  هللا  ردق  امنا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

(124) رصق يذلا  ردقب 
دراد لماک  حیحـص و  تین  هک  یـسک  تسا ،  نانآ  تاین  رادقم  قفو  رب  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  يرای  يرادـقم  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما 

دـشاب و یم  هاتوک  مک و  وا  يارب  مه  راگدرورپ  يرای  دراد  هاتوک  تین  هک  یـسک  اما  دوب . دـهاوخ  لماک  وا  هب  تبـسن  مه  دـنوادخ  يرای 
 . تسا هداد  ماجنا  نتشیوخ  تین  رد  هدنب  نآ  دوخ  هک  تسا  یهاتوک  تبسن  هب  دنوادخ  يرای  یهاتوک  نیا  تبسن 

داجس ماما  تسا .  یلاعت  يراب  ترضح  هدرتسگ  عیـسو و  ياهـشاداپ  زا  نآ  بحاص  يدنم  هرهب  تین ،  میمتت  لیمکت و  راثآ  زا  رگید  یکی 
: دیوگ یم  تسا .  هدومن  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  هیداجس  هفیحص  مهن  ياعد  رد  ار  میظع  تیقفوم  نیا  (ع )

یتح ال کباوث  تابجوم  یف  انتنـسلا  تاجهل  اننیعا و  تاحمل  انئاضعا و  تاکرح  انبولق و  تاسمه  لعجا  هلآ و  دـمحم و  یلع  لـصف  مهللا 
(125  ) کباقع اهب  بجوتسن  هیس  انل  یقبت  ءازج ك و ال  اهب  قحتسن  هنسح  انتوفت 
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ياه هتفگ  و  ام ، ياهندز  مهرب  مشچ  ام ، ياضعا  تاکرح  ام ، ياهلد  تارطاخ  هک  نک  نانچنآ  تسرفب و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  اهلا ! راب 
شاداپ رجا و  قاقحتـسا  هیام  هک  یبوخ  راک  چیه  هکنانچ  دـشاب ، وت  شاداپ  تمحر و  بلج  هیام  هک  دـتفا  نایرج  هب  يروما  رد  ام  ياهنابز 

ار ناسنا  دناوت  یم  نینچنیا  یلماک  كاپ و  تین  دنامن . یقاب  ام  يارب  تسوت  باقع  بجوتـسم  هک  یهانگ  چـیه  دوشن و  توف  ام  زا  تسوت 
. دیامن ظوفحم  نوصم و  اوران  ياه  هشیدنا  تشز و  لامعا  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  وا  دراد و  هزنم  كاپ و  نطاب  رهاظ و  تاهج  عیمج  رد 

یف هینلا هللا  صیلختب  تاروظحملا  سجاوه  نم  بلقلا  همالس  نال  میلـسلا  بلقلا  بحاص  هقداصلا  هینلا  بحاص  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
(126  ) میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونبال  لام و  عفنی  موی ال  یلاعت :  هللا  لاق  اهلک . رومالا 

تشز و تارطاخ  زا  بلق  ندـنام  ملاس  اریز  تسا  میلـس  بلق  بحاـص  دراد  كاـپ  هناـقداص و  تین  هک  یـسک  هدومرف :  ع )  ) قداـص ماـما 
هب دالوا  لام و  تمایق ،  رد  هک  هدمآ  نآرق  سدقم  باتک  رد  دشاب و  ادخ  يارب  نوئش  عیمج  رد  ام  تین  هک  تسا  نیا  هب  اوران  ياه  هشیدنا 

تمایق گرزب  باذـع  تارطخ و  زا  ار  نانآ  دوش و  اهناسنا  تاجن  بجوم  دـناوت  یم  هک  تسا  میلـس  بلق  اهنت  دـنناسر ، یمن  یعفن  یمدآ 
. دشخب ییاهر 

دنتفایرد یمارگ  ناگدنونش  تسا و  عیفر  دح  هچ  ات  زورما  ثحب  رد  ع )  ) داجـس ماما  مالک  لوا  هلمج  هک  دیدرگ  نشور  دش  نایب  هچنآ  زا 
. دشخب ییاهر  تمایق  گرزب  باذع  تارطخ و  زا  ایند  رد  ار  دارفا  دناوت  یم  تین  میمت  لیمکت و  هک 

دنتفایرد یمارگ  ناگدنونش  تسا و  عیفر  دح  هچ  ات  زورما  ثحب  رد  ع )  ) داجـس ماما  مالک  لوا  هلمج  هک  دیدرگ  نشور  دش  نایب  هچنآ  زا 
تاجن يراگتسر و  بجوم  تمایق  رد  دراد و  نوصم  باوصان  ياهراک  تارطخ و  زا  ایند  رد  ار  دارفا  دناوت  یم  تین  میمصت  لیمکت و  هک 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  ینارنخس ،  نیا  ثحب  عوضوم  مود  هلمج  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ددرگ . نانآ 

ینیقی كدنع  امب  ححص  و 
 : هلمج حرش  همجرت و  رد  امرف . لیمکت  تسوت  سدقا  تاذ  هطاحا  رد  تردق  ملع و  زا  هچنآ  اب  ارم  نیقی  اهلاراب !

نیقیلا لضفا  ینیقی  لعجاو 
زا يا  هراپ  راصتخا  هب  زین  اجنیا  رد  دـش و  هداد  حیـضوت  مالـسا  رد  نیقی  تلزنم  ردـق و  هب  عجار  تایاور ،  تاـیآ و  یـضعب  زا  هدافتـسا  اـب 

: دوش یم  رکذ  تایاور 
(127  ) هللا امه  ولاساف  هیفاعلا  نیقیلا و  نم  اریخ  ائیش  ایندلا  یف  وتوی  مل  سانلا  نا  الا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

زا ار  تمعن  ود  نآ  هراومه  سپ  دـنا  هدـشن  رادروخرب  تیفاـع  نیقی و  زا  رتـهب  يزیچ  زا  اـیند  مدرم  هک  دیـشاب  هاـگآ  دوـمرف : مرکا  لوـسر 
. دییامن تساوخرد  دنوادخ 

(128  ) ناقیالا نسح  نامیالا  لضفا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
دجاو دنشاب  نیقی  ياراد  نامیا  اب  دارفا  رگا  ینعی  تسا ،  نینم  ؤم  نیقی  نسح  نامیا ،  بتارم  نیرتالاب  نیرترب و  دیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما 

. دنا نامیا  ماقم  نیرت  یلاع 
(129  ) نیقیلا نم  زعا  یش ء  نم  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

یلـصفم ثیدـح  نمـض  تسین .  نامیا  بتارم  هب  تبـسن  نینم  ؤم  نیقی  زا  رتردـقنارگ  رتزیزع و  يزیچ  چـیه  دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما 
: درک لا  ؤس  نیما  لیئربج  زا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدمآ 
(130  ) هاری هناک  هللااب  لمعی  نقوملا  لاق :  نیقیلا .  ریسفت  امف 

یم تدابع  ار  ادخ  دـنا  نیقی  ياراد  هک  يدارفا  تفگ :  خـساپ  رد  لیئربج  تسیچ .  نیقی  ریـسفت  هک  درک  لا  ؤس  لیئربج  زا  یمارگ  ربمغیپ 
ایند نیب  تسا .  نانآ  دوهـشم  ناشگرزب  دوبعم  دننیب و  یم  ار  راگدرورپ  ییوگ  هک  يروط  هب  دنیامن  یم  لمع  وا  سدقا  تاذ  يارب  دننک و 

هدرپ گرم و  هدرپ  هک  یعقوم  دـننیب . یمن  ار  ترخآ  ملاع  دـنا  ناهج  نیا  رد  اـت  اـیند  لـها  دراد و  دوجو  يددـعتم  ياـهباجح  ترخآ ،  و 
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هتـشاد نیقی  ترخآ  هب  ردق  ره  ناهج  نیا  رد  نامیا  اب  دارفا  نیاربانب  ددرگ ، یم  دوهـشم  ترخآ  ملاع  دوش ، تمایق  مایق  دورب و  رانک  خزرب 
 ، تمایق هلمج  نآ  زا  ینید ،  نوئـش  عیمج  هب  تبـسن  نیقی  ماقم  رد  ع )  ) یلع یلو  دوش ، یم  هدوزفا  ناشنیقی  رب  تماـیق  هدـهاشم  اـب  دنـشاب 

: دیامرف یم  هک  تسا  يوق  دنمورین و  ردقنآ 
(131) انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول 

. دوش یمن  هدوزفا  نم  نیقی  رب  ددرگ ، راکشآ  ناهنپ  قیاقح  مامت  دورب و  رانک  رب  نم  لباقم  زا  اه  هدرپ  مامت  رگا 
. دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  یمئالع  نیقی ،  يارب  یمالسا  بتک  رد 

(132) ادحا هللا  طخسب  یضرت  الا  نیقیلا  نم  نا  یلع !  ای  لاق :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنا  نع 
هب ناسنا  کی  ندومن  دونـشخ  ندرک و  یـضار  يارب  ار  يادـخ  هک  تسا  نیا  نیقی  میـالع  هلمج  زا  دـیامرف : یم  ع )  ) یلع هب  یمارگ  ربمیپ 

میظع باذع  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  دـننک و  یمن  هلماعم  قلاخ  بضغ  اب  ار  قولخم  ياضر  نیقی ،  نامیا و  اب  دارفا  ینعی  يرواین .  بضغ 
. دنهد یمن  رارق 

كرد زا  هدومن و  اهنآ  ریسا  ار  دوخ  ناتسرپایند  هک  تسا  ییاهدنب  دیق و  زا  ییاهر  يدام و  روما  ندرمش  زیچان  نیقی  مئالع  زا  رگید  یکی 
. دنا هدنام  مورحم  یعقاو  تالامک 

(133  ) هداعسلا هترمثو  نیقیلا  دهزلا  لصا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ینعی تداعـس .  نآ  هویم  تسا و  نیقی  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  هلزنم  هب  تایدام  هب  ییاـنتعا  یب  اـیند و  رد  دـهز  دـیامرف : یم  ع )  ) یلع

یگدنز لقادح  هب  دیامن ، یمن  يدام  روما  تسب  ياپ  ریسا و  ار  دوخ  تسا  تمایق  رد  یهلا  رجا  هب  دقتعم  یعقاو و  نیقی  ياراد  یناسنا  رگا 
نیقی شیلـصا  هشیر  تسا :  یعقاو  دـهز  يانعم  نیا  و  دـنادرگ ، یم  فورـصم  يونعم  لماکت  یلاعت و  رد  ار  دوخ  رمع  دـنک و  یم  تعانق 

 . تداعس نآ  هویم  تسا و 
رد ندومن  لدج  دننام  ینورب  لامعا  زا  يا  هراپ  ای  عمط  صرح و  لیبق  زا  ینورد  تالیامت  زا  یـضعب  هک  هدـیدرگ  ناشن  رطاخ  تایاور  رد 

رذـح رب  اهنآ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا  یمارگ  يایلوا  ددرگ و  یم  نیقی  فیعـضت  بجوم  ناتـسرپ  ایند  اب  داـیز  شزیمآ  اـی  ینید  ياـهثحب 
: دوش یم  هراشا  طقف  تیاور  کی  هب  اجنیا  رد  دنا و  هتشاد 

(134  ) نیقیلا فعضت  نیدلا و  نیشت  ایندلا  ءانبا  هطلخ  مالسلا :  هیلع  یلع  نع 
. ددرگ یم  نیقی  فیعضت  بجوم  دنک و  یم  هریت  ار  نید  هرهچ  ایند  لها  اب  دایز  ندرک  ینیشنمه  ندش و  طولخم  دیامرف : یم  ع )  ) یلع

اعد نابز  هب  دیامن و  یم  دادمتسا  شـسدقا  تاذ  زا  دوش و  یم  قح  ترـضح  هجوتم  نیقی  تارطخ  زا  ندنام  نوصم  يارب  ع )  ) داجـس ماما 
: دیوگ یم 

ینیقی كدنع  امب  ححص  و 
. امن حیحصت  ارم  نیقی  تسوت  دزن  هک  یتردق  ملع و  اب  اهلاراب !

تساوخرد شسدقا  تاذ  زا  دنک و  یم  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ  هب  تسا  ینارنخس  نیا  ثحب  دروم  هک  یموس  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 
: دیامن یم 

ینم دسف  ام  کتردقب  حلصتسا  و 
حالصا ار  نآ  دوخ  لازیال  تردق  هب  وت  تسا ،  هدییارگ  داسف  هب  هدش و  جراخ  شمیقتسم  حیحص و  عضو  زا  نم  دوجو  رد  هچ  ره  اهلاراب !

. امرف
داسفا و رد  ندرامگ  تمه  داسفتسا  تسا و  حالصا  حالص و  نتساوخ  يانعم  هب  حالصتسا  تسا .  داسفتسا ))  )) لباقم رد  حالـصتسا ))  ))
راذـگماو و مدوـخ  هب  زگره  ارم  اـهلاراب ! دـنک : ضرع  دـهاوخ  یم  ییوـگ  اـعد ، هلمج  نیا  رد  ع )  ) داجـس ماـما  تسا .  نتفر  داـسف  یپ  زا 
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لاوحا عاضوا و  مامت  دـناوت  یم  هاتوک  ترابع  نیا  دـشاب . نم  لاح  لـماش  يونعم  يداـم و  نوئـش  عیمج  رد  وت  لـضفت  تیاـنع و  هراومه 
 ، نوخ راشف  ندـش  دایز  ای  مک  باصعا ،  فعـض  ندـب ،  یناوتان  لیبق  زا  دوش ، لماش  ار  اهنآ  همه  دریگ و  رب  رد  ار  ناج  مسج و  لداعتمان 

ماما تسا و  داسف  هملک  لومشم  تساهنآ  ریظن  هچنآ  یمامت  هصالخ  روط  هب  و  ناور ،  بارطضا  يرکف ،  ناشیرپ  بلق ،  نابرـض  ینوزومان 
. دیامن یم  تساوخرد  گرزب  دنوادخ  هاگشیپ  زا  ار  اهنآ  همه  حالصا  ع )  ) یلع

 ، تسین مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  صوصخم  یهلا  يایاطع  اهتمعن و  هداعا  اـیالب و  دـسافم و  عفر  يارب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  هب  هجوت 
زا بئاصم  نتخاس  فرطرب  تالکـشم و  لح  رد  ینید  گرزب  ناـیاوشیپ  دـننامه  دنـشاب و  هتـشاد  نینچنیا  يراـتفر  دـیاب  مدرم  ماـمت  هکلب 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع دنیامن . دادمتسا  دنوادخ 
حلـصا دراش و  لک  مهیلع  درل  مهبولق  نم  هلو  مهتاین و  نم  قدصب  مهبر  یلا  اوعزف  معنلا  مهنع  لوزت  مقنلا و  مهب  لزنت  نیح  سانلا  نا  ولو 

(135) دساف لک  مهل 
تین قدص  اب  دنوش و  ادخ  هجوتم  دور  یم  ناشتسد  زا  تمعن  دوش و  یم  دراو  نانآ  رب  تمقن  هک  یعقوم  رد  مدرم  رگا  هدومرف :  ع )  ) یلع

. دیامن یم  حالصا  ار  ناشدسافم  همه  دنادرگ و  یم  رب  نانآ  هب  ار  هتفر  تسد  زا  ياهتمعن  دنوادخ  دنناوخب  ار  وا  بلق  میمص  زا  و 
حالـص و دور و  یم  نایم  زا  یعقاو  ياهداسف  دـنک  تباجا  دـسافم  حالـصا  رد  ار  ناگدـننک  اعد  ياعد  دـیامرف و  تیانع  راـگدرورپ  رگا 

دهاوخب رـشب  رگا  اما  دناد . یم  ار  یعقاو  داسف  حالـص و  تسا و  فقاو  قیاقح  یمامت  هب  دـنوادخ  اریز  ددرگ ، یم  اهنآ  نیزگیاج  تداعس 
دوش یمن  قفوم  راک  نیا  ماجنا  هب  اج  همه  هشیمه و  دـیامن  رارقرب  نآ  ياج  هب  ار  حالـص  دزادـنارب و  ار  داسف  دریگب ، هدـهع  هب  ار  مهم  نیا 

، دـنک هولج  حالـص  شرظن  رد  داسف  دراد ، زاب  عقاو  كرد  زا  ار  وا  ملع ،  ییاـسران  اـی  سفن  ياوه  عقاوم  زا  يا  هراـپ  رد  تسا  نکمم  اریز 
مه دـییارگ و  فارحنا  نیا  هب  نانز  دروم  رد  زورما  يایند  دروآ . مهارف  ار  نانآ  یتخبدـب  تابجوم  دـهد و  قوس  لطاب  ریـسم  هب  ار  هعماـج 

. درب یم  جنر  نآ  ضراوع  زا  نونکا 
اوران راک  نیا  هب  تسا ،  عاـمتجا  تحلـصم  قفو  رب  نداد  ناـنز  هب  دـح  زا  شیب  يدازآ  هک  دـندرک  روصت  برغ  ياـهروشک  ناگدـننادرگ 

دیدرگ و اه  هداوناخ  فالتخا  يزور و  هریت  ثعاب  تفای ،  شرتسگ  یـشزیمآ  ياه  يرامیب  دـش ، عیاش  یتفع  یب  نآ ،  رثا  رب  دـندز ، تسد 
دننک یم  كرد  ار  تقیقح  دنـسانش و  یم  ار  یعقاو  داسف  حالـص و  یعقاوم  رد  اهناسنا  زا  یـضعب  دومن . راتفرگ  فلتخم  روص  هب  ار  مدرم 

یم حالـص  ار  داـسف  داـسف و  ار  حالـص  دـنهد ، یم  هولج  هنوراو  ار  تقیقح  یناـسفن  تـالیامت  يوه و  زا  تعاـطا  تین و  ءوس  رثا  رب  یلو 
یهلا میلاعت  دنراذگن  هکنآ  يارب  دـندوب و  نینچ  مالـسا  ردـص  نیقفانم  دـندرگ . یم  نانآ  یهارمگ  انایحا  مدرم و  ریحت  بجوم  دـنناوخ و 

 : هدومرف نانیا  هرابرد  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  دندز و  یم  تسد  لامعا  لیبق  نیا  هب  دبای  شرتسگ 
(136  ) نورعشی نکلو ال  نودسفملا  مه  مهنا  الا  نوحلصم .  نحن  امنا  اولاق  ضرالا  یف  اودسفت  مهل  لیق  اذا  و 

یمن اما  دندسفم  نانیا  هک  تسا  هدومرف  دـنوادخ  میبلط .  حالـصا  ام  دـنتفگ  یم  دـییامنم  داسفا  نیمز  رد  دـش : یم  هتفگ  نیقفانم  هب  یتقو 
. دنمهف

لیاـمت قـفو  رب  ار  شخبرمث  دـیفم و  عاـضوا  حیحـص و  ناـیرج  هک  دنتـسه  ینیقفاـنم  مک  شیب و  يرـشب  عـماوج  زا  یـضعب  رد  زین  هزورما 
یم یـشاپمس  دـننک ، یم  داسفا  دـنزادنیب  راک  زا  ار  ناـیرج  دـنیامن و  فقوتم  ار  نآ  هکنیا  يارب  دـنناد ، یمن  دوخ  سفن  ياوه  یـصخش و 
یم دنا و  فقاو  دسفم  دارفا  یعقاو  داسف  هب  راوگرزب  فیرـش و  ياهناسنا  یهاگ  دنناوخ . یم  حالـصا  ار  دوخ  تسردان  ياهراک  دـنیامن و 
رگا دـنوش و  یمن  حالـصا  ریـشمش  عطاق  نابز  اب  زج  هورگ  نیا  تسا .  یتخبدـب  هیام  رـضم و  دـح  هچ  ات  هعماج  رد  نانآ  دوجو  هک  دـنناد 

یم مشچ  نانآ  حالـصا  زا  ور  نیا  زا  دنبای . شیارگ  لمع  داسف  يوردنت و  هب  دوخ  دیاب  دننک  حالـصا  ار  نانآ  دـنهاوخب  فیرـش  ياهناسنا 
یلع دنیامن . یم  دیدهت  دنراد  شیپ  رد  هک  يا  هریت  كانرطخ و  هدنیآ  هب  ملاظ و  دارفا  طلست  هب  ار  نانآ  اما  دننک ، یم  يراددوخ  دنشوپ و 

: دومرف نانآ  هب  دیدرگ ، رطاخ  هدرزآ  تخس  داهج  رما  رد  نانآ  ياه  یتسس  هفوک و  مدرم  تسردان  راتفر  زا  هک  یعقوم  (ع )
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اموق مکیلع  هللا  طلسی  لب  یسفن  داسفب  مکحالص  يرتشاال  نکلو  مک  دوا  میقی  نودیرت و  يذلا  ملعا  ینا  اما  یفیسب  مکبرضا  نا  نودی  رتا 
(137) ریعسلا باحص  اتحس ال  ادعبف و  اهیلا  مترص  هرخآالو  اهب  متعتمتسا  ایندالف  مکنم  یل  مقتنیف 

يورجک و زا  ار  امـش  يزیچ  هچ  هک  مناد  یم  مهاگآ و  ناتتین  زا  نم  مهد ؟  همتاخ  ناتتایح  هب  منزب و  ار  امـش  مریـشمش  اب  دیهاوخ  یم  ایآ 
شیپ رد  هک  یتسردان  شور  رثا  رب  هک  مزاس  یم  ناتهاگآ  هکلب  منک  یمن  هلماعم  دوخ  داسف  هب  ار  امـش  زگره  یلو  دراد  یم  زاـب  جاـجوعا 

هب هن  دـیوش و  یم  دـنم  هرهب  ایند  زا  هن  هجیتن  رد  دریگب ، امـش  زا  ارم  ماـقتنا  هک  دومن  دـهاوخ  طلـسم  امـش  رب  ار  یموق  دـنوادخ  دـیا  هتفرگ 
! اه یمنهج  يا  دیشاب  دورطم  هدیبوک و  سپ  دیبای . یم  هار  دنوادخ  یضرم  ترخآ 

: دنک یم  ضرع  یبوبر  هاگشیپ  هب  اعد  ماقم  رد  دوب  ینارنخس  نیا  ثحب  عوضوم  هک  يا  هلمج  نیموس  رد  ع )  ) داجس ماما  هکنآ  هجیتن 
ینم دسف  ام  کتردقب  حلصتسا  و 

. امرف حالصا  ار  نآ  دوخ  لازیال  تردق  اب  وت  تسا  هدش  جراخ  دوخ  میقتسم  هار  زا  هدییارگ و  داسف  هب  نم  ناج  مسج و  رد  هچنآ  اهلاراب !
ضرع دـنهاوخب و  ادـخ  زا  ار  مهم  نیا  هزور  همه  دـنزومایب و  ترـضح  نآ  زا  ار  شخب  تداعـس  شور  نیا  دـیاب  ع )  ) داجـس ماـما  ناوریپ 

: دننک
ینم دسف  ام  کتردقب  حلصتسا  و 

زا ارم  نک و  حالـصا  ار  بویع  نآ  دوخ  تردق  اب  امرف و  لضفت  یهاگآ ،  فقاو و  نم  نورد  نورب و  صئاقن  بویع و  مامت  هب  وت  اهلا ! راب 
 . شخب تاجن  صئاقن  نآ 

زا ینید  فیلکت  عفر  بجوم  ندومن  اعد  وا  هاگشیپ  رد  نتساوخ و  ادخ  زا  ار  یعون  ای  یـصخش  بویع  دسافم و  حالـصا  هک  دنامن  هتفگان 
. دیامن یمن  فرطرب  ار  نانآ  تیلوئسم  دوش و  یمن  ناناملسم 

هب ار  دارفا  رد  دوجوم  بویع  مرن ،  یناـبز  اـب  دنـشوکب و  رگیدـکی  دـسافم  حالـصا  رد  هک  تسا  هدوـمن  فـظوم  ار  دوـخ  ناوریپ  مالـسا ، 
. دنروآ مهارف  ار  هعماج  يراگتسر  تداعس و  هنیمز  هار  نیا  زا  دنهد و  رکذت  رگیدکی 

(138  ) يذالا هنع  طیمی  هیخا  هآرم  نموملا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
ار يو  یقالخا  ياه  هکل  دهد و  یم  رکذت  ار  وا  ياه  يدب  بویع و  تسا ،  هنییآ  دننامه  شیوخ  ردارب  يارب  نم  ؤم  هدومرف :  مرکا  لوسر 

. دزاس یم  فرطرب 
هک دنا  هدومن  دیکات  هراب  نیا  رد  مالسا  یمارگ  يایلوا  هدش و  هداد  تیمها  صئاقن  بویع و  عفر  هب  هجرد  نادب  ات  مالـسا  سدقم  نییآ  رد 

 . تسا هدش  یقلت  تنایخ  یعون  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  يراددوخ 
(139  ) هناخ دقف  هیلع  ردقی  وه  هنع و  هدری  مل  ههرکی و  رما  یلع  هاخا  يار  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

وا هب  دراد  ار  نآ  حالـصا  تردق  هکنآ  اب  دناد و  یم  دنـسپان  ار  نآ  هک  دـنیبب  یعـضو  رد  ار  شردارب  هک  یـسک  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 
 . تسا هدومن  تنایخ  يو  هب  دهدن  رکذت 

ُهَل یِنَتْقَلَخ  اَمیِف  یِماَّیَأ  ْغِرْفَتْسا  َو  ُهْنَع ، ًادَغ  یِنُلَأْسَت  اَمِب  یِنْلِمْعَتْسا  َو  ِهِب ، ُماَمِتْهاِلا  یِنُلَغْشَی  اَم  یِنِفْکا  َو  ِهِلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 7

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دوخ ياهتساوخرد  سپس  دومن  زاغآ  شیمارگ  تیب  لها  مالسا و  ربمیپ  رب  تاولص  اب  ار  قالخالا  مراکم   )) ياعد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

ار ییاهاعد  نآ  یپ  زا  هدومن و  دیدجت  ار  تاولـص  رکذ  هرابود  تشاد ،  هضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  لمع ،  و  تین ،  نیقی ،  نامیا ،  هرابرد  ار 
یم ضرع  لوا  هلمج  رد  تسا .  ینارنخـس  نیا  ثحب  عوضوم  تاولـص  زا  دعب  هلمج  هس  دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  هدـناسر  ضرع  هب 

: دنک
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هب مامتهالا  ینلغشی  ام  ینفکا  و 
. دراد یم  زاب  میساسا  ياهراک  زا  دنک و  یم  لاغشا  ار  متقو  مرامگ  تمه  نآ  ماجنا  هب  دوخ  رگا  هک  يزیچ  رد  ارم  نک  تیافک  اهلاراب !

هب يرگد  ماقم  رد  یـصخش  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  برع  تغل  رد  هیافک ))   )) هملک هجیاوح :  ءاضق  یف  رخآ  ماقم  صخـش  مایق  هیاـفکلا 
یلع هک  ار  يراک  نآ  اراگدرورپ ! هک  دنک  یم  اضاقت  ار  تیانع  نیا  دـنوادخ ، زا  ع )  ) داجـس ماما  سپ  دـنک . مایق  وا  جـیاوح  ءاضق  روظنم 

نآ دوش و  لح  هیـضق  نآ  متقو  فرـص  نودـب  هک  امن  مهارف  یتاـبجوم  نک و  فطل  وت  دریگ  یم  ار  متقو  مهد و  ماـجنا  دـیاب  نم  هدـعاقلا 
رد نیعم  صخـش  تسا و  لمع  ماجنا  طقف  اهنآ  زا  فده  هک  تسا  ییاهراک  هب  رظان  ع )  ) ماما ياعد  زا  هلمج  نیا  ددرگ . هدروآرب  تجاح 

هدمآ و نارهت  هب  نادهاز  زا  یملع  یلاع  جرادم  هب  لین  لیـصحت و  همادا  يارب  قیال  هتـسیاش و  یناوج  الثم  تسین .  رظن  دروم  اهنآ  يدصت 
رب بیبط  دـبای . یم  نایاپ  شتایح  دوز  یلیخ  دنـسرن  يو  هب  رگا  دوش و  یم  راـمیب  نادـهاز  رد  شرداـم  تسا .  سرد  لوغـشم  تیدـج  اـب 
هک يرفاسم  ار  هخسن  دومن . هیهت  ناوت  یم  نارهت  رد  ینیعم  ناتـسرامیب  رد  طقف  ار  نآ  يوراد  یلو  دهد  یم  هخـسن  وا  دنروآ ، یم  شنیلاب 

وراد دربب . نادـهاز  هب  دـنک و  هیهت  دوز  ار  وراد  نآ  دـناسرب و  رامیب  ردام  نآ  دـنزرف  هب  هک  دروآ  یم  دوخ  اب  تسا  نارهت  مزاع  امیپاوه  اب 
رد شرمع  هتفه  کی  لقادـح  دربب  نادـهاز  هب  ار  وراد  شدوخ  دـهاوخب  رگا  هک  تسا  رکف  نیا  رد  مرتحم  لصحم  نیا  یلو  دوش  یم  هیهت 

نوچ دنام . یم  زاب  سرد  سالک  رد  روضح  سرد و  زا  هجیتن ،  رد  دوش و  مرگرس  دیاب  دیدزاب  دید و  هب  ددرگ و  یم  فورـصم  رهـش  نیا 
یم یلاعت  يراب  سدـقا  تاذ  هجوتم  دور  یم  هار  نابایخ  رد  هک  روطنامه  يونعم  نوئـش  هب  دـنم  هقـالع  تسا و  یهلا  يدرم  لـصحم ،  نآ 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هب  یسراف  هب  هکنآ  ای  دروآ  یم  نابز  هب  ار  اعد  نیع  دتفا و  یم  ع )  ) داجس ماما  ياعد  دای  هب  ددرگ و 
هب مامتهالا  ینلغشی  ام  یفکاو 

. دناسرب نادهاز  هب  ار  وراد  يرگد  دورن و  ردـه  هب  متقو  مباین و  لاغتـشا  هیـضق  نیا  هب  نم  هک  نک  يراک  نک و  تیافک  ارم  رما  وت  اهلاراب !
نآ دـنک . یم  دروخرب  دراد  تنوکـس  ناـنآ  یگیاـسمه  رد  هک  نادـهاز  لـها  زا  یمرتـحم  درم  کـی  اـب  ناـبایخ  رد  هک  دـشک  یمن  یلوط 
هب ار  وا  هخـسن  هدش ،  رامیب  مردام  دیوگ : یم  وا  هب  لصحم  یـسرپلاوحا ،  مالـس و  زا  سپ  دیامن و  یم  یقلت  یمرگ  هب  ار  لصحم  هیاسمه 
نآ دسرب . مردام  هب  اود  نیا  رتدوز  هچ  ره  هک  منک  هچ  مناد  یمن  ما ،  هدومن  هیهت  ار  اود  نم  دـنا ، هداتـسرف  نارهت  هب  امیپاوه  رفاسم  هلیـسو 

 . منادهاز مزاع  هرایط  اب  نم  دعب ، تعاس  ود  دیوگ : یم  ینادهاز  مرتحم  درم 
یظفاحادخ دهد ، یم  وا  هب  ار  وراد  دیـشاب . هتـشادن  رطاخ  شیوشت  رظن ، نیا  زا  امـش  مناسر و  یم  تردام  هب  يدـنمقالع  لامک  اب  ار  وراد 

مهارف وا  نامرد  تابجوم  دسر و  یم  شردام  تسد  هب  عقومب ،  وراد ، دور و  یم  نادهاز  هب  هرایط  اب  ررقم  دعوم  رد  مه  درم  نآ  دنک . یم 
هک ییاهزیچ  نآ  زا  ارم  نک  تیافک  وت  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  هک  ع )  ) داجـس ماما  ياعد  ياـنعم  تسا  نیا  ددرگ . یم 

. دراد یم  زاب  میساسا  راک  زا  دریگ و  یم  ارم  تقو  مهد  ماجنا  ار  اهنآ  منک و  ادیپ  لاغتشا  اهنآ  هب  مهاوخب  مدوخ  رگا 
فورصم ییاهراک  رد  ناشردقنارگ  رمع  زا  یمهم  تمسق  یگدنز  لوط  رد  اما  دنا  گرزب  لامعا  هتسیاش  قیال و  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ 

نیا رگا  دـنیامن . فرـص  مهم  یلامعا  رد  ار  دوخ  تقو  نانیا  دـهد و  ماجنا  ار  اـهراک  نآ  ناـشتباین  هب  دـناوت  یم  مه  يرگد  هک  ددرگ  یم 
بابسالا ببسم  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  هنامیمص  دننک و  اعد  ع )  ) داجس ماما  زا  يوریپ  هب  دنناوت  یم  دنشاب  ادخ  هب  یعقاو  نامیا  ياراد  هورگ 

طیارـش دـجاو  ناـنیا  ياـعد  رگا  دوـش . هدرب  راـک  هـب  هار  نآ  رد  ناشردـقنارگ  رمع  هـکنیا  نودـب  دروآ  مـهارف  ار  رما  نآ  ماـجنا  هلیـسو  ، 
دش و دهاوخ  ییوج  هفرص  ناشرمع  هیامرـس  زا  یمهم  تمـسق  ددرگ  باجتـسم  دوش و  عقاو  یلاعت  يراب  هاگرد  لوبقم  دشاب و  تباجتـسا 

. دنبای تسد  يرت  یلاع  جرادم  هب  ددرگ و  نانآ  يونعم  لماکت  حور و  یلاعت  بجوم  هک  دنرب  راک  هب  یهار  رد  ار  نآ  دنناوت  یم 
تساهنآ و لوسم  یمدآ  هک  یلامعا  لیبق  نآ  يارب  ار  يرایعم  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  زا  یتمسق  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 

. دنک یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  اعد  تروص  هب  ار  نآ  هدومن و  نایب  دهد  ماجنا  شدوخ  دیاب 
هنع ادغ  ینلاست  امب  ینلمعتسا  و 
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فلتخم نوئـش  رد  مالـسا  هک  ماکحا  مامت  دومن . یهاوخ  لا  ؤس  نم  زا  اهنآ  هرابرد  تمایق  يادرف  هک  هد  رارق  ییاهراک  لـماع  ارم  اـهلاراب !
امهیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تسا .  رایعم  نیا  نیا  لومـشم  دـنیامن  تیاعر  ار  اـهنآ  ـالمع  دـیاب  هدومرف و  ررقم  مدرم  يارب  یگدـنز 

ار قوقح  رگید  و  ملعم ،  قح  دنزرف ، قح  نیدلاو ،  قح  ندب ،  ياضعا  قح  ادخ ، قح  قوقح ،  نایب  ناونع  هب  یلـصفم  ثیدـح  رد  مالـسلا 
هک قوقح ،  نآ  زا  یکی  هنومن  روط  هب  اـجنیا  رد  تسا .  هدومرف  ناـیب  اـهنآ  هراـبرد  ار  مدرم  تیلوئـسم  هداد و  حیـضوت  فلتخم  دراوـم  رد 

: دسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  تسا ،  دنزرف  تیبرت  هلئسم 
بدالا نسح  نم  هب  هتیلو  اـمع  لووسم  کـنا  هرـش و  هریخب و  ایندـلا  لـجاع  یف  کـیلا  فاـضم  کـنم و  هنا  ملعت  ناـف  كدـلو  قح  اـما  و 

هیلع هءاسالا  یلع  بقاعم  هیلا ،  ناسحالا  یلع  باثم  هنا  ملعی  نم  لمع  هرما  یف  لمعاف  هتعاط ،  یلع  هل  هنوعملاو  لجوزع  هبر  یلع  هلالدلاو 
(140)

بدا و لوئسم  يراد  يو  رب  هک  یتیالو  رد  وت  و  تسوت ،  هب  هتسباو  وت و  زا  ایند ، رش  ریخ و  رد  وا ، ینادب  هک  تسا  نیا  وت  هب  تدنزرف  قح 
تدنزرف هرابرد  تلمع  دیاب  ییامن .  کمک  یلاعت  يراب  تعاط  رد  ار  وا  هک  یلوئسم  و  يدنوادخ ،  هب  شتیاده  لوئسم  یتسه ،  وا  تیبرت 

 . بقاعم يو  هب  تبسن  يدب  رد  يروجءام و  وا  هب  تبسن  یکین  رد  ینادب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب 
رما نیا  هب  دیاب  سانـش  هفیظو  ردام  ردپ و  دنک . یم  لا  ؤس  نآ  زا  تمایق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یمهم  روما  هلمج  زا  دنزرف  حیحـص  تیبرت 

رد هک  ییاهزیچ  زا  دنروآ . راب  هتسیاش  يدنزرف  و  دنیامن . فرص  نآ  هار  رد  ار  دوخ  فیرـش  رمع  زا  یتمـسق  دنراد و  لوذبم  لماک  هجوت 
رکذ تیاور  کی  اجنیا  رد  هدیـسر و  مالـسا  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و  لاـم  رمع و  دوش  یم  عقاو  لا  ؤس  دروم  تماـیق 

. دوش یم 
کبابـش عبرا :  نع  لجوزع  هللا  يدی  نیب  تفقو  اذا  ادغ  لاستـس  کنا  ملعاو  هنبا :  نامقل  هب  ظعو  امیف  ناک  مالـسلا :  هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

(141  ) هتقفنا امیف  هتبستکا و  امم  کلام  و  هتینفا ،  امیف  كرمع  و  هتیلبا ،  امیف 
ار زیچ  راهچ  یتفرگ  رارق  باسح  فقوم  رد  یتقو  تمایق ،  رد  هک :  تسا  نیا  شدـنزرف  هب  نامقل  ظعاوم  هلمج  زا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
ار نآ  و  يدروآ ؟  تسد  هب  اجک  زا  ار  تلاـم  يدومن ؟  یناـف  هار  هچ  رد  ار  ترمع  يدرب ؟  ناـیم  زا  هنوگچ  ار  تیناوج  دنـسرپ : یم  وت  زا 

؟  يدرک فرص  هار  هچ  رد 
نخـس رایـسب  نآ  شزرا  هرابرد  ناهج  نادنمـشناد  هدمآ و  يددـعتم  تایاور  نآ  هرابرد  ردـقنارگ و  گرزب و  رایـسب  تسا  یتمعن  یناوج 

. دنا هتفگ 
(142  ) هیفاعلا بابشلا و  امه : دقف  نم  الا  امهلضف  فرعیال  نائیش  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

رگید نآ  تسا و  یناوـج  تمعن  یکی  دـشاب : هداد  تسد  زا  ار  تمعن  ود  نآ  هـکنآ  رگم  دـناد  یمن  ار  نآ  ردـق  یمدآ  هـک  تـسا  زیچ  ود 
 . تیفاع تمالس و  تمعن 

یناوج  يریپ  هب  يزور  تفگ  نینچ 
یناگدنز تیریپ  اب  تسنوچ  هک 

مهبم  زیچ  ره  همان  نیا  رد  شنتفگب 
ینادن يریپ  تقو  زج  شنیعم  هک 

ییوگ  شیوخ  ییاناوت  زک  هب  وت 
یناوتان هرود  زا  یسرپ  یم  هچ 

ابیز  غرم  نیاکرادهگن  یناوج 
یناوختسا هناخ  نیا  رد  دنامن 
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فک  زا  مداد  ناگیار  نم  هک  یعاتم 
یناگیار هدم  یناوت  یم  رگ  وت 

لوا  مدرک  نم  هک  ینارگرس  نآره 
ینادرگرس نآ  زا  درک  رتشیب  ناهج 

مدنام  هیام  یب  تفر  ما  هیامرس  هچ 
یناگرازاب هیام  یب  تسیزاب  هک 

یتیگ  دزد  ارم  جنگ  درب  نآ  زا 
ینابساپ هگ  مدوب  باوخ  رد  هک 

لبق كانغ  کمقس و  لبق  کتحص  کمره و  لبق  کبابش  سمخ ،  لبق  اسمخ  منتغا  رذابا ! ای  لاق :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(143  ) کتوم لبق  کتایح  کلغش و  لبق  کغارف  كرقف و 

ار تتمالـس  يریپ ،  زا  لبق  ار  تیناوج  رامـشب ، تمینغ  زیچ ، جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  هدومرف :  يرافغ  رذ  یبا  هب  هک  تسا  مرکا  لوسر  زا 
 . گرم زا  لبق  ار  تیناگدنز  و  يراتفرگ ،  زا  لبق  ار  تتغارف  یتسدیهت ،  زا  لبق  ار  تنکمت  يرامیب ،  زا  لبق 

دنک یم  لا  ؤس  مدرم  زا  تمایق  رد  دنوادخ  تسا ،  ییاناوت  يدنمورین و  مایا  یناوج  تسا ،  تردـق  توق و  نارود  یناوج ،  هکنیا  هصالخ 
مایا رد  ناملـسم  ناناوج  فیاظو  زا  یکی  دنا . هدیـشخب  نایاپ  گرزب  تمعن  نیا  هب  هار  هچ  رد  هدرک و  فرـص  هنوگچ  ار  دوخ  یناوج  هک 

رد دـنزومایب و  ار  نید  لئاسم  يدـنمورین  مایا  رد  دـیاب  نانیا  تسا .  مارح  لالح و  تخانـش  ینید و  فیاظو  نتفرگارف  ییاناوت ،  باـبش و 
مالسلا امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دنیامنب . ار  نتـشیوخ  فیاظو  تیاعر  دندنب و  راک  هب  ار  دوخ  ياه  هتـسناد  رمع ، مایا  مامت 

: دومرف یم 
(144) اطوس نیرشع  هتبرضل  هفقتی  هعیشلا ال  نابش  نم  اباش  تدجو  ول 

مهاوخ رفیک  ار  وا  دریگ  یمن  ارف  ار  ینید  نیزاوم  دـنک و  یمن  هقفت  نید  رد  هک  مبایب  ار  هعیـش  ناوج  رگا  دـیامرف : یم  ع )  ) اضر ترـضح 
. دزومایب تسوا  یگدنز  همانرب  هک  ار  ینید  نیزاوم  هکنیا  ات  میامن  یم  شراداو  نتفرگ ،  دای  هب  داد و 

یم لمع  اهنآ  قبط  يدودح  ات  زین  يریپ  یلاسنایم و  رد  دندنب  یم  راک  هب  المع  ار  اهنآ  دزومآ و  یم  ار  ادخ  ماکحا  یناوج  رد  هک  یناسک 
تلفغ و رد  ار  یناوج  هک  نانآ  دـنراد . يرت  فیفخ  تیلوئـسم  تمایق  هصرع  رد  دـنور و  یم  ایند  زا  يرتمک  ناهانگ  اـب  هجیتن  رد  دـننک و 

مایا دـنک و  یم  شکورف  ناشدوجو  رد  یناوج  شتآ  هک  یعقوم  دـنرادن  یهلا  ماکحا  نتفرگارف  هب  یهجوت  نیرتمک  دـننارذگ و  یم  هانگ 
ناهانگ نآ  نیرتمهم  دریگ ، یم  نامز  نآ  اب  بسانتم  گنر  ناـشناهانگ  دنـسر  یم  يریپ  یلاـسنایم و  هب  و  ددرگ ، یم  يرپس  بابـش  رورغ 

یم ار  مدرم  يوربآ  ضرع و  دـنیوگ ، یم  غورد  دـننز ، یم  تمهت  دـننک ، یم  تبیغ  تسا :  ناـبز  ناـهانگ  يریپ ،  یلاـسنایم و  عـقاوم  رد 
زا نانآ  زا  یضعب  رگا  درذگ و  یم  ناهانگ  لیبق  نیا  اب  نانآ  یناگدنز  مایا  هکنآ  هصالخ  و  دنریگ ، یم  هرخسم  هب  ار  دارفا  ازهتسا  اب  دنرب ،
یط هدوهیب  نانخس  ییوگوغل و  اب  ناشرمع  مظعا  تمـسق  تسا  نکمم  دنناد  یمن  ار  یهلا  ماکحا  نوچ  دننک  يراددوخ  ناهانگ  لیبق  نیا 

دومن بانتجا  نآ  زا  دـیاب  امتح  هک  ناـبز  گرزب  تاـفآ  زا  یکی  دـشاب . گرزب  يـالب  ناـنآ  يارب  تماـیق  رد  ییوگ  هدوهیب  ناـمه  دوش و 
تبیغ و نوچ  نانخـس  لیبق  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ترخآ و  ریخ  هن  دراد و  رب  رد  ایند  ریخ  هن  هک  تسا  ییاهزیچ  دروم  رد  نتفگ  نخس 

همئا یمارگ و  لوسر  هک  تسا  هدیـسر  هصاخ  هماع و  قرط  زا  يرایـسب  تایاور  راـبخا و  اـما  درادـن ، یعناـم  تسین  ارتفا  غورد و  تمهت و 
نآ زا  یـضعب  هب  اجنیا  رد  دـنا و  هدومن  عنم  ادـج  ار  نانآ  هتـشاد و  رذـحرب  نانخـس  لـیبق  نیا  زا  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

 : تسا هدومرف  يرافغ  رذوبا  هب  مرکا  لوسر  دوش . یم  هراشا  تایاور 
(145  ) کقرو نزخت  امک  کناسل  نزخا  کینعیال و  امیف  قطنتال 
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ردـقنارگ هرقن  هک  يروطنامه  نک  يرادـهاگن  ناهد  هنازخ  رد  ار  تنابز  وگم و  نخـس  تسین  وت  هب  التبم  يرادـن و  جایتحا  هک  يزیچ  رد 
 . يراد یم  ظوفحم  قودنص ،  رد  ار  دوخ 

همسا لجر  لخدف  هنجلا ،  لها  نم  لجر  بابلا  اذه  نم  لخدی  نم  لوا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  بعک  نب  دمحم  نع 
ینا لاقف :  هبوجرت .  کسفن  یف  کلمع  قثواب  انربخا  اولاق  کلذـب و  هوربخاف  هللا ،  لوسر  باحـصا  نم  سان  هیلا  ماقف  مالـس .  نب  هللادـبع 

 ( 146  ) ینینعیال ام  كرت  ردصلا و  همالس  هللا  هبوجرا  ام  قثوا  نا  فیعضل و 
ناـیم نیا  رد  تسا .  تشهب  لـها  زا  يدرم  رد ، نیا  زا  دوش  یم  لـخاد  هک  یـسک  لوا  دوـمرف ، مرکا  لوـسر  دـیوگ : یم  بعک  نب  دـمحم 

وت بایغ  رد  ربمیپ  هک  دنداد  ربخ  دندش و  عمج  شدرگ  مرکا  لوسر  باحصا  زا  یضعب  دوب . مالـس  نب  هللادبع  وا  مسا  هک  دش  دراو  يدرم 
یفیعض ناوتان و  هدنب  نم  داد  خساپ  تسیچ ؟  تسوت  دیما  دروم  تسوت و  سفن  رد  هک  یلمع  نیرتمکحم  وگب  ام  هب  تسا .  هدومرف  نینچ 
جایتحا دروم  هک  ار  نآ  هوالعب ،  تسین و  نیبدـب  یـسک  هب  نم  لد  هک  تسا  نیا  تسا  مکحم  هدـنزرا و  یلیخ  نم  دزن  هک  یلمع  متـسه و 

 . ما هتفگ  كرت  هدوبن  نم 
یلب تلق  نازیملا .  یف  لیقث  ندبلا  یلع  فیفخ  لمعب  کملعا  الا  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یل  لاق  هنع  هللا  یـضر  رذوبا  لاق 

(147  ) کینعی الام  كرت  قلخلا و  نسح  تمصلا و  وه  لاق :  هللا .  لوسر  ای 
تسا و فیفخ  تندب  رب  هک  مزاس  هاگآ  منک و  میلعت  یلمع  ارت  یهاوخ  یمن  ایآ  دومرف : يرافغ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

. دییامرفب هللا ،  لوسر  ای  یلب  تفگ :  رذوبا  تسا ؟  نیگنس  نیزو و  رایسب  تمایق  رد  تلمع  نازیم  رد  اما  درادن  ینیگنس  لقث و 
نتفگ نخس  هکنآ  رگید  تسا و  قلخ  نسح  یکی  تسا و  توکس  تمص و  یکی  تسا  نیگنـس  نیزو و  تمایق  رد  هک  یلمع  نآ  تفگ : 

 . ینک كرت  تسین  وت  جایتحا  التبا و  دروم  هک  يزیچ  رد  ار 
یم رارق  لا  ؤس  دروم  تمایق ،  رد  هک  تسا  بلطم  راهچ  يواح  داتفا  روکذـم  ع )  ) قداص ماما  ثیدـح  رد  هک  شدـنزرف  هب  ناـمقل  هظعوم 
رمع دـیوگ  یم  نخـس  هک  یـصخش  يدومن .  یناـف  هار  هچ  رد  ار  ترمع  هکنآ  مود  یتخاـس ،  دوباـن  هنوگچ  ار  تیناوج  هکنآ  لوا  دریگ :

يویند عفن  ای  دشاب  دنوادخ  یـضرم  حیحـص و  شنخـس  رگا  دزادنا . یم  نایرج  هب  ار  ردـقنارگ  هیامرـس  نیا  دـنک و  یم  فرـصم  ار  دوخ 
 . يورخا عفن  ای  ددرگ  یم  شدیاع 

رد درب و  یمن  یعفن  هجوچیه  هب  اـما  دوش  یم  هتـساک  شرمع  هیامرـس  زا  ددرگ و  یم  فورـصم  شرمع  دـشاب ، هدوهیب  وغل و  نانخـس  رگا 
نیا هظحـالم  لـباق  هتکن  يداد .  داـب  رب  هدوهیب  ار  رمع  هیامرـس  یتفگ و  نینچ  نیا  ینانخـس  ارچ  هک  دریگ  یم  رارق  لا  ؤس  دروم  تماـیق ، 

. دنک یم  ررـض  مه  وا  دور و  یم  رده  هب  زین  هدنونـش  رمع  هکلب  دـنک ، یم  عییـضت  ار  هدـنیوگ  رمع  اهنت  هن  هدوهیب  وغل و  نانخـس  هک  تسا 
ضرعم رد  بلغا  هدنونـش  هدـنیوگ و  دوش و  یم  هانگ  هب  رجنم  هدـیاف  یب  تالا  ؤس  ای  يرورـضریغ  نانخـس  عقاوم  زا  یـضعب  رد  هناتخبدـب 

زا نیا  هن ؟  ای  يراد  هزور  دسرپ : یم  يرگید  زا  یسک  ناضمر  كرابم  هام  رد  الثم  دنبای ؛ یم  رفیک  قاقحتـسا  دنریگ و  یم  رارق  یگدولآ 
دوخ يرامیب  دهاوخ  یمن  درادن و  هزور  يرامیب  تلع  هب  لا ،  ؤس  دروم  صخـش  رگا  رابنایز . یلو  تسا ،  وغل  هدیاف و  یب  رایـسب  یتالاوس 

مرادن هزور  مرامیب و  دیوگب  رگا  مراد .  هزور  دهد : باوج  دیوگب و  غورد  لئاس ،  خـساپ  رد  دـیاب  ای  دـیوگب ، یـسک  هب  دروایب و  نابزب  ار 
دنت دیاش  دیوگب ، ار  دوخ  يرامیب  دهاوخ  یمن  درم  نآ  يا ؟  هدرک  راطفا  ار  هزور  هک  تسا  هدـش  ثعاب  يرامیب  هچ  دـسرپ : یم  لئاس  نآ 
یمن دراد و  هزور  رگا  و  دزاـس . یم  هدنمرـش  ار  هدـننک  لا  ؤس  دـنک و  یم  ریقحت  ار  وا  هلمج ،  نیا  تسین .  طوبرم  وـت  هب  دـیوگب : دوـش و 

هدومن ریقحت  ار  وا  دنکن  انتعا  دهدن و  خساپ  وا  هب  رگا  دنک ، یم  ادیپ  ایر  هبنج  مراد  هزور  دیوگب  رگا  ، دنک ییامندوخ  يراکایر و  دـهاوخ 
نیا مامت  ع )  ) قداص ماما  هدومرفب  ددرگ و  یم  هانگ  مزلتـسم  یهاگ  دروآ و  یم  راب  هب  یتالکـشم  هدوهیب  نانخـس  لاح ،  ره  رد  و  تسا ، 

نانخس لطاب و  يراجم  رد  ار  ترمع  ارچ  دنسرپ : یم  وا  زا  دوش و  یم  عقاو  لا  ؤس  دروم  تمایق ،  رد  تسا  رمع  هدننک  فرصم  هک  اهفرح 
 . يا هدومن  فرصم  وغل 
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تـسد هب  هک  ار  یلام  دنـسرپ : یم  وا  زا  تسا .  لام  هب  عجار  هدـمآ  ع )  ) قداص ماـما  ثیدـح  رد  دوش و  یم  تماـیق  رد  هک  یلاوس  نیموس 
؟  يا هدرک  بسک  قیرط  هچ  زا  ار  نآ  هدوب و  ارجم  هچ  زا  يدروآ 

، دوخ هبون  هب  مه ،  بلطم  ود  نیا  يا ؟  هداد  ماجنا  یلمع  هچ  نآ  اب  هدومن و  فرـص  هنوگچ  ار  هدروآ  تسد  هب  لاـم  دنـسرپ : یم  مراـهچ 
فراصم نیمءات  دوخ و  يوربآ  ظفح  یگدنز و  هرادا  يارب  هک  يدرف  دنشاب . قیقد  نآ  هرابرد  الماک  دیاب  نیدتم  دارفا  تسا و  مهم  رایـسب 

یناسنا هک :  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  هداد و  تیمها  نآ  هب  مالـسا  تسا و  سدـقم  شلمع  دور  یم  لام  هیهت  لابند  دـنزرف  نز و 
زا راکهانگ  یلاباال و  يدرف  رگا  اما  دنز ، یم  ریـشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يدهاجم  دننامه  دـشک  یم  تمحز  شدـنزرف  نز و  يارب  هک 

یناسنا نیا  مدرم ،  لد  ندنازوس  يارب  ای  دورب  ییامندوخ  يارب  دشاب ، مارح  دشاب ، لالح  لام  هک  درادن  كاب  دور و  یم  لام  لیـصحت  یپ 
 : تسا هدومرف  يرافغ  رذوبا  هب  وا  هرابرد  مرکا  لوسر  تسا  كاب  یب  لام ،  رما  رد  هک 

(148) رانلا هلخدا  نلا  نم  لجوزع  هللا  لابی  مل  لاملا  بستکا  نیا  نم  لابی  مل  نم  رذابا ! ای 
هچ زا  ار  وا  هک  درادن  كاب  مه  ادخ  تسین ،  نآ  مارح  لالح و  هب  دیقم  دنک و  لام  بسک  هار  هچ  زا  هک  درادـن  كاب  هک  یـسک  رذابا ! يا 

. دیامن منهج  دراو  يرد 
رامق هار  رد  ار  نآ  یهاگ  اما  دروآ  یم  تسد  هب  لام  تسا .  دنوادخ  شسرپ  دروم  داوم  زا  تمایق ،  رد  لام ،  بسک  دننام  زین  لام  فرص 

یم فارـسا  دـنک ، یم  ادـخ  ياهتمعن  ریذـبت  فرـص  ینامهیم  تروص  هب  یهاگ  هاگ  دـیامن ، یم  جرخ  بورـشم  هار  رد  دـنک ، یم  فرص 
کیرحت بجوم  لمع  نیا  دزیر و  یم  اه  هبورکاخ  هلابز و  رد  ار  دیاز  ياذغ  رادقم  نیا  تسا  رایـسب  هنـسرگ  دارفا  هک  یطیحم  رد  دـیامن ،

. ددرگ یم  هعماج  ریگنماد  رابگرم  یثداوح  یهاگ  دـبای و  یم  ققحت  یعامتجا  داسف  هدام  ینمـشد ،  رثا  رب  دوش و  یم  توادـع  ینمـشد و 
 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد 

(149  ) نوحلصی الو  ضرالا  یف  نودسفی  نیذلا  نیفرسملا .  رما  اوعیطت  و ال 
هب ار  هعماج  دنرگداسفا ، هورگ  نیا  هک  دیامنن  تعاطا  نانیا  زا  تسا  هدومرف  هتـشاد و  رذحرب  نارگفارـسا  يوریپ  زا  ار  ناناملـسم  دنوادخ ،

. دنراد یمن  رب  یمدق  مدرم  حالصا  هار  رد  دنزیر و  یم  مه 
يادرف هک  امن  راداو  ییاهراک  هب  ارم  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  تاولـص ،  رکذ  زا  سپ  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمـسق  نیا  مود  هلمج 

. داتفا روکذم  اهراک  لیبق  نآ  زا  ییاه  هنومن  دومن و  یهاوخ  لا  ؤس  نم  زا  تمایق 
: دنک سم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  تسا ،  زورما  ثحب  تمسق  نیرخآ  هک  اعد ، موس  هلمج  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح 

هل ینتقلخ  امیف  یمایا  غرفتسا  و 
 . يا هدیرفآ  نآ  يارب  ارم  هک  هد  رارق  یهار  هب  یگدنز  مایا  لوط  رد  ارم  يورین  ناوت و  اهلاراب !

 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد 
نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام 

هدـمآ رابخا  تایآ و  رد  هک  یعیـسو  يانعم  هب  تدابع  هملک  رگا  تدابع .  يارب  رگم  ما  هدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
تسا و هدمآ  شتسرپ  يانعم  هب  یهاگ  فیرش ،  نآرق  رد  تدابع ،  دوش . یم  حضاو  یبوخب  ناسنا  تقلخ  زا  دنوادخ  فده  ددرگ  نشور 

: دیامرف یم  لیلخ  میهاربا  لوق  زا  اج  کی  تعاطا .  يانعم  هب  هاگ 
(150  ) نوتحنتام نودبعتا 

؟ دییامن یم  شتسرپ  دیا  هدیشارت  دوخ  هک  ار  ییاهتب  ایآ 
 : تسا هدمآ  تعاطا  يانعم  هب  رگید  ییاج  رد 

(151  ) نیبم ودع  مکل  هنا  ناطیشلا  اودبعت  نا ال  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا 
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؟  تسامش راکشآ  نمشد  وا  اریز  دینکن  تعاطا  ار  ناطیش  هک  متسبن  نامیپ  امش  اب  ایآ  مدآ !  دالوا  يا 
هدیسر یتسرپ  تب  هرابرد  هک  يرابخا  دننام  تسا  هدمآ  شسرپ  يانعم  هب  تدابع  عقاوم  زا  یضعب  رد  زین  مالسا  یمارگ  يایلوا  تایاور  رد 

تسا رایسب  رابخا  تب ،  تدابع  هرابرد  اما  تساجبان .  ياهـشتسرپ  ناشفده  مرکا  لوسر  تیب  لها  ماقم ،  نیا  رد  دارفا . يراکایر  هرابرد  ای 
، دراد رایـسب  رابخا  مه  ایر  هرابرد  اما  و  دـندومن . یم  ینابرق  تب  لـباقم  رد  ار  نادـنزرف  دـندرک  یم  تداـبع  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  یتح  ، 

یم ار  مدرم  دتـسرپ ، یمن  ار  ادـخ  وا  تسا  يدام  دـصاقم  زا  يدـنم  هرهب  مدرم و  بولق  بلج  شهجوت  اهنت  دـناوخ و  یم  زامن  هک  یـسک 
 . تسا رایسب  تیاور  رد  مه  نآ  هدش ،  هدرب  راک  هب  تعاطا ))   )) يانعم هب  تدابع  هکنیا  هرابرد  اما  ار ؛ دوخ  يدام  عفانم  ای  دتسرپ 

ذختا رفک و  دقف  زع  لج و  هللا  هعاط  ریغ  یف  اقولخم  عاطا  نم  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
 ( 152  ) هللا نود  نم  اهلا 

رفاک دیرت  نودب  دنک  تعاطا  یهلا  تعاط  ریغ  رد  ار  یقولخم  سکره  دومرف : یم  هک  ما  هدینش  یمارگ  ربمغیپ  زا  نم  دومرف ، یم  ع )  ) یلع
 . تسا هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  ادخ  ریغ  يدوبعم  ای  هلا  هدش و 

: رگید ثیدح  رد 
(153  ) هدبع دقف  هیصعم  یف  الجر  عاطا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

هدومن یگدـنب  ار  وا  هدـننک  تعاطا  هدـش و  عقاو  دوبعم  درم ، نآ  دـیدرت  یب  دـنک  تعاطا  ناهانگ  زا  یکی  ماجنا  رد  ار  يدرم  یناسنا  رگا 
 . تسا

 : تسا نیا  هک  هدروآ  يا  هیآ  دنروآ  یم  نامیا  رهاظلا  یلع  هک  یناسک  زا  یضعب  هرابرد  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ 
(154  ) نوکرشم مهو  الا  هللااب  مهرثکا  نموی  ام  و 

. دنا كرشم  عقاو  رد  هکنیا  الا  دنروآ  یمن  نامیا  رهاظب  مدرم ،  نیا  رتشیب 
: دیامرف یم  هک  تسا  نیا  لوا  نایب  دراد : نایب  ود  ثیدح  ود  رد  ع )  ) قداص ماما  هیآ ،  نیا  لیذ  رد 

(155  ) هب كرشیف  ملعیال  ثیح  نم  ناطیشلا  عیطی 
. دروآ یم  كرش  ادخ  هب  تعاطا ،  نیا  رثا  رب  دنک و  یم  تعاطا  هاگآان  روط  هب  ار  ناطیش 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  نایب  رد  زاب  رگید  ثیدح  رد 
(156  ) هدابع كرش  سیل  هعاط و  كرش 

 . تدابع كرش  هن  تسا  تعاط  كرش  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یکرش 
 . تعاطا يانعم  هب  ینامز  تسا و  شتسرپ  يانعم  هب  یهاگ  رابخا ، تایآ و  بجوم  هب  تدابع ،  هملک  هک  دش  نشور  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 

: دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  یتقو 
(157  ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام 

سپ سب .  دنیامن و  تعاطا  وا  زا  طرـش ، دیق و  یب  دیتسرپب و  ار  ادخ  هکنیا  يارب  ینعی  تدابع ،  يارب  رگم  ما  هدـیرفاین  ار  سنا  نج و  نم 
: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  دش و  ینعم  ود  نیا  يواح  تدابع 

(158  ) میقتسم طارص  اذه  ینودبعا  نا 
 . تسا يراگتسر  حالف و  حالص و  هار  میقتسم و  طارص  نم  تدابع  هک  دینک  تدابع  ارم 

طارـص هاوخ  میقتـسم ،  طارـص  ندومیپ  يارب  رگم  هدرکن ،  قلخ  ار  ناـینج  هدـیرفاین و  ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  مییوگب  میناوـت  یم  اـم  سپ 
 . یلاعت يراب  تعاطا  رظن  زا  هاوخ  دشاب و  ادخ  تدابع  رظن  زا  میقتسم 

طارص ندومیپ  تسا ،  ینورد  ياهدادعتسا  يونعم و  تالامک  ندش  راکشآ  هلیسو  تسا ،  لماکت  یلاعت و  هیام  میقتسم ،  طارـص  ندومیپ 
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: درب یم  نییلع  یلعا  هب  ار  یمدآ  میقتسم ، 
توهش  دنبیاپ  زوت  يدید  غرم  ناریط 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآردب 
دنیبن  ادخ  زجب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر 

تیمدآ ناکم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب 
: دیامرف یم  نآرق 

(159  ) میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل 
 . میا هدیرفآ  نامزاس  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام  و 

میقتسم طارص  زا  رگا  اما  دسر ، یم  نیلع  یلعا  هب  ماقم ،  نیرت  یلاع  هب  امتح  دتفا  راک  هب  میقتسم  هار  رد  قیال ،  لباق و  نامزاس  نیا  رگا  و 
راتفر راتفگ و  رظن  زا  یمدآ  دور ، نوریب  مدـق  ملق و  دوش ، جراـخ  میقتـسم  طارـص  زا  ناـبز  دـبای ، شیارگ  يورجک  هب  ددرگ و  فرحنم  ، 

هیآ زا  دعب  هلمج  نآ  قادصم  هجیتن ،  رد  دیایب  نایم  هب  یلاعت  يراب  ریغ  تعاطا  ادخ و  ریغ  تدابع  زا  تبحص  هصالخ ،  و  ددرگ ، فرحنم 
: دوش یم 

(160  ) نیلفاس لفسا  هانددر  مث 
. دریگ یم  شیپ  رد  ار  یهابت  يدوبان و  هار  دنک و  طوقس  نایرج ،  نیرتدب  تیعضو و  نیرت  تسپ  هب 

: دنک یم  ضرع  زورما  ثحب  موس  هلمج  رد  هک  ع )  ) داجس ماما  سپ 
 : تسا نیا  شمالک  يانعم  هل  ینتقلخ  امیف  یمایا  غرفتسا  و 

طارـص وا  زا  تعاطا  ادـخ و  تدابع  اریز  تتدابع ،  رد  ینعی  رب ، راک  هب  تدوخ  میقتـسم  طارـص  رد  ارم  ناوت  رمع  ماـیا  ماـمت  رد  اـهلاراب !
دوش و یم  لیان  یناسنا  تالامک  مامت  هب  دـیامیپب  تسرد  ار  نآ  یناـسنا  رگا  هک  تسا  یهار  ادـخ  میقتـسم  طارـص  تسا و  یهلا  میقتـسم 

نیا لماکت  یلاعت و  ناسنا ،  شنیرفآ  رد  دـنوادخ  فدـه  دـبای . یم  ققحت  ناسنا  نآ  دوجو  رد  هتـشاد  ناـسنا  تقلخ  رد  ادـخ  هک  یفدـه 
 . تسا یهلا  سدقا  تاذ  زا  طرش  دیق و  یب  تعاطا  للظ  رد  دوجوم ،

بضغ و توهـش و  ياراد  یناویح  دـعب  رد  اما  یتوکلم .  یناـسنا و  دـعب  يرگید ،  نآ  یناویح و  دـعب  یکی  تسا :  دـعب  ود  ياراد  یمدآ 
حیحص يریگ  هزادنا  اب  دیاب  دشاب و  یم  یناویح  زیارغ  هب  طوبرم  هک  نآ  ریاظن  ییوجماقتنا و  ماقم و  بح  دالوا و  بح  تسا و  تاذ  بح 
یلاعت قطن و  لمع و  يدازآ  یقالخا و  نادجو  لقع و  ياراد  یناسنا  دـعب  رد  اما  ددرگ . عانقا  دـشاب  ناسنا  نءاش  اب  بسانتم  هک  يروط  هب 

ملع بسک  دنوادخ ، یگدنب  یلاعت ،  يراب  زا  تعاطا  هلیـسو  دیاب  یناسنا  نءاش  هک  دعب  نیا  تسا .  هزادنا  یب  لامک  هب  لیامت  دودـحمان و 
يریگ هزادـنا  اب  ار  دوخ  یناویح  فدـه  یناسنا  رگا  ددرگ . فورـصم  یناسنا  روما  رگید  تیادـه و  ماقم  هب  لین  تقیقح و  قح و  هب  يارب 

یلو هدیـسر ،  تقلخ  فدـه  ماقم  هب  ینعی  تیناسنا  ماقم  هب  صخـش  نیا  درک ، ارجا  یهلا  رماوا  قبط  مه  ار  یناسنا  فادـها  دومن و  اـضرا 
دوخ رد  ناسنا  تقلخ  زا  ار  یهلا  فدـه  دوب و  یمیهب  تاوهـش  هب  یگدـنز  رد  وا  هجوت  ماـمت  هداـهنن و  رتارف  یمدـق  تیناویح  زرم  زا  رگا 
دور یم  ایند  راد  زا  ماجنارس  دیامیپ و  یم  ار  یتخبدب  تواقش و  هار  دور و  یم  شیپ  یهابت  طوقس و  يوس  هب  مدق  هب  مدق  تفرگ ،  هدیدان 

. دش دهاوخ  راچد  يدمرس  رفیک  يدبا و  باذع  هب  و 

ِرَظَّنلاِب یِّنِتْفَت  اَل  َو  َکِقْزِر ، یِف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  یِنِنْغَأ  َو  - 8

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ما هداوناخ  ات  شخب  تعسو  نم  رب  ار  تیزور  و  مشاب ،  هتـشادن  زاین  مدرم  هب  هک  زاس  مرادروخرب  ایند  لام  زا  امنب و  ینغ  ارم  ردقنآ  اهلاراب 
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. امنم شیامزآ  نادنمتورث  لاوما  هب  تافتلا  هاگن و  اب  ارم  دنشاب و  شیاشگ  رد 
 (( قزر تعسو   )) هملک نینچمه  و  انغ ))  )) هملک ترابع  نیا  رد  نوچ  تسا و  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادخ  تساوخ  هب  هلمج ،  دنچ  نیا 

یبوخ رد  نینچمه  هدمآ و  نآ  يدب  ای  رقف  یبوخ  هرابرد  هک  یتایاور  هب  عجار  تسا  مزال  دـیآ  یم  نایم  رد  رقف  انغ و  ثحب  ارهق  هدـمآ و 
مادک تسا  هدیدنـسپ  حودمم و  مالـسا  رد  هک  يرقف  نآ  هک  دندرگ  هجوتم  مرتحم  ناگدنونـش  ات  دوش  ثحب  هدش  تیاور  نآ  يدب  ای  انغ 
مادک مومذم  تورث  انغ و  تسا و  مادک  هدیدنسپ  حودمم و  يانغ  هک  دوش  مولعم  نینچمه  و  مادک .  تسا  دنسپان  مومذم و  هکنآ  تسا و 

هب لوقم  انغ  رقف و  هک  دوش  ضرع  تسا  مزال  همدـقم ،  رد  بلطم ،  دـنوادخ ، تساوخ  هب  راـبخا ، تاـیاور و  زا  هدافتـسا  اـب  هراـب  نیا  رد  . 
تسا و ود  نآ  مومذم  حودمم و  تاجرد  هب  رظان  هدـش  انغ  رقف و  هب  عجار  هک  یمذ  حدـم و  و  دـنا ، بتارم  تاجرد و  ياراد  کیکـشت و 
درادن و ار  شزور  جراخم  لقادح  ردق  هب  هک  تسا  تسدیهت  ریقف و  ردقنآ  رفن ، کی  یهاگ  هک  ددرگ  یم  ضورعم  بلطم  نیا  نایب  يارب 

ییاهتمعن ریاس  زا  اما  دراد ، اذغ  یلاخ  نان  ردق  هب  هک  تسا  يریقف  رگید  رفن  کی  رقف . يالعا  دـح  رد  تسا  ریقف  کی  نیا  تسا ،  هنـسرگ 
رقف رگید  هجرد  کی  رقف . زا  هجرد  کی  مه  نیا  تساهنآ .  دقاف  مورحم و  دشاب  هدافتـسا  دروم  هک  تسا  راوازـس  اذغ  هدـعو  کی  رد  هک 
رقف رگید  هجرد  کی  مه  نیا  تسا .  مورحم  رایـسب  لام  زا  نکل  دراد  یگدنز  رد  بسانتم  تعـسو  کی  اب  فافک و  ردـق  هب  هک  تسا  نیا 
يوس هب  ییانمت  تسد  درادـن و  زاین  مدرم  هب  هک  يدـح  رد  ینعی  تسا ،  ینغ  رفن  کی  یهاـگ  تسا :  روط  نیمه  اـنیع  مه  اـنغ  رد  تسا . 
ياذغ هریخذ  هک  تسا  نیا  انغ  زا  رگید  یتمسق  تسانغ .  مسق  کی  نیا  درذگ ، یم  تعسو  اب  هبـسنلاب  شیگدنز  دنک و  یمن  زارد  یـسک 
یـسک يارب  موس  يانغ  اما  اـنغ . زا  رگید  یتمـسق  مهنیا  تسا ،  نیمطم  شا  هلئاـع  دوخ و  یگدـنز  رظن  زا  دراد و  لزنم  رد  ار  دوخ  هنـالاس 

دور و یم  تورث  نتخودـنا  لام و  عمج  یپ  رد  ماودـلا ،  یلع  علو ،  صرح و  اب  هدروآ و  درگ  رایـسب  لاوما  تسا و  راد  هیامرـس  هک  تسا 
ياراد راـبخا  رظن  زا  اـنغ  رقف و  ماـسقا  نیا  زا  مادـک  ره  تورث .  رما  رد  موـس  مسق  مه  نیا  ددرگ ، یم  فورـصم  هار  نیا  رد  شرمع  ماـمت 

. دنیامن یم  كرد  یبوخ  هب  ار  انغ  رقف و  مذ  حدم و  دننک  هجوت  اهنآ  هب  دارفا  رگا  هک  تسا  ییاهرایعم 
یعـس و نییآ  تیلاعف و  راک و  نید  مالـسا  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  ینید  رظن  زا  دیاب  انغ  رقف و  ثحب  رد  هک  یعوضوم  نیلوا 
، دنشاب رثوم  يدوجو  هعماج  رد  دنورب و  شـشوک  راک و  یپ  زا  دیاب  هنادنمتفارـش  تزع و  اب  یگدنز  نیمءات  يارب  مدرم  مامت  تسا .  لمع 

. دنراجزنا ینیبدب و  دروم  مالسا ،  رد  دنورن  راک  لابند  دوخ  یگدنز  جاتحیام  نیمءات  يارب  دننک و  یلاخ  هناش  راک  زا  یناسک  رگا  و 
(161) راهنلاب لاطب  لیللاب و  هفیج  لاق :  کیلا ؟  ضعبا  كدابع  يا  برای !  یسوم  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

ضغب و دروم  رتشیب  وت  دزن  تناگدنب  زا  کیمادک  اهلاراب ! درک ، ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  نارمع  نب  یسوم  ترضح  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ماما 
درذگ و یم  تلاطب  هب  هعماج  رد  شرمع  زور ، رد  هداتفا و  باوختخر  رد  يرادرم  دـننام  بش  رد  هک  یـسک  نآ  دومرف : دنتـسه ؟ ینیبدـب 

. دیامن قازترا  مدرم  جنرتسد  زا  دهاوخ  یم  دنک و  یمن  راک 
یعقاوم رد  رگا  هک  درذـگب  تزع  اب  نانآ  یناگدـنز  دنتـساوخ  یم  دـندوب و  رـصم  ناناملـسم  ندرک  راک  هب  ردـقنآ  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

نیا رد  دنبای . لاغتـشا  راک  هب  دننک و  هدافتـسا  دوخ  ملاس  وضع  زا  هک  دندرک  یم  دیکات  نانآ  هب  مه  زاب  دنتـشاد  یم  يوضع  صقن  يدارفا 
 : تسا ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  هراب 

کـسار یلع  لمحا  لمعا و  لاقف :  جاتحم ،  فراحم  انا  رجتا و  نا  نسحا  الو  يدـبی  المع  لمعا  نا  نسحاـال  ینا  لاـقف :  هاـتا  ـالجر  نءا 
(162  ) سانلا نع  نغتساو 

شتـسد ییوگ  منک -  راک  متـسد  اب  مناوت  یمن  هک  متـسه  یناسنا  نم  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  دـمآ و  ع )  ) قداص ماما  روضح  هب  يدرم 
وا ندرگورس  هک  دید  ترـضح  مجاتحم .  دنمزاین و  منک و  تراجت  هک  مرادن  مه  يا  هیامرـس  و  هدوب -  راک  تردق  دقاف  هک  هتـشاد  یبیع 

 . شاب زاین  یب  مدرم  زا  امن و  لمح  دوخ  رس  اب  ار  الاک  نک و  راک  نک ،  لمع  دومرف  تسا .  ملاس 
(163  ) هدسفم غارفلا  لاصتاف  هدهجم  لغشلا  نکی  نا  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق 
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 . تسا داسف  یتسردان و  ثعاب  زین  مئاد  يراکیب  تسا  بعت  تمحز و  هیام  لغش  هب  نداد  نت  رگا  هدومرف :  ع )  ) یلع
(164  ) سانلا یلع  هلک  یقلا  نم  نوعلم  لاق :  ملس  هلآ و  هیلع و  هلا  ياث  یبنلا  نع 

دـنکفیب و نارگد  شود  رب  ار  دوـخ  یگدـنز  راـب  هک  یـسک  نآ  تسا  یلاـعت  يراـب  هاـگرد  دورطم  هدـنار و  تسا :  هدوـمرف  مرکا  لوـسر 
. دیامن قازترا  مدرم  جنرتسد  زا  دهاوخب 

ششوک یعس و  یعارز  یـضارا  رد  دندرک و  یم  راک  دوخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تسا ،  هدیـسر  هک  يرایـسب  تایاور  بجوم  هب 
زین ار  شکتمحز  نارگراک  دـنداد ، یم  تیمها  راک  هب  ناشدوخ  هکنیا  رب  هوالع  دـنروآ . تسد  هب  يزرواشک  هار  زا  یناـن  اـت  دـندومن  یم 

. دنداد یم  رارق  قیوشت  ریدقت و  دروم  ار  نانآ  دندومن و  یم  رایسب  مارتحا 
هل لاق  مث  ص )   ) یبنلا هحفاصف  يراصنالا  دعس  هلبقتسا  كوبت  هورغ  نم  لبقا  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  کلام  نب  سنا  يور 
دی هذه  لاق  و  ص )   ) هللا لوسر  هدی  لبقف  یلایع .  یلع  هقفناف  هاحـسملا  ورملاب  برـضا  هللا !  لوسر  ای  لاق :  کیدی .  بنکا  يذلا  اذه  ام  : 

(165) رانلا اهسمت  ال 
وا اب  ترـضح  دـمآ . لابقتـسا  هب  يراصنا  دعـس  درک ، یم  تعجارم  كوبت  گـنج  زا  مرکا  لوسر  هک  یعقوم  دـیوگ : یم  کـلام  نب  سنا 
اب نم  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  تسا .  هدیـسر  تتـسد  هب  یبیـسآ  همدـص و  هچ  دومرف  دـید . نشخ  ربز و  ار  دعـس  تسد  درک و  هحفاـصم 

 . میامن یم  ما  هداوناخ  شاعم  جرخ  ار  مدمآرد  منک و  یم  راک  يزرواشک  لیاسو 
. دنک یمن  ادیپ  سامت  نآ  اب  شتآ  هک  تسا  یتسد  نیا  دومرف : دیسوب و  ار  وا  تسد  مرکا  لوسر 

دس شاعم و  رارما  لقادح  درادن و  راک  تردق  يرامیب ،  ای  دیدش  فعض  یگدوسرف و  تلع  هب  نکل  تسه ،  ندرک  راک  هدامآ  یسک  رگا 
هاـنگ و هب  ار  یمدآ  تسا  نکمم  يرقف  نینچ  اریز  تسا  مومذـم  هزادـنا  یب  رقف  نیا  تسا و  هنـسرگ  ریقف و  وا  تسین ،  سرتـسد  رد  عوـج 

مالـسا رظن  رد  رقف  نیا  دـیامن . راداو  یلاعت  يراب  سدـقم  ماقم  هب  هئاـسا  ییوگرفک و  هب  اـی  مدرم ،  لاوما  هب  زواـجت  يدزد و  هب  یکاـپان ، 
 : تسا هلمج  نآ  زا  هدیسر ،  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و  مومذم  رایسب 

(166  ) نیرادلا یف  هجولا  داوس  رقفلا 
 . تسا ترخآ  ایند و  رد  یهایسور  رقف ، نینچنیا 

(167) ارفک نوکی  نا  رقفلا  داک 
. ددرگ رجنم  ینید  یب  رفک و  هب  تسا  نکمم  اهرقف  لیبق  نیا 

(168  ) هیدلب یف  بیرغ  لقملاو  هتجح ،  نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
نایبرغ دننامه  دوخ  دلب  رد  تعاضب  مک  دارفا  و  دـیآ ، یم  دـنب  شنابز  لالدتـسا ،  ماقم  رد  تسا  ریقف  هک  یناسنا  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

. دننک یم  یگدنز 
 : تسا هدومرف  نآ  هرابرد  مرکا  یبن  هک  تسا  رقف  نیا 

(169  ) معن لاق :  نالدعیا ؟  لجر :  لاقف  رقفلاو . رفکلا  نم  کبذوعا  ینا  مهللا 
 ! هللا لوسر  ای  درک : ضرع  دینـش  ترـضح  زا  ار  هلمج  نیا  هک  يدرم  مرب .  یم  هانپ  وت  هب  رقف  زا  رفک و  زا  نم  اـهلاراب ! دومرف : مرکا  لوسر 

 . یلب دومرف : خساپ  رد  ترضح  دنرگیدکی ؟ لداعم  رقف ، رفک و  ایآ 
ناهانگ رطخ  رد  ار  یمدآ  تسا و  مومذـم  رایـسب  دـیامن  عوج  دـس  دـناوتن  دـشاب و  یگدـنز  لقادـح  دـقاف  یمدآ  هک  يرقف  هکنیا  هصالخ 

. داتفا روکذم  اهنآ  زا  یضعب  هک  هدمآ  رایسب  هراب  نیا  رد  تایاور  دزادنا و  یم  يورخا  يویند و 
تسا و مزال  شا  هداوناخ  دوخ و  يارب  هک  يرادـقم  نآ  فاـفک و  ردـق  هب  ناـسنا  هک  تسا  يرقف  نآ  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  حودـمم  رقف 

بوبحم ردقنآ  تسین  يراد  هیامرـس  يدـنمتورث و  ریـسا  مه  تسا و  ظوفحم  وربآ  مه  هک  یگدـنز  نیا  دـشاب و  دـجاو  دـنک  یم  تیافک 
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 : تفگ یم  درک و  یم  اعد  هک  دوب  مرکا  لوسر 
(170) افافک دمحم  لآ  توق  لعجا  مهللا 

یفاو و شیگدنز  يارب  شدمآرد  ینعی  دـشاب ، فافک  ردـق  هب  وا  شاعم  هدروآ و  مالـسا  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دومرف : یم  ربمغیپ 
. دشاب یفاک 

تساوخرد وا  زا  ترـضح  دندرک ؟ رذگ  تشاد  تبقارم  تحت  دوب و  هدرب  ارچ  هب  ار  ینارتش  هک  یـسک  هب  نابایب  رد  یعمج  اب  مرکا  لوسر 
رد میا و  هدیشود  هچنآ  تسا و  حبص  يارب  تسا  نارتش  ناتسپ  رد  هک  يریـش  داد : باوج  دنـشونب . نانآ  هک  دهدب  ریـش  يرادقم  هک  دومن 

 : تفگ درک ، اعد  وا  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  دادن . تبثم  باوج  ترضح  هب  هصالخ ،  و  بش ،  يارب  تسا  فرظ 
(171  ) هدلو هلام و  رثکا  مهللا 

 . نادرگ رایسب  ار  وا  نادنزرف  لام و  اهلاراب !
تفر و درم  نآ  هداتسرف .  وا  دزن  ریش ، نتفرگ  يارب  تشاد .  لاغتشا  نادنفسوگ  ندنارچ  هب  هک  دندیسر  یـسک  هب  دنتـشذگ و  اجنآ  زا  دعب 

يدنفسوگ مه  دعب  دومن و  میدقت  ترضح  هب  دروآ و  زین  تشاد  تسد  رد  هک  مه  ار  هچنآ  دیشود و  دوب  نادنفسوگ  ياهناتـسپ  رد  هچنآ 
 . منک رتدایز  زاب  يراد  لیم  رگا  دوب و  نم  دزن  رد  هک  دوب  يزیچ  اهنیا  تفگ :  دروآ و 

فافکلا هقزرا  مهللا  هللا :  لوسر  لاق 
. امرفب تیانع  فافک  ردق  هب  وا  هب  اهلا ! راب  تفگ :  درک و  اعد  وا  هرابرد  ربمغیپ 

لق ام  نا  لاقف :  ههرکن .  انلک  ءاعدب  كاطعا  يذلل  توعد  هبحن و  انتماع  اعدب  كدر  يذلل  توعد  هللا :  لوسر  ای  هباحصا ،  ضعب  عل  لاقف 
(172  ) یهلا رثک و  اممریخ  یفک  و 

یـسک نآ  هرابرد  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  زا  یـضعب  دومن  دوب  نادنفـسوگ  بحاص  هک  يدرم  هرابرد  ار  مود  ياعد  ربمغیپ ، یتقو 
ییاـعد هدومن  ریـش  ياـطعا  امـش  هب  هک  یـسک  هراـبرد  و  میراد ،  تسود  ار  اـعد  نآ  اـم  ماـمت  هک  يا  هدومن  ییاـعد  درک  در  ار  امـش  هک 
رایـسب لام  زا  رتهب  دـنک  تیافک  ار  یگدـنز  رما  دـشاب و  مک  هچنآ  دومرف : ترـضح  میرادـن .  لیم  اعد  نآ  هب  ام  زا  کـیچیه  هک  يدومرف 

. دیامن فرحنم  تلیضف  ریسم  زا  ار  ناسنا  دنک و  لفاغ  ار  یمدآ  هک  تسا 
یتایاور زا  یکی  مومذم .  اهنآ  زا  یـضعب  هدش و  هتخانـش  حودمم  تایاور ،  رد  اهنآ  زا  یـضعب  دراد ، یبتارم  تاجرد و  رقف ، دننام  زین  انغ 

 : هدش لقن  مرکا  لوسر  زا  هک  تسا  ثیدح  نیا  هتخانش  حودمم  ار  انغ  هک 
(173  ) ینغلا هللا  يوقت  یلع  نوعلا  معن 

 . تسا یبوخ  راک  ددم  رای و  اوقت  هار  ندومیپ  يارب  انغ 
(174  ) هنجلا هرفغملا و  هرخالا  یف  هیفاعلا و  ایندلا و  یف  ینغلا  هللا  اولس  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

. ار تشهب  ترفغم و  ترخآ  رد  دیهاوخب و  ار  تیفاع  انغ و  ایند  رد  ادخ  زا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
 : تسا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

(175  ) قفاوملا سینالا  هعانقلاو و  ینغلاو  نمالا  هحصلا و  شیعلاب :  انهتی  مل  هیف  نکت  مل  نم  سمخ 
: درادن اراوگ  یگدنز  شیع و  دشاب  هتشادن  ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  تسا  زیچ  جنپ 

 . قفاوم رسمه  و  تعانق ،  نکمت ،  انغ و  تینما ،  نت ،  تمالس 
انتعا یب  یهلا  تاسدـقم  هب  درواـیب ، یتـسم  رورغ و  دراد ، او  ناـیغط  یـشکرس و  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یتورث  نکمت و  نآ  مومذـم  ياـنغ 

یم هراب  نیا  رد  فیرـش  نآرق  دـنک . بلـس  یمدآ  زا  ار  یناسنا  ریـسم  هکنیا  هصالخ  دـشورفب و  ربکت  ادـخ  تسدـیهت  ناگدـنب  هب  و  دوش ،
: دیامرف
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(176  ) ینغتسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  الک ،
. دیارگ یم  نایغط  یشکرس و  هب  دبایب  نتشیوخ  رد  یلام  نکمت  دنیبب و  زاین  یب  ینغتسم و  ار  دوخ  یتقو  یمدآ 

(177  ) هقافالا هدیعب  هرکس  هل  ناف  ینغلا  هرکس  نم  هللااب  اونیعتسا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دوش یم  فرطرب  رید  رایسب  تورث  یتسم  هک  دیربب  هانپ  ادخ  هب  تورث  انغ و  یتسم  زا  دومرف : یم  ع )  ) یلع

یم انغ  ادخ  زا  وا  دیامن ، یم  یلام  نکمت  انغ و  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  هک  یلوا  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما 
ات دنک  یم  اضاقت  یلام  نکمت  دیامن ، تلافک  ار  تسرپرس  یب  نامیتی  ات  دهاوخ  یم  انغ  دنک ، کمک  تعاضب  یب  ياه  هداوناخ  هب  ات  دبلط 

نارذگ رد  یشیاشگ  دشخب و  دوبهب  دوخ  هداوناخ  یگدنز  هب  ات  دیامن  یم  تلئسم  انغ  دروآ ، مهارف  ار  یهلا  ياضر  تابجوم  نآ  وترپ  رد 
: دوش یم  نشور  تسا  هدومن  تلئسم  یهلا  هاگشیپ  زا  انغ ، تساوخرد  زا  دعب  ع )  ) ماما هک  یمود  هلمج  زا  بلطم  نیا  ،و  دروآ مهارف  نانآ 

کقزر یف  یلع  عسوا  و 
 . نادرگ عیسو  ییامرف  یم  اطع  نم  هب  هک  ار  دوخ  قزر  اهلاراب !

. دنیامنن ریگتخس  دوخ  هداوناخ  یگدنز  رد  نکمتم  ینغ و  دارفا  هک  تسا  هدش  دیکات  مالسا  یمارگ  يایلوا  تایاور  رد 
(178  ) هلایع نع  هعسوتلا  هیلع  بجی  همعنلا  بحاص  لاق :  ماالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع 

. دنشخب شیاشگ  نانآ  یگدنز  هب  دنهد و  هعسوت  دوخ  تالایع  رب  هک  تسا  بجاو  تمعن  نابحاص  رب  دیامرف : یم  ع )  ) اضر ترضح 
نا نم  یلا  بحا  اومرق  دق  امحل و  یلایعل  هب  عاتبا  مهاردلا  یعم  قوسلا و  لخدا  نال  مالسلا :  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  لاق ،  هزمحیبا  نع 

(179  ) همسن قتعا 
يارب نآ  هلیـسو  هب  دشاب و  لوپ  مهرد  دنچ  نم  اب  موش و  رازاب  لخاد  نم  رگا  دومرف : یم  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دیوگ  یم  هزمح  یبا 

 . میامن دازآ  ار  يا  هدنب  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  لمع  نیا  نم  يارب  دنراد  رایسب  زاین  نآ  هب  هک  منک  هیهت  تشوگ  دوخ  هداوناخ 
هقدص لماحک  ناک  هلایع  یلع  اهلمحف  هفحت  يرتشاف  قوسلا  لخد  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق :  هنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  نع 

(180  ) لیعمسا دلو  نم  هبقر  قتعا  امناکف  هتنبا  حرف  نم  هناف  روکذلا  لبق  ثانالاب  ءدبیل  فیراحم و  موق  یلا 
هداوناخ يارب  ار  نآ  درخب و  يا ،  هویم  الثم  يا ،  هفحت  دوش و  رازاب  لخاد  سک  ره  دومرف : یم  مرکا  لوسر  دیوگ ، یم  سابع  نب  هللادـبع 

زا شیپ  لوا ،  دوش  یم  لزنم  دراو  یتقو  دومرف  یم  سپـس  دربب و  یجاتحم  تیعمج  يارب  یناسنا  هک  تسا  يا  هقدص  دـننامه  دروایب  دوخ 
دننامه دنک  داش  لزنم  رد  ار  دوخ  رتخد  سک  ره  هدومرف  نآ  زا  دعب  دـهدب . اهنآ  هب  ار  هفحت  دـنک و  عورـش  اه  هچب  رتخد  زا  اه ، هچب  رـسپ 

. دشاب هدرک  دازآ  لیعمسا  نادنزرف  زا  ار  يا  هدنب  هک  تسا  نیا 
دیاب امتح  درادب  ظوفحم  فیرش  نآرق  میلاعت  مالسا و  بتکم  اب  ار  دوخ  یگتسویپ  دهاوخب  دراد و  یلام  تردق  یـسک  رگا  هکنیا  هصالخ 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مرکا  لوسر  دراذگن و  هقیضم  انگنت و  رد  ار  نانآ  دهد و  هعسوت  ار  دوخ  هلئاع  یگدنز 
(181  ) هلایع یلع  رتق  مث  هیلع  عسو  نم  انم  سیل 

هفرم یگدنز  زا  ار  نانآ  دریگب و  تخس  دوخ  هداوناخ  رب  یلو  تسا  نکمت  ياراد  دراد و  یلام  تعسو  هک  یـسک  دومرف : یم  مرکا  ربمغیپ 
. درادن یگتسب  ام  هب  تسین و  ام  زا  دراد  مورحم 

هعسوت زا  مود  هلمج  رد  دراد . یلام  نکمت  انغ و  تساوخرد  دنوادخ  زا  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما 
: دنک یم  ضرع  موس  هلمج  رد  تسا .  هتساوخ  شیوخ  تیب  لها  هافر  يارب  ار  انغ  يانمت  دیاش  دیوگ و  یم  نخس  قزر 

رظنلاب ینتفت  و ال 
 . هدم رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  ارم  تسا  نادنمتورث  تسد  رد  هک  یلاوما  هب  تافتلا  هجوت و  اب  اهلاراب !

تسا يزیچ  نامه  نیا  تسایند و  نازودنا  لام  ناراد و  هیامرـس  لاوما  ییاراد و  هب  ییانتعا  یب  سفن و  يانغ  هب  رظان  ع )  ) ماما موس  ياعد 
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 : تسا هتخاس  بطاخم  ار  وا  هدومرف و  یمارگ  ربمیپ  هب  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  هک 
(182  ) یقبا ریخ و  کبر  قزر  هیف و  مهنتفنل  ایندلا  هویحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتمام  یلا  کینیع  ندمت  و ال 

هب ار  هیامرس  تورث و  نیا  هک  ياشگم  ما  هدومن  اطعا  رافک  فانـصا  هب  هک  يویند  ياهتنیز  لاوما و  هب  ار  دوخ  نامـشچ  مظعم !  لوسر  يا 
تسا و رت  یلاع  رتهب و  بتارمب  هدـیدرگ  ررقم  نامیا  لها  يارب  هک  تراگدرورپ  يزور  قزر و  و  ما .  هداد  ناشناحتما  شیاـمزآ و  روظنم 

. دوب دهاوخ  رارقرب  یقاب و  هراومه 
 : هدومرف هک  تسا  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  هیآ  نیا  لیذ  رد 

(183  ) هظیغ قشی  ملو  همه  لاط  سانلا  يدیا  یف  امب  هرصب  عبتا  نم 
افـش زگره  شبـضغ  ظیغ و  دوب و  دهاوخ  ینالوط  شهودنا  دیاشگب  نارگد  تورث  لاوما و  هب  ندرک  هاگن  يارب  ار  دوخ  مشچ  هک  یـسک 

. دبای یمن 
اب نطاـب  رد  هراومه  دوش ، یم  رتـشیب  شعمط  صرح و  دروآدرگ  لاـم  دزودـنیب و  تورث  ردـق  ره  تسا ،  بلط  نوزف  صیرح و  رـشب  عبط 

حالـصا ار  دوخ  هکنآ  رگم  دور  یم  ایند  زا  یماکان  اب  ماجنارـس  دنک و  یم  دوبمک  ساسحا  ییاراد ،  رظن  زا  تسا ،  زیتس  گنج و  هب  دوخ 
. دناهرب نآ  نایغط  یشکرس و  زا  ار  نتشیوخ  دراپسب و  شیدنا  لآم  نیب و  عقاو  لقع  تسد  هب  ار  صرح  نانع  دنک و 

لاقف هب .  عفتنا  ائیـش  ینملع  لاق  هنم و  رثک  اوه  ام  یلا  هسفن  هعزانت  عنقی و  الو  بیـصیف  بلطی  هنا  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  یلا  لـجر  یکش 
(184  ) کینغیال اهیف  ام  لکف  کینغی  کیفکی ال  ام  ناک  نا  کینغی و  اهیفام  ینداف  کینغی  کیفکیام  ناک  نا  ع :)  ) هللادبعوبا

عناق شیوخ  دـمآرد  زا  اما  مروآ  یم  تسد  هب  ار  نآ  مور و  یم  لام  یپ  زا  نم  درک : ضرع  دـمآ ، ع )  ) قداص ماما  دزن  تیاکـش  هب  يدرم 
ینعی موش ،  عفتنم  نآ  زا  هک  دـیزومایب  يزیچ  نم  هب  درک  ضرع  دـهاوخ ، یم  رتشیب  نآ  زا  مگنج و  رد  دوخ  سفن  اب  هراومه  موش و  یمن 

یم ینغ  ارت  لام  زا  یئزج  زیچ  دزاس  یم  تزاین  یب  دنک  یم  تیافک  ارت  رما  هک  دـمآرد  رادـقم  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  دـییامن . منامرد 
. دومن دهاوخن  تزاین  یب  تسایند  رد  هچنآ  مامت  دنک  یمن  تزاین  یب  تسا و  یفاک  وت  يارب  يدمآرد  رگا  دیامن و 

بسک زا  ار  دوخ  فده  یبای  ییاهر  صرح  رـش  زا  يوش و  صالخ  ینورد  گنج  زا  یلیام  رگا  دییامرفب : دهاوخ  یم  ع )  ) ماما عقاو ،  رد 
اما دیامن ، یم  ار  تیگدـنز  فافک  دزاس و  یم  زاین  یب  ینغ و  ارت  یلیلق  لام  تروص ،  نیا  رد  هد ،  رارق  هنادنمتفارـش  یگدـنز  هرادا  لام ، 

یلخاد و گنج  زا  زگره  تسین و  یفاک  وت  يارب  ناهج  لاوما  ماـمت  دـشاب  يراد  هیامرـس  يزودـنا و  تورث  لاـم ،  بسک  رد  فدـه  رگا 
لقع دنک و  نیرمت  دـیاب  صیرح  صخـش  تسا و  ناسنا  دوخ  رایتخا  رد  تلاح  نیا  جالع  نیاربانب  دـش . یهاوخن  دازآ  صرح ،  یـشکرس 

هکنیا نودـب  مشوک و  یم  لام  يروآدرگ  رد  هزادـنا  نیا  ات  هچ  يارب  مود و  یم  ردـق  نیا  نم  ارچ  دـیوگب : درواـیب و  تواـضق  هب  ار  دوخ 
ناوت یم  تخاس  هجوتم  شیوخ  هنالقاعریغ  اوران و  لمع  هب  ار  دوخ  دومن و  سفن  نیطوت  یتقو  مرذگب .  مراذگب و  ار  اهنآ  دیاب  مربب  یعفن 
يانغ تایاور ،  رابخا و  قطنم  رد  تلاح ،  نیا  و  دناهرب ، یتخبدـب  الب و  نآ  زا  ار  دوخ  دـنک و  هبلغ  شیوخ  صرح  دوخ و  سفن  ياوه  رب 

 . تسا سفن 
(185  ) سفنلا نم  ینغلا  نکلو  ضرعلا  هرثک  نم  ینغلا  سیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

یب ساـسحا  یمدآ  حور  دـیاب  تسا و  سفن  يزاـین  یب  زا  هکلب  تسین ،  يویند  لاوما  ترثـک  زا  يزاـین  یب  اـنغ و  دومرف : یم  مرکا  لوسر 
. دوش شیگدنز  فرص  هنامرتحم  هک  دهاوخب  ار  نآ  ایند  زا  دنک و  يزاین 

(186  ) سانلا يدیا  یف  امع  سایلا  ربک  الا  ینغلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
یب ینعی  تسا ،  مدرم  تسد  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  زا  ساـی  يدـیماان و  مـهم ،  يزاـین  یب  گرزب و  ياـنغ  تـسا :  هدوـمرف  ع )  ) یلع

گرزب ینغ  عقاو  رد  وا  دـشاب  یناـسفن  تلاـح  نیا  ياراد  هک  یـسک  نکمتم ،  دارفا  یتـسه  نادـنمتورث و  لاوما  هب  هجوت  مدـع  ییاـنتعا و 
. درادن انتعا  مهم  ناراد  هیامرس  گرزب و  نادنمتورث  لاوما  هب  ینعی  تسا ،  عامتجا 
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داتسرف رذوبا  يارب  الط  رانید  تسیود  دوخ  نامالغ  زا  رفن  ود  هلیسو  هب  نامثع  دومرف : هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ  یم  ریـصب  یبا 
ار دوـخ  زاـین  هک  هداتـسرف  امـش  يارب  ناـمثع  هک  تسا  راـنید  تسیود  نیا  دـییوگب : دـیناسرب و  يو  هب  ارم  مالـس  دربـب و  وا  دزن  تفگ :  و 

 . ینک نیمءات  ار  نتشیوخ  جیاوح  ییامن و  فرطرب 
هنا هل :  الاق  نیملسملا .  عسی  ام  ینعسی  نیملـسملا  نم  لجر  انا  امنا  لاق  الاق ال . یناطعا ؟  ام  لثم  نیملـسملا  نم  ادحا  یطعا  له  رذوبا : لق 
دق اهیف و  یل  هجاح  ال  لاقف :  لالح .  نم  الا  کیلا  اهب  تثعب  مارح و ال  اهطلاخ  ام  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  هللااـب  یلاـم و  بلـص  نم  اذـه  لوقی 
یلب لاقف :  هب .  عتمتسی  امم  اریثک  الو  الیلق  کتیب  یف  يرنام  کحلصا ،  هللا و  كافاع  هل :  الاقف  سانلا .  ینغا  نم  انا  اذه و  یموی  تحبـصا 

(187  ) همایا امهیلع  یتا  دق  ریعش  افیغر  نورت  يذلا  فاکالا  اذه  تحت 
هک یـشیاشگ  مناناملـسم ،  زا  یکی  نم  تفگ :  رذوبا  هن .  دنتفگ : تسا ؟  هداد  ار  یغلبم  نینچ  ناناملـسم  زا  کیچیه  هب  ایآ  تفگ :  رذوبا 

تسا هدرک  دای  مسق  هداتسرف و  دوخ  یصخش  لام  زا  ار  غلبم  نیا  نامثع  هک  دنتفگ  رذوبا  هب  دشاب . نیملـسم  همه  يارب  دیاب  تسا  نم  يارب 
هدومن حبص  زورما  مرادن و  لوپ  نیا  هب  یجایتحا  نم  تفگ :  رذوبا  ما .  هداتـسرفن  لالح  زج  امـش  يارب  ما و  هدولاین  مارح  هب  ار  نآ  نم  هک 

یمن يوش  دنم  هرهب  نآ  زا  هک  يزیچ  دایز  ای  مک  امـش  قاطا  رد  هک  ام  دشخب ، تیفاع  دنوادخ  دنتفگ : نامالغ  ممدرم .  نیرت  ینغ  زا  ما و 
 . منیب

یمن ار  نآ  زگره  مسق  ادخ  هب  متـسین و  جاتحم  لوپ  نیا  هب  مراد ،  نیوج  نان  هضرق  ود  نآ  رد  تسا و  نم  هرفـس  نالاپ ،  نیا  اریز  تفگ : 
 . مریگ

 : تسا هدومرف  نینچ  حور ،  يزاین  یب  سفن و  يانغ  عوضوم  رد  مه  ع )  ) داوج ماما 
(188) طونقلا هدش  سفنلا و  هرش  رقفلاو  کیفکی  امب  اضرلا  کینمت و  هلق  ینغلا 

رقف دـنک . تیافک  ار  ناسنا  یگدـنز  هک  تسا  يزیچ  ترابع  ناـمه  هب  ندوب  یـضار  ینورد و  تاـینمت  یمک  زا  تراـبع  اـنغ  دـیامرف : یم 
 . تسا مدرم  تسد  رد  هک  تسا  یلاوما  زا  سای  دوخ و  تقایل  زا  يدیمون  تدش  تدح و  زا  ترابع  یناسفن 

زاتمم رترب و  هورگ  رادـلام ، دارفا  هک  دـندرک  یم  روصت  مدرم  دوب و  یناسنا  شزرا  ياراد  یلام  نکمت  يدـنمتورث و  تیلهاـج ،  رـصع  رد 
نانآ دوش و  درپس  هورگ  نیا  هب  دیاب  يدام ،  هبنج  هاوخ  دشاب و  هتشاد  يونعم  هبنج  هاوخ  مدرم ،  مهم  روما  هک  دنتشاد  هدیقع  دنا و  عامتجا 

تلاسر هب  ترـضح  نآ  دش و  لزان  یمارگ  لوسر  رب  یهلا  یحو  یتقو  هک  دندوب  دـقتعم  لطاب  رادـنپ  نیا  هب  اجنآ  ات  دـندرگ و  راد  هدـهع 
. دندوشگ ضارتعا  هب  بل  دیدرگ  ثوعبم 

(189  ) میظع نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نارقلا  اذه  لزن  الول  اولاق  و 
 ، هریغم نب  دـیلو  هب  ار  مهم  تیرومءاـم  نیا  ارچ  دتـسرفب  مدرم  نیب  دوخ  بناـج  زا  يربـمیپ  هک  تسا  هدوـمرف  هدارا  دـنوادخ  رگا  دـنتفگ :

رما نیا  دادن و  تیرومءام  راک  نیا  يارب  ار  فئاط  روهشم  دنمتورث  یفقث  دوعسم  نب  هورع  ارچ  هکنآ  ای ، هدومرفن  لوحم  هکم  یمان  رادلام 
هک دندوب  هابتشا  رد  نانچ  نانیا  تسا .  تعاضب  یب  تسدیهت و  یلاسگرزب  رد  هدوب و  میتی  یکدوک  رد  هک  درپس  یصخش  هدهع  هب  ار  مهم 

، دنوادخ هک  تسا  یسک  نآ  يراد  هیامرس  یلام و  نکمت  مدرم ،  نیب  یلاعت  يراب  یگدنیامن  يربهر و  تیحالص  رایعم  دندرک  یم  نامگ 
ات هدوب و  مهم  تورث  يراد و  هیامرـس  مدرم ،  نآ  رد  ردقچ  هکنیا  زا  تسا  ینـشور  هنومن  دوخ  نیا  و  دـیامن ، یم  باختنا  تلاسر  هب  ار  وا 
 ، تیلهاج رـصع  مدرم ،  يارب  لام ،  يروآدرگ  تسا .  هدوب  ماقم  تیـصخش و  زارحا  رایعم  هتـشاد و  هولج  نانآ  رظن  رد  نکمت  هزادـنا  هچ 

. دندومن یم  شالت  نآ  يارب  دندوب و  نآ  یپ  زا  گرم  مد  ات  هک  دوب  اهبنارگ  دنمشزرا و  ردقنآ 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق 

(190) رباقملا مترز  یتح  رثاکتلا ، مک  اهلا 
گرم ندیسرارف  نامز  ات  هک  هدومن  لفاغ  یناسنا  يایاجس  ادخ و  زا  ار  امش  دراد و  تیمها  ردقنآ  امش  رظن  رد  تورث  ریثکت  یبلط و  نوزف 
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مدرم لاـم ،  رورغ  رثا  رب  نادـنمتورث ،  دـیرامگ . یم  تـمه  نآ  يروآدرگ  رد  دـنیامن و  یم  شــشوک  شـالت و  نآ  یپ  زا  ربـق ، ندـید  و 
نیا دندز و  یم  هنعط  نانآ  هب  دندومن و  یم  ازهتـسا  ار  نینم  ؤم  مرکا  لوسر  مایق  نامز  رد  یتح  دنتفرگ و  یم  هرخـسم  داب  هب  ار  تسدـیهت 

 : تسا هدومرف  هورگ  نیا  هرابرد  فیرش  نآرق  دنداد . یم  ماجنا  تورث ،  نتشاد  رثا  رب  ار  اوران  لمع 
(191  ) هددعو الام  عمج  يذلا  هزمل ،  هزمه  لکل  لیو 

هکنیا يارب  دـندومن و  یم  يدـعت  مدرم  هـب  تبـسن  هرخــسم  نـعط و  اـب  زمل و  زمه و  اـب  هـک  هدـننک  تـبیغ  وـج و  بـیع  مدرم  نآ  رب  ياو 
. دراد یم  هگن  هشیمه  يارب  ار  نانیا  ددرگ و  یم  نانآ  يدـبا  تایح  بجوم  تورث  هک  دـننک  یم  ناـمگ  هدـش و  رورغ  راـچد  دـندنمتورث 

هیام هن  تسا  يدـنمزاین  عفر  یگدـنز و  نارذـگ  يارب  لام  هک  دـنامهف  نانآ  هب  تخاس و  نوگرگد  تورث  دروم  رد  ار  مدرم  راکفا  مالـسا 
باجح یلام  نکمت  هک  دیـشاب  بقارم  دنک ، یم  ناحتما  لام  هلیـسو  هب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تخاس  ناشنرطاخ  انمـض  تاهابم و  راختفا و 

اب ار  نارگد  لام  هکلب  تسا  دنوادخ  ناحتما  يرادلام ،  اهنت  هن  هک  درادن  زاب  ینید  فیاظو  ماجنا  دنوادخ و  دای  زا  ار  امش  دوشن و  ناتسفن 
ثحب دروم  هک  اعد ، موس  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما  دنراد . یم  رانکرب  نآ  زا  ار  دوخ  یهلا  نادرم  تسا و  ناحتما  زین  نتسیرگن  ینمت  هدید 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  تسا  زورما 
رظنلاب ینتفت  و ال 

 . هدم رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  نانآ  تورث  هب  نتخود  مشچ  نارگد و  لاوما  هب  ندرک  هاگن  اب  ارم  اراگدرورپ !

ِرْبِکْلاِب یِّنَیِلَتْبَت  اَل  َو  یِنَّزِعَأ  َو  - 9

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ضرع دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  ادخ  تساوخ  هب  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  ود  نیا  رد  ع )  ) داجس ماما 

ینیب گرزب  دوخ  ربکت و  زا  ارم  امن و  مهارف  تسا ،  نامیا  اب  دارفا  همزال  هک  ار ، میونعم  تعفر  سفن و  تزع  تاـبجوم  اـهلاراب ! دـنک : یم 
 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  راد . ظوفحم  هزنم و 

(192  ) نینم ؤملل  هلوسرل و  هزعلا و  هللا 
 . تسا نامیا  اب  دارفا  يارب  تسادخ و  ربمیپ  يارب  تسا و  دنوادخ  يارب  تزع 

: دیوگ یم  تادرفم  رد  بغار 
(193  ) بلغی نا  نم  ناسنالل  هعنام  هلاح  هزعلا 

بوـلغم و ناـسنا ،  دراذـگ  یمن  هک  تسا  حور  يدـنلب  عـفرت و  تلاـح  ناـمه  هدـمآ  نآرق  رد  تسا و  یگرزب  هملک  هـک  تزع ))   )) ینعی
هب لین  يارب  ای  لام ،  ندروآ  تسد  هب  يزودـنا و  تورث  لـباقم  رد  هک  یناـسک  ددرگ . نآ  يراـتفرگ  تلذ و  راـچد  دوش و  يزیچ  روهقم 

روهقم و یناسفن  تالیامت  تاوهـش و  لباقم  رد  ای  تسا ،  مدرم  تسد  رد  هک  ییاهتورث  لاوما و  هب  نتـشاد  عمط  يارب  ای  ماـقم ،  تردـق و 
هتـشگ راوخ  هدروخ و  تسکـش  اهنیا  زا  یکی  لباقم  رد  اریز  دنا ، تزع  دقاف  دـنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیـصخش  دـنا و  لیلذ  بولغم و 

نوبز ریـسا و  روهقم و  يدام  نیوانع  یناسفن و  تالیامت  زا  کـی  چـیه  لـباقم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  يا  هدازآ  ناـسنا  نآ  يارب  تزع  دـنا .
يوه و ناگدـنب  الا  تسناد و  سفنلا ))  زیزع   )) ناوت یم  ار  یناسنا  نینچ  دـیامن . تایح  رارما  يدـنلب  رـس  اب  دـنک و  یگدـنز  دازآ  دـنیبن ،

. دنشخب ققحت  دوخ  رد  ار  سدقم  نآرق  فده  هک  دنتسین  رداق  دنشاب و  سفن  تزع  ياراد  دنناوت  یمن  سوه 
(194  ) قرلا دبع  نم  لذا  هوهشلا  دبع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

عانقا زا  دناوت  یمن  تسا و  نتشیوخ  یناسفن  تاوهش  رگید  ای  یسنج  هزیرغ  طرـش  دیق و  یب  عیطم  هدنب و  هک  یـسک  دیامرف : یم  ع )  ) یلع
 . تسا رتلیلذ  دیرخ  رز  هدرب  زا  دراد ، هگن  ار  دوخ  اهنآ  عورشم  ریغ 
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دـبای و تسد  سفن  تزع  دـجاو  نامیا  اب  دارفا  یعقاو  قادـصم  ار  دوخ  دـبای و  تسد  سفن  تزع  عیفر  ماقم  هب  تسین  رداـق  یناـسنا  نینچ 
اریادخ طقف  دـنیامن ، بانتجا  قولخم  یگدـنب  زا  دـنزیهرپب و  ادـخ  ریغ  لباقم  رد  للذـت  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  یعقاو  قادـصم  ار  دوخ 

یهلا يایلوا  يارب  سفن  تزع  ماقم  نیرت  یلاع  نیا  هک  دنیامن  زاربا  وا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  عرـضت  للذت و  مامت  دنـسانشب و  شیوخ  دوبعم 
 : تفگ یم  هک  دوب  نیا  لاعتم  رداق  هاگشیپ  رد  ع )  ) یلع ياهتاجانم  هلمج  زا  تسا . 

(195) ابر یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفک  ادبع و  کل  نوکا  نا  ازع  یب  یفک  یهلا 
 . یشاب نم  کلام  وت  هک  تسا  یفاک  مه  راختفا  نیا  مشاب و  وت  هدنب  هک  تسا  یفاک  تزع  نیا  نم  يارب 

(196  ) لجوزع عضاوتیال هللا  نمل  هعفرال  یلاعت و  كرابت و  للدتیال هللا  نمل  زعال  هنا  ملعا  لجرل :  لاق  مالسلا  هللا  دبعیبا  نع 
لباقم رد  هک  سک  نآ  درادن و  یگرزب  تزع و  دیامنن  عوضخ  للذـت و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یـسک  دومرف : يدرم  هب  ع )  ) قداص ماما 

. درادن ماقم  يدنلب  تعفر و  دنک  یمن  ینتورف  عضاوت و  قح  ترضح 
نینم ؤم  يارب  يزارفارـس  و  تسا ،  ربمایپ  يارب  تعفر  تسا ،  دنوادخ  يارب  تزع  تسا :  هدمآ  داتفا ، روکذم  ثحب  لوا  رد  هک  يا  هیآ  رد 
بلاغ وا  دراد : یساسا  توافت  قولخم  زع  اب  تسا  یتسه  ناهج  مامت  یعقاو  کلام  ملاع و  راگدیرفآ  هک  دنوادخ  تزع  هک  میناد  یم  اما  . 

ینغ وا  دـنراد و  جایتحا  وا  هب  تادوجوم  همه  تسین ،  يدوجوم  روهقم  بولغم و  شدوخ  اما  تسا  تاقولخم  تادوجوم و  همه  رب  رهاق  و 
. درادن زاین  يدحا  هب  تسا و  تاذلاب 

(197) دیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای 
 . تسا زاین  یب  قلطم و  ینغ  دنوادخ ، اما  دیگرزب  دنوادخ  هب  دنمزاین  امش  همه  مدرم !  يا 

لوسر تاملک  رد  اعد  تروص  هب  بلطم  نیا  تسا .  رقف  زا  رانکرب  هزنم و  شیانغ  لد و  زا  یلاخ  شتزع  هک  تسا  نیا  یلاعت  يراب  لاـمک 
 : تسا هدمآ  یمارگ 

(198) رقفالب ینغ  وه  نم  ای  لذالب ،  زیزع  وه  نم  ای 
رد رـشب  لامک  اما  تسا .  یهلا  لامک  نیا  تسارقف :  زا  يربم  تیانغ  هک  يراگدرورپ  يا  تسا ،  تلد  زا  یلاخ  تتزع  هک  يدـنوادخ  يا 

ياوشیپ نانخـس  رد  زین  بلطم  نیا  و  دربن ، دای  زا  ار  وا  سدـقا  تاذ  هب  نتـشیوخ  يدـنمزاین  دـنکن و  شومارف  ار  ادـخ  زگره  هک  تسا  نیا 
 : تسا هدمآ  اعد  تروص  هب  مالسا  گرزب 

(199  ) کنع ءانغتسالاب  ینرقفت  کیلا و ال  راقتفالاب  یننغا  مهللا 
 . نکم یتخبدب  رقف و  راچد  منادب  وت  زا  ینغتسم  ار  دوخ  هکنیا  زا  ارم  راد و  زاین  یب  ینغ و  مشاب  جاتحم  وت  هب  امئاد  هکنیا  هب  ارم  اهلاراب 

اعد ینعی  تسا ،  رکف  ولع  سفن و  تزع  هب  ندیسر  هار  رد  بابسا  بیبست  قیفوت و  بلط  يانعم  هب  يدنوادخ  هاگـشیپ  زا  تزع  تساوخرد 
يرداق و هک  يراگدرورپ  يا  يراد ،  هطلس  دوجو  ملاوع  عیمج  رب  یتسه و  یعقاو  زیزع  دوخ  هک  يدنوادخ  يا  دیوگب : دهاوخ  یم  هدننک 
هک اـمن  مقفوم  راذـگب و  تنم  نم  رب  يوش ،  یمن  بولغم  زگره  ینک و  یم  هبلغ  تادوجوم  ماـمت  رب  دنتـسه و  وت  روـهقم  تاـقولخم  همه 
هک ار  شیوخ  ینامیا  زع  وت  هوق  لوح و  هب  منک و  تمواقم  راـب  تلذ  تاـینمت  لـباقم  رد  مناوتب  اـت  موش  هدارا  تردـق  سفن و  توق  ياراد 
قفو رب  ینامز  یهلا  هاگشیپ  زا  قیفوت  تساوخرد  هک  دوش  هداد  حیضوت  تسا  مزال  میامنب .  يرادهاگن  تسا  ترخآ  ایند و  يدنلبرـس  هیام 
تین دوخ  ینمت  دروم  عوضوم  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  هدـننک  تساوخرد  هک  تسا  تقلخ  لولعم  تلع و  ماـظن  سدـقم و  عرـش  نیزاوم 

رد دناوت  یم  ینامز  لصحم  صخش  الثم  تسا ،  دروم  یب  اجبان و  قیفوت  ياعد  ینورد ،  میمـصت  نودب  دشاب و  هتـشاد  تباث  مزع  یعطق و 
ممـصم و ندناوخ  سرد  هب  نطاب  رد  هک  دـیامن  قیفوت  تساوخرد  يدـنوادخ  هاگـشیپ  زا  شناد  لامک  جرادـم  هب  لین  ملع و  لیـصحت  هار 

شناد نتفرگارف  هار  رد  تسا و  دودرم  لدود و  هکنآ  ای  درادن  ندناوخ  سرد  تین  دوخ  ریمـض  رد  هک  سک  نآ  دشاب . يدج  هدارا  ياراد 
. دیامن قیفوت  تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دناوت  یمن  دراد  یمنرب  يدج  ياهمدق 
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هسفنب ءازهتسا  دقف  دهتجی  مل  قیفوتلا و  هللا  لاس  نم  هسفنب و  ءزهتسا  دقف  هبلقب  مدنی  ملو  هناسلب  هللا  رفغتسا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع 
(200)

لد رد  اما  دیامن ، ششخب  بلط  دنوادخ  زا  دنک و  رافغتـسا  نابز  هب  دوخ  ناهانگ  وفع  يارب  یـسک  رگا  تسا :  هدومرف  ع )  ) اضر ترـضح 
رد اما  دیامن  قیفوت  بلط  دـنوادخ  زا  یـسک  رگا  تسا ،  هدومن  هرخـسم  ار  دوخ  رافغتـسا ، نیا  رد  وا  دـشابن  نامیـشپ  دوخ  تشز  لامعا  زا 

 . تسا هتفرگ  ازهتسا  هب  ار  نتشیوخ  قیفوت ،  بلط  رد  وا  درادن  ششوک  هدهاجم و  لمع ،  ماقم 
دنچ یتاکن  هب  تسا  مزال  ادخ  زا  ار  نآ  حیحـص  روط  هب  دوش و  عقاو  اجب  سفن  تزع  يارب  قیفوت  بلط  رد  نامیااب  دارفا  ياعد  هکنآ  يارب 
چیه تسا و  نانآ  ینید  فیاظو  زا  ناناملـسم  يارب  تزع  ظفح  دننادب  هکنآ  لوا  دنیامن . هجوت  تسا  هدـمآ  مالـسا  يایلوا  تایاور  رد  هک 

. دروآ مهارف  ار  شیوخ  تلذ  يراوخ و  تابجوم  دنکشب و  مهرد  ار  دوخ  زع  درادن  قح  ینامیااب  درف 
(201  ) هسفن لذی  نا  نینم  ؤملل  سیل  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دروآ مهارف  ار  دوخ  يراوخ  تلذ و  تابجوم  هک  درادن  قح  نامیا  اب  صخش  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
(202  ) هسفن لذی  نا  هیلا  ضوفی  مل  اهلک و  هروما  نینموملا  یلا  ضوف  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

نتـشیوخ هک  تسا  هدادن  هزاجا  نانآ  هب  یلو  هدومن ،  ضیوفت  ناشدوخ  هب  ار  نینم  ؤم  روما  مامت  دـنوادخ  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 
. دنیامن راوخ  لیلذ و  ار 

یم اهنیا  ریاظن  یعامتجا و  تیبوبحم  یتسود ،  ترهـش  یبلط ،  هاج  ماقم ،  هب  هقالع  لام ،  بح  لیبق  زا  يددعتم  لماوع  دـننادب  هکنآ  مود 
زع و هک  دنادب  دـیاب  تسا  تالیامت  نیا  تردـق  ریـسا  نطاب ،  رد  هک  دومن  ساسحا  یـسک  رگا  دـیامن و  بولغم  رورغم و  ار  یمدآ  دـناوت 

. دراد رارق  رطخ  ضرعم  رد  شفرش 
(203  ) لیلذف هردقلا  تحت  لخاد  زیزع  لک  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

نوصم یناـسفن  تـالیامت  نآ  رطخ  زا  هکنآ  يارب  تسا ،  راوـخ  لـیلذ و  دراد  رارق  یتردـق  تحت  هک  يزیزع  ره  تسا :  هدوـمرف  ع )  ) یلع
دادمتـسا یهلا  سدـقا  تاذ  زا  دزاسب ، نامیا  يورین  اب  ار  نتـشیوخ  دـیاب  دـهدن  تسد  زا  اهنآ  هب  لین  هار  رد  ار  دوخ  فرـش  زع و  دـنامب و 

. دیامنن هلماعم  تالیامت  نآ  زا  کیچیه  اب  ار  نتشیوخ  سفن  تزع  دنک و  هبلغ  دوخ  سفن  ياوه  رب  دیامن ،
لیاذر رگید  زا  سفن  تزع  ردـقنارگ  هیامرـس  نتخاـس  دوباـن  رد  ار  عـمط  هلیذر  مالـسلا  مهیلع  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا  دـننادب  هکنآ  موـس 

هراپ اجنیا  رد  دنا و  هتشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  هتخاس و  ناشنرطاخ  يددعتم  تایاور  نمض  ار  بلطم  نیا  هتـسناد و  رتکانرطخ 
: دوش یم  رکذ  تایاور  نآ  زا  يا 

(204  ) هرخالا ایندلا و  لذ  عمطلا  هرمث  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
دـشر نطاب  رد  هثیبخ  هرجـش  نآ  دناشفیب و  لد  رد  ار  عمط  رذـب  یـسک  رگا  ینعی  تسا ،  ترخآ  ایند و  تلذ  عمط ،  هویم  دومرف : ع )  ) یلع
 . ترخآ ملاع  رد  مه  تسا و  راب  تلذ  ایند  رد  مه  تفص  نیا  هکلب  ایند  تلذ  طقف  هن  تسا ،  تلذ  دراد  یمرب  نآ  زا  هک  يا  هویم  دنک 

(205  ) يزخا لذا و  هرخالا  یف  وه  هسفن و  لذا  دقف  عماطملا  ءاند ه  نع  هسفن  هزنی  مل  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 
ترخآ رد  هدومن و  لیلذ  ایند  رد  ار  دوخ  مومذم ،  تفـص  نیا  اب  درادن  هزنم  اهعمط  یتسپ  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  زین  و 

. دوب دهاوخ  رتنوزف  شیراوخ  تلذ و  ، 
(206  ) سایلا زعب  عمطلا  لذ  عفدا  عمطلا و  هتاماب  زعلا  ءاقب  بلطاو  رباجل : هتیصو  یف  مالسلا  هیلع  رقابلا  لاق 

ار دوخ  عمط  تلذ  نک و  بلط  دوخ  ریمـض  رد  عمط  نتخاس  دوبان  اب  ار  دوخ  زع  ياقب  دومرف : یفعج  رباجب  دوخ  تیـصو  رد  ع )  ) رقاب ماما 
. امن عفد  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يدیماان  زع  اب 

(، ع  ) یبتجم ترضح  دوخ ، دنزرف  هب  تسا  شخب  تداعس  ياهسرد  یهلا و  میلاعت  زا  يرایسب  يواح  هک  یلـصفم  طوسبم و  همان  ع )  ) یلع
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 . تسا یناسنا  فرش  زع و  يرادهاگن  سفن و  تنایص  هدیدرگ  ناشن  رطاخ  همان  نآ  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  هتشون و 
دق كریغ و  دـبع  نکت  اضوع و ال  کـسفن  نم  لذـبت  اـمب  ضاـتعت  نل  کـناف  بئاـغرلا  یلا  کـتقاس  نا  هیند و  لـک  نع  کـسفن  مرکا  و 

(207) ارح هللا  کلعج 
تفارـش هیامرـس  زا  هچنآ  لباقم  رد  اریز  دشاب ، تتاینمت  هب  لین  هلیـسو  یتسپ  نآ  دـنچ  ره  زیهرپب ، یتسپ  ینوبز و  مسق  ره  زا  زیزع ! دـنزرف 

 . تسا هدیرفآ  دازآ  ارت  دنوادخ  هک  شابم  يرگد  هدنب  يروآ .  یمن  تسد  هب  دشاب  ربارب  نآ  اب  هک  یضوع  زگره  یهد  یم  دوخ  سفن 
رد دناوت  یم  وا  تسا ،  هدراذگ  يو  رایتخا  هب  ار  اه  يدب  اه و  یبوخ  شنیزگ  هدیرفآ و  دازآ  ار  یمدآ  میکح ،  راگدـیرفآ  هکنیا  هصالخ 

تلذ هب  نداد  نت  ای  سفن و  تزع  ظفح  دریگ . شیپ  رد  ار  فارحنا  یکاپان و  هار  ای  درادرب  مدق  یتسرد  یکاپ و  هب  یگدـنز  نوئـش  عیمج 
اهنآ زا  دـنزب ، اپ  تشپ  دوخ  رابتلذ  تاینمت  هب  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  يدرف  ره  تساهناسنا .  رایتخا  رد  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  یتسپ  و 

سفن تفارـش  رابتلذ ، ياهتعفنم  بلج  يارب  زا  دناوت  یم  و  دراد ، ظوفحم  نوصم و  رطخ  دربتـسد  زا  ار  دوخ  تفارـش  زع و  دشوپب و  مشچ 
هک تسا  نامه  نیا  دبای و  تسد  دوخ  رظن  دروم  تعفنم  هب  و  دهدرد ، نت  اهتلذ  عاونا  هب  و  دراگنا ، هدیدان  ار  یناسنا  تزع  دـنز ، سپاو  ار 

 : تسا هدمآ  ع )  ) یلع مالک  رد 
(208  ) تعضتا اهلذتبا  ناو  تعفترا  اهناص  نا  هسفنل ،  راتخا  ثیح  لجرلا 

ماقم هب  درادـهاگن  رانکرب  تئاند  یتسپ و  زا  ار  دوخ  سفن  رگا  دـیامن ، یم  ذاختا  هک  تسا  یـشور  هب  هتـسباو  يدرف  ره  تیـصخش  شزرا 
دیامن یقلت  شزرا  یب  لذتبم و  ار  نتـشیوخ  يونعم  تیثیح  تزع و  زع و  رگا  دیامیپ و  یم  ار  لامک  جرادـم  دوش و  یم  لیان  یناسنا  عیفر 

هفرم و یگدـنز  هب  ور  نیا  زا  دـندوب . لام  قشاع  تورث و  هتخاـبلد  لیئارـسا  ینب  دـیامیپ . یم  ار  طوقـس  هار  دـیارگ و  یم  تلذ  یتسپ و  هب 
. دنتشاد ار  نآ  ینمت  دنتسیرگن و  یم  ترسح  مشچ  اب  دوب  راگزور  نآ  گرزب  راد  هیامرس  هک  نوراق  لمجترپ 

(209  ) میظع ظحوذل  هنا  نوراق  یتوا  ام  لثم  انل  تیل  ای  ایندلا  هویحلا  نودیری  نیذلا  لاق  هتنیز .  یف  هموق  یلع  جرخف 
ام شاک  يا  دنتفگ : دنتـشادن  یفده  ایند  یگدنز  زج  هک  لام  ناگتخابلد  دیدرگ . رهاظ  شیوخ  موق  رد  دوخ  تنیز  رویز و  مامت  اب  نوراق 

 . تسا رادروخرب  میظع  هرهب  ظح و  زا  یگدنز  رد  وا  هک  میتشاد  یم  نوراق  دننامه  یلومت  زین 
فرش هک  دنتشادن  هقیاضم  دنتفای  یم  تسد  يو  هیامرس  زا  یتمـسق  هب  نوراق  لباقم  رد  للذت  ییوگ و  قلمت  اب  هک  دنتـسناد  یم  رگا  نانیا 

تعاضب مک  تسدیهت و  مالـسا ،  ردص  رد  ناناملـسم  دـنبای . تسد  یتورث  لومت و  هب  دـننک و  هلماعم  نآ  اب  ار  دوخ  سفن  تزع  یناسنا و 
نانآ هب  یمارگ  لوسر  اریز  دنتـشادن  انتعا  نارادـلام  هب  دـندمآ و  راب  تمه  ولع  تزع و  اب  فیرـش  نآرق  ینارون  میلاـعت  رثا  رب  یلو  دـندوب 

: دوب هدومرف 
(210  ) هیلع هللا  طخس  ایند  عمطل  هبحا  ایند و  بحاص  مظع  نم 

. دوب دهاوخ  یلاعت  يراب  بضغ  لومشم  درادب  تسود  ار  وا  عمط ،  يور  درمشب و  گرزب  ار  ایند  بحاص  یسک  رگا 
سپ دومن . ناشتوعد  مالسا  سدقم  نید  هب  تشون و  همان  نانآ  هب  مالـسا  یمارگ  لوسر  دندوب . نکمتم  دنمتورث و  یمدرم  نارجن  ياراصن 

هنیدـم کـیدزن  هب  یتقو  تئیه  نآ  دـنراد . مازعا  هنیدـم  هب  جاـجتحا ،  هرکاذـم و  يارب  ار ، یتئیه  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  تروشم ،  زا 
میراد دوخ  اب  هک  ار  یتمیقنارگ  ياهرویز  تاجالط و  ام  رگا  دنریقف ، تعاضب و  یب  ناناملسم  دنتفگ : دندرک و  رکف  لدابت  مه  اب  دندیـسر 

يزوریپ بجوم  دوخ  نیا  دنرگن و  یم  تمظع  هدید  اب  ار  ام  دنوش و  یم  عضاخ  تورث  همه  نآ  هدهاشم  زا  ناناملسم  میشوپب  اهسابل  يور 
هن دندوب  نایرج  رظان  هک  ریقف  ناناملسم  دندش  رهش  دراو  یتقو  دنتسارآ  اهنآ  هب  ار  دوخ  دندیشوپ و  ار  تالآالط  اهرویز و  دوب . دهاوخ  ام 
رد نانآ  دیدرگ و  نارجن  ياراصن  ریقحت  بجوم  لمع  نیا  هکلب  دـندومنن ، تراقح  ساسحا  دـنتخابن و  اهالط  لباقم  رد  ار  نتـشیوخ  اهنت 

تسا هدومن  توعد  مالسا  هب  فرشت  يونعم و  زع  يارب  ار  نانیا  مالسا ،  ربمیپ  دنتفگ : یم  دوخ  هب  دندمآ ، کچوک  ریقح و  ناناملسم  رظن 
دراذگ یفنم  رثا  يراصن  هیحور  رد  دوب  مالسا  گرزب  تیبرت  هجیتن  هک  ناناملسم  ییانتعا  یب  دنـشک ، یم  ام  خر  هب  ار  دوخ  تورث  نانآ  و 
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ریثات تحت  سفنلا  زیزع  تمه و  دنلب  ناناملـسم  دنروآ و  یمن  تسد  هب  ناناملـسم  بولق  رد  یتمظع  تورث ،  ندادـناشن  اب  هک  دنتـسناد  و 
. دنریگ یمن  رارق 

: دنک یم  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  تسا  زورما  راتفگ  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما  هکنآ  هجیتن 
ینزعا و 

. امرف اطع  سفن  تمارک  تزع و  نم  هب  اهلاراب !
: دنک یم  ضرع  هلصافالب  یلو 

ربکلاب ینیلتبت  و ال 
. امنم التبم  تسا  یقالخا  كانرطخ  ياه  يرامیب  زا  هک  ربک  هب  ارم  اهلاراب !

ربک هب  يالتبا  زا  سفن  تزع  تساوخرد  زا  سپ  ع )  ) ماما هک  دراد  دوجو  يا  هطبار  ربک  سفن و  تزع  نیب  ایآ  هک  تسا  شسرپ  نیا  ياج 
دوـخ زرم  زا  صاخـشا  دارفا و  زا  یـضعب  هیحور  رد  سفن  تزع  تسا  نکمم  اریز  تسا ،  تبثم  شـسرپ ،  نـیا  خـساپ  دـیوگ . یم  نـخس 

زیچاـن کـچوک و  ار  ناـنآ  درگنب و  ریقحت  هدـید  اـب  نآ  رثا  رب  ار  مدرم  و  دـیامن ، ربک  ینیب و  گرزب  دوخ  راـچد  ار  یمدآ  دـنک و  زواـجت 
زا يداع ،  دارفا  زا  یـضعب  هک  دـنا  کیدزن  مه  هب  ردـقنآ  ربک ، اب  سفن  تزع  رما  رد  يور  هداـیز  رثا  رب  ربکت  هب  يـالتبا  ياـنعم  درمـشب و 

. دنا هدرک  یقلت  نیب  گرزب  دوخ  ار  نانآ  دنا و  هدومن  ربک  تشادرب  یهلا  گرزب  نادرم  سفن  تزع 
ؤملل هلوسرل و  هزعلا و  هللا  یلاعت :  هللا  لاق  هزع .  یف  نکلو  هدـحو ،  ربکلا هللا  الک ، لاقف :  اربک . کـیف  نا  مالـسلا :  هیلع  نسحلل  لـجر  لاـق 

(211  ) نینم
 ، متـسین ربک  راـتفرگ  نم  زگره . دومرف : ترـضح  دراد . دوجو  يربک  امـش  رد  نم  رظن  هب  هک :  درک  ضرع  ع )  ) یبتجم ترـضح  هب  يدرم 

هدوـمرف نآرق  رد  ادـخ  هک  یتزع  ناـمه  تسا ،  سفن  تزع  تسا  نم  رد  هچنآ  تسا ،  یهلا  سدـقا  تاذ  صوـصخم  ییاـیربک  یگرزب و 
 . تسا نامیا  لها  يارب  و  ربمغیپ ، يارب  و  ادخ ، يارب  تزع  تسا : 

. دوـش هداد  یحیـضوت  راـصتخا  هب  هراـب  نیا  رد  تسا  مزـال  ددرگ  نشور  رتـشیب  رتـهب و  هچ  ره  ربـک  و  سفن ))  تزع   )) بلطم هکنآ  يارب 
دوش لفاغ  یمدآ  رگا  هک  دنراد  رارق  مومذـم  دنـسپان و  تافـص  زا  يا  هراپ  ترواجم  رد  نانچنآ  حودـمم  هدیدنـسپ و  تافـص  زا  یـضعب 

ای عضاوت  دوش . یم  اـفتکا  لاـثم  ود  رکذ  هب  هنومن  يارب  ددرگ . لدـبم  دـب  قلخ  هب  دـنک و  زواـجت  دوخ  دـح  زا  شبوخ  قـلخ  تسا  نکمم 
 : تسا قلخ  ادخ و  دزن  عضاوتم  تیبوبحم  بجوم  هدیدنسپ و  تافص  هلمج  زا  ینتورف 

(212  ) هللا مکمحری  اوعضاوتف  هعفر  الا  دبعلا  دیزیال  عضاوتلا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
لماش گرزب  دـنوادخ  تمحر  اـت  دـینک  عضاوت  درب ، یم  ـالاب  هعماـج  رد  ار  عضاوتم  ماـقم  عضاوت ،  ینتورف و  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

هک ع )  ) یلع زا  ار  يا  هیضق  نآ ،  نمض  رد  هتفگ و  نخـس  عضاوتم  مدرم  شاداپ  زا  یلـصفم  ثیدح  رد  ع )  ) يرگـسع ماما  ددرگ . ناتلاح 
رد دومن و  مارتحا  ار  ود  ره  دـندش ، ترـضح  نآ  نامهم  يرـسپ  يردـپ و  هک :  هدومرف  لـقن  تسا  ترـضح  نآ  عضاوت  بتارم  زا  یکاـح 

سپس دندروخ . ادغ  ماما  روضح  نامهم ،  ود  نآ  و  دندروآ . اذغ  دش ، هدرتسگ  يا  هرفـس  دنروایب . ماعط  داد  روتـسد  دناشن ، سلجم  ردص 
هک دـمآ  ردـپ  دزن  تفرگ و  تسد  هب  ار  نگل  هباتفآ و  تساوخرب و  اج  زا  ع )  ) یلع دروآ . نگل  هباـتفآ و  اـهنامهم  تسد  نتـسش  يارب  ربنق 
نآ رارـصا  هب  ماجنارـس  دزیرب . شتـسد  يور  بآ  نینم ،  ؤـملاریما  هک  تشاد  اـبا  دروآ و  ریز  هب  تلجخ  رـس  درم  نآ  دـیوشب . ار  وا  تسد 

 . تسش یمن  دیاب  هک  روطنآ  ار  دوخ  تسد  دهد  نایاپ  ار  روآ  تلجخ  عضو  هک  دروآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  دش و  رضاح  ترضح 
. دزیر یم  بآ  شتـسد  يور  ربـنق  ییوـگ  هک  دـیوشب  ناـنچنآ  ناـنیمطا  اـب  ار  دوـخ  تسد  هک  تساوـخ  يو  زا  داد و  مسق  ار  وا  ترـضح 
ار دنزرف  تسد  هک  تشاذگ  هفینح  دمحم  شدنزرف  رایتخا  رد  ار  نگل  هباتفآ و  نینم  ؤملاریما  سپس  تسش و  ار  دوخ  تسد  درم  هصالخ ، 

. دیوشب
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ناکم امهعمج  اذا  هیبا  نبا و  نیب  يوسی  نا  یب  ای  لجوزع  هللا  نکلو  هیدی  یلع  تببـصل  هیبا  نود  ینرـضح  نبالا  اذه  ناک  ول  ینب  ای  لاق  و 
(213  ) نبالا یلع  نبالا  بصیلف  بالا  یلع  بالا  بصدق  نکل 

یلو متخیر  یم  رسپ  تسد  يور  بآ  نم  دوب  یمن  شردپ  اب  دوب و  هدمآ  نم  لزنم  هب  ییاهنت  هب  رـسپ  نیا  رگا  دنزرف ! يا  دومرف : ترـضح 
نیاربانب دنریگ . رارق  مارتحا  هلماعم و  دروم  ناسکی  روط  هب  رسپ  ردپ و  سلجم ،  کی  رد  هکنیا  زا  دراد  ابا  دنوادخ  هدمآ و  ردپ  اب  رسپ  نیا 

. دزیر یم  بآ  رسپ  تسد  هب  مه  رسپ  هتخیر و  بآ  ردپ  تسد  هب  ردپ  دشاب  هلصاف  نیوکت ،  رظن  زا  ود  نآ  نیب  هکنیا  يارب 
تلذ يراوخ و  بجوم  دناسرن و  بیسآ  عضاوتم  زع و  هب  هک  تسا  نآ  هدیدنسپ  حودمم و  عضاوت  هک  میشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هراومه  دیاب 

 ، تسا عضاوت  دـشاب  ام  هبتر  زا  رت  نییاپ  هک  مینیـشنب  ییاج  ابا  نودـب  سلاجم ،  رد  تسا ،  عضاوت  مالـس  رد  نتفرگ  تقبـس  الثم  دوشن ، وا 
دنک ریقحت  ار  دوخ  عضاوت ،  ناونع  هب  یـسک  رگا  اما  تسا ،  عضاوت  دـشاب ، ام  اب  قح  هچ  رگا  ندرک ،  ثحب  رد  لدـج  زا  ندومن  يرادوخ 
لیبق نیا  دیاشگب ، یـسولپاچ  قلمت و  هب  نابز  ای  دیوگب ، مراسکاخ ))  مسوبیاپ ،  مرکاچ ،  ما ،  هدرب  ما ،  هدنب   )) لیبق زا  راب  تلذ  یتاملک  ای 

سدقم عرش  رظن  زا  تسا و  یتسپ  للذت و  هکلب  دیآ  یمن  باسح  هب  هدیدنـسپ  قالخا  زا  تسین و  حودمم  عضاوت  طقف  هن  ظافلا ، لامعا و 
راوید مه و  ترواجم  رد  للذت  عضاوت و  سپ  دنیامن . هدولآ  لامعا  لیبق  نیا  هب  ار  دوخ  هک  دنرادن  قح  ناناملسم  تسا و  مومذم  دنسپان و 

. دنوشن طاطحنا  یتسپ و  راچد  ددرگن و  يراوخ  لدبم و  ناشعضاوت  ینتورف و  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  عضاوتم  دارفا  دنرگیدکی و  راوید  هب 
هار هب  دـنوشن و  ربک  راتفرگ  هک  دنـشاب  بظاوم  رایـسب  دـیاب  سفنلا  زیزع  دارفا  تسا و  نینچنیا  یعـضو  ياراد  ربکت  هب  تبـسن  سفن  تزع 

دنامب رانکرب  ینوبز  تلذ و  زا  ددرگ و  قلختم  سفن  تزع  هب  هکنیا  يارب  لقاع  نامیا و  اب  ناسنا  کـی  دـنیارگن . ینیب  گرزب  دوخ  ربکت و 
نیرتگرزب نیمز ،  هرک  رد  ناسنا ،  مناسنا و  نم  دیوگ : یم  نتـشیوخ  اب  دشیدنا و  یم  ناسنا  ماقم  هرابرد  دنک و  یم  رکف  دوخ  تیناسنا  هب 

 : تسا هدومرف  ناسنا  تقلخ  هرابرد  دنوادخ  تسا .  یلاعت  يراب  قولخم 
(214  ) میوقت نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل 

 . میا هدیرفآ  نامزاس  نیرت  یلاع  نیرتهب و  رد  ار  ناسنا  ام 
 : تسا هدومرف  ناسنا  شنیرفآ  هنیمز  رد 

(215  ) نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف 
 : تسا هدومرف  وا  هرابرد  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  ناسنا  تسا .  هدناوخ  هدننیرفآ  نیرتهب  ار  دوخ  ناهج  راگدرورپ 

(216) اعیمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ 
هرقن الط و  هدـنب  گرزب  ناسنا  نیا  هک  تسا  راوازـس  ایآ  ما ،  هدـیرفآ  وت  يارب  ار  یکاخ  هرک  تادوجوم  مامت  نیمز و  تاـیوتحم  همه  نم 

ار ناسنا  خـماش  ماقم  دـنک و  مارتحا  ار  دوخ  تیناسنا  دـهاوخب  رگا  ناسنا  ددرگ ، بضغ  توهـش و  ریـسا  ددرگ ، ماقم  لام و  هدـنب  دـشاب ،
ار تزع ))   )) یتقو بغار  لوق  هب  و  دراد ، نوصم  اوران  طلغ و  ياهدنب  دیق و  زا  ار  نتـشیوخ  دشاب و  سفنلا  زیزع  امتح  دیاب  دیامن  میرکت 

: دیوگ یم  دنک  یم  ینعم 
(217  ) بلغی نا  نم  ناسنال  هعنام  هلاح  هزعلا 

يویند نوئـش  زا  کیچیه  بولغم  دوش ، بولغم  ار  یمدآ  دراذگ  یمن  هک  ینورد  كرد  نآ  زا  يونعم و  تلاح  نآ  زا  تسا  ترابع  تزع 
یناسنا نینچ  دازآ ، گرزب و  ناسنا  کی  اناوت ، يوق و  ناسنا  کی  هصالخ ،  تاوهش .  سفن و  ياوه  لیلذ  هن  دشاب و  ماقم  لام و  ریسا  هن  ، 

مه نینم  ؤم  يارب  تسا  ربمغیپ  ادخ و  تزع  يارب  هک  يا  هیآ  نمـض  رد  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسا  تفـص  نیمه  تسا و  سفن  تزع  ياراد 
 : هدرک رکذ 

(218  ) نینم ؤملل  هلوسرل و  هزعلا و  هللا 
نآ زا  دنز  هبرض  وا  تزع  هب  هک  يرما  ره  دنک و  یمن  هلماعم  زیچ  چیه  اب  ار  دوخ  یناسنا  ماقم  يرترب  يونعم و  تفارش  سفنلا  زیزع  ناسنا 
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تفارـش رظن  زا  ار  دوـخ  سفنلا  زیزع  ياـهناسنا  دـنارذگ . یم  يدنلبرـس  سفن و  تفارـش  اـب  ار  دوـخ  رمع  دـیامن و  یم  رارف  دزیرگ و  یم 
یمن زیچان  تسپ و  ار  نانآ  دـنرگن و  یمن  يراوخ  تلذ و  هدـید  اب  ار  مدرم  دـننک ، یم  مارتحا  مه  مدرم  هب  اـما  دـنناد ، یم  گرزب  یناـسنا 

رفن کی  رگا  اما  درمـش . یم  مرتحم  عضاوت  رظن  زا  ار  مدرم  مه  هدرک و  ظفح  تمظع  رظن  زا  ار  دوخ  مه  هک  تسا  سفن  تزع  نیا  دـنناد .
مدرم هک  دوش  بجوم  سفن  تزع  تلاح  نآ  تسا  نکمم  ددرگ  فرحنم  تقیقح  ریـسم  زا  دوش و  لفاغ  ینیب  عقاو  زا  سفنلا  زیزع  ناـسنا 
سفن تزع  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنک ، ساسحا  درادـنپب و  میظع  گرزب و  ار  دوخ  و  دـنیبب ، تسپ  ار  اهنآ  درگنب ، تراقح  مشچ  اب  ار 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  دوش و  یم  لدبم  ینیب  گرزب  دوخ  ربکت و  تلاح  هب 
ربکلاب ینیلتبت  الو  ین  زعاو 

ینیب گرزب  دوخ  يرامیب  هب  هدولآ  موشن  ربک  هب  التبم  نم  ایادـخ  یلو  اـمرفب ، تمحرم  حور  يراوگرزب  سفن و  تزع  نم  هب  اراـگدرورپ !
 ، میقتـسم طارـص  زا  املـسم  ددرگ  ربک  تلاح  راچد  ینعی  دوش  نینچ  یـسک  رگا  و  مرگنن ،  تراـقح  هدـید  اـب  ار  ادـخ  ناگدـنب  مدرگن و 
وا باذع  ایند و  رد  وا  طوقـس  بجوم  دناوت  یم  ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  نیمه  هدیدرگ و  بکترم  گرزب  رایـسب  یهانگ  هدش و  فرحنم 

 : تسا هدیسر  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  و  ددرگ ، ترخآ  ملاع  رد 
(219  ) نیرابجلا یف  اذه  يدبع  اوبتکا  لجوزع :  هللا  لوقی  یتح  ربکتی  لازیال  دبعلا  ناف  ربکلا  اوبنتجا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ینیب گرزب  ینیب و  دوخ  هب  رورغم  ناـنچنآ  تسا  نکمم  هدـنب  هک  دـینک  باـنتجا  ینیب  گرزبدوخ  ربـک و  زا  تسا :  هدومرف  مرکا  لوـسر 
وگروز رگمتـس و  مدرم  هورگ  رد  نارابج و  فص  رد  ار  ربکتم  هدـنب  نیا  مان  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  دـسرب  ییاج  هب  راـک  اـت  دوش  دوخ 

. دسیونب
(220  ) لذ سانلل  ربکت  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دوش یم  راوخ  لیلذ و  مدرم ،  نیب  رد  دنک  ربکت  مدرم  هب  سک  ره  دومرف : یم  ع )  ) یلع
: دیوگ یم  بغار 

هراهظا ربکتلا  هریغ و  نم  ربکا  هنا  هسفنب  ناسنالا  نظ  ربکلا 
 . تسا تلاح  نآ  راهظا  هب  طوبرم  ربکت  تسا و  یناور  تلاح  هب  طوبرم  ربک ، هملک 

راهظا ار  نامگ  نیا  رگا  تسا .  رتـالاب  رترب و  نارگد  زا  هک  درب  ناـمگ  دوخ  هب  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  ربک ))  )) دـیوگ یم  بغار 
هنوگ هب  المع  مدرم  اب  دنک و  راهظا  ار  ینورد  نامگ  تلاح  نیا  رگا  اما  تسا ،  یناسفن ))  ربک   )) راچد دهدن  ناشن  دوخ  زا  المع  دـنکن و 

ناـسنا هک  دوش  یم  بجوم  ، رما نیمه  تسا و  ربـکت  ینعم  نیا  کـچوک ،  ار  ناـنآ  دـنک و  دومناو  گرزب  ار  دوخ  هک  دـیامن  دروخرب  يا 
. دنرگنب ریقحت  هدید  اب  وا  هب  مدرم  ددرگ و  یعامتجا  تلذ  راچد  ربکتم 

(221  ) سانلا هناها  هدح  يدعت  نم  سانلا و  همرکا  هردق  دنع  فقو  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
زواـجت دوخ  دـح  زا  هک  سک  نآ  دـننک و  یم  مارکا  ار  وا  مدرم  دـنک ، فقوت  دتـسیاب و  دوخ  دـخ  رد  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

. دوش یم  عقاو  مدرم  تناها  دروم  دیامن 
نک و تمحرم  سفن  تزع  نم  هب  هک :  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ع )  ) داجـس ماما  دش و  نشور  ربکت  اب  سفن  تزع  هطبار  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

. دشاب نینچنیا  ناشتساوخرد  دیاب  زین  ترضح  نآ  ناوریپ  رادب . مظوفحم  نوصم و  ربکت  يرامیب  زا 

ِبْجُعْلاِب یِتَداَبِع  ْدِسْفُت  اَل  َو  َکَل  یِنْدِّبَع  َو  ِرْبِکْلاِب ، یِّنَیِلَتْبَت  اَل  َو  یِنَّزِعَأ  َو  - 10

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ضرع یهلا  هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  ود  نیا  دنوادخ  تساوخ  هب 
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. امنم دساف  بجع  رثا  رب  ار  متدابع  زاس و  راداو  تسدقم  تاذ  لباقم  رد  تلذ  تیدوبع و  هب  ارم  اهلاراب ! دنک : یم 
نآ تسا و  تیدوبع ))   )) یکی هدـش :  هدرب  راک  هب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  شتـسرپ  یگدـنب و  يارب  فیرـش  نآرق  رد  هک  تسا  هملک  ود 

: دیوگ یم  نآرق  تادرفم  رد  بغار  تسا .  للذت  يانعم  هب  تغل  رد  هملک  ود  ره  و  هدجس ،))   )) رگید
(222  ) للذتلا هیاغ  اهن  اهنم ال  غلبا  هدابعلا  للذتلا و  راهظا  هیدوبعلا 

نآ زا  یکاح  تدابع  اریز  دـناسر ، یم  رتهب  تیدوبع ))   )) زا ار  بلطم  نیا  تدابع ))   )) یلو تسا ،  تلذ  راـهظا  ياـنعم  هی  تیدوبع  ینعی 
مامت یعقاو  کلام  راگدیرفآ و  وا  هکنآ  يارب  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  هتـسیاش  طقف  طقف و  ییاهن ،  للذت  نیا  تسا و  للذـت  هجرد  تیاهن 

. دنراد یگدنب  شسدقم  هاگشیپ  رد  تادوجوم  همه  تسا و  یتسه  لماوع 
 : هدومرف فیرش  نآرق 

(223) ادبع نمحرلا  یتا  الا  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  لک  نا 
. دناد یم  وا  سدقا  تاذ  رخسم  قولخم و  ار  دوخ  هتفریذپ و  ار  قلاخ  تیدوبع  هکنآ  رگم  تسین  یضرا  يوامس و  تادوجوم  زا  کیچیه 

: دیوگ یم  بغار  تسا .  للذت  يانعم  هب  زین  هدجس 
(224  ) هتدابع للذتلا هللا و  نع  هرابع  کلذ  لعج  و 

سدقم تاذ  لباقم  رد  تیدوبع  ناونع  هب  مدرم  هک  هدش  هداد  رارق  تدابع  ادخ  يارب  تسا ،  للذت  يانعم  هب  تغل  رد  هک  هدجـس ))   )) نیا
زج تسا و  ییاهن  للذت  زا  یکاح  زین  هدجس  اریز  تسا ،  قح  سدقم  تاذ  هب  رصحنم  هدجس  ور  نیا  زا  و  دنیامنب ، يراوخ  تلذ و  زاربا  وا 

 . تسین هتسیاش  قلاخ  دنوادخ  يارب 
نم نا  لاقف :  مدآل ؟  دوجـسلاب  هکئالملا  هللا  رما  فیکف  لیق :  ال . لاق :  یلاـعت ؟  هللا  ریغل  دوجـسلا  حلـصیا  مالـسلا :  هیلع  هللا  دـبع  وبا  لـئس 

(225  ) یلاعت هللا  رما  نع  ناک  ذا  هدوجس هللا  ناکف  دجس هللا  دقف  هللا  رماب  دجس 
هب رما  ار  هکئالم  دنوادخ  هنوگچ  دش : ضرع  هن .  دومرف : تسا ؟  هتسیاش  زیاج و  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  ایآ  دش : لا  ؤس  ع )  ) قداص ماما  زا 
اریز دوب  ادخ  يارب  هکئالم  هدجس  نیاربانب  هدرک ،  هدجـس  ار  ادخ  دنک  هدجـس  ادخ  رما  هب  یـسک  رگا  هک :  داد  خساپ  دومرف ؟ مدآ  هدجس 

 : تسا مسق  ود  دنوادخ  هدجس  دیوگ : یم  بغار  دوب . یلاعت  يراب  رما  زا  یشان 
 : هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يریخست  هدجس  اما  يرایتخا .  هدجس  رگید  نآ  تسا و  يریخست  هدجس  یکی 

(226  ) ضرالا تاومسلا و  یف  نم  دجسی  هللاو 
 : هدومرف نینچمه  دننک و  یم  هدجس  ار  يادخ  يوامس  یضرا و  تادوجوم  مامت 

(227  ) نادجسی رجشلاو  مجنلاو 
. دننک یم  هدجس  ادخ  يارب  زین  ناتخرد  ناهایگ و 

 . تسا قلاخ  لباقم  رد  تاقولخم  عیمج  للذت  تیاهن  تسا و  يرارطضا  يریخست و  يرهق و  هدجس  نیا 
ترـضح دزن  دراد و  شاداپ  قاقحتـسا  هک  تسا  هدجـس  نیا  دـنهد و  یم  ماجنا  نیمز  رد  نامیا  اب  دارفا  هک  تسا  نآ  يرایتخا  هدجـس  اـما 

زا هیآ  رخآ  رد  هتفگ و  نخـس  تادوجوم  عیمج  يریخـست  هدجـس  زا  دـنوادخ  يرگد ،  هیآ  رد  تسا .  تدابع  شزرا  ياراد  یلاعت  يراـب 
دنوادخ ياه  هدیرفآ  مامت  لماش  يوامس  یـضرا و  تادوجوم  يریخـست  هدجـس  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  هدرب  مان  ناسنا  يرایتخا  هدجس 

یهلا باذع  بجوتسم  مه  يرایسب  دننک و  یم  هدجس  يرایسب  هدومرف :  تسین و  یناگمه  یمومع و  اهناسنا  يرایتخا  هدجـس  یلو  تسا ، 
. دنتسه

ریثک سانلا و  نم  ریثک  باودلاو و  رجشلاو  نابجلاو  موجنلا  رمقلاو و  سمشلا  ضرالا و  یف  نم  تاومسلا و  یف  نم  هل  دجسی  هللا  نا  رت  ملا 
(228  ) باذعلا هیلع  قح 
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اطعا اهناسنا  هب  اناوت  راگدیرفآ  هک  تسا  يرایتخا  يدازآ و  رثا  رب  نانآ  زا  رگید  يرایسب  ندرکن  هدجس  مدرم و  زا  يرایـسب  ندومن  هدجس 
، دـنک یط  یتسردـب  ار  تیدوبع  هار  هکنیا  يارب  تسا .  لمع  يدازآ  ياراد  هدـش و  قلخ  راـتخم  دـنوادخ ، ياـضق  هب  رـشب  تسا .  هدومرف 

شیارگ یلمع  و  یقالخا ،  يداقتعا ،  فارحنا  هب  دورن و  دوخ  ءابآ  یفارخ  لطاب و  دـیاقع  یپ  زا  هناروکروک  دـشاب ، دـحوم  تسرپاتکی و 
یلاعت و تابجوم  دنزاس و  دازآ  نوگانوگ  ياهتراسا  دنب  دیق و  زا  ار  نانآ  ات  هداتـسرف  ار  یناربمیپ  نامز  رـصع و  ره  رد  راگدرورپ ، دباین ،

. دنروآ مهارف  ار  ناشلماکت 
 : تسا هدومرف  نینچ  مدرم  هبناج  همه  يزاسدازآ  مالسا و  یمارگ  لوسر  تثعب  فده  هرابرد  ع )  ) یلع

هدوهع و یلا  هدابع  دوهع  نم  هتدابع و  یلا  هدابع  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  یلاعت  كرابت و  هللا  نا 
(229  ) هتیالو یلا  هدابع  هیالو  نم  هتعاط و  یلا  هدابع  هعاط  نم 

اوران هناملاظ و  تادهعت  زا  دنک و  تیادـه  قلاخ  تدابع  هب  قولخم  شتـسرپ  زا  ار  مدرم  ات  دومرف  ثوعبم  قحب  ار  یمارگ  لوسر  دـنوادخ 
تیالو و زا  دزاس و  راداو  ناشقلاخ  تعاط  هب  قولخم  يرادربنامرف  تعاطا و  زا  دیامن و  مزتلم  دنوادخ  نامیپ  دهع و  هب  ناگدنب  لباقم  رد 

. دیامن یهلا  هطلس  تیالو و  ياریذپ  ادخ  ناگدنب  هطلس 
دـندومن و لوبقار  قح  نید  رایتخا ، يدازآ و  لامک  رد  دـنداد و  زیمت  لطاب  زا  ار  قح  هتخادـنا  راـک  هب  ار  دوخ  ياـهلقع  مدرم ،  زا  یـضعب 

شیپ رد  ار  ناـهج  ياـتکی  راگدـیرفآ  شتـسرپ  دـیحوت و  هار  هنادازآ  دنتـسکش و  دوخ  تسد  اـب  دوب  ناـشدوبعم  زورید  اـت  هک  ار  ییاـهتب 
و دندوشگن ، دوخ  ياپ  تسد و  زا  ار  تافارخ  ياهدنب  دنداد ، همدا  ار  ناردپ  لطاب  هار  دندومنن ، هجوت  لقع  يادـن  هب  یهورگ  و  دـنتفرگ ،

ناگدنب یهلا و  گرزب  يایلوا  دندنام . تخبدب  زور و  هیس  هشیمه  يارب  دندرک و  طوقـس  یهابت  طاطحنا و  لزانم  نیرت  تسپ  هب  ماجنارس 
هاگشیپ رد  ار  دوخ  للذت  بتارم  نیرتالاب  دنراد و  یم  رب  مدق  یلاعت  يراب  تیدوبع  میقتـسم و  طارـص  رد  هراومه  هکنآ  اب  دنوادخ  یعقاو 

هب دـنوادخ  دزن  دـنروآ و  تسد  هب  يرتشیب  تیقفوم  شخب  تداعـس  هار  نیا  رد  هکنآ  يارب  دنتـسین و  عناق  دـح  نیا  هب  دـنیامن  یم  زاربا  وا 
هک ییاعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما  ساـسا ،  نیمه  رب  دـنا و  للذـت  یگدـنب و  داـیدزا  رکف  رد  هراومه  دـندرگ  لـیان  يرتعیفر  ماـقم 

: دنک یم  ضرع  تاجانم  لباقم  رد  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم 
کل یندبع  و 

 ((. ینللذ يا  : )) دـیوگ یم  کل ))  یندـبع  و   )) هلمج لیذ  نیکاسلا  ضایر  باتک  رد  ناـخ  یلع  دیـس  ردـق  یلاـع  تیدا  گرزب و  همـالع 
ار لامتحا  نیا  کل ))  یندبع  و   )) هلمج حیـض  وت  لیـصفت و  رد  ناوتب  دیاش  هد .  رارق  لیلذ  دوخ ، سدقم  هاگـشیپ  رد  ارم  ایادخ ! راب  ینعی 

هرابرد يدراذگ و  تنم  لیلخ  میهاربا  رب  هک  روطنامه  اهلاراب !  دـنک : ضرع  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـهاوخ  یم  ع )  ) داجـس ماما  هک  دومن  رکذ 
 : يدومرف شا 

(230) الیلخ میهاربا  هللا  ذختا  و 
دوخ هدنب  ارم  راذگب ، تنم  زین  نیسحلا  نب  یلع  رب  دیزگرب ، شیوخ  یتسود  هب  ار  وا  تفرگ و  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  دنوادخ ، يدومرف :  و 

. امرف مدنلب  رس  راختفا  تزع و  نیا  هب  ریگب و 
: دیوگ یم  نآرق  تادرفم  رد  بغار  دومن . هدافتسا  یبوخب  کل ))  یندبع  و   )) هلمج زا  ار  لامتحا  نیا  ناوت  یم  تغل  تهج  زا 

ءادبع هتدختا  اذا  انالف  تدبع  و 
 . متفرگ دوخ  هدنب  ار  ینالف  ینعی  انالف )) تدبع   )) ییوگ یم  يریگب  دوخ  یگدنب  هب  ار  یصخش  هک  یعقوم 

 : تفگ نوعرف  هب  هک  دنک  یم  رکذ  ار  یسوم  ترضح  نخس  دروآ و  یم  دهاش  فیرش  نآرق  زا  بغار  سپس 
(231  ) لیئارسا ینب  تدبع  نا  یلع  اهنمت  همعن  کلت  و 

؟  یتفرگ دوخ  یگدرب  یگدنب و  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  يراذگ  یم  تنم  ام  رب 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  نیا  رتمهم  نآ  زا  یلو  تسا ،  راـختفا  يدنلبرـس و  هیاـم  ناـمیا  اـب  ناگدـنب  يارب  نتـشاد  تسود  ار  دـنوادخ  رتنـشور  تراـبع  هب 
میهاربا بیصن  فیرش ،  نآرق  حیرـصب  راختفا  نیا  دهد و  رارق  شیوخ  لیلخ  ار  وا  دنیزگرب و  دوخ  یتسود  هب  ار  نامیا  اب  هدنب  زین  دنوادخ 

ریسا هتفرگن و  ندرگ  هب  ار  ادخ  ریغ  یگدنب  قوط  هکنیا  زا  دننک و  یم  تاهابم  دنوادخ  یگدنب  هب  نامیا  اب  دارفا  نینچمه ،  دیدرگ . لیلخ 
یگدنب زا  رتمهم  یلو  دهد ، یم  یگرزب  زع و  يو  هب  دشخب و  یم  تمیق  ردق و  یمدآ  هب  دنوادخ  یگدـنب  هتبلا  دنرورـسم . دـنا  هدـشن  نآ 

ع)  ) داجـس ماما  ياعد  رد  هک  کل ))  یندبع  و   )) هلمج دریگب . دوخ  هدنب  ار  وا  دریذپب و  ار  هدـنب  تیدوبع  یلاعت  يراب  هک  تسا  نیا  ادـخ 
تسدقم هاگـشیپ  رد  ار  تیدوبع  یگدنب و  نم  اهلاراب ! دنک : ضرع  دهاوخ  یم  ع )  ) یلع ماما  دشاب و  مهم  نیا  هب  رظان  تسا  نکمم  هدمآ 

رارق تلـضفت  لومـشم  يراذـگب ،  تنم  نم  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  یلو  منک  یم  لمع  مناوتب  هک  اـجنآ  اـت  مناد و  یم  دوخ  یعطق  هفیظو 
 . يریگب تدوخ  یگدنب  تیدوبع و  هب  ارم  يریذپب و  ار  مللذت  یهد ، 

هک وا  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  ار  نانآ  دـننک و  توعد  هناگی  يادـخ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  یهلا  ناربمیپ  تیرومءاـم  هکنیا  هصـالخ 
راتخم ناربمیپ  توعد  در  لوبق و  رد  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  دازآ  مدرم ،  اما  دـنزاس . راداو  تسا  لماکت  یلاعت و  هار  يدـبا و  تداعـس  هیاـم 
ياوه دندومن و  یم  یچیپرـس  ادخ  هب  نامیا  زا  رگید  یـضعب  دندش و  یم  اریذپ  ار  شتعاطا  دندروآ و  یم  نامیا  ادـخ  هب  یـضعب  دـندوب ،

 : تسا هدومرف  فرحنم  هورگ  نیا  هرابرد  فیرش  نآرق  دنتسب . یم  راک  هب  ار  شرماوا  دنتخاس و  یم  دوخ  عاطم  دوبعم و  ار  شیوخ  سفن 
(232  ) هاوه ههلا  ذختا  نم  تیارا 

طرـش دیق و  یب  و  هتخاس ،  دوخ  دوبعم  ار  وا  هتفای ،  شیارگ  دوخ  سفن  ياوه  هب  هک  يا  هدید  ار  تخبدـب  مدرم  نآ  ایآ  یمارگ !  ربمیپ  يا 
؟ دنیامن یم  شتعاطا 

دارفا هک  تبـسن  ره  هب  تسا .  یهلا  رماوا  زا  يرادربناـمرف  يوـه  تعاـطا  زا  یچیپرـس  هار  تـسا و  یتسرپادـخ  یتـسرپاوه ،  زا  تاـجن  هار 
زابرس شتعاطا  زا  دننک و  یم  هبلغ  تسا  نانآ  ینورد  ناطیش  هک  دوخ  سفن  ياوه  رب  تبسن  نامه  هب  دشاب  رت  يوق  ناشنامیا  تسرپادخ ، 
مامت ابو  دندومن  یم  يریگولج  شنایغط  یـشکرس و  زا  دـندرک ، یم  راهم  ار  سفن  ياوه  نامیا ،  يورین  اب  یهلا  گرزب  يایلوا  دـننز . یم 

. دندوب رادروخرب  ینامیا  تینوصم  زا  هراومه  دنتسب و  یم  راک  هب  طرش  دیق و  یب  ار  ادخ  رماوا  دوجو ،
هیلع ینناعا  لجوزع  هللا  نا  الا  اناو  لاق :  هللا ؟  لوسر  ای  تنا  و  اولاق : ناطیش  هل  الا و  دحا  نم  مکنم  ام  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(233) ریخب الا  ینرمایالف  ملساف 
نم دومرف : دیراد ؟ یناطیش  مه  امش  ایآ  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  یسک  دراد . یناطیش  هکنیا  الا  تسین  امش  زا  کیچیه  دومرف : یم  مرکا  یبن 

 . یبوخ ریخ و  هب  رگم  دنک  یمن  رما  ارم  هدش و  نم  میلست  نم  ناطیش  هدومن و  يرای  ارم  دنوادخ  هکنیا  الا  مه ، 
شیوخ سفن  ياوه  اب  دناوت  یم  تسا  دـجاو  هک  ینامیا  يورین  ردـق  هب  يدرف  ره  دراد و  یتوافتم  بتارم  تاجرد و  يداع  دارفا  نامیا  اما 

هکنآ يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالسا و  گرزب  ياوشیپ  دراد . ظوفحم  نوصم و  گرزب  نمشد  نآ  رش  زا  ار  دوخ  دنک و  هزرابم 
ناشنانخس هداد و  رکذت  هراب  نیا  رد  ررکم  دنراد  رذحرب  گرزب  نمـشد  نآ  يوریپ  زا  دنزاس و  هاگآ  سفن  ياوه  رطخ  زا  ار  دوخ  ناوریپ 

 : تسا هدمآ  تایاور  بتک  رد 
سفنلا هفرعم  لاقف :  قحلا !  هفرعم  یلا  قیرطلا  فیک  هللا !  لوسر  ای  لاقف :  عشاجم ،  همسا  لجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لخد 

لاق قحلا ؟  هقفاوم  یلا  قیرطلا  فیکف  هللا !  لوسر  ای  لاقف  سفنلا .  هفلاخم  لاق :  قحلا ؟  هقفاوم  یلا  قیرطلا  فیکف  هللا !  لوسر  اـی  لاـقف  . 
لـصو یلا  قیرطلا  فیکف  هللا !  لوسر  ای  لاقف  سفنلا .  طخـس  لاق  قحلا ؟  ءاضر  یلا  قیرطلا  فیکف  هللا !  لوسر  ای  لاقف  سفنلا .  هفلاخم  :
فیکف هللا !  لوسر  اـی  لاـقف  سفنلا .  نایـصع  لاـق :  قحلا ؟  هعاـط  یلا  قیرطلا  فیکف  هللا !  لوسر  اـی  لاـقف  سفنلا .  هرجه  لاـق :  قـحلا ؟ 

لوسر ای  لاقف  سفنلا .  نم  دـعابتلا  لاق  قحلا ؟  برق  یلا  قیرطلا  فیکف  هللا !  لوسر  ای  لاقف  سفنلا .  نایـسن  لاق  قحلا ؟  رکذ  یلا  قیرطلا 
یلع قحلاب  هناعتـسالا  لاق  کلذ ؟  یلا  قیرطلا  فیکف   ! هللا لوسر  ای  لاـقف  سفنلا .  نم  هشحولا  لاـق  قحلا ؟  سنا  یلا  قیرطلا  فیکف  هللا ! 
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(234  .) سفنلا
 . سفن تفرعم  دومرف : خـساپ  رد  تسیچ ؟  قح  تفرعم  هار  هللا !  لوسر  اـی  درک  ضرع  دـمآ ، مرکا  لوـسر  روـضح  عشاـجم  ماـن  هب  يدرم 

ییاضران دومرف  تسیچ ؟  ادـخ  ياـضر  هب  ندیـسر  هار  درک  ضرع  سفن .  تفلاـخم  دومرف : تسیچ ؟  قح  تقفاوم  بلج  هار  درک  ضرع 
 . سفن

 . سفن زا  ندش  ادج  دومرف : تسیچ ؟  قح  هب  ندیسر  هار  درک  ضرع 
شومارف دومرف : تسیچ ؟  ندوب  قح  دای  هب  هار  درک  ضرع  سفن .  تعاطا  زا  یچیپرـس  دومرف : تسیچ ؟  ادـخ  زا  تعاـطا  هار  درک  ضرع 

؟  تسیچ ادخ  اب  نتفرگ  سنا  هار  درک  ضرع  سفن .  زا  ندش  رود  دومرف : تسیچ ؟  ادخ  هب  ندـش  کیدزن  هار  درک  ضرع  سفن .  ندرک 
 . سفن زا  نتشاد  تشحو  دومرف :

؟  تسیچ يداد  روتسد  هچنآ  هب  ندیسر  هار  درک  ضرع 
 . سفن رب  ندش  زوریپ  يارب  دنوادخ  زا  نتساوخ  يرای  دومرف :

 . تسا تیبوبحم  زع و  هیام  یلاعت  يراب  رماوا  زا  تعاطا  تسوا و  زا  يرادربنامرف  تعاط و  بجوم  یهلا  هاگشیپ  رد  تیدوبع  للذت و 
تلذ زا  ییاهر  هار  تسا ،  راکهنگ  تلذ  يراوخ و  هیاـم  هاـنگ  دـهد و  یم  قوس  هاـنگ  هار  هب  ار  یمدآ  سفن  ياوه  زا  تعاـطا  یگدـنب و 

 . تسوا سدقم  تاذ  رماوا  زا  تعاطا  دنوادخ و  يوس  هب  تشگزاب  هانگ 
(235  ) هتعاط زع  یلا  هللا  هیصعم  لذ  نع  لقتنیلف  ناطلسالب  هبیه  لامالب و  ینغ  هریشع و  الب  ازع  دارا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

نتشاد نودب  دهاوخ  یم  هک  سک  نآ  دشاب ، زیزع  هعماج  رد  لیماف  هریشع و  نتشاد  نودب  دهاوخ  یم  هک  یسک  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 
هانگ تلذ  طیحم  زا  دیاب  دشاب  تهبا  تبیه و  دجاو  تردق  هطلـس و  ندوب  اراد  نودب  دهاوخ  یم  هکنآ  دشاب ، زاین  یب  ینغ و  لام  تورث و 

. ددرگ لقتنم  یلاعت  يراب  زا  تعاطا  ینارون  ياضف  هب 
. دش نشور  دوب  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هدمآ و  ع )  ) داجـس ماما  ياعد  رد  هک  کل ))  یندبعو   )) هلمج داتفا  ضورعم  هچنآ  زا 

: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  ترضح  هاگشیپ  رد  ماما  دعب ، هلمج  رد 
بجعلاب یتدابع  دسفت  و ال 

. امنم رثا  یب  دساف و  تسا  یناسفن  تالاح  نیرتکانرطخ  زا  هک  بجع  اب  ارم  للذت  تیدوبع و  اهلاراب !
. ددرگ نییبت  تیدوبع  اب  بجع  هطبار  تسا  مزال  مه  ینارنخس  نیا  رد  دش . هداد  حیضوت  ربک  اب  سفن  تزع  هطبار  هتشذگ ،  ینارنخس  رد 

دـسفملا بجعلا  دوه  اذـهو  ریـصقتلا  دـح  نع  اجراخ  هسفن  بجعملا  يری  نا  هرابکتـسا و  حـلاصلا و  لـمعلا  ماظعتـسا  هداـبعلا  یف  بجعلا 
(236  ) هدابعلل

باسح هب  گرزب  مهم و  ار  نآ  درمـشب و  میظع  ار  دوخ  تدابع  بجعم ،  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  یگدـنب  تیدوبع و  رد  بجع 
تلاح نیا  و  درادن ، دوخ  هحلاص  لامعا  تادابع و  رد  يدوبمک  چیه  هک  دنک  روصت  درادنپ و  جراخ  ریـصقت  دـح  زا  ار  نتـشیوخ  دروآ و 

 . تسا لمع  هدننک  دساف  مالسا  يایلوا  تایاور  بجوم  هب  هک  تسا  یبجع  نآ  یناور ، 
(237  ) کله الا  تانسحلاب  بجعی  دبع  سیل  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دوش یم  تکاله  راچد  هکنیا  رگم  دنک  ادیپ  بجع  دوخ  کین  لامعا  تانسح و  زا  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
(238  ) کبجعت هنسح  نم  هللادنع  ریخ  كءوست  هئیس  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

هک تسا  یبوخ  راک  زا  رتهب  یهلا  هاگـشیپ  رد  ددرگ  تینورد  یتحاران  جـنر و  هیاـم  دـهد و  رازآ  ارت  هک  یهاـنگ  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
. دراداو بجع  هب  ارت  دوش و  رورغ  ثعاب 

دشابن ینامیا  هشیدنا  يونعم و  تفیرظ  ياراد  رگا  دهد  یم  ماجنا  ار  شیوخ  ضیارف  دراد و  یمرب  مدق  دنوادخ  یگدنب  هار  رد  هک  یـسک 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ناکاپ و فصو  رد  هک  منم  نیا  دیوگب : دوخ  اب  دیامن ، قوفت  يرترب و  ساسحا  دنک و  هسیاقم  راکهانگ  دارفا  اب  ار  نتـشیوخ  تسا  نکمم 
امتح دیاب  دنتسین و  ییاکتا  هطقن  ياراد  ناراکهانگ  اما  منادواج ،  تشهب  قحتسم  مهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  ياکتا  هب  مراد و  رارق  ناکین 

ار نتـشیوخ  دیآ و  دوخ  هب  هکنآ  رگم  دوش  دساف  شتانـسح  ددرگ و  شطوقـس  هیام  دناوت  یم  زیمآرورغ  رکفت  زرط  نیمه  دنوش . بذعم 
 : مناسر یم  ضرع  هب  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  یبلاج  تیاور  هراب  نیا  رد  دنک . حالصا 

قساف دباعلا  قیدص و  قسافلاو  دجسملا  نماج  رخف  قساف .  رخآلا  دباع و  امه  دحا  دجسملا ، نالجر  لخد  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
رفغتسی هقسف و  یلع  مدنتلا  یف  قسافلا  هرکف  نوکت  و  کلذ ،  یف  هترکف  نوکتف  اهب  لدی  هتدابعب  الدم  دجـسملا  دباعلا  لخدی  هنا  کلذ  و  ، 

(239  ) بونذلا نم  عنص  امم  لجوزع  هللا 
درم هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  دجـسم  زا  ود  ره  قساف .  رگید  نآ  دـباع و  یکی  دـندش ، دجـسم  دراو  درم  رفن  ود  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
دوخ تادابع  رد  دباع  دندش  دجـسم  دراو  یتقو  هکنآ  يارب  قساف ،  دوب  يدرم  دـباع  و  وگتـسار ، شنامیا  رد  یعقاو و  دوب  ینم  ؤم  قساف ، 

قـساف درم  هشیدـنا  رد  یلو   ، تسوا يارب  يراگتـسر  تاجن و  درک  یم  رکف  هک  تشاد  اـکتا  ناـنچنآ  دوخ  لـمع  هب  دوب و  بجع  راـتفرگ 
. دهد رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومشم  دزرمایب و  ار  وا  ات  دهاوخب  ادخ  زا  هک  دوب  نیا  وا  رظن  دوب و  شناهانگ  زا  ینامیشپ  تمادن و 

رگا دـننک  یم  لـمع  یهلا  ضیارف  هب  هک  يدارفا  تـسا و  رورغ  بـجع و  رطخ  رد  دـنوادخ  یگدـنب  تیدوـبع و  هـک  دـینک  یم  هضحـالم 
. دننامب مورحم  یلکب  لمع  هجیتن  زا  دوش و  لطاب  ناشلامعا  عیمج  تسا  نکمم  دنشابن  دوخ  لطاب  ياه  هشیدنا  يرکف و  تافارحنا  بظاوم 

رذنا نیبنذملا و  رـشبا  فیک  لاق :  نیقیدصلا .  رذنا  نیبنذـملا و  رـشب  دواد ! ای  دواد : یلا  یلاعت  هللا  یحوا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
بجعی دبع  سیل  هناف  مهلامعاب  اوبجعی  نا  نیقدصلا  رذناو  بنذـلا ،  نع  وفعا  هبوتلا و  لبقا  یناب  نیبنذـملا  رـشب  دواد ! ای  لاق :  نیقدـصلا ؟ 

(240  ) کله الا  تانسحلاب 
 . نک رطخ  مالعا  ار  كاپ  نیتسار و  نینم  ؤم  هدـب و  هدژم  ناراکهانگ  هب  دواد ! يا  هک  داتـسرف  یحو  دواد  هب  دـنوادخ  دومرف : مرکا  لوسر 

لوبق ار  هبوت  نم  هک  هدب  هدژم  ناگدننک  تیـصعم  هب  دومرف : میامن ؟  راذنا  ار  نیقدص  مهد و  دژم  نایـصاع  هب  هنوگچ  اهلاراب ! درک  ضرع 
يا هدنب  چـیه  هچ  دـنوش ، بجع  راچد  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یتانـسح  رثا  رب  هکنیا  زا  ناسرتب  ار  نیقیدـص  و  مشخب ،  یم  ار  هانگ  منک و  یم 

. دش دهاوخ  كاله  هکنیا  الا  ددرگ  بجعم  دوخ  تانسح  هب  هک  تسین 
لـض دقف  هلعف  هسفنب و  بجعا  نمف  هل .  متخی  امب  يردـیال  وه  هلمعب و  بجعی  نمم  بجعلا  لک  بجعلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 

(241  ) هل سیلام  یعدا  داشرلا و  جهن  نع 
دنناد یمن  هکنآ  اب  دـنوش  یم  رورغم  دـننک و  یم  باجعا  دوخ  لمع  هب  هک  یناسک  زا  مامت  ماـت و  بجع  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداـص ماـما 
اعدا هدش و  هارمگ  تیادـه  میقتـسم  طارـص  زا  دوش  بجعم  شیوخ  لمع  هب  شدوخ و  هب  هک  یـسک  دوب . دـهاوخ  هنوگچ  ناشراک  نایاپ 

 . تسا نآ  دقاف  هک  ار  يزیچ  هدومن 
: دنک یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  هک  دناد  یم  كانرطخ  ار  تادابع  هنیمز  رد  بجع  ینیب و  دوخ  ردقنآ ، ع )  ) داجس ماما 

هب عفتنی  نا  نع  هجارخا  یشلا ء  داسفا  بجعلاب  یتدابع  دسفت  و ال 
 . میزادنیب هرهب  زا  میزاس و  جراخ  ددرگ  دیاع  نآ  زا  دیاب  هک  یعفن  هدیاف و  زا  ار  يزیچ  نآ  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  يزیچ  ندومن  دساف 

. امرفم بیصن  یب  نآ  دیاوف  زا  ارم  نکم و  دساف  رورغ  بجع و  اب  ارم  تدابع  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  ماما 
 ، ملع دـننام  روما  ریاس  رد  هکلب  دـنک  یم  دـساف  ار  اهنآ  دراذـگ و  یم  دـب  رثا  تادابع  رد  اـهنت  هن  بجع ،  ینیب و  دوخ  هک  دـنامن  هتفگاـن 

تیلاعف زا  ار  یمدآ  دراد و  دب  رثا  زین  یگدنز  نوئش  یعامتجا و  روما  ریاس  و  نارگد ،  اب  هرواشم  نیب ،  عقاو  رکف  قیاقح ،  كرد  قالخا ، 
. دروآ یم  مهارف  ار  نآ  طاطحنا  تابجوم  دنک و  یم  فیعضت  ار  درخ  يورین  دراد ، یم  زاب  حیحص 

(242  ) هلقع فعض  یلع  لدی  هسفنب  ءرملا  باجعا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  تاملک  نم 
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دنک یم  لـمع  دـیوگ و  یم  هچ  ره  هک  دـنک  ناـمگ  ددرگ و  نیبدوخ  دوش و  بجعم  دوخ  سفن  هب  یمدآ  هکنیا  تسا :  هدوـمرف  ع )  ) یلع
 . تسا هدییارگ  یتسس  فعض و  هب  شدرخ  غورف  هدیدرگ و  ناوتان  شلقع  هک  دراد  تلالد  تسا  عقاو  قفو  رب  اطخ و  زا  رود 

دنوادـخ رب  دوخ  لامعا  اب  دـهاوخ  یم  دـنرادنپ و  یم  راکبلط  راگدرورپ  زا  ار  دوخ  دـنوش ، بجع  راچد  تدابع  رد  ناـکین  ناـکاپ و  رگا 
دوخ زا  رتملاع  زا  دـناد  یمن  هک  ار  نآ  دور و  یمن  ملع  لابند  سپ  نآ  زا  دوش  بجع  راـچد  دراد  هک  یلمع  اـب  ملاـع  رگا  دـنراذگ ، تنم 
یپ زا  دـنک و  یمن  تروشم  نارگید  اب  دوش  بجعم  یعامتجا  ياـهراک  رد  یـسک  رگا  دـنام ، یم  یقاـب  یناداـن  لـهج و  رد  دـسرپ و  یمن 

باوخ هب  نانچ  دوش و  یم  باجعا  راچد  دوخ  ياوران  لامعا  رد  راکهانگ  صخـش  یهاگ  دنیب . یم  نایز  دور و  یم  دوخ  ياطخ  هشیدـنا 
هکل دتفا و  یمن  دوخ  حالـصا  رکف  هب  ور  نیا  زا  تسا .  تقیقح  عقاو و  قفو  رب  حیحـص و  شلامعا  دنک  یم  نامگ  هک  دور  یم  ورف  تلفغ 

. دیامن یمن  فرطرب  دوخ  لامعا  هحفص  زا  ار  هانگ  ياه 
دبعلل نیزی  نا  اهنم  تاجرد ،  بجعلا  لاقف :  لمعلا .  دسفی  يذلا  بجعلا  نع  هتلاس  لاق :  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  لیهـس  نب  یلع  نع 
(243  ) نملا هیف  هیلع  لجوزع و هللا  هللا  یلع  نمیف  هبرب  دبعلا  نموی  نا  اهنم  و  اعنص ، نسحی  هنا  بسحی  هبجعیف و  انسح  هاریف  هلمع  ءوس 
ياراد بجع  دومرف : خساپ  رد  مدومن .  لا  ؤس  دنک  یم  دـساف  ار  لمع  هک  یبجع  هرابرد  ع )  ) اضر ترـضح  زا  دـیوگ  یم  لیهـس  نب  یلع 

رثا رب  درادنپ و  وکین  ار  نآ  دنک و  یم  هولج  بوخ  شدوخ  رظن  رد  یمدآ  دـب  لمع  هک  تسا  نیا  نآ  مسق  کی  تسا ،  یتاجرد  بتارم و 
باذـع زا  ار  نتـشیوخ  دـنوش ، بجع  راچد  دوخ  تادابع  زا  نامیا  اب  دارفا  هک  تسا  نآ  رگید  مسق  و  دوش ، ینیبدوخ  باجعا و  راچد  نآ 

. دراد تنم  نانآ  رب  دنوادخ  هکنآ  ای  دنراد  تنم  يادخ  رب  دوخ  تادابع  اب  هک  دننک  روصت  دنرادنپ و  ینمیا  رد  یهلا 
تفص هس  نآ  هب  رگا  دننک و  هعلاطم  دوخ  رد  دیاب  ناناملسم  هدومرف و  یفرعم  یهابت  تکاله و  لماع  ار  مومذم  تفص  هس  یمارگ  لوسر 

. دنناهرب رطخ  زا  ار  نتشیوخ  دنیامن و  حالصا  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دنتسه  التبم  اهنآ  زا  یکی  ای 
(244  ) هسفنب ءرملا  باجعا  عبتم و  يوه  عاطم و  حش  تاکلهم :  ثالث  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 : هدومن یفرعم  دنتسه  التبم  اهنآ  هب  هک  يدارفا  كاله  هیام  ار  دب  قلخ  هس  مالسا  ربمیپ 
ار و دوخ  صخـش  هکنآ  موس  و  دـیامن ، يوریپ  شناـمرف  زا  یمدآ  هک  یـسفن  ياوه  مود  دـشاب ، نآ  عـیطم  لـیخب  یـصخش  هک  یلخب  لوا 
رد رگا  دندوب و  دوخ  ناتسود  باحصا و  بقارم  هراومه  مالـسا  یمارگ  يایلوا  درگنب . باجعا  رورغ و  مشچ  اب  ار  دوخ  ياهراک  نینچمه 

تظفاحم یقالخا  طوقـس  رطخ  زا  ار  نانآ  دنداد و  یم  رکذت  دنوش  ینیبدوخ  بجع و  راچد  دوب  نکمم  يدماشیپ  رثا  رب  عقاوم  زا  يا  هراپ 
: دوش یم  رکذ  هنومن  روط  هب  هدمآ  ثیدح  کی  رد  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  رفن  ود  لمع  اجنیا  رد  دندومن و  یم 

لاق ءاشعلا  نم  تبصا  املف  ءاشعب . تیتوا  مث  هعم  لیللا  هماع  اهتثکمف  ءابرح  یلا  هتئجف  هل  رامحب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلا  ثعب  یطنزبلا :  لاق 
نم لزن  املف  حطـس .  یلع  انک  هیفاع و  یف  هللا  کتیب  لاق :  مث  ءاسکلاو . هفحلملا  یلع  حرطف  كادـف .  تلعج  یلب  تلق :  مانتا .  دـیرت ؟ ام  : 

ینءاج یتح  توصلا  فرعا  ملو  دمحا ! ای  یب :  فتهی  فتاه  اذاف  طق . دحا  اهلانام  همارک  لجرلا  اذه  نم  تلن  دـق  سفن :  یف  تلق  يدـنع 
مالسلا هیلع  نینموملاریما  نا  لاق :  مث  اهرصعف ، یفک .  هتلو  انف  کفک .  لاقف :  یلا ،  لبقم  وه  اذاف  ترظنف  يالوم .  بجا  لاقف :  هل .  یلوم 

 ، کسفنل رظنا  كایا و  یتدایعب  رختفت  ال  ناحوص !  نب  هعـصعص  ای  لاق :  هدنع  نم  موقی  نا  دارا  املف  هل .  ادیاع  ناحوص  نب  هعـصعص  یتا 
(245  ) هللا کعدوتسا  لمالا .  کنیهلیالو  کیلا  لصو  دقرمالا  ناک  و 

هب هک  داتـسرف  نم  يارب  ار  دوخ  شوگزارد  اضر  ترـضح  یبش  دیوگ : یم  دوب . مالـسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  باحـصا  زا  یطنزب 
زا سپ  دـندروآ و  ماش  دـعب  مدوب .  ترـضح  نآ  اب  ار  بش  مامت  مدیـسر .  شروضح  ءاـبرح  ماـن  هب  یلحم  رد  موش .  بایفرـش  شرـضحم 

. دندروآ رتسب  داد  روتسد  یلب .  مدرک  ضرع  یباوخ ؟  یم  دومرف  نم  هب  ماش  فرص 
زا بشما  نم  متفگ :  دوخ  اب  تفر  ترـضح  یتقو  دـنارذگب . تیفاع  اب  ار  تبـش  دـنوادخ  دومرف : دور . ریز  هب  ماب  زا  ات  تساخرب  ترـضح 

متسنادن و  دمحا ! يا  تفگ :  هک  مدینش  ار  ییادص  هاگان  تسا .  هدشن  لیان  نآ  هب  يدحا  زگره  هک  متفای  تسد  یتمارک  هب  درمگرزب  نیا 
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 . نک تباـجا  ار  دوـخ  يـالوم  تفگ :  نم  هب  تسا .  ماـما  نارازگتمدـخ  زا  یکی  مدـید  دـمآ  نم  دزن  نوـچ  تسیک .  ادـص  بحاـص  هـک 
 . مدروآ شیپ  روایب . ار  تتـسد  دومرف : دیـسر  نم  هب  نوچ  . دیآ یم  الاب  اه  هلپ  زا  ماما  هک  مدید  مور .  ریز  هب  ماب  ياه  هلپ  زا  هک  متـساخرب 

یتقو تفر .  شتدایع  هب  ترـضح  دـش ، رامیب  دوب . ع )  ) یلع باحـصا  زا  ناحوص  نب  هعـصعص  دومرف : سپـس  درـشف ، تفرگ و  ار  متـسد 
یطنزب دوب  نکمم  نوچ  شاب .  تدوخ  رکف  رد  یهدـن .  رارق  تراختفا  هیاـم  ارم  تداـیع  هعـصعص !  يا  دومرف : دزیخرب  وا  دزن  زا  تساوخ 

هک شاب  بظاوم  تسا ،  هدـمآ  شیپ  وت  يارب  هعـصعص  نایرج  نونکا  مه  دومرف : يو  هب  دوش ، بجع  راـچد  ترـضح  نآ  ییاریذـپ  زا  مه 
. دراذگ دوخ  لاح  هب  ار  وا  دومن و  یظفاحادخ  یطنزب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دیاین . هار  وت  رد  بجع  هشیدنا  دنکن و  تلفاغ  وزرآ 

ِّنَمْلاِب ُهْقَحْمَت  اَل  َو  َرْیَخْلا  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنلِل  ِرْجَأ  َو  - 11

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ادـخ هاگـشیپ  زا  ع )  ) داجـس ماـما  تـسا .  زورما  ینارنخـس  عوـضوم  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  تراـبع  نـیا  دـنوادخ  تساوـخ  هـب 

. امنم لطاب  وحم و  ناشرس  رب  ندراذگ  تنم  اب  ار  نآ  هد و  نایرج  مدرم  يارب  نم  تسد  هب  ار  یبوخ  ریخ و  اهلاراب ! دنک . یم  تساوخرد 
رب ندراذـگ  تنم  اب  ار  ریخ  هکنآ  مود  بلطم  دـسرب و  مدرم  هب  دـیاب  ناسنا  ریخ  هکنآ  لوا  بلطم  تسا :  هدـمآ  بلطم  ود  تراـبع  نیا  رد 

. امنم لطاب  وحم و  ناشرس 
هب ندراذـگ  تنم  اب  ار  ریخ  هکنآ  مود  بلطم  دـسرب و  مدرم  هب  دـیاب  ناسنا  ریخ  هکنآ  لوا  بلطم  تسا :  هدـمآ  بلطم  ود  تراـبع  نیا  رد 
دنچ ای  کی  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دوش  هداد  رکذـت  ثحب ،  زاغآ  زا  لبق  تسا  عقوم  هب  هک  يا  هتکن  میربن .  نیب  زا  مینکن و  دوبان  ناـنآ 

. دنیوگ یمن  هیراج  هقدص  ار  نآ  یلو  هداد ،  ماجنا  ریخ  لمع  دهدب  هقدص  هام  کی  لوط  رد  راب 
. ددرگ مدرم  دیاع  هتسویپ  شریخ  دشاب و  هتشاد  نایرج  شعفن  هک  تسا  يریخ  رثا  کی  سیسات  هیراج  هقدص 

هک دـیامن  سیـسات  یهاگنامرد  ای  دـننک  ریـس  ار  ریقف  هنـسرگ  دـص  هزور  همه  نآ  دـمآرد  زا  هک  دـنک  فقو  ار  یتمیقرپ  کلم  هک  یـسک 
هب لحم ،  کی  یلاها  هک  دـنک  رفح  یتانق  ای  دوش  هداد  ناگیار  يوراد  ناـنآ  هب  دـنریگ و  رارق  هنیاـعم  دروم  نآ  رد  تعاـضب  یب  ياـضرم 

هدناوخ هیراج  هقدص  مالسا ،  رد  دوش ، یم  مدرم  دیاع  شعفن  هتـسویپ  هک  اهراک  لیبق  نیا  زا  دندرگ و  بورـشم  نآ  بآ  زا  رمتـسم ، روط 
 . تسا هدش 

رد اهلاراب ! دیوگب : دهاوخ  یم  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  دیاش  دنک  یم  ینمت  دوخ  تسد  هب  مدرم  يارب  ار  ریخ  نایرج  دنوادخ  زا  هک  ع )  ) ماما
. ددرگن عطقنم  زگره  دوش و  مدرم  دیاع  رمتسم  روط  هب  نم  ریخ  هک  امرف  ایهم  يا  هنوگ  هب  ار  لیاسو  میگدنز  لوط 

حیرشت نییبت و  يارب  تسا  مزال  دوش ، هداد  حیضوت  نآ  یمالسا  یناسنا و  شزرا  مدرم و  هب  تبسن  يراکوکین  ریخ و  هرابرد  هکنآ  زا  شیپ 
. دسرب مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  يا  همدقم  بلطم 

تالیامت یناسنا .  تـالیامت  رگید  هورگ  کـی  تسا و  یناویح  تـالیامت  هورگ ،  کـی  تسا :  هورگ  ود  دراد  دوجو  اـم  رد  هک  یتـالیامت 
 ، يزاب هب  لیامت  باوخ ،  هب  لـیامت  بآ ،  هب  لـیامت  اذـغ ، هب  لـیامت  تسا ،  تاـناویح  اـم و  نیب  كرتشم  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  یناویح 
مه تاناویح  ار  تالیامت  نیا  اهنیا . لاثما  و  دالوا ، بح  رد  لیامت  یبلط ،  قوفت  لیامت  ییوجماـقتنا ،  بضغ و  هب  لـیامت  یـسنج ،  لـیامت 
ياه هیاپ  زا  یکی  تفگ  دـیاب  دـشابن  رگا  تالیامت  نیا  زا  یکی  تسا .  یگدـنز  ترورـض  تالیامت ،  نیا  دوجو  میراد .  مه  اـم  دـنراد و 

عفر يارب  تحارتسا  ندـیباوخ و  تسین ،  راختفا  رایعم  اما  تسا  يرورـض  یگدـنز  يارب  تـالیامت  نیا  هکنیا  اـب  تسین .  یگدـنز  یـساسا 
هب ردام  تسا و  دالوا  تیبرت  همزال  دالوا  بح  تسین ،  تیناسنا  راختفا  اما  دوش  یم  گرم  هب  رجنم  نآ  نادـقف  دراد و  ترورـض  یگتـسخ 

دوجو رد  یناویح  تالیامت  هورگ  نیاربانب ،  تسین .  ناسنا  راـختفا  دـالوا ، بح  اـما  دـنک  یم  لـمحت  ار  بئاـصم  همه  نآ  تبحم ،  رهم و 
 . تسین يراوگرزب  یگرزب و  رایعم  اما  تسا ،  يرورض  یعطق و  مزال و  بجاو و  یگدنز ،  رارما  يارب  ناسنا 
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ققحت دـنک و  يورـشیپ  هک  یتبـسن  ره  هب  یناـسنا  یلاـع  تـالیامت  نیا  دراد . دوجو  یناـسنا  یلاـع  تـالیامت  یناوـیح  تـالیامت  راـنک  رد 
 : لیبق زا  یناسنا  تالیامت  دوب . دهاوخ  رتشیب  ناسنا  يارب  راختفا  دوش و  یم  افوکش  رتشیب  تیناسنا ،  دبایب  يرتدایز 

. دندودحم دودعم و  مه  یلیخ  هک  روما  نیا  لاثما  و  یتسودرگد ،  ناسحا 6 . .5 تلادع ،  . 4 فاصنا ،  . 3 دهع ، هب  يافو  تناما 2 . يادا  .1
 . تسا رشب  یلاعت  رد  یلوصا  هیاپ  کی  تافص ،  نیا  زا  مادک  ره 

هـضحالم دوش . یم  هیکت  تسا  زورما  ثحب  دروم  هک  هیداجـس  هفیحـص  زا  يا  هلمج  راـبتعا  هب  یتـسودرگد  يور  ساـسحا و  يور  نونکا 
الثم دنراد ، مه  تارشح ،  یتح  تاناویح ،  مامت  ار  یتسوددوخ  تسا .  یتسوددوخ  لباقم  رد  تفص  نیا  یتسودرگد .  هلسم  رد  دییامرفب 

ساسحا دمآ  کیدزن  ناتتسد  هک  نیمه  هتسشن ،  امش  تروص  هب  ناتـسبات  رد  دنراد ، یتسوددوخ  مه  زیچان  هرـشح  ود  نیا  هشپ ،  سگم ، 
هب ناتتـسد  اـت  بآ  رد  کـچوک  یهاـم  هچب  کـی  دراد . هقـالع  شیگدـنز  شدوخ و  هب  اریز  ارچ ؟ دـیامن ، یم  رارف  اروف  دـنک و  یم  رطخ 
زا کیچیه  یلو  دـنراد  مه  تاناویح  میراد و  مه  ام  ار  یتسوددوخ  نیا  دـنراد و  یتسوددوخ  اـهنیا  دـنک ، یم  رارف  دوش  یم  زارد  ضوح 
هک تبـسن  ره  هب  تسا و  یتـسودرگد  ناـسنا ،  تمظع  یگرزب و  راـیعم  تسین ،  ناـسنا  یگرزب  تـمظع و  راـیعم  یناوـیح  تـالیامت  نـیا 

هکنیا رب  دراد  تلـالد  ددرگ ، تیوقت  مدرم  هب  يرازگتمدـخ  موزل  ظـفح  مدرم و  هب  هقـالع  دوش و  تیوقت  هعماـج  کـی  رد  یتـسودرگد ، 
هدومرف مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تسا .  هتشادرب  لماکت  یلاعت و  يوس  هب  يرتدنلب  ياهمدق  رـشب  هدرک و  يرتشیب  دشر  تیناسنا 

 : تسا
(246  ) قحلا اولمع  هنامالا و  اودا  اوباحتام و  نوموحرمل  ضرالا  لها  نا 

محرت و دروم  دـنیامن  لمع  دـنرادرب و  مدـق  قح  قیرط  رب  دـننک و  تناما  يادا  دـنرادب ، تسود  ار  رگیدـکی  هک  یتقو  ات  نیمز  يور  مدرم 
. دنتسه یهلا  سدقا  تاذ  لضفت 

ینید ياهـشور  یبهذم و  دـیاقع  زا  رظن  فرـص  نیمز ،  هرک  لها  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ثیدـح ،  نیا  رد  هک  دـینک  یم  هضحالم 
هب نتشادرب  مدق  موس  و  تناما ،  يادا  رگد  نآ  یتسودرگد ،  یکی  تسا ،  تیناسنا  نءاش  هک  بلطم ،  هس  نیا  رگا  ینعی  دیوگ ، یم  نخس 

تمحر دروم  هراومه  دنراد و  ار  یهلا  تیانع  لضفت و  قاقحتـسا  دـشاب  دوجوم  يرـشب  هعماج  رد  هک  تفـص  هس  نیا  یتسرد ،  قح و  هار 
 : هدروآ مظن  تروص  هب  يدعس  هک  تسا  ع )  ) ماما نخس  نیمه  دنا .

دنرکیپ  کی  ياضعا  مدآ  ینب 
دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور  دروآ  دردب  يوضع  وچ 
رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمغ  یب  نارگید  تنحم  زک  وت 
یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

دنک و ریـس  ار  هنـسرگ  رـصانع  دیامن ، يریگتـسد  ناگداتفا  هب  دـنک ، کمک  تعاضب  یب  نارامیب  هب  هک  دراد  یماو  ار  یمدآ  یتسود  رـشب 
 . یناسنا هناهاوخریخ  لامعا  لیبق  نیا  زا  دهد و  رارق  شزاون  دروم  ار  میتی  دارفا 

نمض ار  مزال  ياهروتسد  دراپـس  یم  يو  هب  ار  رواهنپ  روشک  نآ  تموکح  دیامن و  یم  رـصم  رومءام  ار  رتشا  کلام  هک  یعقوم  ع )  ) یلع
هک دنک  یم  هیـصوت  دیوگ و  یم  نخـس  تبحم  یتسود و  رـشب  زا  همان  لیاوا  رد  دهد و  یم  يو  هب  هدومرف ،  موقرم  هک  یطوسبم  هماندـهع 

. دیامنب تیاعر  ناملسم  ریغ  ناناملسم و  زا  مدرم  یمامت  هرابرد  ار  یناسنا  هیجس  نیا 
نیدلا یف  کل  خا  اما  نافنص :  مهناف  مهلکا  منتغت  ایراض  اعبس  مهیلع  ننوکت  الو  مهب  فطللا  مهل و  هبحملا  هیعرلل و  همحرلا  کبلق  رعشا  و 

 ( 247  ) قلخلا یف  کل  ریظن  وا  ، 
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ندروخ هک  يا  هدـنرد  نوچمه  ادابم  ییامن .  دروخرب  مدرم  اـب  یناـبرهم  فطل و  اـی  تبحم و  تمحر و  اـب  اـت  نک  اـیهم  ار  تلد  کـلام ! 
تهج زا  ای  دنتسه ، وت  ردارب  ینید  رظن  زا  ای  دنا : هورگ  ود  رـصم  مدرم  هکنآ  هچ  يدرگ  هجوم  نانآ  اب  درامـش  یم  منتغم  ار  شیوخ  راکش 

 . ییامن هلماعم  نانآ  اب  یناسنا  شور  اب  دیاب  دنا و  ناسنا  تروص ،  ره  رد  و  وت ، دننامه  تقلخ  شنیرفآ و 
 : تسا هدومرف  هتخاس و  بطاخم  ار  يرگید  رومءام  رگید ، تیاور  رد 

(248) راثیالاب نینموملا  لماع  فاصنالاب و  سانلا  رئاس  لماع 
 . نک هدافتسا  راثیا  یگتشذگ و  دوخ  شور  زا  تینید  ناردارب  اب  دشاب و  فاصنا  ساسارب  مدرم  همه  اب  تراتفر 

یلع لخدا  هللا و  لایع  عفن  نم  هللا  یلا  قلخلا  بحاف  هللا  لایع  قلخلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
(249) ارورس تیب  لها 

يزور هب  هک  تسا  یـسک  قلخ  نیرتبوبحم  تسوا .  هدهع  هب  نانآ  هنو  ؤم  دنتـسه و  ادخ  راوخ  قزر  مدرم  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 
. دیامن رورسم  لاحشوخ و  ار  یتیب  لها  دناسرب و  یعفن  ادخ  ناراوخ 

هتخانـش حودمم  هدیدنـسپ و  مالـسا ،  رد  مهم  نیا  تسا و  تیناسنا  یتسودرگد و  همزال  ادخ  ناگدنب  هب  ندـیناسر  عفن  ندومن و  ساسحا 
ای دـشاب  ناناملـسم  متـس  دروم  صخـش  هاوخ  تسا ،  نانآ  هرابرد  فاصنا  لدـع و  هماـقا  ملظ و  عفر  یلاـم  ساـسحا  زا  رتمهم  یلو  هدـش ، 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  یمارگ  لوسر  ناملسمریغ . 
(250  ) ملسمب سیلف  هبجی  ملف  نیملسملل  ای  يدانی  الجر  عمس  نم 

دورن شیرای  هب  دونـشب و  ار  وا  هثاغتـسا  يادص  رگا  دـبلط  یم  يرای  هب  ار  ناناملـسم  دـنز و  یم  دایرف  یمولظم  صخـش  دونـشب  هک  یـسک 
 . تسین ناملسم 

 : تسا هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  مرکا  لوسر  تسا و  ناگیاسمه  هرابرد  دوش  تیاعر  دیاب  یناسنا  قوقح  هک  يدراوم  زا 
و راوجلا . قح  مالـسالا و  قح  ناـقح :  هل  نم  مهنم  و  هبارقلا :  قح  راوـجلا و  قـحو  مالـسالا  قـح  قوـقح :  هثلث  هل  نم  مهنم  هثلث :  ناریجلا 

 ( 251) راوجلا قح  هل  رفاکلاو  دحاو  قح  هل  نم  مهنم 
مالسا قح  یکی  دنا : قح  ود  ياراد  یتمسق  تبارق .  قح  و  یگیاسمه ،  قح  مالسا ،  قح  دنا : قح  ياراد  یتمسق  دنا : مسق  هس  ناگیاسمه 

. دراد یگیاسمه  قح  تسا و  مسق  نیا  زا  رفاک  هیاسمه  و  دنا ، قح  کی  ياراد  یضعب  و  یگیاسمه .  قح  رگید  نآ  و 
تیناـسنا یتـسودرگد و  رظن  زا  مدرم  مومع  هراـبرد  تبحم  تمحر و  و  ناـسحا ،  یکین و  فاـصنا ،  لدـع و  هب  عجار  یتاـیاور  اـجنیا  اـت 

. دوش یم  رکذ  رگیدکی  هب  نانآ  تمدخ  مه و  اب  ناناملسم  طباور  هرابرد  دنچ  کنیا  داتفا . ضورعم 
دسجلا رئاس  هل  یعادت  وضع  یکتشا  اذا  دحاولا  دسجلا  هلزنمب  مهفطاعت  مهمحارت و  یف  نونموملا  امنا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

(252) رهسلا یمحلاب و 
رامیب دسج  زا  وضع  کی  یتقو  دندسج ، کی  هلزنم  هب  رگیدکی  هب  تبسن  تفوطع  تمحر و  ماقم  رد  نینم  ؤم  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

. دنکیرش وا  تیبصم  مغ و  رد  دنراد و  يرادیب  بش  يرادبت و  وا  دننامه  نآ  ياضعا  ریاس  دوش 
ترـضح تسیچ .  ناملـسم  رب  ناملـسم  قح  هک  درک  لا  ؤـس  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  باحـصا  زا  هک  سینخ  نب  یلعم 

ماما هاگنآ  میامن .  لـمع  یهلا  هوق  هب  هک  درک  دـیما  راـهظا  یلعم  ییاـمنن .  لـمع  ینادـب و  ار  قوقح  مسرت  یم  مفئاـخ ،  وت  رب  نم  دومرف :
: دوش یم  رکذ  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  درمش  ار  یقوقح 

هنیعت نا  هرما و  عیطت  هتاضرم و  عبتت  هطخـس و  بنتجت  نا  کسفنل و  هرکتام  هل  هرکتو  کسفنل  بحت  ام  هل  بحت  نا  اهنم  قح  رـسیا  لاـق : 
سبلت و امظی و ال  يورت و  عوجی و ال  عبـشت و  نا ال  هتآرم و  هلیلد و  هنیع و  نوکت  نا  کلجر و  كدـی و  کناسل و  کـلام و  کـسفنب و 

(253  ) يرعی

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ار  نآ  يراد و  تسود  وا  يارب  يراد  یم  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  قح  نیرتناـسآ  دوـمرف : ع )  ) یلع ماـما 
هکنیا و  يدنب ،  راک  هب  ار  شروتسد  و  ییامن ،  بلجار  شیاضر  ینکن ،  نیگمـشخ  ار  وا  هکنیا  یـشاب و  لیم  یب  وا  يارب  يرادن  لیم  دوخ 

نینچ یشاب ،  وا  هنییآ  و  وا ، يامنهار  وا ، مشچ  هلزنم  هب  وت  هکنیا  و  ییامن ،  يرای  تیاپ  تسد و  اب  و  تنابز ،  هب  تلام ،  اب  تسفن ،  اب  ار  وا 
 . هنهرب وا  یشاب و  هدیشوپ  وت  و  هنشت ،  وا  یشاب و  باریس  وت  هنسرگ ،  وا  یشاب و  ریس  وت  هک  دشابن 

تایاور زا  یـضعب  رد  هک  تسا  مهم  مالـسا  رد  ردـقنآ  مه  هب  تبـسن  نانآ  یتسودرگد  رگیدـکی و  اب  ناناملـسم  تاـساوم  هکنیا  هصـالخ 
یعقاو مالـسا  زا  دـشاب  توافت  یب  تسا  ریقف  تسدـیهت و  هک  دوخ  هیاسمه  هب  تبـسن  رگا  نکمتم  ناناملـسم  تسا :  هدـمآ  یمارگ  لوسر 

: دوش یم  هراشا  تایاور  نآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  تسین و  رادروخرب 
 ( 254  ) عئاج هراج  اناعبش و  تاب  نم  یب  نما  ام  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . تسا هدرواین  نامیا  نم  هب  دشاب  هنسرگ  وا  هیاسمه  دباوخب و  ریس  بش  شدوخ  هک  یسک  نآ 
(255) راع هراج  ایساک و  تاب  نم  یب  نمآ  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

یعقاو ناوریپ  نینم و  ؤم  هورگ  زا  دـشاب  هنـسرگ  وا  رانک  رد  شا  هیاسمه  ریـس و  شدوخ  هک  یناملـسم  ناـسنا  نآ  دومرف : یم  مرکا  لوسر 
 . تسین فیرش  نآرق 

نانآ هتفگ و  نخـس  زین  تسا  نواعت  زا  يرتالاب  هلحرم  هک  راثیا  زا  هداد ،  سرد  دوخ  ناوریپ  هب  ار  نواعت  تاساوم و  هکنآ  رب  هوالع  مالـسا 
دنراد مدقم  نتشیوخ  رب  ار  نارگد  دنناوتب  هک  یعقاوم  رد  یهلا  سدقا  تاذ  يدونشخ  بلج  يروظنم  هب  هک  تسا  هدومن  قیوشت  راثیا  هب  ار 

. دنیامن اطعا  تسا  رتدنمزاین  هک  یناملسم  هب  تسا  نانآ  دوخ  جایتحا  دروم  هک  يزیچ  و 
(256) ءامرکلا رهاوج  نیبتی  سفنلا  یلع  راثیالا  دنع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. ددرگ یم  راکشآ  سفنلا  میرک  دارفا  حور  تعفر  عبط و  رهوگ  سفن  رب  راثیا  هنیمز  رد  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
زا یکاح  تیناسنا و  هناشن  نارگد  هب  یتمدـخ  مسق  ره  هکلب  تسین  یلام  تامدـخ  هب  رـصحنم  یتسودرگد  لیامت  عانقا  مدرم و  هب  ناـسحا 

نداد روبع  نابایخ  زا  ار  ییانیبان  ندرک ،  تیاده  ار  يا  هدرک  مگ  هار  ندومن ،  شزاون  ار  یمیتی  نتفرگ ،  تسد  ار  یناوتان  تسا .  تلیضف 
 . تسا مالسا  یمارگ  يایلوا  قیوشت  بیغرت و  دروم  لیبق  نیا  زا  یتامدخ  رگید  و  ، 

(257  ) مهل اعفان  نکف  سانلا ،  عفنی  نم  سانلا  ریخ  لاقف :  سانلا .  ریخ  نوکا  نا  بحا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  لجر  لاق 
رتشیب شعفن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـهب  دومرف : ترـضح  مشاـب .  مدرم  نیرتـهب  هک  مراد  تسود  درک : ضرع  یمارگ  لوسر  هب  يدرم 

 . یشاب مدرم  نیرتهب  زا  ات  شاب  يدج  اشوک و  مدرم  هب  ندناسر  عفن  هار  رد  وت  سپ  ددرگ  مدرم  دیاع 
هجوت رتمک  مهم  رما  نیا  هب  ام  طیحم  رد  هناتخبدب  تسا و  نانآ  فرـش  ضرع و  زا  عافد  مدرم  هب  تبـسن  جرارپ  هدنزرا و  تامدخ  زا  یکی 

. دوش یم 
نع در  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  هیلع ،  موقلا  نم  لجر  درف  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـنع  لجر  ضرع  نم  لجر  لان 

(258) رانلا نم  اباجح  هل  ناک  هیخا  ضرع 
هتفگ دوب  رضاح  سلجم  رد  هک  یصخش  دومن . زواجت  وا  ضرع  هب  تفگ و  اوران  نخس  یـسک  هب  تبـسن  یمارگ  لوسر  روضح  رد  يدرم 

ظوفحم نوصم و  رطخ  زا  ار  وا  دوش و  یم  یباجح  شتآ  لباقم  رد  وا  يارب  عافد  نامه  دـیامن  عاـفد  زواـجت  دروم  درم  زا  درک و  در  ار  وا 
. دراد یم 

: دنک یم  اعد  یهلا  هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما 
ریخلا يدی  یلع  سانلل  رجا  و 

 . نک يراج  یبوخ  ریخ و  مدرم  يارب  نم  تسد  هب  اهلاراب !
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روـص فـلتخم و  لاکـشا  هب  دـنناوت  یم  ریخ  دارفا  تسا و  يا  هدرتـسگ  عیـسو و  ياـنعم  ياراد  مدرم  هب  ندـناسر  ریخ  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب 
هب تبـسن  تاریخ  اه و  یبوخ  عاونا  هب  یگدنز  مایا  لوط  رد  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ع )  ) ماما دـنناسرب ، ریخ  عفن و  نانآ  هب  نوگانوگ 

. درادب دیوم  قفوم و  اهناسنا 
ار یمدآ  دـناوت  یم  زین  ناویح  هب  ناسحا  هکلب  تسا ،  یلاعت  يراب  تمحر  بلج  ثعاب  مدرم  هب  یکین  ناسحا و  اهنت  هن  هک  دـنامن  هتفگاـن 

هدـمآ ثیدـح  رد  هک  دروم  کی  هنومن  روط  هب  اـجنیا  رد  دریگ و  رارق  وفع  دروم  شهاـنگ  نآ  رثا  رب  دـیامنب و  دـنوادخ  تمحر  لومـشم 
: دسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  تسا 

نم ثهلی  بلکب  ترم  اـهنا  لـیقف  اـهنع . تلاـسف  هیناز ،  هارما  تیارف  هنجلا  یلع  يرـسا  هلیل  تعلطا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع 
(259) اهل هللا  رفغف  يور .  یتح  هقلح  یف  هترصعف  رئب  یف  اهرازا  تلسراف  شطعلا . 

هدرک یلمع  هچ  نماد  هدولآ  نیا  مدیسرپ  مدید ،  ار  يا  هیناز  نز  اجنآ  رد  متفای .  فارـشا  تشهب  هب  جارعم  بش  رد  دومرف : یمارگ  لوسر 
سفن هتـسویپ  هدمآرد و  شناهد  زا  شطع  تدش  رثا  رب  شنابز  هک  تسا  هدرک  رذگ  یگـس  رب  وا  دـنداد : خـساپ  هدـش ؟  یتشهب  هک  تسا 

، دیـسر بآ  هب  شوپور  تخیوآ ،  دوب  کـیدزن  نآ  رد  هک  یهاـچ  رد  تفرگ و  رب  زا  ار  دوخ  يرـساترس  دـنلب  شوـپور  نز و  نآ  دز . یم 
دنوادخ دومن . باریس  ار  ناویح  هدرشف و  هنـشت  گس  يولگ  رد  ار  بآرپ  هطقن  دیـشک ، الاب  ار  هچراپ  تفرگ ،  دوخ  هب  ار  بآ  زا  يرادقم 

. دومن یتشهب  ار  وا  دیشخب و  ار  نز  ناهانگ  تمدخ ،  نیا  رثا  رب 
 : تسا هدروآ  مظن  هب  هدید و  ار  نآ  يدعس  هک  دشاب  هدمآ  رابخا  رد  نز  نآ  تیاور  ریظن  يرگید  ثیدح  دیاش 

تفای  هنشت  یگس  نابایب  رد  یکی 
تفاین شتایحرد  قمر  زا  نورب 

شیک  هدیدنسپ  نآدرک  ولد  هلک 
شیوخ راتسد  تسب  نآ  ردنا  لبحوچ 

داشگوزاب  تسب و  نایم  تمدخ  هب 
داد بآ  یمد  ار  ناوتان  گس 

درم  لاح  زا  ربمغیپ  داد  ربخ 
درک وفع  وا  زا  ناهانگرواد  هک 

نک  هشیدنا  يراکافج  رگ  الا 
نک هشیپ  مرکوریگ  شیپافو 

درکن  مگ  ییوکین  یگس  اب  یسک 
درمکین اب  ریخ  دوش  مگ  اجک 

تسدز  دیآرب  تک  نانچ  نک  مرک 
تسبن سکربریخرد  نابناهج 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )  ) یلع ماما 
نملاب هقحمت  الو 

. امنم دوبان  وحم و  ندراذگ ،  تنم  اب  يزادنا  یم  نایرج  هب  نم  تسد  اب  هک  ار  يریخ  یبوخ و  اهلاراب !
یم رثا  یب  لطاب و  ناشریخ  لـمع  دـننک  هدولآ  تنم  هب  ار  دوخ  بوخ  راـک  رگا  راـکوکین  ریخ و  دارفا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 

 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  بلطم  نیا  و  دنک ، یم  دوبان  وحم و  ار  نآ  دنوادخ  دوش و 
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(260  ) يذالاو نملاب  مکتاقدص  اولطبتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
. دییامنن لطاب  ندرک  تیذا  ندراذگ و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  نامیا !  اب  مدرم  يا 

نید مالسا ،  دوش . هداد  يرـصتخم  حیـضوت  هراب  نیا  رد  تسا  مزال  دنک  یم  لطاب  ار  تاقدص  ندراذگ  تنم  ارچ  دوش  نشور  هکنآ  يارب 
تعاـضب و مک  هورگ  هب  بحتـسم  اـی  بجاو  ناونع  هب  ار  دوـخ  لاوـما  زا  یتمـسق  هک  هتـساوخ  نکمتم  دارفا  زا  تسا و  تاـساوم  نواـعت و 

عقاو تناها  ریقحت و  دروم  نانآ  دریذپ و  ماجنا  ناتـسدیهت  هب  لماک  مارتحا  تیاعر  اب  تبرق و  دصق  هب  دیاب  راک  نیا  یلو  دنهدب . تسدیهت 
سفن و تمارک  درادن  قح  سکچیه  تسا و  هتسناد  جرارپ  هدرمش و  مرتحم  رایسب  ار  ناناملسم  تفارـش  زع و  مالـسا  سدقم  نییآ  دنوشن .

یب درف  هب  هک  یـسک  تسا .  هدیدرگ  عونمم  یـسولپاچ  ییوگ و  قلمت  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دـنک و  هلماعم  لوپ  اب  ار  دوخ  يراوگرزب 
تیثیح هب  دنز و  یم  هبرض  وا  فرش  زع و  هب  لمع  نیا  اب  دهد  یم  رارق  وا  هب  تبسن  تنم  هدام  ار  دوخ  تمدخ  دنک و  یم  کمک  یتعاضب 

یم ریخ  درم  نآ  ریخ  لمع  لاطبا  بجوم  ندراذگ  تنم  دریذپ و  یمن  زگره  ار  يا  هقدص  نینچ  دنوادخ  دناسر و  یم  بیـسآ  يو  یناسنا 
 : تسا هدومرف  هک  دراد  تیانع  مهم  نیا  هب  مالسا  ییاج  ات  دوش .

(261  ) يذا اهعبتی  هقدص  نم  ریخ  هرفغم  فورعم و  لوق 
تنم هب  هتخیمآ  هک  تسا  يا  هقدـص  زارتهب  دـیامن  یتمدـخ  يو  هب  دـناوت  یمن  هکنیا  زا  نتـساوخرذع  وا  زا  نتفگ و  نخـس  ریقف  اب  یمرگب 

ار دوخ  یلام  تامدخ  دندرگ و  فقاو  عوضوم  نیا  تیمها  هب  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  مرتحم  ناگدنونش  هکنآ  يارب  دشاب . وا  رازآ  يراذگ و 
: دوش یم  رکذ  تسا  هدمآ  رابخا  بتک  رد  هک  مالسا  یمارگ  يایلوا  تایاور  زا  یتمسق  اجنیا  رد  دنیامنن  هابت  لطاب و  يراذگ ،  تنم  اب 

(262  ) هتقدص لطبا  دقف  هیلع  نموا  مالکلاب  هاذآ  مث  افورعم  نم  ؤم  یلا  يدسا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
لمع نیا  اب  دراذگ  تنم  يو  رب  ای  دیامن  رازآ  دوخ  مالک  اب  ار  وا  سپـس  دهدب ، يا  هقدص  يو  هب  دنک و  اطعا  يزیچ  ینم  ؤم  هب  هک  یـسک 

 . تسا هدومن  لطاب  ار  دوخ  هقدص  ، 
(263  ) هیعس هل  رکشی  مل  هرزو و  تبث  هلمع و  هللا  طبحا  هب  نتماف  افورعم  هیخا  یلا  عنطصا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

دزاس و یم  دوبان  وحم و  ار  وا  لمع  دنوادخ  دراذگ  تنم  يو  رب  سپس  دیامن  یتمدخ  دوخ  ینید  ردارب  هب  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  زین  و 
. درب یمن  يا  هرهب  تسا  هداد  ماجنا  هک  یتمدخ  زا  دنام و  یم  يو  شود  رب  لمع  نآ  نیگنس  راب 

(264  ) هعینصلا مدهی  نملا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
. دیامن یم  یناف  دوبان و  ار  ناسنا  ریخ  لمع  ندراذگ  تنم  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

رد یلو  دیامنن  ناشرازآ  دراذگن و  تنم  میقتـسم  روط  هب  دنا  هدومن  تفایرد  ار  نآ  هک  یناسک  هب  دـهدب و  هقدـص  یناملـسم  صخـش  رگا 
یـصخش نینچ  ددرگ ، هقدص  ناگدننک  تفایرد  ریقحت  تمرح و  کته  بجوم  هجیتن  رد  دیوگب و  نآ  نیا و  هب  ار  دوخ  لمع  نانآ  بایغ 

ار بلطم  نیا  و  تسا ،  هداد  رازآ  ار  نانآ  هدراذـگ و  تنم  ارقف  رب  میقتـسمریغ  اریز  تسا ،  يذاو  نم  اب  هقدـص  لاطبا  همیرک  هیآ  لومـشم 
ار نانآ  ای  دراذگ  تنم  اهنآ  رب  هکنآ  نودب  دوب  هدومن  کمک  راد  هلئاع  ریقف  رفن  هد  هب  زور  کی  رد  هک  دومرف  یـصخش  هب  ع )  ) داوج ماما 

: دومرف يو  هب  ماما  دومن . لقن  داوج  ماما  يارب  ار  دوخ  قافنا  ناسحا و  هیضق  یلو  دهد ، رازآ 
اهیا ای  لجوزع :  هللا  لوق  ءارقا  یلع :  نب  دـمحم  هل  لاق  هللا ؟  لوسر  نبای  کلذ  فیک  و  لاـق :  کتاقدـص ،  کـناوخاب و  كرب  تلطبا  دـق 

 ، مهتیذآ مهیلع و ال  تقدصت  نیذـلا  موقلا  یلع  تننم  ام  هللا  لوسر  نب  ای  لجرلا :  لاق  يذالاو ،  نملاب  مکتاقدـص  اولطبت  ال  اونمآ : نیذـلا 
هیلع نوفدـصتت  نم  یلع  نملاب  اولطبت  لـقی ال  مل  يذـالا و  نملاـب و  مکتاقدـص  اولطبت  ـال  لاـق :  لـجوزع  هللا  نا  یلع :  نب  دـمحم  هل  لاـق 

(265  ) يذا لک  وه  هیلع و  نوقدصتت  نمل  يذالاو 
خـساپ ترـضح  مدرب ؟  نایم  زا  هنوگچ  درک : ضرع  يدرب ،  نایم  زا  يدومن و  لاطبا  ار  تناردارب  هب  دوخ  یکین  رب و  هیـضق  نیا  لقن  اب  وت 
ضرع دـییامنم ، لاطبا  ندرک  تیذا  ندراذـگ و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدـص  نامیا !  اب  مدرم  يا   : تسا هدومرف  هک  ناوخب  ار  ادـخ  مالک  داد :
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هدومرف دـنوادخ  دومرف : ترـضح  مداد .  ناـشرازآ  هن  مدراذـگ و  تنم  اـهنآ  رب  هن  مدومن  کـمک  هک  یناـسک  هب  هللا !  لوسر  نب  اـی  درک :
ندراذـگ تنم  نداد و  تیذا  اب  ار  دوخ  تاقدـص  هک :  تسا  هدومرفن  دـینکن و  لـطاب  ندرک  تیذا  ندراذـگ و  تنم  اـب  ار  دوخ  تاقدـص 

. دینکن لطاب  دیامن  یم  تفایرد  ار  هقدص  هک  یسک  رس  رب  میقتسم 
شرازآ دراذگ و  تنم  هقدص  هدـنریگ  هب  امیقتـسم  دوخ  هدـننک ،  کمک  هاوخ  دوش ، یم  اهرازآ  اهتنم و  ماسقا  مامت  لاح  لماش  هیآ ،  نیا 

ای تنم  دروم  ار  ناگدننک  تفایرد  میقتـسمریغ  دزاس و  هاگآ  ار  نآ  نیا و  دیوگب و  نارگدب  ار  دوخ  ناسحا  یلمع و  تمدخ  هاوخ  دـهد ،
. دهد رارق  تیذا  دروم 

ناـنآ هب  تـسا و  هدـنزومآ  یـسرد  هدـننک  ناـسحا  ریخ و  دارفا  يارب  تـسا  هداد  رکذـت  هـیآ  رد  هـک  ار  يا  هـتکن  و  ع )  ) داوـج ماـما  ناـیب 
دنادب و ادخ  طقف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دینک  یم  کمک  دـنموربآ  يریقف  هب  تبرق  تین  هب  ادـخ و  يارب  هک  امـش  دـیامرف : یم  ناشنرطاخ 
اب دـیربب  ار  ریقف  يوربآ  دـییوگب و  نارگد  هب  رگا  ددرگ و  امـش  تمایق  هریخذ  ناسحا  نآ  ات  دوشن  هاگآ  نآ  زا  يرگد  ریقف ، دـینادب و  امش 

باذـع رفیک و  قاقحتـسا  تماـیق  رد  ریقف ، هب  تناـها  يرد و  هدرپ  رثا  رب  تسا  نکمم  دـیا و  هدومن  لاـطبا  ار  شیوخ  ناـسحا  دوخ ، هتفگ 
تاقدـص تخادرپ  تیفیک  رگا  هکلب  تساوراـن ،  عوـنمم و  تاقدـص ،  هنیمز  رد  ریقف  نداد  رازآ  ندراذـگ و  تنم  اـهنت  هـن  دیـشاب . هتـشاد 

همئا تسا .  زاجم  ریغ  عونمم و  مالـسا  رد  زین  ددرگ  يو  نیهوت  ریقحت و  بجوم  دـشابن و  ناملـسم  فرـش  زع و  اب  بساـنم  هنادـنموربآ و 
دنورن اـطخ  هار  هب  ناشناتـسود  باحـصا و  هکنآ  يارب  دـندوب  ناناملـسم  ملعم  ینید ،  فیاـظو  نتخومآ  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم 

هار هب  دندرگ و  زاب  دـنراد  یم  رب  مدـق  حیحـصان  ریـسم  رد  رگا  ات  دـنتخاس  یم  ناشهاگآ  دـنداد و  یم  ار  مزال  تارکذـت  نانآ  هب  هراومه 
. دنبای شیارگ  تسرد 

لزنملا یلا  ینوتای  تلق :  ترضح ؟  اذا  کلام  هوکزب  عنـصت  فیک  قحـسا !  ای  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبا  یل  لاق  لاق :  رامع  نب  قحـسا  نع 
یلدـصرا دـقف  ایلو  یل  يذآ  نم  لوقی :  یلاعت  هللا  نا  كاـیا ،  كاـیا  نینموملا و  تللذ  دـق  ـالا  قحـسا  اـی  كارا  اـم  یل  لاـقف  مهیطعاـف . 

(266  ) هبراحملاب
لها مروآ .  یم  لزنم  هب  ار  لوصحم  متفگ :  یهد ،  یم  ار  تلام  هوکز  هنوگچ  دومرف : نم  هب  ع )  ) قداص ماما  دیوگ : یم  رامع  نب  قحـسا 

زا یهد ،  یم  رارق  يراوخ  تلذ و  ضرعم  رد  ار  ناناملـسم  راک ، نیا  اب  وت  قحـسا !  دومرف : ماما  دـننک  یم  تفایرد  دـنیآ و  یم  قاقحتـسا 
 . تسا هدیدرگ  ایهم  نم  اب  گنج  يارب  دیامن  راوخ  ارم  تسود  سک  ره  تسا  هدومرف  دنوادخ  نک ،  زیهرپ  راک  نیا 

 (( قالخالا مراکم   )) ياعد هرابرد  اـم  ثحب  هک  تسا  نیا  نآ  مهدـب و  يرکذـت  مرتحم  ناگدنونـش  هب  تسا  مزـال  زورما  ثحب  ناـیاپ  رد 
 ، تسا نامیا  اب  مدرم  ریمض  رد  قالخا  مراکم  شرورپ  يزاسناسنا و  نءاش  رد  دنلب  عیفر و  رایسب  بلاطم  يواح  فیرـش  ياعد  نیا  تسا . 

یهلا هاگشیپ  رد  دوخ  نابز  زا  اعد  تروص  هب  ع )  ) داجس ماما  هک  ار  یبلطم  ره  دنیامن و  تقد  یتمسق  ره  رد  امتح  مرتحم  ناگدنونـش  دیاب 
هب قلختم  دنربب و  یقالخا  یملع و  هرهب  اعد  نیا  زا  دنناوتب  ات  دـنیامن  لمع  نآ  قبط  رب  دـنهد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  نآ  دـنک  یم  ضرع 

مدق ملق و  لام و  اب  دنراد  تردـق  هک  يردـق  هب  دارفا  مامت  هک  دوش  هدافتـسا  زورما  ثحب  دروم  هلمج  ود  زا  الثم  دـندرگ . یناسنا  يایاجس 
دـنیامنن و یناف  دوبان و  ندیـشک  ناـنآ  خر  هب  مدرم و  رـس  رب  ندراذـگ  تنم  ار  دوخ  تامدـخ  هکنآ  رگید  دـننک و  تمدـخ  مدرم  هب  دوخ 

. دنزاسن مورحم  تمایق  رد  ادخ  شاداپ  زا  ار  نتشیوخ 

. ِرْخَفْلا َنِم  یِنْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَأْلا ، َیِلاَعَم  یِل  ْبَه  َو  - 12

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هاگـشیپ زا  ع )  ) داجـس ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  قـالخالا ))  مراـکم   )) فیرـش ياـعد  زا  هلمج  ود  نیا  دـنوادخ  تساوخ  هب 

راختفا تاهابم و  قالخا  مراکم  ندوباراد  هب  مدرم  نیب  هکنیا  زا  امرف و  اطع  قـالخا  یلاـعم  نم  هب  اـهلاراب ! دـنک : یم  تساوخرد  دـنوادخ 
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. رادب ظوفحم  نوصم و  میامن 
دنوادخ هک  تسا  یلاع  رایسب  تاکلم  یناسنا و  يایاجس  زا  تسا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  يانمت  دروم  هک  قالخا  یلاعم 

. دندرگ لیان  یناسنا  لامک  جرادم  هب  هدیدنسپ  تاکلم  نآ  هار  زا  دنوش و  قلختم  تایقلخ  نآ  هب  اهناسنا  دراد  تسود 
 ( 267) اهفاسفس هرکی  قالخالا و  یلاعم  بحی  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. رازیب تسپ  تایقلخ  یگیامورف و  زا  تسا و  قالخا  یلاعم  رادتسود  دنوادخ  هدومرف :  یمارگ  لوسر 
اریز هدـش ،  يراذـگمان  مسا  نامه  هب  تسام  ثحب  دروم  هیداجـس  هفیحـص  زا  هک  ییاعد  تسا و  قالخا  مراکم  يانعم  هب  قـالخا  یلاـعم 

نآ هب  قلختم  دریگارف و  یتسرد  هب  ار  اهنآ  یـسک  رگا  تسا و  قالخا  میارک  یناسنا و  یلاع  يایاجـس  عیفر و  تایقلخ  زا  يرایـسب  يواـح 
رکذ قالخا  نساحم  رانک  رد  قالخا  مراکم  مالـسا ،  يایلوا  تایاور  رد  تسا .  یناسنا  يایاجـس  قالخا و  مراکم  ياراد  دوش . تایقالخا 

قلختم یقالخا  نساحم  ات  هدیدرگ  ثوعبم  مالسا  مرکم  یبن  تسا و  یلاعت  يراب  ترـضح  ياضر  يدونـشخ و  هیام  ود  ره  نیا  دوش و  یم 
. دنامهفب ار  قالخا  نساحم  رب  قالخا  مراکم  زایتما  يرترب و  نانآ  هب  دزومایب و  مدرم  هب  ار  تمسق  ود  ره  تایصوصخ  و  دزاس ،

(268) اهنساحم قالخالا و  مراکمب  تثعب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع 
هدش ثوعبم  نآ  نساحم  قالخا و  مراکم  يارب  یلاعت  يراب  فرط  زا  نم  تسا :  هدومرف  هک  هدومن  ثیدح  مرکا  لوسر  زا  ع )  ) داجس ماما 

 . ما
ار مدرم  هلیـسو  نیدب  هدرب و  مان  قالخا  مراکم  زا  طقف  تیاور ،  نآ  رد  هک  هدـش  لقن  مرکا  یبن  زا  هصاخ  هماع و  بتک  رد  يرگد  تیاور 

 . تسا هدومن  هجوتم  فیرش  قلخ  نآ  تلزنم  ردق و  هب 
(269  ) قالخالا مراکم  ممت  تثعب ال  امنا  لاق :  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

لیمکت میمتت و  هدوب ،  فلـس  ياـیبنا  هماـنرب  ءزج  هک  ار ، قـالخا  مراـکم  اـت  ما  هدـش  ثوعبم  دـنوادخ  فرط  زا  نم  هدومرف :  مرکا  لوسر 
 . میامن

یپ قلخ  هورگ  ود  نیا  توافت  هب  میسانشب و  ار  قالخا  مراکم  قالخا و  نساحم  زاغآ ، رد  هک  تسا  مزال  دوش  نشور  ام  ثحب  هکنیا  يارب 
ود زا  نآ  مراکم  قالخا و  نساحم  توافت  نایب  يارب  تسا .  قالخا  نساحم  زا  رتالاب  بتارمب  قالخا  مراـکم  هچ  يارب  هک  مینادـب  میربب و 

يرترب و تیاور  ود  نیا  یـسررب  لالخ  رد  مییاـمن و  یم  یـسررب  یناـحور  شزرا  يونعم و  رظن  زا  ار  ود  نآ  مینک و  یم  هدافتـسا  تیاور 
. دوش یم  نشور  قالخا  نساحم  رب  قالخا  مراکم  زایتما 

(270  ) نسح رشبب  كاخا  یقلت  کمالک و  بیطت  کبناج و  نیلت  لاق :  قلخلا ؟  نسح  دح  ام  مالسلا :  هیلع  هللا  دبع  یبال  تلق 
 ، ینک دروخرب  یمرگ  یمرن و  هب  مدرم  اب  دومرف : تسیچ ؟  قلخ  نسح  دـح  مدرک :  ضرع  ع )  ) قداـص ماـما  هب  دـیوگ  یم  ثیدـح  يوار 

 . یشاب يور  هداشگ  مسبتم و  تناردارب  اب  ههجاوم  رد  و  ییوگب ،  نخس  بدا  لامک  رد  هزنم و  كاپ و 
 . قالخا نسح  زا  هک  تسا  يا  هنومن  هلزنم  هب  هدمآ  ثیدح  رد  هک  بلطم  نیا  هتبلا  دـنک . یم  نایب  قالخا  نسح  يارب  يزرم  تیاور ،  نیا 

مدرم اب  دروخرب  رد  دـشاب ، بوخ  یقالخا  تافـص  ياراد  تفـص  هس  نآ  رب  هوـالع  اـی  دـشاب  هلحرم  هس  نیا  دـجاو  یناـسنا  رفن  کـی  رگا 
، دـیامنب هزانج  عییـشت  دورب ، یـضرم  تدایع  هب  دـشاب ، هزیکاپ  شـسابل  دـشاب ، هدز  كاوسم  شنادـند  دـهدب ، تسد  دریگب ، مالـس  تقبس 

همه تسا و  قالخا  نساحم  زا  اهراک  نیا  مامت  اهنیا ، ریاظن  یلامعا  رگید  و  دنک ، تاقالم  ار  نارفاسم  دـهدب ، تیلـست  ار  ناگدز  تبیـصم 
رگا اما  دوب . روما  نیمه  هب  طوبرم  شیقالخا  تیر  ؤمءام  زا  تمـسق  کی  مرکا  لوسر  و  دشاب ، یم  سدقم  عرـش  دییءات  دروم  لاعفا ،  نیا 

شـسرپ نیا  خـساپ  تسا ؟  یناسنا  فرـش  هناشن  تافـص  نیا  ایآ  تسا ؟  تیناسنا  رب  لیلد  داتفا  روکذـم  هک  یتافـص  نیا  ایآ  دوش : لا  ؤس 
نیا اما  دنا ، هدیدینسپ  تایقلخ  ياراد  اعقاو  دنـشاب و  یم  تافـص  نیا  مامت  ياراد  رهاظلا  یلع  هک  دنتـسه  یمدرم  رایـسب  هچ  تسا .  یفنم 

هدنیوگ نآ  لوق  هب  مدرم ،  فرـش  ضرع و  هب  مدرم ،  لام  هب  مدرم ،  قوقح  هب  زواجتم  ینورد  دراد و  ملاظ  دولآرهز و  ینطاب  ابیرف ، رهاظ 
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: دیوگ یم  هک 
للحرپ  رفاکروگ  نوچ  شرهاظ 

لجوزع ادخ  رهق  شنطاب 
 . تسین یناسفن  تمارک  یناسنا و  تفارش  رب  لیلد  اما  تسا  بوخ  رایسب  قالخا ،  نساحم  نیاربانب 

مراکم زا  هناشن  دـنچ  تیاور ،  ره  رد  هدـنآ و  يرایـسب  تایاور  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یمارگ و  لوسر  زا  قالخا  مراـکم  هراـبرد 
: دومرف بدنج  نبا  هب  ع )  ) قداص ترضح  دوش . یم  افتکا  تایاور  نآ  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  هک  دنا  هدومن  نایب  قالخا 

فعا کمصاخ و  نم  فصنا  کبـس و  نم  یلع  ملـس  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  کمرح و  نم  طعا  کعطق و  نم  لص  بدنج !  نب  ای 
(271  ) کملظ نمع 

هک سک  نآ  هرابرد  نک  یکین  هدومن ،  مورحم  ارت  هک  یسک  هب  نک  اطع  هدیرب ،  وت  زا  هک  یـسک  اب  دنویپب  دومرف : بدنج  نبا  هب  ع )  ) ماما
ار یسک  شخبب  و  هدومن ،  تموصخ  وت  اب  هک  یسک  نآ  دروم  رد  هد  فاصنا  هداد ،  مانشد  ارت  هک  یـسک  هب  نک  مالـس  هدرک ،  يدب  وت  هب 

 . تسا هدرک  متس  وت  هب  هک 
تسا تمظع  تعفر و  ياراد  قالخا  مراکم  هزادنا  هچ  تسا و  هلـصاف  ردقچ  قالخا  نساحم  اب  قالخا  مراکم  نیب  هک  دینک  یم  هضحالم 

.
مراکم  )) میهاوخب رگا  اما  هدیدنـسپ ،))  بوخ و  يوخ   : )) مییوگب دـیاب  مینک  همجرت  یـسراف  هب  ار  قالخا ))  نساحم   )) میهاوخب رگا  اـم 

يراوگرزب اب  یگرزب  دنراد . رایسب  هلصاف  مه  اب  ود  نیا  و  سفن ))  تمارک  يراوگرزب و   )) مییوگب دیاب  مینادرگرب  یسراف  هب  ار  قالخا )) 
دنیوگ یم  هدرک  رمع  رتشیب  نس  تهج  زا  هک  یسک  تسا ،  گرزب  دنیوگ  یم  تسا  عیفر  یماقم  ياراد  يا  هرادا  رد  هک  یسک  دراد . قرف 
ینعم نیا  هب  قالخا  مراکم  یلو  دننادب ، گرزب  ار  وا  مدرم  تسا  نکمم  تسا  یکالما  تورث و  ياراد  هک  یسک  تسا ،  رتگرزب  گرزب و 
ياراد یلو  دـشاب  نییاپ  یلیخ  ماقم  رظن  زا  یـسک  تسا  نکمم  تسا .  دـنلب  عبط  سفن و  يراوگرزب  يانعم  هب  قـالخا  مراـکم  هک ،  تسین 
تمارک  )) ینعی قالخا  مراکم  نیاربانب  دشاب . سفن  تعفر  ياراد  اما  دشاب  هتشادن  یلام  نکمت  یسک  تسا  نکمم  دشاب ، سفن  يراوگرزب 

رابخا رد  هچنآ  دشاب . هتشاد  رایسب  ياهتـشذگ  دناوت  یم  نآ  وترپ  رد  هک  ناسنا  کی  يونعم  ماقم  تعفر  و  حور ))  يراوگرزب   ((، )) سفن
یم نایب  دروم  ینعی  تسا ،  قادـصم  رکذ  هدـمآ ،  قالخا ))  مراکم   )) و قالخا ))  نساحم   )) ناـیب هراـبرد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

ناسنا دـشاب و  هدـش  رکذ  قالخا ))  مراکم   )) و قـالخا ))  نساـحم   )) يارب يراـیعم  منیبب  هک  ما  هدروخنرب  راـبخا  بتک  رد  نم  اـما  دـنک ،
. دهد صیخشت  ار  قالخا ))  مراکم   )) یگمه دسانشبار و  قالخا  نساحم  یمامت  رایعم  نآ  اب  دناوتب 

یناویح زیارغ  اب  هدش و  هتخانش  حودمم  سدقم ،  عرش  رد  هک  ییوخ  قلخ و  مسق  نآ  تفگ :  ناوتب  قالخا ))  نساحم   )) فیرعت رد  دیاش 
نآ دوش : هتفگ  قالخا  مراکم  فیرعت  رد  و  تسا ،  قلخ ))  نسح   )) درادـن يداضت  اهنآ  اب  لقاال  ای  تسا ،  گنهامه  یناسفن  تـالیامت  و 
رد دگنجب و  شیوخ  یناویح  زیارغ  شـشک  دوخ و  سفن  ياوه  اب  دیاب  ای  دهد  ماجنا  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  یعیفر  یلاع و  تایقلخ  مسق 

لامک یناسنا و  تفـص  یپ  زا  و  دشاب ، انتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  دراگنا ، هدیدان  ار  اهنآ  يادن  دیاب  لقاال  ای  دراد ، رب  مدق  اهنآ  فلاخم  تهج 
زیارغ اب  هدومن و  نایب  قالخا  نساحم  هرابرد  هر  ع )  ) ماما هک  ار  یتافـص  دـبای . اقترا  قالخا  مراـکم  زا  یتاـجرد  هب  اـت  دورب ، دوخ  يونعم 

يو اب  يدـنم  هقـالع  اـب  دـشاب و  مدرم  بوبحم  هک  دراد  لـیم  تاذ  بح  شـشک  هب  یمدآ  تسا .  گـنهامه  یناـسفن  تـالیامت  یناویح و 
نانآ اب  مسبتم  هرهچ  هداـشگ و  هفاـیق  اـب  و  دـیوگب ، نخـس  كاـپ  بدوم و  ددرگ ، هجاوم  ناـنآ  اـب  یمرگ  یمرن و  هب  رگا  دـنیامن . دروخرب 

رفنت و دروم  دهاوخ  یمن  دراد و  هقالع  تیبوبحم  زع و  هب  تاذ  بح  يور  یناسنا  ره  ددرگ و  یم  شتیبوبحم  زع و  بجوم  دـنک  دروخرب 
یعیبط لیامت  قفو  رب  تسا  قالخا  نساحم  زا  هک  یتافص  رگید  هدمآ و  ثیدح  رد  هک  تفص  هس  نیا  هکنیا  هصالخ  دشاب . نارگد  راجزنا 

 . تسا ناسنا  یناسفن  شهاوخ  و 
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یم هکلب  دـنک  لـمع  روطنآ  تسین  لـیام  یعیبط  روط  هب  یمدآ  دراد و  رارق  سفن  ياوه  زیارغ و  لـباقم  هطقن  رد  قـالخا ))  مراـکم   )) اـما
تناـها و دروم  ادـمع  دز و  هنت  امـش  هب  تدـش  اـب  ناـبایخ  رد  یـسک  رگا  ـالثم  درادرب . مدـق  قـالخا  مراـکم  تفلاـخم  تهج  رد  دـهاوخ 
رد ع )  ) قداص ماما  اما  داد ، خـساپ  تناها  اب  ار  وا  تناها  درک و  یفالت  ار  وا  لمع  دـیاب  دـیوگ : یم  ییوجماقتنا  هزیرغ  داد  رارق  ناـتریقحت 

: دیامرف یم  قلخ  تمارک  نایب  لباقم 
کملظ نمع  فعاو 

لمع نیا  و  هد ،  رارق  دوخ  ضاـمغا  وفع و  دروم  ار  وا  ياوراـن  لـمع  رذـگب و  وا  شزغل  زا  شاـب ،  تلیـضف  اـب  ناـسنا و  شاـب ،  راوـگرزب 
 ، تسا رطخ  رد  تیوربآ  دسرن  وت  هب  غلبم  نآ  رگا  هک  يدش  دنمزاین  یغلبم  هب  يزور  رگا  تسا .  یناسفن  لیامت  یمدآ و  تعیبط  فالخرب 
هام کی  هدـب ،  ضرق  نم  هب  يراد  رگا  مراد ،  زاـین  دـقن  لوپ  ناـموت  رازه  ود  هب  نـالا  نم  ییوگ :  یم  يور و  یم  تناتـسود  زا  یکی  دزن 

ربارب دنچ  دیوگ : یم  دیامن ، یمن  انتعا  وت  ياضاقت  هب  یلو  دنک  یم  هاگن  دروآ و  یم  رد  ار  دوخ  کچ  هتسد  وا  مهد .  یم  زاب  وت  هب  رگید 
يوربآ ینک و  یم  هیهت  ار  غلبم  نآ  رگد  یهار  زا  راچان  وت  دـنک و  یم  سویءاـم  ارت  مهد و  یمن  اـما  مراد  يدوجوم  یهاوخ  یم  وت  هچنآ 

ياضاقت امـش  زا  دیآ ، یم  امـش  دزن  دـنک و  یم  ادـیپ  زاین  یغلبم  هب  صخـش  نامه  هک  درذـگ  یمن  لاس  کی  يراد .  یم  ظوفحم  ار  دوخ 
يوریپ امش  مهد ،  یمن  اما  مراد  ربارب  نیدنچ  ییوگب :  يروآرد و  ار  تکچ  هتسد  وا  دننامه  یهاوخب  رگا  دیراد . امـش  دنک و  یم  کمک 

: دیامرف یم  عقوم  نینچ  رد  امش  هفیظو  نایب  رد  ع )  ) ماما يا .  هدرکن  یناسنا  يایاجس  قالخا و  مراکم  شور  زا 
کمرح نم  طعا  و 

هدـب و ضرق  وا  هب  ار  وا  یتساوخرد  غلبم  مامت ،  لیم  اب  ییور و  هداشگ  لاـمک  اـب  ینعی  نک ،  اـطع  درک  مورحم  ارت  هک  یمدآ  نآ  هب  اـمش 
. امن هناور  شلکشم  یپ  زا  مارملا  یضقم  ار  وا  نک و  بوکرس  نطاب  رد  ار  یناویح  ییوجماقتنا  يادن 

رکف اداـبم  تشذـگ  امـش  راـنک  زا  تعرـس  اـب  داد و  شحف  امـش  هب  وا  يدومن و  دروـخرب  یتـیبرت  یب  صخـش  اـب  رذـگهر  رد  يزور  رگا 
قالخا و مراکم  فالخرب  راک  نیا  هک  ییامن  یفالت  نداد  مانشد  اب  ار  وا  مانشد  تصرف ،  نیلوا  رد  یهاوخب  يرورپب و  رس  رد  ییوجماقتنا 

(: ع  ) قداص ماما  هدومرف  هب  ییوگ و  خساپ  دوخ  بوخ  لمع  اب  ار  وا  دب  لمع  ات  ینک  تبقارم  دیاب  هکلب  تسا ،  سفن  تفارش 
کبس نم  یلع  ملس  و 

یناسنا و لمع  هدـهاشم  اب  وا  هد و  خـساپ  دوخ  يابیز  راـک  اـب  ار  وا  تشز  راـک  نک و  شمالـس  ینک  یم  دروخرب  وا  اـب  هک  راـب  نیلوا  رد 
. دش دهاوخ  هدز  تلجخ  هدنکفارس و  دوخ  تشز  راک  زا  امش  سفن  تمارک 

(272) دجملا مدهت  فیرشلا و  عضت  اهناف  هیندلا  قالخالا  مکایا و  هعفر و  اهناف  قالخالا  مراکمب  مکیلع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
فیرـش دارفا  هک  قالخا  تئاند  زا  دیزیهرپب  تسا و  يدنلب  تعفر و  نآ  هب  قلخت  هک  قالخا  مراکم  هب  داب  امـش  رب  تسا :  دومرف  ع )  ) یلع

. دیامن یم  دوبان  ار  يراوگرزب  دجم و  دنک و  یم  تسپ  ار 
یم هدراذگ  باسح  هب  تمایق  رد  اصوصخ  قالخا  مراکم  امومع و  هدیمح  تایقلخ  هدیسر  مالسا  يایلوا  زا  هک  يدایز  تایاور  بجوم  هب 

 ، هک تسا  هدیدرگ  ناشنرطاخ  یثیدح  نمض  رد  یلو  ددرگ ، یم  شبحاص  تاجن  بجوم  دنک و  یم  نیگنـس  ار  بوخ  لامعا  هفک  دوش ،
 . تسا يراگتسر  تداعس و  هیام  زین  ایند  یگدنز  رد  قالخا  مراکم  هب  قلخت  يونعم ،  تاهج  يورخا و  هبنج  زا  رظن  فرص 

اهناف قالخالا  مراکم  بلطن  نا  انل  یغبنی  ناکل  اباقع  الو  اباوث  الو  اران  یـشخن  هنجوجرنال و ال  انکول  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نع 
(273  ) حاجنلا لیبس  یلع  لدت  امم 

هـشیدنا رد  هن  میدوب و  یم  فئاـخ  یهلا  باذـع  زا  هن  میتـشاد و  یم  دـیما  تمحر  تشهب  هب  هن  اـم  ضرف ،  هب  رگا  تسا :  هدومرف  ع)  ) یلع
دنک و یم  تیاده  يراگتسر  هار  هب  ار  ام  قلخ ،  تمارک  اریز  میورب ،  قالخا  مراکم  یپ  زا  هک  دوب  نآ  تیناسنا  هتـسیاش  باقع ،  باوث و 

. دروآ یم  مهارف  ار  ام  تداعس  تابجوم 
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قالخا يراوگرزب و  هک  تسا  نیا  دـشاب  سفنلا  میرک  دارفا  هجوت  دروم  هراومه  دـیاب  هک  قالخا  مراـکم  هنیمز  رد  هضحـالم  ناـیاش  هتکن 
هب تسا  نکمم  هکلب  دنیامن  یمن  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  اهنت  هن  دنا ، ششخب  وفع و  هتـسیاش  هک  دنیامن  لامعا  یناسک  دروم  رد  ار  دوخ  یلاع 

میرک صاخـشا  تشذگ  دنا  هیامرف  تسپ و  اعبط  هک  ینادان  دارفا  اما  دـنوش . رانکرب  دوخ  یقالخا  فارحنا  زا  دـنزادرپب و  شیوخ  حالـصا 
ضامغا وفع و  لومـشم  دیابن  نانیا  دنیازفا . یم  دوخ  تراسج  يرجت و  رب  هجیتن  رد  دنیامن و  یم  نانآ  سرت  فعـض و  رب  لمح  ار  سفنلا 

تمارک رتهاتوک ، ترابع  هب  دنـسرب ، دوخ  لمع  رفیک  هب  دریگ و  رارق  بیقعت  دروم  نوناق ،  قبط  ناشناهانگ ،  تسا  مزال  هکلب  دنوش ، عقاو 
تلیذر و حـلاصان  مدرم  دروم  رد  دروآ و  یم  راب  هب  یکاپ  تلیـضف و  هتـسیاش ،  صاخـشا  دروم  رد  هک  تسا  تمحر  ناراب  دـننام  قالخا 

 : یکاپان
تسین  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد 
قیالان تسپ و  دارفا  دروم  رد  سفن  تمارک  تشذـگ و  زا  يراددوخ  قیال و  هتـسیاش و  صاخـشا  دروم  رد  قالخالا  مراکم  نتـسب  راک  هب 

هب ع)  ) یلع دـنا . هدومن  فظوم  مهم  روتـسد  نیا  تیاـعر  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هدوـب و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  دـیکءات  هیـصوت و  دروـم 
 : تسا هتشون  یبتجم  ترضح  شدنزرف 

یلع هدعابت  دنع  لذبلا و  یلع  هدومج  دـنع  هبراقملا و  فطللا و  یلع  هدودـص  دـنع  هلـصلا و  یلع  همرـص  دـنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا 
(274  ) هلها ریغب  هلعفت  ناوا  هعضوم  ریغ  یف  کلذ  عضت  نا  كایاو  نیللا  یلع  هتدش  دنع  وندلا و 

يو هب  تبحم  فطل و  اب  شینادرگور  ضارعا و  عقوم  يدنویپب و  وا  هب  دوش  یم  ادـج  وت  زا  یتقو  هک  نک  راداو  تردارب  دروم  رد  ار  دوخ 
يرود وت  زا  نوچ  یهد و  رارق  تمارک  دوج و  دروم  ار  وا  دوش  یم  كاسما  لخب و  راـچد  هک  یناـمز  يوش و  کـیدزن  ییاـمن و  دروخرب 

یب اجبان و  ارم  تارکذت  هکنیا  زا  زیهرپب  ییوگب و  نخـس  وا  اب  تمیالم  یمرن و  اب  وت  شتدش  يدنت و  عقوم  يوش و  کیدزن  وا  هب  وت  دـنک 
 . ییامن لامعا  دنتسین  یقالخا  تلیضف  قیال  هک  لهاان  دارفا  اب  ار  اهنآ  يدنب و  راک  هب  دروم 

: دیامرف یم  دوخ  قوقح  هلاسر  رد  زین  ع)  ) داجس ماما 
(275  ) ترصتنا رضی  وفعلا  نا  تملع  نا  هنع و  وفعت  نا  كءاس  نم  قح  و 

هک یتسناد  رگا  یلو  یهد  رارق  شوفع  دروم  یـشخبب و  ار  وا  هک  تسا  نیا  قالخا  تمارک  رظن  زا  تسا  هدرک  دـب  وت  هب  هک  سک  نآ  قح 
رفیک هب  ار  هدننک  دـب  مدرم ،  اضق و  نوناق و  هلیـسو  هب  ینک و  یم  راصنتـسا  دراذـگ ، یم  دـب  رثا  تسا و  رابنایز  وا  هرابرد  شـشخب  وفع و 

 . یناسر یم  شدب 
ای تسا  ضامغا  وفع و  هتسیاش  هک  تسین  مولعم  تسا ،  لاحلا  لوهجم  هتخانشان و  هدش  يدب  بکترم  هک  یـصخش  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد 

 . تازاجم راوازس 
يدروم ع )  ) یلع يارب  ددرگ . یم  نشور  وا  یناـسنا  یقـالخا و  هفیظو  دـنک  شیاـمزآ  ار  وا  يا  هنوـگ  هب  دـناوتب  رگا  سفنلا  میرک  ناـسنا 
شهانگ زا  دیـشخب و  ار  وا  ع)  ) ماما ماجنارـس  دـش . شیامزآ  نینم  ؤملاریما  طـسوت  دوب  دومن  بدا  هئاـسا  هک  یـسک  دـمآ و  شیپ  نینچنیا 

زامن بیقعت  هب  باتفآ  لوا  ات  دـناوخ و  یم  تلیـضف  تقو  رد  ار  حبـص  زاـمن  ع )  ) یلع ریما ، ترـضح  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  تشذـگرد . 
نید و ماکحا  ناـنآ  هب  دـندش و  یم  عمج  شدرگ  ریقف  ریغ  ریقف و  دارفا  زا  يا  هدـع  درک  یم  عولط  دیـشروخ  هک  یعقوم  تشاد .  لاغتـشا 

. درک یم  تکرح  اج  زا  داد و  یم  همتاخ  میلعت  راک  هب  نیعم  تعاس  رد  تخومآ و  یم  نآرق 
ثیدح يوار  تفگ .  یحیبق  هملک  ترـضح  نآ  هرابرد  هک  دومن  دروخرب  يروسج  يدرم  اب  هار  نیب  دـش . جراخ  سرد  سلجم  زا  يزور 

: دیوگ یم 
روتـسد تفر و  ربنم  هب  تشگرب ،  دجـسم  هب  هرابود  نخـس  نآ  ندینـش  زا  ع )  ) یلع دوب . هتفگ  هچ  دوب و  هک  درم  نآ  هک  دومرفن  رقاب  ماـما 
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زا رتعفان  دنوادخ و  دزن  زیچ  ره  زا  رتبوبحم  دومرف : یلاعت  يراب  دمح  زا  سپ  ترضح  تفای .  روضح  دجـسم  رد  ات  دننک  ربخ  ار  مدرم  داد 
يربص یب  ینادان و  زا  مدرم  يارب  رترابنایز  ادخ و  دزن  رتضوغبم  يزیچ  تسا و  یهلا  میلاعت  هب  ملاع  رابدرب و  ياوشیپ  مدرم ،  يارب  زیچ  ره 

 . تفگ نخس  یهلا  تعاط  فاصنا و  هرابرد  يا  هلمج  دنچ  ادعب  تسین .  ربهر 
حفـصت وفعت و  وا  لاقف :  تلقل .  ءاشا  ول  ینرا  اما  لاقف :  نینم .  ؤملا  ریما  ایاذ  انا  اه  لاقف  راکنالا . عطتـسی  ملف  اـفنا ؟ ملکتملا  نیا  لاـق :  مث 

(276  ) تحفص توفع و  لاق :  کلذل .  لها  تناف 
ترضح مرضاح .  سلجم  رد  هک  منم  نیا  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  تساجک ؟  دروآ  نابز  هب  ینخس  لبق  تعاس  هک  یسک  دومرف : سپس 
یـشخب یم  ینک و  یم  وفع  یهاوخب  رگا  و  تفگ :  هلـصافالب  درم  میوگ .  یم  مدرم  روضح  هب  ار  اه  ینتفگ  مهاوخب  رگا  نم ،  اما  دومرف :

ار دوخ  تیحالـص  دومن  ضامغا  وفع و  تساوخرد  ع )  ) یلع زا  تفگ و  هک  ینخـس  اب  درم  نآ  یتشذگ .  یـشوپ و  مشچ  هتـسیاش  وت  هچ 
هلصافالب زین  ترضح  دومن و  تابثا  دریگ  رارق  یـشوپ  مشچ  تشذگ و  دروم  دوش و  عقاو  ترـضح  نآ  قلخ  تمارک  لومـشم  هکنآ  يارب 

. دنام ظوفحم  نوصم و  تازاجم ،  زا  دیشخب و  ار  وا 
يزوریپ هب  ددرگ  تایقلخ  نآ  هب  قلختم  یسک  رگا  تسا .  لماکت  یلاعت و  لماوع  زا  ناسنا  هتسیاش  يایاجـس  قالخا و  مراکم  هکنآ  هجیتن 

 . تسا هتفای  تسد  یگرزب 
اوملعا هللا و  اودمحاف  مکیف  تناک  ناف  مکـسفنا  اونحتماف  قالخالا .  مراکمب  هلـسر  صخ  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 

(277) اهیف هیلا  اوبغرا  هللا و  اولءاساف  مکیف  نکت  نا ال  ریخ و  نم  کلذ  نا 
دوجو امـش  رد  تافـص  نیا  هب  قلختم  ار  نانآ  هدومرف و  رادروخرب  قالخا  مراکم  زا  ار  ناربمیپ  دـنوادخ ، تسا :  هدومرف  ع)  ) قداـص ماـما 

رد تافص  نآ  رگا  و  دیا ، هدیدرگ  لیان  یگرزب  ریخ  هب  قالخا  مراکم  هب  قلخت  اب  هک  دینادب  دییامنب و  ار  وا  دمح  دیشاب و  رکاش  ار  يادخ 
. دیدرگ قفوم  ات  دینک  هقالع  رازبا  نآ  هب  تبسن  دییامن و  تساوخرد  ادخ  زا  تسین  امش 

: دنک یم  تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ  زا  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  یلوا  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 
قالخالا یلاعم  یل  به  و 

: دنک یم  ضرع  مود  هلمج  رد  امرف . اطع  یناسنا  یلاع  تافص  قالخا و  مراکم  نم  هب  اهلاراب !
رخفلا نم  ینمصعا  و 

تافـص هب  قلخت  اب  هک  راد ، ظوفحم  نوصم و  مدرم  هب  تبـسن  تاهابم  زا  ارم  یناسنا  یلاع  تافـص  قالخا و  مراکم  هب  لین  رثا  رب  اـهلاراب !
 . میامنن یشورفرخف  مدرم  هب  یناسنا  یلاع 

مومذم يردـق  هب  دنـسپان  قلخ  نیا  تسا .  مدرم  هب  ندومن  تاهابم  و  ینیبرترب ))  دوخ   )) مالـسا نییآ  رد  مومذـم  رایـسب  تافـص  هلمج  زا 
 : هدومرف ع)  ) یلع هک  تسا 

(278) رخفلا بلط  رقفلا و  فوخ  نانثا :  سانلا  کلها 
مدرم هب  یشورف  رخف  رگید  نآ  تسا و  یتسدیهت  رقف و  زا  سرت  یکی  دهد : یم  قوس  یهابت  تکاله و  ریسم  هب  ار  مدرم  هک  تسا  زیچ  ود 

.
(279) دحا یلع  دحا  یغبیال  و  دحا . یلع  دحا  رخفیال  یتح  اوعضاوت  نا  یلا  یحوا  یلاعت  هللا  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

درف هب  تبـسن  يدرف  دیامنن و  تاهابم  يرگد  رب  یـسک  ات  دیـشاب  عضاوتم  هراومه  هک  داتـسرف  یحو  نم  هب  دنوادخ  دومرف : یمارگ  لوسر 
. دنکن متس  یغب و  يرگید 

هب یکی  دندرک : یم  هیکت  زیچ  ود  هب  بلغا  هراب  نیا  رد  دندوب و  رگیدکی  هب  تبـسن  تاهابم  راتفرگ  یتخـس  هب  تیلهاج  رـصع  نادان  مدرم 
دندرک يرامشرس  ار  دوخ  دارفا  هلیبق  ود  هک  دیسر  ییاج  هب  راختفا  راک  تورث .  لام و  هب  رگید  نآ  دوخ و  هلیبق  دارفا  هتـشذگرد و  ناردپ 
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هب میرامـشب .  مه  اـب  ار  هلیبق  ره  هدرم  هدـنز و  دـیاب  تفگ :  دوب  رتمک  شددـع  هک  يا  هلیبـق  دوب . رتـشیب  ود  نآ  زا  یکی  تیعمج  دادـعت  و 
: داتسرف هیآ  نانآ  خیبوت  ماقم  رد  فیرش  نآرق  تسا .  رتشیب  کیمادک  ددع  دوش  نشور  هک  ندرمش  ار  ناگدرم  روبق  دنتفر و  ناتسربق 

(280) رباقملا مترز  یتح  رثاکتلا . مکیهلا 
. دییامن یم  ءاصحا  ار  ناگدرم  دیا و  هتفر  ناتسروگ  هب  هک  هدومن  راچد  يربخ  یب  تلفغ و  هب  نانچنآ  ار  امش  تیعمج  ترثک 

تفگ و نخـس  دـندرک  یم  راختفا  دوخ  ناگدرم  هدیـسوپ  داسجا  هب  هک  یناسک  ینادان  زا  دومرف و  تئارق  ار  رثاکت  هروس  یعقوم  ع )  ) یلع
: دومرف نمض  رد 

(281) ارختفم اونوکی  نا  نم  قحا  اربع  اونوکی  نءال  و 
دوخ تاهابم  يدنلبرـس و  هیام  ار  نآ  دننک و  راختفا  نانآ  هب  ات  دوب  رت  هتـسیاش  دـنتفرگ  یم  تربع  ناگتـشذگرد  روبق  ندـید  اب  نانیا  رگا 

. دنهد رارق 
زا ار  تیلهاج  هرود  تاراختفا  مالـسا ،  هک  دومن  مالعا  شیوخ  نانخـس  نمـض  دـناوخ و  هبطخ  هکم  حـتف  زور  رد  مالـسا  یمارگ  ياوشیپ 

. داد همتاخ  اه  ینادان  نآ  هب  درب و  نایم 
 : لاق مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  ابیطخ  سانلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماق  لاق :  هکم  حتف  موی  ناک  امل  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

مدآ نم  مکنا  سانلا !  اهیا  اهریاشع . اهئاباب و  رخافتلا  هیلهاجلا و  هوخن  مالـسالاب  مکنع  بهذا  دق  هللا  نا  بئاغلا ،  دهاشلا  غلبیل  سانلا !  اهیا 
(282  ) هل مکعوطا  مکیقتا و  مویلا  هیلع  مکمرکا  هللا و  دنع  مکریخ  نا  الا و  نیطلا .  نم  مدآ  و 

: دومرف سپـس  تفگ .  انث  دمح و  ار  يادخ  هبطخ  زاغآ  رد  دناوخ . هبطخ  تساخ و  اپ  هب  یمارگ  ربمیپ  هکم  حتف  زور  دومرف ، ع )  ) رقاب ماما 
 ! مدرم درب ، نایم  زا  ار  ریاشعو  ناردپ  هب  رخافت  تیلهاج و  ربکت  مالـسا ،  وترپ  رد  دـنوادخ ، هک  دـنناسرب  نیبیاغ  هب  نیرـضاح  هتبلا  مدرم ! 

رتـشیب و شیاوـقت  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  درف  نیرت  یمارگ  نیرتـهب و  زورما  هک  دیـشاب  هاـگآ  كاـخ .  زا  مدآ  دـیمدآ و  زا  هـمه  اـمش 
. دشاب رتنوزف  یلاعت  يراب  ترضح  زا  شتعاطا 

يوخ نآ  تخادـنارب و  يرکـشل  يروشک و  ياهنامزاس  رد  ار  ماقم  نابحاص  نرادـمامز و  راختفا  ربکت و  دوخ  ینامـسآ  میلاـعت  اـب  مالـسا 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع دومن . یقلت  دنیالتبم  نآ  هب  هک  یناسک  يرکف  هاتوک  هناشن  ار  دیلپ  تسپ و 

(283) رخفلا بح  مهب  نظی  نا  سانلا  حلاص  دنع  هالولا  تالاح  فخسا  نم  نا  و 
رخف و هب  هک  دوـش  هدرب  ناـمگ  ناـنآ  هب  هک  تسا  نیا  يراکتـسرد  حـلاص و  مدرم  دزن  نارادـمامز  تـالاح  نیرتفیخـس  نـیرت و  تـسپ  زا 

. دنراد هقالع  تاهابم 
رد رگا  دـندرک  یم  تاهابم  دوخ  ناردـپ  هب  هاگ  دـندوب و  هدربن  داـی  زا  ار  شیوخ  دادـجا  ءاـبآ و  هنیرید  تداـع  هک  ناناملـسم  زا  یـضعب 

. دومن یم  ناشتسردان  شور  هجوتم  ار  نانآ  داد و  یم  رکذت  ماما  اروف  دنتفگ  یم  نخس  هنوگنآ  نیموصعم  همئا  زا  یکی  روضح 
نمتام لاقف :  لاق ،  یموق ،  نم  مخضلا  بسحلا  یف  انا  يدسالا ،  ریشب  نب  هبقع  انا  مالسلا :  هیلع  رفعجیبال  تلق  لاق :  يدسالا  نب  هبقع  نع 

ناک اذا  افیرش  هنومسی  سانلا  ناک  نم  رفکلاب  عضو  انموم و  ناک  اذا  اعیضو  هنومـسی  سانلا  ناک  نم  نامیالاب  عفر  هللا  نا  کبـسحی ،  انیلع 
(284  ) يوقتلاب الا  دحا  یلع  لضف  دحال  سیلف  ارفاک 

يردپ تفارـش  تهج  زا  دوخ  موق  رد  متـسه و  يدسا  ریـشب  نب  هبقع  نم  مدرک ،  ضرع  ع )  ) رقاب ماما  هب  دیوگ : یم  يدسا  ریـشب  نب  هبقع 
یم تسپ  ار  وا  مدرم  هک  ار  یسک  نامیا ،  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  راذگم  تنم  ام  رب  دوخ  بسح  اب  دومرف : ترـضح  معیفر .  میظع و  رایـسب 
سپ دومن . تسپ  دشاب ، رفاک  رگا  دندناوخ ، یم  فیرـش  ار  وا  مدرم  هک  ار  یـسک  رفک ، هطـساو  هب  و  درب ، الاب  دشاب ، نم  ؤم  رگا  دندناوخ ،

 . يوقت هب  رگم  درادن  يرترب  تلیضف و  يرگد  رب  سکچیه 
هاگیاپ هاوخ  هدش ،  هتخانـش  عونمم  تسا  ربکت  ینیب و  گرزب  دوخ  زا  یـشان  هک  مدرم  هب  تاهابم  یـشورف و  رخف  مالـسا ،  رد  هکنآ  هجیتن 
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یشورفرخف تاهابم و  ءاشنم  هاوخ  گرزب ،  نیعتم و  هریـشع  ءابآ و  نتـشاد  ای  لام  ندوب  اراد  دننام  دشاب  یعقاو  ریغ  موهوم و  يرما  راختفا 
نایز ود  دـشاب  ییءاشنم  ره  زا  هزیگنا و  ره  هب  مدرم  هب  تاهابم  هرخافم و  قالخا .  مراـکم  و  اوقت ، هکلم  ملع ،  دـننام  دـشاب  یعقاو  لاـمک 

کچوک مدرم و  ریقحت  بجوم  رگید  فرط  زا  و  تسا ،  هدـننک  رخف  ینیب  گرزبدوخ  ربک و  زاربا  هلیـسو  یفرط  زا  دراد : یقـالخا  گرزب 
ادـخ زا  دوب  زورما  ثحب  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما  تسا .  عونمم  مالـسا  میلاعت  رد  ود  ره  نیا  تسا و  ناـنآ  ندرمش 

رخف و زا  قـالخا  مراـکم  ندوب  اراد  اـب  ارم  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  مود  هلمج  رد  دـیامن و  یم  لاـصخ  میارک  قـالخا و  یلاـعم  تساوـخرد 
تربمیپ توعد  تباجا  وت و  تعاطا  يارب  ار  قالخا  مراکم  نم  اهلاراب ! دـنک  ضرع  دـهاوخ  یم  ییوگ  رادـب ، ظوفحم  نوصم و  تاـهابم 

 . میامن تاهابم  نآ  وترپ  رد  مشکب و  مدرم  خر  هب  ار  قالخا  یلاعم  هکنآ  يارب  هن  مهاوخ  یم 

اَهَلْثِم یِسْفَن  َدْنِع  یِنَتْطَطَح  اَّلِإ  ًۀَجَرَد  ِساَّنلا  یِف  یِنْعَفْرَت  اَل  َو  ِهِلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 13

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
تسرف و دورد  شلآ  دمحم و  رب  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  ادخ  هاگـشیپ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمـسق  نیا  رد  ع )  ) داجـس ماما 

 . ینادرگ تسپ  مدوخ  دزن  رد  تیزم ،  تلزنم و  نآ  لداعم  ارم  هکنآ  زج  ربم  الاب  مدرم  نیب  نم  زا  يا  هجرد  چیه 
تالاح مسج و  حور و  نیب  هراومه  دـیاب  هک  تسا  یلداعت  هنزاوم و  یناـسنا ،  يایاجـس  قـالخا و  مراـکم  هنیمز  رد  مهم  لـئاسم  هلمج  زا 

عوبطم و ياهدماشیپ  دب و  بوخ و  ياهدادیور  لباقم  رد  دناوتب  یمدآ  نآ  وترپ  رد  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناسنا  ینورب  تاکرح  ینورد و 
 . تسا حور  مسج و  نیب  لداعت  هنزاوم و  نایب  زورما  ینارنخس  عوضوم  دنوادخ  تساوخ  هب  دنک . تظفاحم  قلخ  تمارک  عوبطمان 

(285  ) لاجرلا رهاوج  فرعی  لاوحالا  فیراصت  یف  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دوش یم  هتخانش  نادرم  ینورد  تقایل  يدوجو و  رهوگ  تالاح  ینوگرگد  رد  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

رد دننک و  یقرت  ناهگان  یللع  ای  تلع  هب  رگا  دنا  عضاوتم  مدرم  هب  تبـسن  دنراد و  یطـسوتم  لغـش  هک  يداع  رو  هشیپ  ای  يرادا  درف  کی 
یم رثا  ود  نآ  هیحور  رد  ماـقم  يدـنلب  نیا  ارهق  ددرگ ، راد  هیامرـس  طـسوتم  رو  هشیپ  دوـش و  سیئر  هرادا  وـضع  دـنبای ، تـعفر  هعماـج ، 

زا ار  نانآ  دنربب و  دای  زا  دندومن  یم  تیاعر  مدرم  هب  تبسن  هک  ار  یعـضاوت  دنوش ، ربکت  ینیب و  گرزب  دوخ  راچد  تسا  نکمم  دراذگ :
دوخ عضاوت  رب  المع  دننک و  يریگشیپ  دیاب  دنوشن  راچد  یقالخا  يرامیب  نیا  هب  دنهاوخب  رگا  دنرگنب . یتسپ  تراقح و  مشچ  اب  سپ  نیا 

ظوفحم نوصم و  تسا ،  یگرزب  رطخ  هک  توخن ،  رورغ و  زا  ات  دـنیامن  مارتحا  میرکت و  شیپ  زا  شیب  عقاوم  مامت  رد  ار  مدرم  دـنیازفیب ،
نم هب  هیداجـس  هفیحـص  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  ام  ثحب  هلمج  مهف  يارب  هک  ار  يرـسفا  هیـضق  بلطم ،  ندش  نشور  يارب  دنـشاب .

بالقنا زا  شیپ  هک  هبتر  یلاع  نارـسفا  زا  یکی  ددرگ . حـضاو  یبوخب  اـعد  بلطم  نآ ،  هب  هجوت  اـب  دـیاش  مهد ،  یم  حرـش  دومن  هعجارم 
دومن و یم  دـیلقت  هرـس  سدـق  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا  نیدـتم و  دوب  يدرم  درک  یم  تمدـخ  ینابرهـش  رد  یمالـسا 

. داد یم  ماجنا  دندوب  هداد  روتسد  هک  روطنآ  ار  دوخ  فیاظو  دوب و  هتفرگ  هزاجا  دوخ  عجرم  زا  ینابرهش  رد  شراک  همادا  يارب 
لح ار  شلکـشم  هک  داد  هدعو  مداد .  حرـش  ار  وا  يراتفرگ  مدرک و  نفلت  ناشیا  هب  تشادـن  یتعاضب  هک  يدرم  لکـشم  لح  يارب  يزور 

يدرجورب ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  فرط  زا  نم  منک .  یلام  کمک  وا  هب  ات  دییامرفب  دراد  قاقحتسا  هک  دیناد  یم  رگا  تفگ  انمـض  دنک و 
، درم نآ  يزور  تفر .  ایند  زا  بالقنا  زا  شیپ  دوب و  یبوخ  درم  هصالخ ،  مهدب .  تعاضب  یب  دارفا  هب  ار  ماما  مهس  زا  یتمـسق  هک  مزاجم 
 ، مراد هلجع  نم  تفگ :  مالـس  زا  سپ  داتـسیا و  رد  لباقم  دندوب . سلجم  رد  مه  نییناحور  نایاقآ  زا  یعمج  دـمآ . ملزنم  هب  رهظ ، زا  لبق 
هک تشاد  تسد  رد  یباتک  متفر .  رگید  قاطا  هب  موش .  صخرم  میوگب و  مراد ،  یـضرع  دـیروایب ، فیرـشت  رگید  قاطا  هب  مدنمـشهاوخ 
 : تفگ تسا .  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد تمـسق  رد  هیداجـس و  هفیحـص  فیرـش  باتک  مدـید  درک ، زاب  دوب . هدراذـگ  ناـشن  نآ  يـال 

: دیوگ یم  یهلا  هاگشیپ  هب  ماما  هک  مدیسر  هلمج  نیا  هب  مدناوخ .  یم  ار  اعد  نیا  حبص ،  زامن  زا  سپ  زورما 
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اهلثم یسفن  دنع  ینتططح  الا  هجرد  سانلا  یف  ینعفرت  الو 
، دنور یم  الاب  هجرد  نتفرگ  ناونع  هب  نارـسفا  ینعی  تسه ،  مه  ام  حالطـصا  رد  هملک  نیا  هدمآ و  هجرد  هملک  ترابع  نیا  رد  مدـید  نم 

نآ هب  مسانـشب و  ار  دوخ  هفیظو  ات  دیهد  حیـضوت  تسا  نینچ  رگا  دوش و  یم  مه  ام  لماش  اعد  رد  هملک  نیا  ایآ  هک  منک  لا  ؤس  ما  هدـمآ 
دنیآ یم  امـش  قاطا  هب  هک  یمرتحم  دارفا  تسا ،  یگنهرـس  هجرد  دـیراد  نالا  امـش  هک  يا  هجرد  متفگ :  ناشیا  هب  خـساپ  رد  منک .  لمع 

تـسشن یتقو  دنیـشنب ، هک  دینک  هئارا  ار  یلدنـص  و  دیهدب ، تسد  نانآ  هب  و  دیتسیاب ، دوخ  زیم  تشپ  دیـشاب ، عضاوتم  نانآ  لباقم  رد  دیاب 
مارتحا نیدراو  هب  تبسن  ددرگ و  رتشیب  ناتـسفن  رد  امـش  عوضخ  للذت و  دیاب  دیدش ، پیترـس  دیتفرگ و  هجرد  کی  اما  دینیـشنب . مه  امش 

جراخ هب  دیزیخرب ، زیم  تشپ  زا  دوش  یم  دراو  یمرتحم  صخش  یتقو  دیا  هدیسر  یپیترس  هجرد  هب  هک  یعقوم  نآ  رد  دیاب  دییامنب ، رتدایز 
دیورب ناتزیم  تشپ  امش  تسشن  هک  یتقو  دینیشنب و  یلدنص  يور  هک  دینک  هراشا  دیهدب و  تسد  وا  هب  دیتسیاب ، زیم  رانک  رد  و  دییایب ، زیم 

دیاب دشاب ، رتشیب  امـش  عوضخ  للذـت و  دـیاب  دـیدش  رکـشلرس  دـیتفرگ و  يرتالاب  هجرد  رگا  دیونـشب . ار  وا  نانخـس  هنابدوم  دینیـشنب و  و 
هک یتقو  دیهدب ، تسد  وا  هب  دییایب و  قاطا  طسو  دیوش ، جراخ  زیم  تشپ  زا  دیزیخرب ، دوخ  یلدنـص  يور  زا  ددرگ ، رتدایز  امـش  ینتورف 
ره دینک و  لمع  رگا  ار  راک  همانرب  نیا  هصالخ ،  و  دیورن ، زیم  تشپ  دینیشنب و  وا  لباقم  یلدنص  يور  مه  امـش  تسـشن  یلدنـص  يور  وا 

عقوم نیا  رد  دیازفیب ، دوخ  عضاوت  رادقم  رب  دیشاب و  رت  تسپ  ناتنطاب  رد  رتکچوک و  ناتدوخ  دزن  ناتدوخ  دور  یم  رتالاب  امش  هجرد  ردق 
زاب قلخ  تمارک  یناسنا و  فیاظو  زا  دنک ، یمن  دب  قالخا  راچد  ار  امش  دنک ، یمن  فرحنم  تلیضف  ریسم  زا  ار  امش  رتالاب  ماقم  هک  تسا 

رورغم یتقو  دوش . یم  ینیب  گرزبدوخ  ربکت و  راچد  دراذگ ، یم  رورغ  رثا  یمدآ  رد  لام  ماقم و  هک  دیشاب  هجوتم  دیاب  متفگ  دراد . یمن 
رورغ يرامیب  هکنیا  يارب  دنک . یم  رییغت  شراتفگ  راتفر و  عضو  دراذگ ، یم  رثا  نورب  رد  شینورد  تلاح  دوش ، یم  ضوع  شراتفر  دـش 

عضاوت و رب  دور  یم  رتالاب  امـش  هجرد  هچ  ره  هک  دینک  تبقارم  دیاب  دیوشن  یقالخا  تائیـس  راچد  يونعم  رظن  زا  دریگن و  ار  امـش  ربک ، و 
. دوش هدوزفا  امش  ینتورف 

(286) ایندوا نید  یف  عباصالاب  هیلا  راشی  نا  هنتف  ءرملاب  یفک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
ایند ای  نید  رظن  زا  ار  وا  دـننک و  هراشا  يو  هب  تشگنا  اب  مدرم  هک  تسا  یفاک  ناسنا  کی  ناحتما  شیاـمزآ و  يارب  دومرف : یمارگ  لوسر 

. دنهد ناشن  مه  هب 
 . تسا نانآ  ناحتما  هلیسو  رما  نیمه  دنریگ و  یم  رارق  مدرم  هجوت  دروم  دور  یم  الاب  ناشتلزنم  ردق و  هعماج  رد  هک  یناسک 

زا دـنرگنب  مارتحا  میرکت و  هدـید  اب  ار  نانآ  و  دـنریگب ، مالـس  تقبـس  مدرم  هب  دـنیازفیب ، دوخ  عضاوت  رب  ساـسح  عقوم  نآ  رد  ناوتب  رگا 
دنم هقالع  هک  یناسک  تسا و  هدیدنسپ  يایاجس  هدیمح و  تافص  زا  عضاوت  دوب . دهاوخ  لوبق  دروم  ناشناحتما  هدمآرب و  شیامزآ  هدهع 
یم لیان  هجرد  تعفر  هب  هعماج  رد  هک  یصاخشا  يارب  تفص  نیا  اما  دندرگ ، قلختم  ینتورف  هب  دنورب و  نآ  یپ  زا  دیاب  دنا  قلخ  نسح  هب 
 . تسا رت  هدنزرا  بتارم  هب  مالسا  بتکم  رد  نانیا  عضاوت  ینتورف و  لام ،  تورث و  رظن  زا  ای  دشاب  ماقم  تردق و  تهج  زا  هاوخ  دنوش ،

(287  ) هعفر نع  عضاوت  نم  سانلا  لضفا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دشاب عضاوتم  مدرم  هب  تبسن  دیامن و  ینتورف  تردق ،  تعفر و  عضوم  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  لضفا  رترب و  دومرف : مرکا  لوسر 

 ( 288  ) هللادنع امل  ابلط  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دنیامن ینتورف  عضاوت و  ارقف  هب  تبسن  یهلا  شاداپ  هب  لین  يارب  نادنمتورث  هک  تسا  حودمم  هدیدنسپ و  ردقچ  دومرف : ع )  ) یلع

زا هک  تسا  یـسک  ضامغا  وفع و  دـننامه  ارقف  لـباقم  رد  تورث  ناـبحاص  ینتورف  نینچمه  يداـع و  دارفا  هب  تبـسن  نادـنمتردق  عضاوت 
 : تسا دومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دیامن . یم  یشوپ  مشچ  وا  رفیک  زا  دشخب و  یم  ار  راکهانگ  شزغل  تردق  عضوم 

وفعلا ردتقملا  لاعفا  نسحا 
تسا ضامغا  وفع و  دنمتردق  صخش  لمع  نیرتهب 
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نیب ار  یسک  هجرد  دنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  دیامن  یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالک  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  هدنناوخ  هک  ار  یتشادرب 
هب یعامتجا  يدنلب  تعفر و  نآ  لداعم  هک  دیامن  تساوخرد  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  تفرگ  رارق  ربکت  رورغ و  ضرعم  رد  وا  درب و  الاب  مدرم 

يزاورپ و دـنلب  رطخ  زا  و  دــیامن ، ینتورف  مدرم  هـب  تبــسن  دــنیبب ، ریقح  کـچوک و  ار  دوـخ  هـک  دــهدب  ینورد  طاـطحنا  یتـسپ و  يو 
زا يا  هراـپ  ياـضتقا  هب  یـسک  رگا  هک  دـیآ  شیپ  لا  ؤس  نیا  اـعد  هدـنناوخ  يارب  تسا  نکمم  دـشاب . ظوفحم  نوصم و  ینیب  گرزبدوخ 

یهاکناج يرامیب  هب  يالتبا  رثا  رب  ای  دیدرگ  طاطحنا  یتسپ و  راچد  مدرم  نیب  یلاعت  يراب  هنامیکح  تحلصم  هب  ای  شیوخ  ياوران  لامعا 
ینوبز و هب  دوشن ، ینورد  تراقح  راتفرگ  راوگان  خلت و  دادیور  نآ  رثا  رب  هک  دنک  هچ  تسیچ و  وا  هفیظو  داد  تسد  زا  ار  شیوخ  تعفر 

تمواقم تردـق  حور و  توق  دـنوادخ  زا  هک  تسا  نآ  شـسرپ  نیا  خـساپ  دـهدن ، تسد  زا  ار  شیوخ  تیـصخش  و  دـیارگن ، یگیامورف 
دزابن و ار  نتـشیوخ  دیامن و  يرابدرب  یعامتجا  طوقـس  هنیمز  رد  دناوتب  ات  دیامرف  تیانع  ربص  يورین  وا  هب  هک  دنک  تساوخرد  دـهاوخب ،

یم ییاـمنهار  ار  دوخ  باحـصا  ناتـسود و  عقاوم ،  لـیبق  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  دـهدن . تسد  زا  ار  دوـخ  یناـسنا  شزرا 
. دنیامن دروخرب  مدرم  هب  یگدنکفارس  اب  هعماج  رد  هک  دندراذگ  یمن  و  دنتخاس ، یم  ناشراودیما  دندرک ، یم  تیوقت  ار  نانآ  دندومرف ،
نیا دـیدرگ . راکـشآ  شتروص  رب  يدیفـس  ياه  هکل  دـش و  صرب  يرامیب  راچد  ینامز  دوب . ع)  ) قداص ماما  باحـصا  زا  رامع  نب  سنوی 
هتفگ نآ  دنتفگ و  یم  اوران  ینانخس  شا  هرابرد  یناسک  هضراع ،  نیا  رثا  رب  هوالعب ،  تخاس ،  رطاخ  هدرزآ  لولم و  یتخسب  ار  وا  هضراع 

میمصت دیوگب . نخس  مدرم  اب  دبای و  روضح  یمومع  عماجم  رد  هتشذگ  دننام  تسناوت  یمن  داد و  شهاک  هعماج  رد  ار  شتلزنم  ردق و  اه 
حیـضوت دش و  بایفرـش  دنک . ییوج  هراچ  دناسرب و  بانج  نآ  ضرع  هب  ار  دوخ  لاوحا  عاضوا و  دورب و  ع )  ) قداص ماما  روضح  تفرگ 

تخس دهد و  یم  جنر  ارم  تدشب  صاخشا  زا  یـضعب  كاندرد  نانخـس  رگید ، فرط  زا  متـسه و  صرب  يرامیب  راتفرگ  یفرط  زا  هک  داد 
: دومرف يو  هب  دیامن  لح  ار  شا  یعامتجا  لکشم  دنک و  تیوقت  ار  وا  هیحور  هکنآ  يارب  ع )  ) ماما مرثءاتم . 

(289  ) نیلسرملا وعبتا  موق  ای  لوقی :  هیدی و  دمی  اذکه و  لوقی  ناکف  عباصالا  عنکم  نوعرف  لآ  نم  ؤم  ناک  دقل 
فعض ساسحا  نودب  نتفگ  نخـس  عقوم  اما  دوب . هدیبسچ  مه  هب  هدیمخ و  شناتـشگنا  تشاد .  يدازردام  بیع  نوعرف  لآ  نم  ؤم  تسد 

. دینک يوریپ  ادخ  ناگداتسرف  زا  مدرم !  يا  دومرف : یم  درک و  یم  زارد  مدرم  يوس  هب  ار  دوخ  بویعم  تسد  راسکنا ، و 
ناسنا رفن  کـی  تسا  نکمم  هک  درک  ناـشن  رطاـخ  داد و  ار  مدرم  ساـسا  یب  نانخـس  باوج  فرط  کـی  زا  هاـتوک  ناـیب  نیا  اـب  ع)  ) ماـما

اب رگید  فرط  زا  و  دوب ، راچد  نوعرف  لآ  نم  ؤم  هک  روطنامه  دشاب ، التبم  يا  هضراع  هب  تسادخ  نید  رازگتمدـخ  هک  لدـکاپ  فیرش و 
يریگ هرانک  مدرم  زا  تروص  ياه  هکل  هضراع  ببـس  هب  هک  دنامهف  يو  هب  درک و  تیوقت  ار  سنوی  هیحور  نوعرف  لآ  نم  ؤم  هیـضق  لقن 

نم ؤم  هکنانچ  شاب  لوغشم  دوخ  یغیلبت  فیاظو  ماجنا  هب  تماهـش  اب  نانچمه  هدم و  تسد  زا  ار  نتـشیوخ  تیـصخش  نانیمطا و  نکم و 
يروطناـمه ینعی  دومن ، یم  توعد  یهلا  ياـیبنا  زا  يوریپ  هب  ار  ناـنآ  درک و  یم  زارد  مدرم  يوس  هب  ار  دوخ  بویعم  تسد  نوعرف ،  لآ 

ياـه هکل  دنکـشب ، مه  رد  ار  وا  يونعم  تیـصخش  تسناوتن  درکن و  لزلزتـم  ار  نوعرف  لآ  نم  ؤم  هدارا  تسد ،  ناتـشگنا  وضع  صقن  هک 
رامع نب  سنوی  ناشیرپ  رطاخ  ع )  ) قداص ماما  نایب  دراد . زاب  تیعامتجا  فیاظو  ماجنا  زا  دنک و  فیعضت  ار  امـش  هدارا  دیابن  زین  تروص 

رارق و شا  هتفاـی  لزلزت  تیـصخش  هب  دومن و  قـیوشت  تیوـقت و  طـیحم ، اـب  شزاـس  مدرم و  اـب  شزیمآ  دـیدجت  يارب  ار  وا  درک و  مارآ  ار 
. دیشخب رارقتسا 

. دراد یناشخرد  رایسب  رثا  نانآ  هدارا  تیصخش و  تیوقت  دارفا و  یحور  ياهتسکش  ناربج  رد  گرزب  نایبرم  ذفان  نایب  يرآ ، 
يارب هک  دوب  نیا  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  داجـس  ماما  تساوخرد  تفرگ ،  رارق  ثحب  دروم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمـسق  نیا  رد 

هداد حیـضوت  هک  یحرـشب  ییامن .  طحنم  تسپ و  مدوخ  سفن  رد  ارم  هجرد ،  نامه  لداـعم  هکنآ  زج  ربم  ـالاب  ار  يا  هجرد  مدرم  نیب  نم 
يرگید تمسق  قالخالا ،))  مراکم   )) ياعد زا  تمسق  نیا  رانک  رد  تسا .  ینیب  گرزبدوخ  بجع و  زا  ندنام  نوصم  اعد  نیا  هجیتن  دش 

: دنک یم  ضرع  راگدرورپ  لباقم  رد  تسا و  لوا  تمسق  هب  هیبش  يرگد  دعب  زا  شبلطم  هک  هدمآ  داجس  ماما  مالک  رد 
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اهردقب یسفن  دنع  هنطاب  هلذ  یل  تثدحا  الا  ارهاظ  ازع  یل  ثدحت  و ال 
ارم يروآ و  دیدپ  ینطاب  تلذ  مریمض  رد  يزهاظ  زع  هزادنا  هب  هکنآ  زج  رواین  دیدپ  هعماج  رد  ار  يراکشآ  مارتحا  زع و  نم  يارب  اهلاراب !

 . ییامن راوخ  رادقم  نامه  هب  مدوخ  سفن  شیپ 
رد دوب و  هدومن  تزع  تساوخرد  دوخ  يارب  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  ینزعا ))  و   )) هلمج اب  قالخالا ))  مراکم  ياعد   )) رد ع )  ) داجس ماما 

ناونع هب  اما  هدمآ ،  زین  تزع ))   )) هملک تسا  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  هلمج  نیا  رد  دش . ثحب  نآ  هب  عجار  مهن  ینارنخس 
ثحب دروم  نونکا  مه  هک  يرهاظ  زع  اب  دوب  هدومن  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  البق  هک  يزع  دوش  نشور  هکنیا  يارب  يرهاظ .  زع 

: دوش هراشا  اهتوافت  نآ  زا  يا  هراپ  هب  اجنیا  رد  مرتحم  ناگدنونش  یهاگآ  يارب  تسا  مزال  دراد ، يددعتم  ياهتوافت  تسا 
حور اب  هک  تسا  يزع  تسا ،  ینورد  ینطاب و  زع  هدومن ،  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ینزعاو ))   )) ياـعد اـب  ع)  ) داجـس ماـما  هک  یلوا  زع  .1
زیزع صخـش  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  یمارتحا  يرهاـظ  زع  یلو  دریگ ، یم  ياـج  شدوجو  قاـمعا  رد  دوش و  یم  هتخیمآ  زیزع  صخش 

. دنهد یم  رارق  دوخ  میرکت  دروم  ار  وا  دنراد و  یم  لومعم 
 : تسا هدرک ،  ینعم  نینچ  ار  ینطاب  زع  نآرق ،  تادرفم  رد  بغار  . 2

(290  ) بلغی نا  ناسنالل  هعنام  هلاح  هزعلا 
 ، تیبوبحم هاج و  بضغ ،  توهـش و  ماقم ،  لام و  لباقم  رد  یمدآ  دراذگ  یمن  هک  تسا  ناسنا  یحور  يونعم و  تلاح  زا  ترابع  تزع 

يوق دنمورین و  ردقنآ  دراد  یحور  تزع  هک  یصخش  رگید : ترابع  هب  ددرگ . روهقم  بولغم و  يدام  نوئـش  یناسفن و  تالیامت  رگید  و 
زع اما  دـیارگ . یمن  ینوبز  یتسپ و  هب  دـهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  گرزب  تیـصخش  یناسفن ،  ياهـشهاوخ  يوه و  لباقم  رد  هک  تسا 
اب نیا  و  دنهد ، رارق  شمیرکت  دروم  و  دنرمـشب ، گرزب  ار  وا  دننک ، هقالع  زاربا  یـصخش  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  يرهاظ 

. درادن تافانم  حور  یتسپ  ینورد و  فعض 
فیرش نآرق  هک  تسا  مهم  دنمـشزرا و  دنروآ  راب  سفنلا  زیزع  ار  نتـشیوخ  دنورب و  نآ  یپ  زا  دنا  فلکم  نامیا  اب  دارفا  هک  ینطاب  زع  .3

 : تسا هدومرف  هدومن و  رکذ  ربمغیپ  زع  ادخ و  زع  فیدر  رد  ار  نآ 
(291  ) نینم ؤملل  هلوسرل و  هزعلا و  هللا 

. دنشاب زیزع  دیاب  مه  نینیدتم  نینم و  ؤم  تسا و  زیزع  زین  مرکا  ربمغیپ  تسا و  زیزع  دنوادخ 
 : تسا هدومرف  هدناوخ و  زیزع  ار  دنوادخ  میرک  نآرق 

(292  ) میکحلا زیزعلا  وه  و 
 . تسا میکح  زیزع و  راگدرورپ ،

: دیوگ یم  بغار 
(293) رهقی الو  رهقی  يذلا  زیزعلا  و 

. ددرگ یمن  بولغم  روهقم و  شدوخ  اما  دنک  یم  بولغم  روهقم و  هک  تسا  یسک  زیزع 
بولغم و ینیوکت  ربج  هب  دنتـسه و  وا  هدـیرفآ  تادوجوم ،  تسا ،  دوجو  ملاوع  همه  یعقاو  کـلام  یتـسه و  ناـهج  ماـمت  راگدـیرفآ  وا 
و سب ،  دنناد و  یم  وا  روهقم  لیلذ و  ار  دوخ  دنتـسرپ و  یم  ار  وا  طقف  دنـسانش  یم  وا  قولخم  هدنب و  ار  دوخ  هک  نامیااب  دارفا  وا . روهقم 

ياراد صخـش  هک  تسین  مزال  يرهاظ  زع  رد  اما  دـنوش . یمن  بولغم  روهقم و  زگره  دـنهد و  یمن  یتسپ  تلذ و  هب  نت  ادـخ  ریغ  لـباقم 
مارتحا میرکت و  ار  وا  ـالمع  دوش و  عقاو  مدرم  تزع  دروم  یتهج  زا  یـسک  تسا  نکمم  دـشاب ، سفن  تمارک  حور و  تعفر  ياراد  تزع 

ار یتسپ  دـهد و  نت  تلذ  هب  زیارغ  ياضرا  شیوخ و  یناـسفن  تـالیامت  هب  لـین  يارب  دـشاب و  هیاـمورف  نوبز و  یحور  رظن  زا  اـما  دـنیامن 
. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  شزرا  دریذپب و 
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ینوبز تلذ و  هب  دـنوشن و  يورجک  راـچد  سفن  تزع  هنیمز  رد  هک  دـنراد  تساوـخرد  ادـخ  زا  هراوـمه  سفنلا  زیزع  ناـمیااب و  دارفا  . 4
ار ناسنا  تیـصخش  ینوبز ،  تلذ و  سکعرب ،  و  تسا ،  قالخا  مراـکم  تیوقت  تیناـسنا و  میکحت  هیاـم  سفن  تزع  اریز  دـنباین  شیارگ 
رد ع )  ) داجس ماما  تسا .  سکعب  بلطم  يرهاظ ،  تزع  هنیمز  رد  اما  دهد . یم  قوس  یگیامورف  یتسپ و  هب  ار  یمدآ  دنک و  یم  فیعضت 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ 
اهردقب یسفن  دنع  هنطاب  هلذ  یل  تثدحا  الا  ارهاظ  ازع  یل  ثدحت  و ال 

يروآ و دیدپ  ینطاب  تلذ  يرهاظ  زع  هزادنا  هب  مریمض  رد  هکنآ  زج  رواین  دیدپ  هعماج  رد  ار  يراکـشآ  مارتحا  تزع و  نم  يارب  اهلاراب !
 . ییامن راوخ  رادقم  نامه  هب  مدوخ  شیپ  ارم 

راـیتخا يرهاـظ  زیزع  اـما  دـنک ، یم  ظـفح  ار  دوخ  يراوـگرزب  دراد و  یم  زیزع  ار  نتـشیوخ  سفنلازیزع ،  صخـش  ینطاـب ،  تزع  رد  . 5
ریقحت دروم  ار  زورما  زیزع  دنریگ و  شیپ  رد  تفلاخم  شور  هک  دـسر  ارف  يزور  تسا  نکمم  تسا ،  مدرم  تسد  رد  شمیرکت  مارتحا و 

. دنهد رارق  تناها  و 
، دننک یگدنز  راوگرزب  ایند  رد  دنهاوخ  یم  نانیا  تسا ،  تیناسنا  يایحا  دـنور  یم  سفن  تمارک  ینطابزع و  یپ  زا  هک  يدارفا  هزیگنا  . 6
لیلذ و ار  دوخ  و  دـنیاشگن ، نآ  نیا و  قلمت  یـسولپاچ و  هب  نابز  دـنهدن ، رد  نت  دوخ  تاوهـش  يوه و  یگدرب  هب  و  دنـشاب ، دازآ  ناـسنا 

لماع ای  دننک ، نینچ  سرت  ای  عمط  هزیگنا  هب  تسا  نکمم  دنهد  یم  رارق  میرکت  زع و  دروم  رهاظ  هب  ار  دارفا  هک  یناسک  اما  دنزاسن . راوخ 
. دنا توافتم  رایسب  شزرا  رظن  زا  تزع  مسق  ود  نیا  تروص  ره  رد  دشاب . هتشاداو  راک  نیا  هب  ار  نانآ  يدام ،  للع  زا  يرگید 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  سفن ،  تمارک  ینطاب و  زع  تساوخرد  زا  سپ  ع )  ) داجس ماما 
ربکلاب ینیلتبت  الو 

. امنم میالتبم  ربک  يرامیب  هب  اما  امرف ، اطع  حور  تمارک  سفن و  تزع  نم  هب  اهلاراب !
هب دش و  سفن  تمارک  ياراد  یتقو  یمدآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  سفن  تزع  زا  سپ  ینیب ،  گرزب  دوخ  يرامیب  ربک و  زا  تنایـص  ياعد 

ار دوخ  دوش و  یم  اـنتعا  یب  اـهنآ  هب  دـیآ . یم  جرا  مک  شرظن  رد  يویند  قئـالع  يداـم و  نوئـش  دـیدرگ  فقاو  شیوـخ  یناـسنا  شزرا 
هانگ بکترم  زیارغ ، ياضرا  یناویح و  تاینمت  هب  نتفای  تسد  يارب  دـنکفا و  ندرگ  هب  ار  اـیند  تراـسا  قوط  هک  دـناد  یم  نآ  زا  رتگرزب 
نایب تایاور  لالخ  رد  ار  سفنلا  زیزع  دارفا  حور  یگرزب  تمه و  ولع  مالـسا ،  یمارگ  يایلوا  دـهد . لزنت  ار  دوخ  یناسنا  شزرا  ددرگ و 

. دنا هتخاس  ناشنرطاخ  ار  سفن  تمارک  رثا  هجیتن و  هدومن و 
(294) ایندلا هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم  لاق :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع 

وا دزن  رد  يویند  روما  ایند و  تسا ،  هدمآ  لیان  یناحور  تیصخش  سفن و  تمارک  يراوگرزب و  هب  هک  یـسک  دومرف : یم  ع)  ) داجـس ماما 
 . تسا زیچان  ریقح و 

(295  ) هیصعملاب اهنهی  مل  هسفن  هیلع  تمرک  نم  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاق 
. دنک یمن  نوهوم  تسپ و  هانگ ،  يدیلپ  اب  ار  نآ  زگره  هدروآ  رواب  دوخ  سفن  تمارک  یگرزب و  هب  هک  سک  نآ 

تاوهش هب  ددرگ ، یمن  تیـصعم  نوماریپ  هک  دزاس  یم  يا  هنوگ  هب  ار  یمدآ  يونعم ،  يراوگرزب  سفن و  تزع  هک  دییامرف  یم  هضحالم 
يور هدایز  سفن  تزع  هار  رد  یناسنا  نینچ  رگا  درگن . یم  ریقحت  یتسپ و  هدید  اب  ار  ایند  دوش و  یم  انتعا  یب  یناسفن  تالیامت  یناویح و 

رد ار  نانآ  و  دوش ، اـنتعا  یب  هعماـج  دارفا  هب  تبـسن  درامـش ، کـچوک  زین  ار  مدرم  هتفر  هتفر  تسا  نکمم  دـبای  شیارگ  طارفا  هب  دـنک و 
ربکت گرزب  رطخ  هجوتم  سفن  تزع  تساوخرد  زا  سپ  ع )  ) داجس ماما  ور  نیا  زا  درگنب . ریقحت  ربکت و  هدید  اب  دروخرب  هعجارم و  عقوم 

رطخ اما  . امنم التبم  ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  هب  ارم  سفن  تزع  هنیمز  رد  ایادخ ! هک  دنک  یم  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  دوش و  یم 
تـسا نکمم  دریگ  یم  رارق  مدرم  میرکت  دروم  هک  یناسنا  ینعی  تسا ،  ندروخ  لوگ  ندـش و  لافغا  مدرم  راکـشآ  میرکت  يرهاظ و  زع 
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دوب و دـهاوخ  لاونم  نیمه  هب  هشیمه  عضو  هک  دـنک  نامگ  دـیامن و  یقلت  یمئاد  رادـیاپ و  يرما  ار  نانآ  مارتحا  زع و  دوش ، هابتـشا  راچد 
يزاورپدـنلب راچد  حیحـصان  روصت  نآ  ساسارب  دوب و  دـهاوخ  لاونم  نیمه  هب  هشیمه  عضو  هک  دـنک  نامگ  دـیامن و  روصت  نآ  ساـسارب 

يارب ع )  ) داجـس ماما  . دریگ شیپ  رد  یتسردان  راتفر  مدرم  اب  ترـشاعم  رد  تلفغ  نیا  رثا  رب  دـیامن و  شومارف  ار  دوخ  شزرا  دـح و  دوش ،
زع و ناـمه  هزادـنا  هب  هکنآ  زج  رواـین  دـیدپ  ار  يراکـشآ  زع  زگره  نم  يارب  اـهلاراب ! دـنک : یم  تساوخرد  رطخ  نیا  زا  ندـنام  نوـصم 

مربن دای  زا  ار  دوخ  یعقاو  دـح  منک ،  ظفح  ار  منورب  نورد و  لداعت  هنزاوم و  ات  ییامن  راوخ  لیلذ و  مدوخ  سفن  رد  ارم  يرهاـظ ،  مارتحا 
هنزاوم و نآ  دـباین و  ققحت  ینورد  تلذ  راکـشآ ، زع  مایا  رد  رگا  میاـمنن .  زواـجت  قـالخا  یـسانش و  هفیظو  زرم  زا  مدرم ،  مارتحا  زور  و 

یم يراوخ  یتسپ و  راتفرگ  دوخ  سفن  رد  وا  دـنوش  یم  هدـنکارپ  يرهاظ  زیزع  فارطا  زا  مدرم  هک  يزور  ددرگن  رارقرب  دـنمدوس  لداـعت 
ياهراک هب  تسا  نکمم  دنک ، یم  دیدهت  ار  وا  لامعا ،  قالخا و  داسف  رطخ  عقوم  نیا  رد  دـبای ، یم  کچوک  ریقح و  ار  نتـشیوخ  ددرگ ،

. دریگ رارق  باذع  هقیضم و  رد  وا  رش  زا  مدرم  دنزب و  تسد  اوران 
 ( 296  ) هرش نمات  الف  هسفن  هیلع  تناه  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع 

ياهراک زا  ار  نتشیوخ  یتسین و  نمیا  رش و  زا  تسا  سفن  تراقح  يراوخ و  راتفرگ  نطاب ،  رد  هک  یسک  تسا :  هدومرف  ع )  ) يداه ماما 
 . نادم ظوفحم  نوصم و  يو  ياوران 

تمارک زا  و  دنا ، هتخاس  یعقاو  ناسنا  ار  نتـشیوخ  دنا ، هدش  لیان  یحور  تفارـش  ینطاب و  زع  هب  شـشوک  هدهاجم و  وترپ  رد  هک  یناسک 
یم ماجنا  ار  یگرزب  ياهراک  تنم ،  نودـب  دـنناد و  یم  دوخ  هفیظو  ار  مدرم  هب  تمدـخ  دـنا ، هدـیدرگ  رادروخرب  قالخا  یلاـعم  سفن و 
نبا یلع  نیدـحوملا ،  یلوم  هک  تسا  یـسرد  نیا  دـنراذگ  یم  سفن  تفارـش  یناسنا و  زع  باسح  هب  ار  نتـشیوخ  جرارپ  لامعا  دـنهد و 

 . تسا هتخیمآ  دوخ  ناوریپ  هب  گرزب ،  ناسنا  نآ  بلاطیبا ، 
کسفن یلا  تعنص  ام  رکـش  كریغ  نم  بلطت  الف  کضرع ،  اهب  تنیز  کسفن و  اهب  تمرکا  امنا  سانلا  نم  دحا  یلا  اهتعنـص  همرکم  نا 

(297)
سفن تفارـش  هدیدنـسپ  راک  نآ  اب  يا و  هدومن  مارکا  ار  دوخ  نامگ ،  یب  یهد  یم  ماجنا  مدرم  دارفا  زا  یکی  هب  تبـسن  هک  ار  یکین  راـک 

. امنم بلط  تدوخ  ریغ  زا  يا  هداد  ماجنا  تدوخ  هرابرد  هک  ار  تکین  لمع  رکش  سپ  يا ،  هدیشخب  تنیز  ار  شیوخ 
زرط هک  دـهد  یم  رییغت  ار  ناـنآ  هیحور  دراذـگ و  یم  وکین  رثا  ناشریمـض  رد  ناـنچنآ  سفنلا  فیرـش  دارفا  قـلخ  تمارک  حور و  یلاـعت 
قفو رب  دنرگن و  یم  دوخ  هب  صوصخم  هاگدید  زا  ار  مدرم  هب  يراذگتمدخ  نانیا  دراد . رایـسب  توافت  يداع  دارفا  هشیدـنا  اب  ار  ناشرکفت 

. دننک یم  لمع  دنراد  هک  یشرگن 
(298  ) هیضقی هیلع  انید  هلاعفا  مراکم  يری  میرکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دیامن ادا  ار  نآ  دیاب  تسوا و  همذ  رب  هک  دناد  یم  ینید  دننامه  ار  دوخ  لامعا  میارک  میرک ،  صخش  هدومرف :  ع)  ) یلع
تمعن نآ  زا  هک  یـسک  تـسا ،  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  دوـش  یم  ناـسنا  بیـصن  ییاهدادـیور  لـلع و  رثا  رب  هـک  يرهاـظ  تیبوـبحم  زع و 

هجوت دیامن ، لمع  دوخ  یلقع  ینید و  هفیظو  هب  دنک و  یـسانشردق  تمعن  نآ  زا  دیاب  دـشاب  هاتوک  شتدـم  دـنچ  ره  ددرگ  یم  رادروخرب 
دهاوخب دنوادخ  زا  دشاب ، تمعن  نآ  لاوز  رکف  هب  دیاب  ادتبا  زا  تسا ،  رذگدوز  تقوم و  ایند  ياهتمعن  رگید  دـننامه  تمعن  نیا  هک  دـنک 

دنک و ساسحا  دوخ  رد  ار  ینطاب  تلذ  يرهاظ  زع  تازاوم  هب  ات  دیامن  لیلذ  کچوک و  شدوخ  سفن  شیپ  ار  وا  يرهاظ ،  زع  لداعم  هک 
هب هراومه  دوش و  یمن  رورغ  هیام  تسا  تلذ  ساسحا  شرانک  رد  هک  يزع  نینچ  دنبای ، رارقتسا  شدوجو  رد  رگیدکی  تازاوم  هب  ود  نیا 

. دوش لدبم  ینطاب  تلذ  هب  يرهاظ  زع  ددرگ و  نوگرگد  عضو  کچوک  لوحت  کی  اب  تسا  نکمم  هک  دراد  رطاخ 
نک  هشیدنا  راگزور  دنلب  تسپ و  زا  لد  يا 

نک هشیدنا  راب  گرب و  طحق  يدنمورب ز  رد 
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دروخ  یم  مهرب  مایا  رتفد  یمیسن  زا 
نک هشیدنا  راهن  لیل و  ینادرگ  قرو  زا 

ییامنهار اب  و  دنک ، هدافتـسا  دیاب ، هک  روطنآ  درخ ، يورین  زا  دشاب ، نیب  نشور  شیدنا و  لام  دزادـنا ، راک  هب  ار  لقع  دـیاب  اعد  رب  هوالع 
. دیامن میسرت  يرهاظ  زع  مایا  رد  ار  دوخ  یشم  طخ  نآ 

(299  ) كدشر نم  کیغ  لبس  کل  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ارت دیامن  یم  هئارا  وت  هب  ار  قح  دنک و  یم  نشور  تریـسم  رد  ار  تلالـض  تیادـه و  ياههار  هک  رگن  عقاو  لقع  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

. دنک یم  تیافک 
لد رد  تبحم  یتسود و  رذب  ینتورف  اب  شاب و  عضاوتم  مدرم  هب  تبـسن  یناوت  یم  ردق  ره  تزع ،  مایا  رد  دیوگ  یم  يرهاظ  زیزع  هب  لقع 

و نک ،  لح  ار  ناشتالکشم  روآرب ، ار  ناشجیاوح  امن ، ناسحا  مدرم  هب  نک ،  هدافتسا  تیبوبحم  تصرف  زا  دیوگ  یم  لقع  ناشفیب ،  نانآ 
ناشخر هب  يداد  ماجنا  مدرم  يارب  یتمدـخ  رگا  دـیوگ  یم  شیدـنا  لام  ربدـم و  لقع  امنب . مهارف  ار  نانآ  هافر  رکف و  شیاـسآ  تاـبجوم 

تلالد اب  دیاب  يرهاظ  زیزع  هصالخ ،  و  امنم ، لطاب  ار  دوخ  لمع  اوران  راک  نیا  اب  و  ربم ، ار  نانآ  يوربآ  راذگم ، ناشرس  رب  تنم  شکم ، 
. دوشن تمادن  راچد  هدنیآ  رد  ات  درادرب  مدق  نیب  نشور  لقع  ییامنهار  و 

(300) ریبدتلا نسح  لقعلا  هرازغ  یلع  یش ء  لدا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا یشیدنا  لآم  ریبدت و  لقع ،  ینیب  نشور  رب  لیلد  نیرتهب  تسا :  هدومرف  ع)  ) یلع

ِهِب ُلِدْبَتْسَأ  اَل  ٍحِلاَص  يًدُهِب  یِنْعِّتَم  َو  ٍدَّمَحُم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 14

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
: دـنک یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  رد  ع )  ) ماما تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادـخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  هلمج  نیا 

تداعس دیفم و  ردقنآ  هک  یتیاده  امرف ، دنم  هرهب  حالص ،  قفو  رب  هتسیاش و  یتیاده  زا  ارم  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب !
 . میامنن باختنا  نآ  ياج  هب  یلدب  منکن و  ضوع  زیچ  چیه  اب  ار  نآ  نم  هک  دشاب  شخب 

تسا تیاده ))   )) هملک یکی  دوش : ثحب  هدمآ  ترابع  نیا  رد  هک  هملک  ود  هرابرد  تسا  مزال  ع )  ) ماما نخـس  يانعم  ندش  نشور  يارب 
تاذ ینیوکت  تیاده  زا  اصوصخ  نیمز  هرک  يور  تاناویح  عاونا  امومع و  یتسه  ناهج  ياه  هدیرفآ  مامت  حلاص .))   )) هملک رگید  نآ  و 
ياز تریح  مظن  و  دیامیپ ، یم  ار  دوخ  حیحـص  ریـسم  يدوجوم  ره  هک  تسا  هنامیکح  تیادـه  نآ  وترپ  رد  دـنرادروخرب و  یهلا  سدـقا 

هرادا ار  دوخ  یعمج  یگدنز  ینیوکت ،  تیاده  اب  عفان ،  کچوک و  هدنز  دوجوم  نیا  لسع ،  روبنز  تسا .  رارقرب  یقاب و  نآ  رثا  رب  ناهج 
یم لگ  هریـش  یپ  زا  ودنک  نارگراک  دنیامن . یم  تیاعر  المع  دنناد و  یم  ار  ودـنک  یلخاد  تاررقم  دـنزاس ، یم  ودـنک  مه  اب  دـنک ، یم 

زا ودنک  ياضعا  زا  یکی  رگا  و  دوش ، یم  تیاعر  الماک  طیحم  نآ  رد  تشادهب  لوصا  دنیامن ، یم  هریخذ  ار  ودنک  ياضعا  ياذغ  دـنور ،
زا شیوخ  نادـنزرف  دوخ و  یگدـنز  نیمءات  يارب  تاـناویح  عاونا  ماـمت  دریگ . یم  رارق  رفیک  هذـخآوم و  دروم  دـنک  فلخت  دوخ  هماـنرب 

دعب رد  زین  ناسنا  دنهد . یم  همادا  نتـشیوخ  یگدنزب  دنـسانش و  یم  ار  داسف  حالـص و  تیاده ،  نامه  اب  دنرادروخرب و  ینیوکت  تیادـه 
ینیوکت تیادـه  اـب  دـبک  دـنیامن ، یم  بذـج  مضه و  ار  اذـغ  ینیوکت  تیادـه  اـب  هدور  هدـعم و  تسا ،  ینیوکت  تیادـه  ياراد  یناویح 

قیقد فیاظو  ینیوکت  تیادـه  اب  باصعا  دزاس ، یم  هچب  ینیوکت  تیادـه  اب  محر  دـهد ، یم  ماجنا  ندـب  رد  ار  دوخ  روآ  تهب  ياـهراک 
یلو دنک ، یم  هدافتسا  ینیوکت  تیاده  زا  تاناویح  رگید  دننامه  یناویح  هبنج  رد  یمدآ  هصالخ ،  و  دنهد ، یم  ماجنا  ار  تکرح  سح و 

ار یناربمیپ  ناـمز  ره  رد  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دراد و  هعوضوم  نیناوق  یعیرـشت و  تیادـه  هب  زاـین  يونعم  نوئـش  یناـسنا و  فیاـظو  يارب 
تداعـس نیناوق  نآ  زا  تعاطا  هب  ار  نانآ  دنیوگب و  مدرم  هب  تسوا  سدـقا  تاذ  یعیرـشت  تیادـه  هک  ار  یهلا  تاررقم  ات  هدومرف  ثوعبم 
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دوجو رـشب  گرزب  نادنمـشناد  ناسانـش و  هعماج  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  نینچمه  یهلا و  ناربمیپ  بتکم  ناوریپ  دـنیامن . توعد  شخب 
يدودعم هدع  طقف  دنا ، هتسناد  مزال  يرورض و  رـشب  هعماج  دارفا  قوقح  دودح و  نییعت  مظن و  ظفح  يارب  ار  هعوضوم  تاررقم  نیناوق و 
يریذپان تمرم  وحن  هب  ار  ناسنا  یعیبط  يدازآ  اب  ار  نآ  یضعب  هتخانش و  يرورض  ریغ  اهناسنا  یگدنز  رد  ار  هعوضوم  نیناوق  اه  یبرغ  زا 

رگا دراد ، هگن  ار  مظن  نوناق ،  کمک  نودب  دناوت  یم  دوخ  يرطف  تلیـضف  اب  یناسنا  تعیبط  هک :  تفگ  یم  يرگید  تسا ،  هدرک  ناریو 
نم رظن  رد  ینوناق  چیه  تفگ :  یم  يرگید  دفکش . یم  يدننام  یب  هقباس و  یب  وحن  هب  ناسنا  يوخ  قلخ و  لقع و  دوش  یغلم  نیناوق  مه 

(301 .) دشاب ینتبم  نم  دوخ  یساسا  نوناق  رب  طقف  هک  تسا  يزیچ  نامه  قح  تسین و  مرتحم  نم  دوخ  تعیبط  نوناق  زج 
ترورـض تهج  زا  نینچمه  نادنمـشناد و  یملع  هاگدـید  زا  ناـنآ  هیرظن  یلو  دـنا  هتفگ  ار  نانخـس  لـیبق  نیا  هعوضوم  نیناوق  نیفلاـخم 

يارب هکلب  تسا  مزال  هعوضوم  تاررقم  نیناوق و  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  مظن  يارب  اهنت  هن  تسا .  هدـش  یقلت  انتعا  لباق  ریغ  یعامتجا ، 
رگا دنک ، تراظن  مدرم  لامعا  رب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یتردق  تکلمم  رد  دیاب  تسا ؛  يرورض  تموکح  دوجو  زین  نوناق  يارجا  نسح 
زرم هب  ار  زواجتم  دیامن ، هلخادم  تردق  نآ  تسا ،  هدومن  زواجت  نارگد  قوقح  هب  هتفر و  رتارف  دوخ  ینوناق  زرم  زا  یـسک  دومن  هدـهاشم 

نآ زا  یـضعب  اـجنیا  رد  هک  هدـمآ  مالـسا  ياـیلوا  تاـیاور  رد  زین  بلطم  نیا  و  دـیامن ، رفیک  شفلخت  بساـنت  هب  ار  وا  دـنادرگرب و  دوـخ 
: دوش یم  رکذ  ثیداحا 

هنم مهلدبال  املو  سیئر  میقب و  الا  اوشاعواوقب  للملا  نم  هلمالو  قرفلا  نم  هقرف  دـجنال  انا  لاق :  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 
(302) ایندلا نیدلا و  رما  یف 

میبای یمن  ناهج  للم  زا  یتلم  يرشب و  فیاوط  زا  يا  هفیاط  رشب  خیرات  لوط  رد  ام  هدومرف :  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 
نآ هیحان  زا  دنا و  هدوب  یتسرپرس  تموکح و  ياراد  هکنآ  رگم  دنـشاب  هداد  همادا  شیوخ  یعامتجا  یگدنز  هب  هدنام و  رادیاپ  یقاب و  هک 

 . تسا هدیدرگ  نیمءات  هدوب  تموکح  نءاش  هب  طوبرم  هک  نانآ  يویند  ینید و  تایرورض  تسرپرس 
(303) رجافوا رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  و  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

، دشاب راکوکین  حلاص و  یصخش  اورنامرف  نآ  هاوخ  دنـشاب ، هتـشاد  ییاورنامرف  ریما و  هکنیا  زا  دنریزگان  يرـشب  عماوج  هدومرف :  ع )  ) یلع
. راکدب حلاصان و  هاوخ 

: اجمه اوناک  کلذ  اومدع  ناف  مهترخآ ،  مه و  ایند  رما  یف  مهیلا  غزفی  هثالث  نع  دلب  لک  لها  ینغتـسیال  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
(304  ) هقث ریصب  بیبط  عاطم و  ریخ  ریما  عرو و  ملاع  هیقف 

لوا دنهاوخب : يرای  نانآ  زا  دیاب  شیوخ  ترخآ  ایند و  میظنت  يارب  دـنراد و  زاین  هورگ  هس  هب  يرـشب  عماوج  مامت  دومرف : ع)  ) قداص ماما 
هک دنراد  زاین  یتموکح  اورنامرف و  هب  مود  دـشاب ، رادروخرب  اوقت  عرو و  زا  نینچمه  هتـشاد و  یهاگآ  ملع  زا  هک  دـنراد  جایتحا  یهیقف  هب 

هدوب هاگآ  ریصب و  یکشزپ  رما  رد  هک  دندنمزاین  یبیبط  هب  موس  دنهد . رارق  ارجا  تعاطا و  دروم  ار  شرماوا  مدرم  دشاب و  هعماج  هاوخریخ 
. دشاب مدرم  نانیمطا  قوثو و  دروم  هوالعب  و 

. داسف هنتف و  هیام  تموکح ،  ندوبن  تسا و  عامتجا  شمارآ  مظن و  بجوم  دشاب ، رئاج  دنچ  ره  تموکح ،  دوجو 
(305  ) هیف ریخ  لکف ال  هنتفلا  نم  ریخ  رئاجلا  مامالا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دنتسه یبوخ  ریخ و  دقاف  ود  ره  نیا  هچرگ  تسا  داسف  هنتف و  زا  رتهب  راکمتس  رئاج و  رادمامز  اوشیپ و  هدومرف :  مرکا  لوسر 
هدومرف نینچ  یمالـسا  نیناوق  یهلا و  میلاعت  يارجا  رد  تبقارم  روظنم  هب  رمالاولوا  دوجو  یمالـسا و  تموکح  هرابرد  ع )  ) اضر ترـضح 

 : تسا
لعجی ناب  الا  موقیال  کلذ و  تبثی  نکی  مل  مهداسف  نم  هیف  امل  دـحلا  کـلذ  اودـعتیال  نا  اورما  دودـحم و  دـح  یلع  اوفقو  اـمل  قلخلا  نا 
لعجف هریغ  داسفب  هتعفنم  هتذل و  كرتیال  دحا  ناکل  کلذ  نکی  ملول  هنال  مهیلع  رظح  امیف  لوخ  دلاو  يدـعتلا  نم  مهعنمی  انیما  هیف  مهیلع 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


(306  ) ماکحالا دودحلا و  مهیف  میقی  داسفلا و  نم  مهعنمی  امیق  مهیلع 
یهابت داسف و  هب  ررقم  دح  زا  زواجت  اریز  دنورن  رتارف  هدش  نییعت  دح  زا  هک  دش  رما  دندش و  هداد  فقوت  ینیعم  زرم  دـح و  رد  مدرم  یتقو 

دوش هدرامگ  مدرم  رب  ینیما  هکنآ  رگم  دیدرگ  یمن  اپرب  نیناوق  دش و  یمن  تیبثت  دودح  تیاعر  ینعی  یتایح ،  رما  نیا  دـماجنا ، یم  نانآ 
یعیبط روط  هب  سکچیه  تفای  یمن  ققحت  راک  نیا  رگا  هچ  دنوش ، دراو  هعونمم  هقطنم  رد  دراذـگن  درادزاب و  ناشزواجت  يدـعت و  زا  هک 

رارق یتسرپرس  نانآ  هب  یلاعت  يراب  ترضح  ور  نیا  زا  دیوگ . كرت  نارگد  داسف  نایز و  تیاعر  هب  ار  نتشیوخ  دوس  تذل و  دوبن  رـضاح 
. دراذگب ارجا  عقوم  هب  ناراکهزب  دروم  رد  تسا  سدقم  عرش  يرفیک  نیناوق  هک  ار  یهلا  دودح  ددرگ و  ناشداسف  عنام  هک  داد 

رد ار  ناـنآ  اـمتح  دوب ، هدرک  قلخ  نوناـق  يرجم  تموکح  یعیرـشت و  نیناوـق  زا  زاـین  یب  اـفکدوخ و  ار  اـهناسنا  میکح ،  راگدـیرفآ  رگا 
لزان تسا ،  یعیرشت  نیناوق  يواح  هک  ار ، يوامس  بتک  دومن و  یمن  ثوعبم  ار  ناربمیپ  زگره  دراذگ و  یماو  ناشدوخ  لاح  هب  یگدنز 

زا ینامـسآ  بتک  نداتـسرفورف  لسر و  لاـسرا  تخاـس .  یمن  رومءاـم  ار  اـیبنا  نیناوق ،  نآ  يارجا  نسح  رد  تراـظن  يارب  و  دومرف ، یمن 
 . تسا نوناق  يرجم  تموکح  یعیرشت و  نیناوق  هب  اهناسنا  زاین  رب  یحضاو  لیلد  دوخ  میکح ،  قلاخ  فرط 

هاگشیپ زا  هتفگ و  نخس  حلاص  ياده  زا  ع )  ) داجس ماما  تسا ،  زورما  ینارنخـس  عوضوم  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هک  يا  هلمج  رد 
حـضاو تسا  دنوادخ  یعیرـشت  نیناوق  ياوتحم  هک  حلاص  يادـه  هکنیا  يارب  دـیامن . دـنم  هرهب  تیادـه  ار  وا  هک  هدومن  تساوخرد  یهلا 

نیناوق و همشچرس  زورما  ات  هتشذگ  ناراگزور  زا  دوش . تبحص  راصتخا  هب  يرشب  نیناوق  همشچرس  ءاشنم و  هرابرد  البق  تسا  مزال  ددرگ 
هدنام ياج  هب  ینونک  لسن  رد  هدش و  لقتنم  دعب  ياهلسن  هب  لبق  ياهلسن  زا  هک  هدوب  یموسر  بادآ و  يرشب  عماوج  زا  یضعب  رد  تاررقم 

(( دـب  )) هدوب و بادآ  نآ  اـب  تقباـطم  ناـنآ  رظن  رد  بوخ ))   )) راـیعم دـندرک و  یم  لـمع  موسر  نآ  قبط  رب  مدرم  رـصع ، ره  رد  تسا . 
نآ زا  یتمـسق  اما  دشاب ، مدرم  يدام  یگدنز  حالـص  هب  موسر  نآ  زا  یمهم  تمـسق  تسا  نکمم  عماوج  لیبق  نیا  رد  نآ .  اب  یگنهامهان 

نادازون ندرک  روگ  هب  هدنز  لثم  تسا ،  مومذم  اوران و  اعطق  دنا  هدش  نآ  راتفرگ  مدرم  هدیدرگ و  يراذـگ  هیاپ  ینادان  لهج و  رثا  رب  هک 
لمع نیا  اما  دندوب ، هتفریذـپ  ار  تشز  لمع  نیا  یعامتجا ،  يداع  موسر  قبط  رـصع  نآ  مدرم  هدوب .  لومعم  تیلهاج  رـصع  رد  هک  رتخد 

نیا تسا و  عامتجا  رد  نز  درم و  دوجو  لداعت  هنزاوم و  ندز  مهرب  یعامتجا  رظن  زا  اوراـن و  هناـملاظ و  یلمع  ینادـجو  یناـسنا و  رظن  زا 
حـلاص و يادـه  زا  ار  یمدآ  دــناوت  یمن  هنـالهاج  موـسر  بادآ و  زا  یــشان  تاررقم  نیارباـنب  درادربرد . گرزب  ناـیز  ررــض و  ود ، ره 

. دیامن رادروخرب  شخب  تداعس  ییامنهار 
هناملاظ هتفرگ و  ریسا  ار  مدرم  تردق ،  روز و  اب  دبتسم  صخـش  دنوش  یم  هرادا  يدرف  تموکح  يدادبتـسا و  میژر  اب  هک  ییاهروشک  رد 
هدومن ذاختا  یصخش  رظن  قبط  دبتسم  درف  هک  تسا  هنارسدوخ  تامیمـصت  زا  ترابع  تکلمم  يراج  تاررقم  دنک ، یم  تموکح  نانآ  رب 

. دنراذگب ارجا  عقوم  هب  دنریذپب و  نوناق  مان  هب  ار  نآ  تسا  هتساوخ  مدرم  زا  و 
اب یهاـگ  دادبتـسا ، طیارـش  رد  اریز  دوـش  یم  لـمع  نآ  رد  موـسر  بادآ و  قـبط  هـک  تـسا  یطیحم  زا  رتدـب  بـتارمب  يدادبتـسا  طـیحم 
اب ناویح  کـی  دـننام  اـی  دوـش  یم  هداد  همتاـخ  شیگدـنز  هب  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  صخـش  تاـیح  کسمتـسم  نیرتـکچوک 

دهاوخن شخب  تداعـس  هعماج  يارب  زگره  مه  نیناوق  لیبق  نیا  لاح ،  ره  رد  و  دریمب ، ات  دنام  یم  ردقنآ  نادنز  رد  دندنب و  یم  شریجنز 
. دروآ راب  هب  حلاص ))  ياده   )) دناوت یمن  دوب و 

مدرم ات  دنداد ، اه  هتشک  دندرک ، اهبالقنا  دندمآ ، ناج  هب  هماک  دوخ  ياهتموکح  دبتـسم و  نارادمامز  ياهمتـس  زا  ناهج  مدرم  ماجنارس ، 
مامت يوزرآ  یتموکح  نینچ  دندرک . يراذـگ  هیاپ  ار  مدرم  رب  مدرم  تموکح  دـندیدرگ و  لیان  يدازآ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهروشک 

دنا و مدرم  تردق ،  ءاشنم  تسا ،  مکاح  یـسارکمد  هک  یعماوج  رد  دش . دـنهاوخ  لیان  نآ  هب  مدرم  همه  دوز  ای  رید  تسا و  ناهج  مدرم 
. دـنروآ ریز  هب  تردـق  یـسرک  رب  ار  صاخـشا  دـنناوت  یم  هک  دـنا  مدرم  تسا ،  نانآ  تسد  رد  نارادـمامز  ماکح و  بصن  لزع و  رایتخا 

ياـهتموکح اـب  ار  نآ  ناوـت  یمن  تسا و  یعیفر  ماـقم  ياراد  یناـسنا  ياهـشزرا  يدازآ و  رظن  زا  مدرم  رب  مدرم  تموـکح  دـیدرت ، نیدـب 
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ییاـهدوبمک زین  نآ  رد  هکلب  تسا ،  هزنم  صیاـقن  بویع و  عیمج  زا  یـسارکمد  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  یلو  دومن  هسیاـقم  يدادبتـسا 
تیرثکا اهدزمان  يزوریپ  راـیعم  دازآ  تموکح  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنرب . یم  جـنر  اـهدوبمک  نآ  زا  اـناد  هدـیمهف و  دارفا  دراد و  دوجو 

رثوـم و شقن  قیـال  هتـسیاش و  دارفا  شنیزگ  رد  هدرکلیـصحت  تیلقا  تاـعالطا  تاـمولعم و  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتـن  نـیا  تـسارآ ، 
هجوت نیناوق ،  عضو  رد  هراومه  دـنا  فـظوم  مدرم ،  ناگدـنیامن  هک  تسا  نیا  دازآ  تموـکح  رگید  صقن  تشاد .  دـهاوخن  یـصاصتخا 

تحلـصم و قفو  رب  تیرثکا  هتـساوخ  دنچ  ره  دنناشوپب ، نوناق  هماج  نانآ  تالیامت  هب  دنراد و  فوطعم  تیرثکا  ياه  هتـساوخ  هب  ار  دوخ 
 ، تسین گنهامه  قبطنم و  نانآ  تداعـس  حالـص و  اـب  اـج  همه  هشیمه و  اـهناسنا  هتـساوخ  هک  میناد  یم  دـشابن . مدرم  تداعـس  ریخ و  هب 
یم زاب  یـشیدنا  تحلـصم  ینیب و  عقاو  زا  دوش ، یم  یتسرپ  يوه  راچد  دریگ ، یم  رارق  دنمورین  زیارغ  ریثات  تحت  درف  دننام  هعماج  یهاگ 

سلجم ناگدـنیامن  رگا  تسا .  راـبنایز  رـضم و  وا  يارب  هک  دوـش  یم  يزیچ  راتـساوخ  دـبای و  یم  شیارگ  فارحنا  یهارمگ و  هب  دـنام ،
دـنیامن و بیوصت  نوناق  تروص  هب  ار  نانآ  ياوران  هتـساوخ  دـنریگ و  رارق  تیرثکا  تحلـصم  فالخ  تالیامت  ریثات  تحت  يراذـگنوناق 

ناربج تارطخ  انایحا  رابنایز و  جیاتن  اب  مدرم  دنک و  یم  زورب  نآ  موش  ضراوع  هک  دـشک  یمن  یلوط  ددرگ  فلکم  نآ  يارجا  هب  تلود 
يارب اجنیا  رد  هدروآ و  راـب  هب  یموش  ضراوع  دراد و  ییاـه  هنومن  برغ  ياـهروشک  رد  نیناوق  لـیبق  نیا  دـندرگ . یم  هجاوم  شریذـپان 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ناگدنونش  عالطا  دیزم 
ددـعتم ياهنابز  هب  هدومن و  هیهت  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  يرتسگداد  تیعبات  ترجاهم و  هرادا  هک  مدرم  تسد  هب  یتموکح  باتک  رخآ  رد 
حالصا دراوم  لصف  رخآ  رد  هک  هدش  زاب  یساسا ))  نوناق  یحالـصا  داوم   )) ناونع تحت  یـصوصخم  لصف  تسا ،  هدش  عیزوت  همجرت و 

زا سپ  لاس  کی  دنب 1 : هدام 18 ، تسا :  هدمآ  نینچ  یلکلا  ياه  هباشون  هرابرد  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدیدرگ  نایب  اکیرمآ  یـساسا  نوناق 
هیلک هدـحتم و  تالایا  زا  اهنآ  رودـص  روشک و  هب  اهنآ  دورو  هلخاد و  رد  هرکـسم  تابورـشم  لـمح  شورف و  دـیلوت و  هداـم  نیا  بیوصت 

. دوب دهاوخ  عونمم  برش  روظنم  هب  تساکیرمآ ،  هدحتم  تالایا  تیمکاح  تحت  هک  ییاهنیمزس  قطانم و 
نیا تاررقم  یـضتقم ،  نیناوق  عضو  هلیـسو  هب  هک  دوش  یم  هداد  رایتخا  اکرتشم  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  زا  کـی  ره  هب  هرگنک و  هب  دنب 2 :

(. 307) دنراذگب ارجا  عقوم  هب  ار  هدام 
رـشق رب  نوناق  نیا  یلو  دوب ، اکیرمآ  تلم  عفن  هب  جراخ  زا  اـهنآ  دورو  عنم  نینچمه  یلکلا و  ياـه  هباـشون  عیزوت  هیهت و  عنم  نوناـق  اـعطق 
نوناق هداـم 18  ناراذـگنوناق ،  هک  دـش  بجوم  نیلکوم  راـشف  ماجنارـس ،  دـندوشگ و  ضارتعا  هب  بل  دـمآ ، نارگ  نراوخبورـشم  عیـسو 

. دنیامن اغلا  هدام 21  بیوصت  اب  ار  یساسا 
 (. 308) دوش یغلم  هلیسو  نیدب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  یساسا  نوناق  هدام 18  دنب 1 : هدام 21 ،

اکیرمآ ناراذـگنوناق  مدرم ،  رب  مدرم  تموکح  ساسا  رب  دومن و  لامیاپ  ار  هعماـج  حالـص  ریخ و  ارگ  تذـل  مدرم  تاـینمت  سفن و  ياوه 
زا یضعب  دنراد . مالعا  عنامالب  ار  يراسگیم  يزاسبورـشم و  دنیامن و  اغلا  ار  یلکلا ))  ياه  هباشون  عیزوت  هیهت و  عنم  نوناق   )) دندش راچان 

نانآ یـسنج  فارحنا  نینچمه  نارـسپ و  نارتخد و  طباور  دح  زا  شیب  يدازآ  مدرم ،  رب  مدرم  تموکح  يانبم  رب  زین  ییاپورا  ياهروشک 
طوقـس و ریـسم  رد  دش و  هدیـشک  قالخا  داسف  هب  ناوج  لسن  گرزب ،  هابتـشا  نیا  رثا  رب  دش و  هتخانـش  یـضمم  زاجم و  نوناق  بجوم  هب 

سرادم رد  دنداد  روتسد  یتح  دندومن و  عضو  ار  درم  نز و  یـسنج  يدازآ  نوناق  دئوس  رد  لبق  لاس  یـس  دودح  رد  تفرگ .  رارق  یهابت 
رومءام ینویسمک  سلجم  فرط  زا  هک  تفرگ  الاب  ردقنآ  داسف  دیدرگ ، راکـشآ  نآ  موش  جیاتن  ات  دوش  ثحب  سیردت و  یـسنج  لئاسم  ، 

رگا ام  هدش و  تیانج  نیا  ثعاب  لبق  لاس  تسیب  نوناق  هک  دنداد  شرازگ  قیقحت  اهتدـم  زا  سپ  دـیامن . یـسررب  ار  اهداسف  نیا  للع  دـش 
(. 309  ) مییامن حالصا  ار  نآ  میرادرب و  نایم  زا  ار  طلغ  نوناق  نیا  دسافم  میناوت  یمن  مینک  راک  مامت  لاس  تسیب 

سفن و ياوه  ریثات  تحت  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  مدرم  نوچ  تسا و  مدرم  هتـساوخ  عبات  دازآ  ياـهروشک  رد  تارارقم  نیناوق و  هکنآ  هجیتن 
اب دراوم  ماـمت  رد  هشیمه و  دازآ  ياـهروشک  رد  هعوضوم  نیناوق  هک  تفگ  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  دـنریگ ، یم  رارق  دوخ  راـبنایز  تـالیامت 
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. دنیامن یم  هئارا  هعماج  هب  ار  شخب  تداعس  حیحص و  هار  تسا و  قبطنم  مدرم  تحلصم 
ایازم هچ  ياراد  شقولخم  هدیرفآ و  هچ  هک  دناد  یم  تسا  هدیرفآ  ار  رشب  هک  دنوادخ  تسا .  یهلا  سدقا  تاذ  مالسا ،  رد  راذگنوناق ، اما 

هطاحا شداسف  حالص و  هب  و  دسانش ، یم  ار  وا  رش  ریخ و  تسا ،  ملاع  دوخ  ناگدیرفآ  راکشآ  ناهنپ و  مامت  هب  وا  تسا .  یتایـصوصخ  و 
رـشب دوخ  میلاعت  اب  دهاوخ  یم  تسا ،  نانآ  تداعـس  هار  هئارا  مدرم و  تیاده  يراذگنوناق  رد  یلاعت  يراب  فدـه  دراد . لماک  یهاگآ  و 

یناسنا و قالخا  هب  دـیامن و  دازآ  تاوهـش  يوه و  یگدـنب  زا  ار  وا  دروایب ، تیلعف  هب  هوق  زا  ار  شا  هتفهن  ياهدادعتـسا  دزاسب و  ناسنا  ار 
دادجا ناردـپ و  موسر  بادآ و  هن  یهلا  يراذـگنوناق  رد  دـیاشگب . شیور  هب  ار  لماکت  یلاعت و  هار  دـنادرگ و  شفلختم  گرزب  يایاجس 

ياهشهاوخ يوه و  هن  و  دروآ ، یم  دوجو  هب  یلوحت  نوناق  عیرـشت  رد  وگروز  رـسدوخ و  دارفا  هنادبتـسم  تامیمـصت  هن  دراد ، يرثا  مدرم 
روظنم هب  تمکح و  ساسا  رب  میکح  راگدرورپ  یعیرـشت  تاررقم  دراذگب . يرثا  یهلا  يراذگنوناق  رد  دـناوت  یم  هعماج  تیرثکا  یناسفن 

دـنک و هئارا  نانآ  هب  ار  لطاب  قح و  هار  دـیامن ، تیادـه  ار  مدرم  ینید ،  تاررقم  نیناوق و  عضو  اب  دـهاوخ  یم  ادـخ  تسا .  تجح  مامتا 
شخب و تداعـس  تیعقاو  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دزاس . مهارف  تاـهج  عیمج  زا  ار  ناـشلماکت  یلاـعت و  تاـبجوم 

عماج هاتوک و  یترابع  اب  تسا  مهف  لباق  مدرم  مامت  يارب  هک  یحضاو  حیرشت  نمض  تسا  هتفهن  مالـسا  يراذگنوناق  رد  هک  ار  زاس  ناسنا 
 : تسا هدومرف  نایب 

الا هحرتقیو  ضیرملا  هیهتشی  امیف  هب ال  هریبدت  بیبطلا و  هملعی  امیف  یضرملا  حالصف  بیبطلاک  نیملاعلا  بر  یـضرملاک و  متنا  هللا  دابع  ای 
(310  ) نیزئافلا نم  ونوکت  هرما  اوملسف هللا 

نآ رد  نارامیب  حالـص  ریخ و  بیبط ،  دننام  نایملاع  راگدرورپ  دینارامیب و  دـننامه  امـش  ادـخ ! ناگدـنب  يا   : تسا هدومرف  یمارگ  لوسر 
زوریپ دیشاب و  ناگتفای  تاجن  هورگ  زا  ات  دیوش  یهلا  رما  میلـست  دیامن ، یم  باختنا  دوخ  يارب  ار  نآ  دراد و  لیم  ضیرم  هک  تسا  يزیچ 

. دیدرگ
نیا رد  تسا .  ینید  میلاعت  رد  یلاعت  يراب  يراذگنوناق  دازآ و  ياهروشک  رد  مدرم  ناگدنیامن  يراذگنوناق  توافت  رگنشور  تیاور  نیا 

رایتخا رد  رامیب  زیهرپ  اذغ و  اود و  يزیر  همانرب  رگا  تسا .  هدش  هداد  رارق  ضیرم  تالیامت  لباقم  رد  بیبط  یشیدنا  تحلـصم  ثیدح ، 
هچ دوخ ، هناملاع  ياهروتـسد  همه  رد  بیبط  اریز  تسا  رامیب  نتفای  تاجن  دوبهب و  نآ  هجیتن  دـشاب  هتفرگ  رارق  رگن  هدـنیآ  ملاـع و  بیبط 
یم عنم  دشاب  رضم  وا  يارب  هک  يا  هویم  اذغ و  عون  ره  زا  ار  وا  دراد و  هجوت  وا  تمالس  رامیب و  تحلصم  هب  تبثم  هچ  یفنم و  ياهروتسد 
قبط ار  نآ  دهاوخب  دریگ و  تسد  رد  دوخ  ار  زیهرپ  لمع و  همانرب  رامیب ، رگا  دشاب . لیام  بغار و  اهنآ  هب  ضیرم  عبط  هک  دنچ  ره  دیامن 

، درادـن یهاگآ  شیوخ  جازم  داسف  حالـص و  زا  دسانـش ، یمن  ار  ضرم  وا  اریز  دوب ، دـهاوخ  یفنم  راک  هجیتن  دـیامن ، حرط  شیوخ  لـیم 
نآ رثا  رب  دنک و  یمن  زیهرپ  رـضم  ياه  یندیـشون  اه و  یندروخ  زا  دور ، یم  نتـشیوخ  ینورد  تالیامت  سفن و  ياوه  یپ  زا  هنارـسدوخ 

ناگدـیزگ سلجم  ناگدـنیامن  مدرم ،  رب  مدرم  تموکح  رد  دـش  هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب  دـبای . یم  همادا  دوش و  یم  دـیدشت  ضرم 
راکفا راشف  رثا  رب  راذگنوناق  اما  دشاب  نانآ  تداعـس  حالـص و  فلاخم  مدرم  هتـساوخ  دـیاب  دنتـسه ، دوخ  نیلکوم  تایونم  يرجم  مدرم و 
تسا میکح  دنوادخ  راذگنوناق ، ینید ،  میلاعت  رد  دنیامن . بیوصت  ار  تیرثکا  هتساوخ  دننک و  یشوپ  مشچ  تحلصم  زا  دنراچان  یمومع 
ناـنآ یناـسفن  ياهـشهاوخ  دنتـسه و  وا  ناگدـنب  همه  هک  يراـگدرورپ  تسا ،  ناـنآ  یعقاو  کـلام  مدرم و  راگدـیرفآ  هـک  يدـنوادخ  ، 

زا ار  تیادـه  دوش ،، ماـمت  مدرم  رب  تجح  هک  تسا  نآ  یعیرـشت  نیناوق  عضو  رد  یهلا  تیاـنع  درادـن . وا  سدـقا  تاذ  رد  يرثا  نیرتمک 
نیا رد  هکنآ  يارب  دنروآ و  مهارف  ار  شیوخ  یلاعت  تابجوم  نآ  ندومیپ  اب  دنـشانشب و  ار  يراگتـسر  حالـص و  هار  دنهد ، زیمت  یهارمگ 

ياوه قفاوم  هک  ار  یتذل  یبایماک و  مسق  ره  راذـگنوناق ، دـننک  یط  تمالـس  هب  ار  ریـسم  دـنوشن و  هجاوم  هدـننک  فرحنم  عناوم  اب  ریـسم 
هدومرف دیکات  انمـض  تسا و  هتـشاد  رذحرب  ادج  تالیامت  نآ  عانقا  زا  ار  نانآ  هدومن و  میـسرت  دـشاب  تداعـس  حالـص و  فلاخم  سفن و 

. دنیامنن رظن  راهظا  روتسد ، نآ  لباقم  رد  دینک و  لمع  هدش  هداد  روتسد  هک  هچنآ  هب  هک  تسا 
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(311  ) کحلصیام ینملعت  الو  کترما  امیف  ینعطا  مدآ  نبای  لجوزع  هللا  لاق  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
امنم مالعا  نم  هب  دوش  یم  تتداعس  هیام  دنک و  یم  حالصا  ار  وت  هک  يزیچ  امن و  تعاطا  ما  هدرک  رما  وت  هب  هک  ار  هچنآ  مدآ !  دنزرف  يا 

 . تسا ربخاب  هاگآ و  تساهناسنا  یتخبدب  یتخبشوخ و  هیام  هچنآ  هب  دنوادخ  هک 
راوگان و ياهوراد  ندروخ  هب  رامیب  هک  تسا  نآ  مزلتسم  بیبط  زیمآ  تحلـصم  شخب و  تمالـس  ياهروتـسد  نتـسب  راک  هب  هک  روطنامه 

زیهرپ دوش  یم  ضرم  دـیدشت  بجوم  تسا و  رـضم  وا  يارب  هک  اراوگ  عوبطم و  ياه  هویم  اهاذـغ و  ندروخ  زا  دـهد و  رد  نت  عوبطمریغ 
يارب ار  نتشیوخ  یفرط  زا  فلکم  صخش  هک  تسا  نآ  مزلتسم  یلاعت  يراب  زاس  ناسنا  زیمآ و  تحلـصم  میلاعت  زا  تعاطا  نینچمه  دیامن 

دودـحم ار  دوخ  سفن  ياوه  رگید  فرط  زا  دـنک و  لمع  ار  اهنآ  دـیامن و  ایهم  ینید  فیلاکت  ضیارف و  ماـجنا  تقـشم  تمحز و  لـمحت 
. دیامن يراددوخ  هتخانش  هانگ  ار  اهنآ  راذگنوناق  اما  تسا  یناسفن  تاوهش  قفاوم  یناویح و  عبط  عوبطم  هک  یلامعا  زا  دنک و 

یترابع اب  ترـضح  نآ  دوخ  نآ ،  لـیذ  رد  هدومن و  تیاور  دوخ  بطخ  زا  یکی  نمـض  یمارگ  لوسر  زا  یثیدـح  هراـب  نیا  رد  ع )  ) یلع
 . تسا هداد  حیضوت  ار  ربمیپ  ثیدح  هاتوک 

یش ء هللا  هعاط  نم  ام  هنا  اولمعا  و  تاوهشلاب .  تفح  رانلا  نا  هراکملاب و  تفح  هنجلا  نا  لوقی :  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناف 
(312  ) هوهش یف  یتای  الا  یش ء  هللا  هیصعم  نم  امو  هرک  یف  یتای  الا 

ار خزود  درگ  رگا  تسین ،  یمدآ  عبط  دـنیاشوخ  هک  تسا  ییاـهراک  تاـمیالمان و  هب  فوفحم  نادواـج  تشهب  هدومرف :  یمارگ  لوـسر 
اب رگم  دوش  یمن  تعاطا  یهلا  رماوا  زا  کیچیه  هدومرف :  ترضح  نآ  دوخ  سپس  تسا .  هدومن  هطاحا  ینارماک  ذیاذل  یناویح و  تاوهش 

 . توهش يدونشخ و  عبط و  لیم  تبعز و  اب  رگم  دریذپ  یمن  ماجنا  یلاعت  يراب  یصاعم  زا  کیچیه  یلیم و  یب  عبط و  تهارک 
، دناطرش دیق و  یب  قلطم و  يدازآ  بلاط  شیوخ  تالیامت  عانقا  ذیاذل و  بلج  رد  روعش  یب  روک و  زیارغ  شـشک  یناویح و  عبط  هب  مدرم 
 ، يزاس ناسنا  همانرب  رد  یهلا  نییآ  اما  دـندرگ  رادروخرب  ذـیاذل  زا  دـنیامن و  عانقا  دـنراد  لـیم  هک  روطنآ  ار  دوخ  تاوهـش  دـنهاوخ  یم 

رذحرب تحلـصم  فالخ  رابنایز و  ياه  یبایماک  زا  ار  مدرم  هتخاس و  دودـحم  ار  تاوهـش  لامعا  یهاوختذـل و  هدومن و  لیدـعت  ار  زیارغ 
زا يرتدایز  دارفا  دنک ، یم  هبلغ  تحلصم  رب  تعیبط  شیب ،  مک و  دراوم ، بلغا  ینطاب  ياهشکمشک  ینورد و  داضت  نیا  رد  تسا .  هتشاد 

دنا و قح  ترـضح  لماک  عیطم  يدودعم  هدع  دـننز و  یم  زاب  رـس  یلاعت  يراب  ترـضح  تعاطا  زا  دـنور و  یم  دوخ  تاینمت  ياضرا  یپ 
. دندنب یم  راک  هب  ینعم  مامت  هب  ار  ادخ  نید 

: دیدرگ نشور  دوب  هدرک  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  اعد  ماقم  رد  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالک  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
حلاص يدهب  ینغتم  و 

زا یـشان  تاررقم  هب  یکتم  هک  یتیادـه  اـمرف ، رادروخرب  دـشاب  يربم  یبیع  صقن و  ره  زا  هتـسیاش و  حـلاص و  هک  یتیادـه  زا  ارم  اـهلاراب 
موسر بادآ و  زا  رتخد  نادازون  ندرک  روگ  هب  هدنز  لثم  ییاوران  لامعا  اریز  درادن ، لماک  تیحالـص  یگتـسیاش و  تسا  موسر  بادآ و 
عـضو رد  دبتـسم  صخـش  اریز  تسین  هتـسیاش  حیحـص و  ییامنهار  دشاب  يدادبتـسا  تاررقم  هب  یکتم  هک  یتیادـه  تسا .  هدوب  تیلهاج 

ار اهناسنا  تداعس  زین  دازآ  ياهروشک  رد  هعوضوم  نیناوق  تاررقم و  مدرم .  تداعس  حالص و  هب  هن  دشیدنا  یم  دوخ  عفانم  هب  تاررقم ، 
سفن ياوه  زا  تسا  مدرم  هتساوخ  هک  نیناوق  زا  یضعب  اریز  دنک  یمن  نیمءات  تاهج  زا  یـضعب  زا  اریز  دنک  یمن  نیمءات  تاهج  عیمج  زا 

مامت دـناوت  یم  یتیادـه  طقف  تسا .  رـضم  رابنایز و  یمدآ  لـماکت  یلاـعت و  يارب  زین  نآ  دریگ و  یم  همـشچرس  ناـنآ  رـضم  تـالیامت  و 
سدقم تاذ  نآ  هچ  دشاب . یهلا  سدقا  تاذ  شراذگنوناق  هک  ددرگ  رجنم  یقیقح  حالص  یعقاو و  تداعـس  هب  دریگب و  رظن  رد  ار  تاهج 

هک دـنوادخ  تسین .  نآ  نیا و  تالیامت  يوه و  ریثات  تحت  دـناد و  یم  ار  یمدآ  تحلـصم  مامت  تسا و  فقاو  ناسنا  تـالیامت  ماـمت  هب 
ع)  ) داجـس ماـما  هک  نآرق  تیادـه  دـیامن . یم  هـئارا  مدرم  هـب  ار  حـلاص  تیادـه  تـسا و  حـلاصم  عـیمج  هجوـتم  دـنک  یم  نوناـق  عـضو 

 . تسا هتخاس  ناشنرطاخ  ار  مظعم  یبن  تیاده  نآرق و  تیاده  ندوب  حلاص  یصاخ  تاملک  اب  دنوادخ  دراد و  تساوخرد 
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: دیامرف یم  اج  کی  رد 
(313  ) موقا یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا 

. دیامن یم  ییامنهار  تیاده و  ساسا ،  نیرتمکحم  نیناوق و  نیرتراوتسا  هب  ار  مدرم  سدقم  باتک  نیا 
 : تسا هدومرف  رگید  ياج  رد 

(314  ) قحلا نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه 
یلاعت و هیام  تحلـصم و  لقع و  قفو  رب  شترارقم  هک  ینید  ینعی  هداتـسرف ،  قح  نید  هئارا  مدرم و  تیاده  يارب  ار  دوخ  ربمغیپ  دنوادخ 

لامک هار  شـشوک  یعـس و  اب  دنک و  هدهاجم  لوا  هجرد  رد  دیاب  حلاص  تیاده  هب  لین  يارب  لدرادیب  هاگآ و  ناسنا  تساهناسنا .  لماکت 
مدـق نآ  رد  تخانـش  ار  تداعـس  حالـص و  هار  هکنآ  زا  سپ  ددرگ . فـقاو  هار  نآ  ندوـمیپ  رد  شیوـخ  فیاـظو  هب  دسانـشب و  ار  دوـخ 
یلاعت هاوخ و  تداعـس  ناسنا  نینچ  هتبلا  دیامن . زارحا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لامک  جرادم  دیامیپب و  ار  نآ  تیدج  ياهتنم  اب  دراذگب و 

تیدـج و لاـمک  اـب  ار  نآ  دـیوگ و  یمن  كرت  ار  تیادـه  میقتـسم  طارـص  دـهد و  یمن  تسد  زا  هتفاـی  هـک  ار  یلاـمک  هار  زگره  بـلط 
. ددرگ یم  لیان  گرزب  تیقفوم  ییاهن و  يزوریپ  هب  هار  نآ  ندومیپ  اب  ماجنارـس  دنک و  یمن  لیدبت  يرگد  هار  اب  دـیامیپ و  یم  تماقتـسا 

 : تسا هدومرف  هورگ  نیا  هرابرد  فیرش  نآرق  رد 
(315  ) نونزحی مه  الو  مهیلع  فوخالف  اوماقتسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا 

دهاوخن یهودنا  میب و  چیه  نانآ  رب  دندنام  رادـیاپ  تباث و  نخـس  نیا  رب  تسا و  دـنوادخ  ام  یقیقح  کلام  راگدـیرفآ و  دـنتفگ : هکنانآ 
. دوب

(316  ) مقتسا مث  هللا  یبر  لق  لاق :  ینصوا ،  هللا  لوسر  ای  تلق  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
یهلا سدـقا  تاذ  نم  کـلام  وگب  دومرف : دـییامنب . یـشرافس  هیـصوت و  نم  هب  مدرک  ضرع  مرکا  لوسر  هب  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

 . نک تماقتسا  يرادیاپ و  هتفگ  نیا  یپ  زا  تسا و 
كاپ و هدیقع  دنتفای و  تسد  یهلا  كاپ  حلاص و  تیادـه  هب  دـندومن و  تباجتـسا  ار  یمارگ  لوسر  توعد  مالـسا  ردـص  رد  هک  یناسک 

يرادـیاپ تماقتـسا و  وترپ  رد  دـندیدرگ و  لـیان  گرزب  يزوریپ  هب  ماجنارـس  دـندومنن  ضیوعت  فارحنا  كرـش و  هب  ار  شیوخ  سدـقم 
. دندروآ مهارف  ار  نانآ  تداعس  يراگتسر و  تابجوم  دنتخاس و  هجوتم  مالسا  شخب  تایح  میلاعت  هب  ار  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  نتشیوخ 

و اَهْنَع ، ُغیِزَأ  اَل  ٍّقَح  ِۀَقیِرَط  َو  - 15

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ضرع یلاعت  يراب  هاگـشیپ  هب  ع )  ) ماما تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  دـنوادخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمـسق  نیا 

 . میارگن فارحنا  هب  میوگن و  كرت  ار  نآ  زگره  هک  امرف  دیفتسم  دنم و  هرهب  قح  هار  زا  نانچنآ  ارم  اهلاراب ! دنک : یم 
هدش هدرب  مان  نآ  زا  ررکم  تایاور ،  تایآ و  رد  هک  تسا  یمیقتسم  طارـص  نامه  هدمآ ،  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياعد  رد  هک  قح  هار 

نآ زا  يوامــس  یــضرا و  تادوـجوم  ماـمت  هـک  یلاـعت  يراـب  ینیوـکت  تیادـه  هخاـش  یکی  دراد : هخاـش  ود  میقتــسم  طارــص  تـسا . 
هک ینیوکت  تیاده  تسا .  هدش  هداتسرف  اهناسنا  يارب  یهلا  ناربمیپ  طسوت  هک  دنوادخ  یعیرـشت  تیاده  هخاش  رگید  نآ  و  دنرادروخرب ،

یکی نمض  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  تساهنآ و  همه  لماکت  یلاعت و  هار  دوش  یم  ارجا  ربج  هب  تسا و  تادوجوم  عیمج  میقتـسم  طارص 
 : تسا هدومرف  هدومن و  رکذ  ار  ناگدنبنج  ینیوکت  تیاده  تایآ ،  زا 
(317  ) میقتسم طارص  یلع  یبر  نا  اهتیصانب . ذخآوه  الا  هباد  نم  ام 

رد دـنوادخ  تسا و  بلاغ  رهاق و  نآ  رب  تسا و  نآ  رایتخا  بحاـص  کـلام و  اـناوت  هدـننیرفآ  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدـنبنج  ناویح  چـیه 
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 . تسین وا  سدقا  تاذ  همانرب  رد  یفارحنا  جاجوعا و  نیرتمک  تسا و  میقتسم  طارص  رب  اهنآ  روما  هرادا  ریبدت و 
یلاعت يراب  هنامیکح  تیـشم  هب  رـشب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  نانآ  لماکت  یلاعت و  هار  ناـیمدآ و  میقتـسم  طارـص  زین  یعیرـشت  تیادـه 

 : تسا دازآ  یهلا  نییآ  در  لوبق و  رد  هدش و  هدیرفآ  راتخم 
(318) رفکیلف ءاش  نم  نمویلف و  ءاش  نمف 

. دبای شیارگ  رفیک  هب  دنک و  ضارعا  نآ  زا  دهاوخ  یم  هک  ره  دروایب و  نامیا  وا  هب  دنک و  تباجا  ار  ربمیپ  توعد  دهاوخ  یم  هک  ره 
مدرم هب  تسا  میقتسم  طارـص  هک  ار  یلاعت  يراب  نییآ  دنک ، غالبا  دوخ  موق  هب  ار  قح  نید  هک  دوب  نآ  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  تیرومءام 

. دنروآ مهارف  ار  شیوخ  تداعس  يراگتسر و  تابجوم  دننک و  يوریپ  شهار  زا  هک  دهاوخب  نانآ  زا  دیامن و  هئارا 
(319  ) هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتت  الو  هوعبتاف  امیقتسم  یطارص  اذه  نا  و 

قح و هار  زا  ندـنام  زاـب  یگدـنکارپ و  شا  هجیتـن  هک  دیـشابن  لـطاب  ياـههار  وریپ  دـینک و  تیعبت  نآ  زا  تسا ،  نم  میقتـسم  طارـص  نیا 
 . تسا تقیقح 

رماوا طرـش  دیق و  یب  عیطم  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  دـیآ  شیپ  لا  ؤس  نیا  ناگدنونـش  زا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم 
هک دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد رد  روطچ  دیامیپ ، یم  ار  میقتـسم  طارـص  قح و  هار  هراومه  تسا و  یهلا 

زامن راب  نیدنچ  زور  هنابـش  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مامت  هک  تسا  نآ  رتمهم  لا  ؤس  نیا  زا  امندنم . هرهب  عتمتم و  قح  هار  زا  ارم 
: دنتفگ یم  ررکم  دمح  هروس  نمض  رد  دندناوخ و  یم  بحتسم  بجاو و 

(320  ) میقتسملا طارصلا  اندها 
. امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ !

زا یضعب  رد  شـسرپ  نیا  خساپ  دنتـشاد ؟ تساوخرد  ار  نآ  یهلا  هاگـشیپ  زا  هک  دندوبن  میقتـسم  طارـص  قح و  هار  رد  نیرهاط  همئا  رگم 
یمارگ ناردـپ  ابآ و  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دوش . یم  رکذ  تیاور  ود  بلطم  ندـش  نشور  يارب  اـجنیا  رد  و  تسا ،  هدـمآ  تاـیاور 

: دومرف هک  تسا  هدومن  ثیدح  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  زا  دوخ ،
لبقتـسم یف  کلذـک  کعیطن  یتح  انمایا  یـضم  امیف  كاـنعطا  هب  يذـلا  کـقیفوت  اـنل  مدا  لاـق :  میقتـسملا ))  طارـصلا  اندـها   )) هلوق یف 

(321) انلامعا
هتشذگ مایا  رد  ارت  نآ  وترپ  رد  هک  یقیفوت  هک  رادب  مادتسم  ام  يارب  ار  دوخ  قیفوت  اهلاراب ! دومرف : میقتسملا ))  طارصلا  اندها   )) يانعم رد 

 . میشاب ربنامرف  عیطم و  ارت  زین  نامرمع  هدنیآ  رد  قیفوت  نامه  اب  میدومن  تعاطا 
 ، میقتـسملا طارـص  یلا  اندشرا  لوقی :  لاق ،  میقتـسملا ))  طارـصلا  اندـها   )) لجوزع هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  لاق 

(322  ) کلهنف انئارآب  انوا  بطعنف  انءاوها  عبتن  نا  نم  عناملاو  کنید ،  یلا  غلبملاو  کتبحم ،  یلا  يدوملا  قیرطلا  موزلل  اندشرا 
هب رجنم  هک  هد  رارق  یهار  مزالم  ار  ام  امن ، تیادـه  میقتـسم ،  طارـص  هب  ار  ام  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  هدـنیوگ  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما 
هب ای  میوش  بذـعم  مینک و  يوریپ  نامـسفن  ياوه  زا  هک  تسا  نآ  عناـم  و  دـیامن ، یم  غـالبا  اـم  هب  ارت  نید  دوش ، یم  وت  یتسود  تبحم و 

 . میدرگ كاله  هابت و  مییامن و  لمع  دوخ  يءار 
تساوخرد ادخ  هاگشیپ  زا  هزور  همه  دنا  میقتسم  طارص  رد  هکنآ  اب  نامیا  اب  دارفا  دوش . یم  نشور  شسرپ  نآ  خساپ  تیاور ،  ود  نیا  زا 

تیانع اب  هتشذگ  رد  هک  روطنامه  ینعی  رادب ، مادتسم  ام  هب  تبسن  ار  دوخ  قیفوت  امرف و  تیاده  میقتسم  هار  هب  ار  ام  اهلاراب ! هک :  دنک  یم 
عطقنم ام  زا  زگره  تضیف  میـشاب و  دـنم  هرهب  تتیاـمح  زین  هدـنیآ  رد  هک  رادـب  ناـمقفوم  نینچمه  میدومیپ  ار  تیادـه  طارـص  وت  يونعم 

. دوشن
قرب هاـگورین  هب  دـنمزاین  دوـش  نشور  هکنآ  يارب  پمـال  تسا .  عـقومب  اـجنیا  رد  یلثم  رکذ  ددرگ  نشور  رتـهب  هچ  ره  بلطم  هکنآ  يارب 
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شجایتحا دـش  نشور  یتقو  هک  تسین  ینعم  نادـب  زاین  نیا  یلو  دوش ، نشور  اـت  دـنک  تفاـیرد  قرب  يورین  هناـخراک  نآ  زا  دـیاب  تسا ، 
دیاب دنامب  نشور  هکنآ  يارب  تسا و  دیدج  قرب  يورین  دنمزاین  هظحل  ره  ندنام ،  نشور  ندش و  نشور  يارب  پمال  هکلب  دبای ، یم  نایاپ 
ورهر یلاعت  يراب  تیاده  رون  اب  یمدآ  دوش . یم  شوماخ  پمال  دـسرن  قرب  هظحل  کی  رگا  دـسرب و  وا  هب  ماودـلا ،  یلع  هاگورین ،  ضیف 

دوش و یم  مورحم  میقتسم ،  طارص  تیاده  زا  ناسنا  ددرگ  عطقنم  ضیف  نیا  رگا  دبای و  ماود  دیاب  رون  نیا  یلو  دوش ، یم  میقتسم  طارص 
هک دـهاوخب  ادـخ  زا  هظحل  ره  دـیاب  رما  قیاقد  هب  هجوتم  نامیا و  اب  ناسنا  نیاربانب  ددرگ . راپـسهر  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب  دـناوت  یمن 

. دسرب دوخ  قیال  لامک  هب  ات  دیامیپب  ار  میقتسم  طارص  نانچمه  دناوتب  ات  دریگنرب  يو  زا  ار  شتیانع  دنکن و  عطق  وا  زا  ار  شضیف 
يانعم هب  دیاب  ار  میقتسملا ))  طارصلا  اندها  ، )) ریسفت نیا  هب  هجوت  اب  هدش و  ریسفت  يرگید  يانعم  هب  میقتسم ))  طارص   )) تیاور کی  رد 

. دومن نایب  نآ  بسانتم 
(323) رانلا هنجلا و  نیب  دودمملا  رسجلا  و  ریخ ، لک  یلا  میقتسملا  قیرطلا  یه  هیناسنالا  هروصلا  نا  لاق :  مالسلا ،  هیلع  قداصلا  نع  يور 

یناسنا تروص  نامه  تسا و  یبوخ  ریخ و  ره  هب  لین  يارب  میقتـسم  هار  نامه  تیناـسنا ،  تروص  هک :  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
 . خزود تشهب و  نیب  هدش  هدیشک  تسا  یلپ 

عیسو تمحر  تیامح و  زا  ارم  اهلاراب ! هک :  تسا  نیا  شدوصقم  میقتـسملا ))  طارـصلا  اندها  : )) دیوگ یم  هک  یـسک  ع )  ) قداص ماما  زا 
يوخ قلخ و  هب  موشن و  فرحنم  تیناـسنا  قیرط  زا  دـشاب و  یناـسنا  مقـالخا  ملاـمعا و  هراومه ،  هک  رادـب  مقفوم  اـمرف و  رادروخرب  دوخ 

اب مریگب .  دوخ  هب  ناگدـنرد  تاناویح و  راـسخر  دورب و  مفک  زا  یناـسنا  تروص  شیارگ  نآ  رثا  رب  هک  میارگن ،  ناگدـنرد  تاـناویح و 
دوخ نیب  عقاو  مشچ  اب  یهلا  يایلوا  دنرایـسب و  ناهج  نیا  رد  اـمن  ناـسنا  ناگدـنرد  تاـناویح و  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدـح  نیا  هب  هجوت 

. دننیبب یناسناریغ  هرهچ  اب  ار  اهنآ  زین  نارگد  هک  دنهد  یم  هزاجا  یهاگ  دننک و  یم  هدهاشم  ار  نانآ 
اهنیا ددع  ترظن  هب  دیـسرپ  يرهز  زا  ترـضح  دندوب . هدـمآ  درگ  يرایـسب  مدرم  تافرع ،  رد  دوب . هدـش  فرـشم  هکم  هب  ع)  ) داجـس ماما 

: دومرف ع )  ) ماما دنا . هدمآ  جح  هضیرف  يادا  يارب  همه  نیا  تفگ :  دز و  سدح  ار  يدایز  ددع  وا  تسا .  ردقچ 
 ! جیجحلا لقا  جیجضلا و  رثکا  ام  يرهز !  ای 

 : هدومرف ترضح  دمآ . تفگش  هب  ماما  نخس  زا  يرهز  مک !  هدننک  جح  تسا و  دایز  دایرف  وهایه و  ردقچ 
مهلک قلخلا  کئلوا  تیءارف  يرهزلا :  لاق  سانلا .  یلا  رظنف  رظنا . لاق :  مث  ههجو .  هدیب  حـسمف  هیلا .  هانداف  کهجو .  یلا  ندا  يرهز !  ای 

(324) الیلق الا  هدرق 
 ، نک هاگن  دومرف : سپـس  دیـشک ، شتروص  هب  یتسد  ع )  ) ماما دروآ . کیدزن  رواـیب . نم  کـیدزن  ار  تتروص  دومرف : يرهز  هب  ع )  ) ماـما

. ار نانآ  زا  یلیلق  هدع  رگم  مدید  نومیم  تروص  هب  ار  مدرم  دیوگ : یم  دنکفا ، رظن  مدرم  هب  يرهز 
مالـسا و قالخا  دقاف  اما  دندومیپ  یم  ار  مالـسا  میقتـسم  طارـص  دنتـشاد و  رارق  نیملـسم  فص  رد  رهاظب  دندوب  تافرع  رد  هک  هدـع  نیا 

تخاس نیب  عقاو  ار  يرهز  مشچ  دز و  بقع  ار  تعیبط  هدرپ  ماما ،  هک  یعقوم  دنتشادن . یناسنا  تروص  ور  نیا  زا  دندوب ، یناسنا  يایاجس 
طارـصلا اندـها   )) يانعم ع )   ) قداص ماـما  تیاور  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  دـش . دوهـشم  ناـنآ  یعقاو  لکـش  دـیدرگ و  راکـشآ  رما  تقیقح 

دجاو هک  رادـب  قفوم  ار  ام  اـهلاراب ! دـنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  ار  تسار  هار  هک  یناـسک  يارب  میقتـسملا )) 
رد و  میریمب ،  ناسنا  مینک ،  تسیز  ناسنا  میشاب ،  ناسنا  ایند  رد  هک  امرف  تیاده  نانچنآ  ار  ام  میوش ،  یناسنا  يایاجس  یمالسا و  قالخا 

 . میدرگ روشحم  تسوت  میقتسم  طارص  هک  ناسنا  تروص  هب  تمایق 
نآ زا  ندشن  فرحنم  رگید  نآ  و  قح ،  هار  زا  يدنم  هرهب  یکی  تسا :  تمسق  ود  يواح  زورما ، ینارنخس  عوضوم  ع )  ) داجـس ماما  مالک 

: دنک یم  ضرع  اعد  نتم  رد  ع )  ) ماما هار . 
تـسد زا  ار  دوخ  تماقتـسا  میوگن و  كرت  زگره  ار  نآ  هک  يا  هنوگب  امرف  دـنم  هرهب  قح  هار  زا  ارم  اـهلاراب ! اـهنع : غیزا  ـال  قح  هقیرط  و 
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 . مهدن
يارب يا  هزادنا  ات  میقتسم  طارـص  قح و  قیرط  زا  يدنم  هرهب  تساوخرد  هرابرد  ع )  ) داجـس ماما  مالک  لوا  تمـسق  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 

(: ع  ) ماما مالک  مود  تمسق  کنیا  دش و  نشور  مرتحم  ناگدنونش 
: دیوگ یم  تادرفم  رد  بغار 

(325  ) هماقتسالا نع  لیملا  غیزلا 
طارـص تخانـش  دـبای . شیارگ  فارحنا  هب  دوـش و  لـیامتم  پچ  اـی  تسار  هب  میقتـسم  هار  رد  یمدآ  هک  تسا  نـیا  زا  تراـبع  غـیز ))  ))

يارب يراگتـسر  تداعـس و  رگید . بلطم  تاـبث ،  تماقتـسا و  اـب  قح  هار  ندومیپ  تسا و  بلطم  کـی  لـطاب  زا  قـح  هار  زیمت  میقتـسم و 
فرط زا  دنراد و  لوذبم  ار  مزال  یعس  دننک و  هدهاجم  قح  هار  نتخانـش  يارب  یفرط  زا  دنیامن ، تیاعر  ار  تهج  ود  ره  هک  تسا  یناسک 

لقع يورین  زا  دیاب  قح  هار  تخانـش  يارب  دـنیامن . یط  ار  نآ  تماقتـسا  يرادـیاپ و  اب  دـیوشن و  ددرم  لدود و  قح  هار  ندومیپ  رد  رگید 
هب لین  هار  دس  ینیب و  عقاو  باجح  هک  ار  یلماوع  رگید  و  يزاورپ ،  دنلب  یهاوخدوخ و  و  بلصت ،  بصعت و  دانع ، جاجل و  درک ، هدافتسا 

تالکشم بئاصم و  يایهم  ار  دوخ  دیاب  میقتـسم  طارـص  ندومیپ  يارب  تفر .  تقیقح  كرد  یپ  زا  هنادازآ  تفگ و  كرت  تسا  تداعس 
نیا دـجاو  هک  یناسک  داد . همادا  قح  هار  هب  يرابدرب  ربص و  اب  دـش و  لمحتم  دوش  یم  ریگنماد  هار  نیا  رد  هک  ییاهتقـشم  اهجنر و  دومن ،
یم تداعـس  حالـص و  هب  زین  ار  نارگد  دنـسر و  یم  يراگتـسرب  ناشدوخ  ماجنارـس  دـنراد  یمرب  مدـق  قح  هار  رد  دـنا و  تافـص  ایازم و 

ات دندش  یم  بایفرش  شروضح  دنتفای  یم  یهاگآ  یمارگ  لوسر  توعد  زا  یتقو  ضرغ  یب  لدکاپ و  يدارفا  مالـسا ،  ردص  رد  دنناسر .
شترضح تعاطا  هب  دنروایب و  نامیا  دندش  عناق  دنتفای و  عقاو  قفو  رب  ار  نآ  رگا  دنجنسب ، دوخ  لقع  اب  دندونشب و  ار  ترضح  نآ  نانخس 

یم هاگآ  يداع  دارفا  زا  یـضعب  مالـسا  زا  یتقو  دندوب  تحاران  نیگمـشخ و  رایـسب  ترـضح  نآ  توعد  زا  هک  نیکرـشم  دنرامگ . تمه 
یتسرپ تب  هب  هرابود  اـت  دـندومن  یم  شرازآ  رجز و  تدـشب  دـنداد و  یم  هجنکـش  مدرم  مشچ  لـباقم  ار  وا  نارگد  باـعرا  يارب  دـندش 

كرت ار  دوخ  هدیقع  ءاذیا ، هجنکش و  زا  دندوب  هتفای  ار  قح  هار  هک  یعقاو  ناناملـسم  نآ  یلو  دیامن . لابند  ار  دوخ  یلبق  هدیقع  ددرگرب و 
هک يدارفا  هلمج  زا  دنداد . یم  همادا  دوخ  هارب  تابث  يرادیاپ و  اب  نانچمه  دندش و  یمن  لزلزتم  میقتسم  طارص  ندومیپ  رد  دنتفگ و  یمن 

يدرم وا  تسا .  حایر  نب  لالب  دیـشکن  تسد  دوخ  نامیا  هدیقع و  زا  تفرگ و  رارق  تخـس  رازآ  هجنکـش و  دروم  ندش  ناملـسم  مرج  هب 
دومرف و لوحم  يو  هب  ار  تقو  مـالعا  نتفگ و  ناذا  یمارگ ،  لوسر  دیـسر  يزوریپ  هب  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  مدـق و  تباـث  ناـمیا و  اـب  دوب 
 ، فلخ نب  هیما  دوب . لالب  تاراختفا  زا  بصنم  نیا  دـندومن و  یم  تعامج  هماقا  دـندمآ و  یم  دجـسم  هب  لـالب  يادـص  ندینـش  اـب  مدرم 

. دندروآ یم  ار  لالب  داد  یم  روتسد  اوه  یمرگ  تدش  زور و  همین  رد  تشاد .  هدهع  هب  ار  لالب  هجنکش 
رفکت وا  تومت  یتح  اذـکه  لازت  ال  هللاو ،  ال  هل :  لوقی  مث  هردـص  یلع  عضوتف  همیظعلا  هرخـصلاب  رماـی  مث  هکم  ءاـحطب  یف  هرهظ  هحرطیف 

(326 (() دحا دحا   )) ءالبلا کلذ  یف  وه  لوقیف و  يزعلاو .  تاللا  دبعت  دمحمب و 
اب هاـگنآ  دـنهد ، رارق  شا  هنیـس  يور  ار  یگرزب  گنـس  دومن  یم  رما  سپـس  دـندناباوخ ، یم  تشپ  هب  هکم  نیمز  رب  هکم  ءاـحطب  رد  ار  وا 

تال و ياهتب  يوش و  رفاک  دمحم  ترـضح  هب  هکنآ  ای  يریمب  ات  ینک  یمن  ادیپ  تاجن  عضو ،  نیازا  وت  هک  درک  یم  دای  مسق  دنلب  يادص 
یم نخـس  ادـخ  یگناگی  زا  دـیدش  راشف  نآ  رد  دومن و  یم  لمحت  ار  كاندرد  عضو  نیا  نامیا ،  اب  لـالب  اـما  ییاـمن .  شتـسرپ  ار  يزع 

((. دحا دحا ، : )) دز یم  دایرف  تفگ ، 
كرت ار  قح  هاصر  دنرادرب و  تسد  ادخ  نید  زا  ات  دندش  هجنکش  نیکرشم  تسد  هب  هک  دندوب  لالب  ریظن  يرگید  دارفا  مالسا ،  ردص  رد 
مالسا تفرشیپ  هیام  دندیسر و  تداعس  هب  ناشدوخ  هجیتن ،  رد  دنداد ، همادا  میقتـسم ،  طارـص  هب  دندومن ، تماقتـسا  زین  نانآ  یلو  دنیوگ 

رد هصاخ  هماع و  ياملع  هک  يددعتم  تایاور  بجوم  هب  دـنتخاس . دازآ  كرـش  تراسا  یگدـنب و  دـیق  زا  ار  اهناسنا  هوالعب ،  دـندیدرگ ،
فیرش نآرق  ریـسفت  ترـضح ،  نآ  زا  دعب  مدرم ،  هکنیا  روظنم  هب  تجح و  مامتا  يارب  دوب  هدنز  ات  مرکا  لوسر  دنا  هدروآ  دوخ  ياهباتک 
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مان مالسلا  هیلع  یلع  زا  فلتخم  ياهریبعت  اب  ددعتم  دراوم  رد  دنـسانشب  هاگآ  ناسنا  مادک  ییامنهار  اب  ار  قح  هار  دنونـشب و  هک  نابز  زا  ار 
 : تسا فیرش  ثیدح  نیا  هلمج  نآ  زا  هدرب ، 

(327  ) يدعب نم  ؤم  لک  یلو  وه  هنم و  انا  ینم و  انیلع  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا ینم  ؤم  ره  یلو  نم  زا  دعب  یلع  متسه و  وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دومرف : لوسر  ترضح 

هدومن لقن  هماع  ياملع  نایاقآ  دامتعا  دروم  تاور  زا  هماع و  بتک  زا  باتک  دـنچ  زا  ار  ثیدـح  نیا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیما  همـالع 
. دنیامن هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  تسا و 

ار یلع  قح  هار  دندش و  یمن  فرحنم  نید  میقتسم  طارص  زا  نانمشد  دیدهت  اب  هک  دندوب  یمدق  تباث  دارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  نیب 
، دیدرگ يرتسب  مجلم  نب  نمحرلادبع  هناملاظ  تبرـض  رثا  رب  ع )  ) یلع هک  ینامز  دوب . نانآ  زا  یکی  يدـع  نب  رجح  دـنتفگ و  یمن  كرت 

فسات هکنآ  يارب  دوب . نانآ  هلمج  زا  يدع  نب  رجح  دندمآ و  تدایع  هب  ترضح  نآ  باحصا  ناتسود و  زا  یعمج  ناضمر ،  متـسیب  زور 
. درک ضرع  ترضح  روضح  هب  دوب و  هتفگ  يرعش  دنچ  دنک  نایب  ع )  ) یلع دادیور  زا  ار  دوخ  رثات  و 

تعطق ول  نینموملاریما  ای  هللاو  لاقف :  لوقت .  نا  كاتا  اـمف  ینم  هءاربلا  یلا  تیعد  اذا  کـب  یل  فیک  هل  لاـق  هرعـش  عمـس  هب و  رـصب  اـملف 
نع اریخ  هللا  كازج  رجح ، ای  ریخ  لکل  تقفو  لاقف :  کنم .  هءاربلا  یلع  کلذ  ترثآل  اهیف  تیقلا  رانلا و  یل  مرـضا  اـبرا و  اـبرا  فیـسلاب 

(328  .) کیبن تیب  لها 
باوج رد  دنناوخب ؟ نم  زا  تئارب  هب  ارت  یتقو  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دومرف : يو  هب  دینش  ار  شرعش  تسیرگن و  ار  وا  ع )  ) یلع هکنآ  زا  سپ 

یم رد  نت  ود  ره  نیا  هب  دـننکفیب  نآ  رد  ارم  دـنزورفیب و  شتآ  هکنآ  ای  دـننک  هعطق  هعطق  ریـشمش  اـب  ارم  رگا  نینم !  ؤملا  ریما  يا  تفگ : 
یمارگ لوسر  تیب  لها  هب  هک  يا  هقالع  اب  ارت  دـنوادخ ، یـشاب و  قفوم  رجح ! يا  دومرف : ترـضح  میوج .  یمن  يربت  وت  زا  زگره  مهد و 

. دیامن دنم  هرهب  ریخ  شاداپ  زا  يراد 
 ، نیرومءام لباقم  رد  اج  همه  دندوب و  مدق  تباث  ترضح  نآ  یتسود  رد  شنارای  زا  رفن  دنچ  يدع و  نب  رجح  ع )  ) یلع تداهش  زا  سپ 
ماش هناور  دندنبب و  ریجنز  هب  ار  رفن  دنچ  نآ  داد  روتـسد  هیواعم  ماجنارـس  دندومن . یم  زاربا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  هقالع  بتارم 

قـشمد ياه  یکیدزن  يا  هطقن  رد  دـنداد و  تکرح  قشمد  يوس  هب  ار  هدـع  نآ  دـندش و  نیعم  نیرومءام  دـش و  ماجنا  لمع  نیا  دـنیامن .
نینچنیا ار  وا  مایپ  دندمآ و  نانآ  تاقالم  هب  هیواعم  نیرومءام  دنیامن . روتـسد  بسک  دـنهدب و  ربخ  هیواعم  هب  ات  دـندومن  ینادـنز  ار  نانآ 

: دندرک غالبا 
انا مهللا  اولاق  مکانلتق .  متیبا  نا  مکانکرت و  متلعف  ناف  هل  نعللا  یلع و  نع  ةءاربلا  مکیلع  ضرعن  نا  انرما  دـق  انا  هیواـعم :  لوسر  مهل  لاـقف 
نم نوئربت  هیواعم :  باحصا  لاق  اوحبـصا  املف  نولـصی .  هلک  لیللا  اوماق  مهنافکا و  تیندا  ترـضحف و  مهروبقب  رماف  کلذ .  یلعاف  انـسل 
هتـس اولتق  یتح  ادـحاو  ادـحاو  مهنولتقی  اولبقا  هلتقیل و  الجر  مهنم  لجر  لک  ذـخاف  هنم .  ءربت  نمم  ءربتن  هالوتن و  لب  اولاق : لـجرلا ؟  اذـه 

(329 .)
بیترت ام  تیرومءام  هب  رگا  دینک . تنعل  ار  وا  دییوجب و  يربت  یلع  زا  هک  مییوگب  امش  هب  میراد  تیرومءام  ام  دنتفگ : هیواعم  ناگداتـسرف 

دارفا نیا  میناسر .  یم  لتق  هب  ار  امش  همه  دیدومن  ابا  ندرک  نعل  نتسج و  يربت  زا  رگا  مینک و  یم  دازآ  ار  امـش  دیدرک  لمع  دیداد و  رثا 
هک دـش  هداد  روتـسد  مینز .  یمن  تسد  یلمع  نینچ  هب  میهد و  یمن  رثا  بیترت  نانیا  هتفگ  هب  زگره  ام  اهلاراب ! دـنتفگ : نامیا  اب  لدـکاپ و 

لوغشم ادخ  تدابع  هب  نانیا  دش و  هداد  تلهم  نانآ  هب  حبص  ات  بش  نآ  دنهدب . نانآ  هب  زین  ار  نانآ  ياهنفک  دننک و  رفح  ار  نانآ  ياهربق 
یسک زا  مییوج  یم  يربت  میتسه و  یلع  رادتسود  ام  دنداد : خساپ  نینچ  نانآ  دنتفگ و  ار  دوخ  داهنشیپ  نیرومءام ،  هرابود  حبص ،  دندوب .
هجرد هب  زور  نآ  رد  یلع  نارادتـسود  زا  رفن  شـش  اعمج  دـش و  هتـشک  رومءام  کی  تسد  هب  رفن  کـی  ره  دـیوج . یم  يربت  یلع  زا  هک 

. دندومن تابثا  یلاعت  يراب  رماوا  زا  تعاطا  قح و  هار  رد  ار  دوخ  تماقتسا  تابث و  دندیسر و  تداهش 
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يرادیاپ رثکادح  مرکا  لوسر  مالک  هب  ندیشخب  ققحت  تیالو و  میقتسم  طارص  ندومیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدق  تباث  نارادتـسود  نیا 
: درک ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  دنا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد  دنمشزرا  قادصم  دارفا ، لیبق  نیا  دنداد . ناشن  دوخ  زا  ار 

. اهنع غیزا  قح ال  هقیرط  و 
 . مباین لیامت  پچ  تسار و  هب  مهدن و  تسد  زا  ار  تماقتسا  يرادیاپ و  نآ  ندومیپ  رد  هک  نک  دنم  هرهب  یقح  هار  زا  ارم  اهلاراب !

میقتـسم طارـص  زا  دـنوش و  یم  لزلزت  راـچد  قح  هار  رد  دارفا ، زا  یـضعب  ارچ  هک  دوش  ثحب  بلطم  نیا  هب  عجار  اـجنیا  رد  تسا  عـقومب 
نیسح ترـضح  تسا .  نامیا  فعـض  للع ،  نآ  زا  یکی  دراد و  يددعتم  للع  رما  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  خساپ  رد  دندرگ . یم  فرحنم 
: دومرف درک و  نایب  یهاتوک  ترابع  نمض  دوخ  باحصا  يارب  ار  مهم  تقیقح  نیا  دش  البرک  دراو  هک  يزور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب 

(330  .) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهشیاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا 
ناحتما الب و  هب  نوچ  دندرگ و  یم  نید  درگ  دراد  نایرج  نانآ  یگدنز  هک  یعقوم  ات  دنا . هدز  نابز  ار  نید  دنتـسه و  ایند  ناگدـنب  مدرم 

. دوب دهاوخ  زیچان  مک و  نامیااب  دارفا  نینیدتم و  ددع  دندش  التبم 
يارب مدرم  داد . حیضوت  ار  نید  توق  فعـض و  یهیبشت  نمـض  دومن و  هدافتـسا  ناوت  یم  هدمآ  ع )  ) ماما نخـس  رد  هک  قعل ))   )) هملک زا 

تشوگ وج ، مدنگ و  مسج ،  ياذغ  دنشاب . هتـشاد  ینامیا  يونعم و  هیذغت  دیاب  زین  حور  توق  يارب  دنیامن و  يدام  هیذغت  دیاب  مسج  توق 
تاـکلم تفرعم ،  ملع و  لیـصحت  ناـهج ،  راگدـیرفآ  هب  ناـمیا  حور  ياذـغ  تسا .  مزـال  ییاذـغ  داوم  رگید  و  هوـیم ،  يزبـس و  دـنق ، و 

، دناسرب ندب  هب  ار  مزال  داوم  عیمج  دشاب  یفاک  لماک و  مسج ،  ياذـغ  رگا  تسا .  يونعم  لیاضف  رگید  و  یناسنا ،  يایاجـس  هدیدنـسپ و 
دـنک و تمواقم  اهنیا  لاثما  و  ییامیپهوک ،  يور و  هدایپ  شـشوک ،  راک و  امرگ ، امرـس و  لـباقم  رد  دـناوت  یم  دوش و  یم  دـنمورین  ندـب 
، ددرگ یم  فعـض  راچد  مسج  دنامب ، ناوتان  هنـسرگ و  ندب  دشابن و  یفاک  ردق  هب  اذـغ  رگا  اما  دـهد . ماجنا  یبوخب  ار  نیگنـس  ياهراک 

. دتفا یم  قاطا  هشوگ  رد  یتشوگ  هراپ  نوچ  دهد و  یم  تسد  زا  ار  تیلاعف  راک و  تردق  هک  دوش  یم  ناوتان  نانچنآ  هتفر  هتفر 
راک هب  تسرد  تسا  هداتـسرف  مرکا  ربمغیپ  هلیـسو  هب  هک  ار  یهلا  میلاعت  دشاب ، نم  ؤم  ناهج  راگدیرفآ  هب  رگا  تسا ،  ندب  دـننام  زین  حور 

دناوت یم  دروآ و  یم  تسد  هب  دنمتردق  اناوت و  یحور  دهد ، رارق  تیانع  دروم  هراومه  ار  قالخا  میارک  هب  قلخت  یـسانش و  هفیظو  ددنب ،
رابدرب و یلاـم  ياـهنایز  رد  و  دـنکن ، عزج  نازیزع  نادـنزرف و  گرم  رد  دـشاب ، دـنمتردق  دراد ، هگن  ار  دوخ  اـیالب  بئاـصم و  لـباقم  رد 

شحور رگا  اما  دزابن . ار  دوخ  تیصخش  دیامنن و  بارطـضا  یتحاران و  راچد  ار  وا  یگدنز  ياهدادیور  هصالخ ،  و  دشاب ، راد  نتـشیوخ 
نانچ دـهدب  تسد  زا  ار  يونعم  يورین  هتفر  هتفر  و  ددرگن ، رادروخرب  تسرد  يونعم ،  یناـمیا و  ریاـخذ  زا  دـنکن ، هیذـغت  یفاـک  ردـق  هب 

تابرـض یگدـنز و  تالکـشم  لباقم  رد  تمواقم  بات  دزاـب و  یم  ار  دوخ  کـچوک  ثداوح  لـباقم  رد  هک  ددرگ  یم  ناوتاـن  فیعض و 
 ، هدرب راک  هب  ار  قعل ))   )) هملک دوخ  نخس  رد  دنامهفب  مدرم  هب  ار  ینید  فعض  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  درادن . تایح  ياسرف  تقاط 

لـسع دـسیلب  ار  نآ  سپـس  دربـب و  ورف  لـسع  رد  ار  دوخ  تشگنا  یـسک  رگا  تسا ،  تشگنا  ندیـسیل  ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  قعل ))  ))
، دـنامب وا  تشگنا  هب  نغور  هرک و  تارذ  دربب ، ورف  نغور  ای  هرک  رد  ار  دوخ  تشگنا  یمدآ  رفن  کی  رگا  مک ،  يرادـقم  هب  اما  هدروخ ، 

تـشگنا ندیـسیل  هلیـسو  هب  شیاذـغ  طقف  رگا  ناسنا  رفن  کی  ایآ  مک .  اما  هدروخ ،  تسا  ییاذـغ  داوم  زا  هک  یبرچ  دـسیلب  ار  نآ  سپس 
. زگره دوش ؟ نیگنس  ياهراک  راد  هدهع  تسا  رداق  دنک ، ییامیپهوک  دناوت  یم  دوش ، دنمورین  يوق و  دناوت  یم  دشاب 

ار ناج  ياذغ  هک  تساجنیا  یتخبدب  اما  میراد .  نید  ام  هک  دنیوگ  یمن  غورد  دنا ، نیدـتم  ناملـسم  مدرم  دـیامرفب : دـهاوخ  یم  ع )  ) ماما
ندیسیل دح  رد  نید  رگا  دهد ، یمن  مسج  توق  یفاک  ردق  هب  تشگنا  ندیسیل  هک  يروطنامه  ینعی  دنا ، هدروخ  تشگنا  ندیـسیل  دح  رد 

. دهد یم  تسد  زا  ار  تمواقم  تردق  نیگنس  ثداوح  لباقم  رد  یمدآ  دشخب و  یمن  يونعم  توق  ناج  هب  دشاب  يدام  ياذغ  رد  تشگنا 
هب دارفا  لیبق  نیا  رگا  ای  دـنوش ، هجاوم  دـندروآ  دراو  لـالب  رب  هک  ییاـه  هجنکـش  دـننام  یهاـکناج  ياـه  هجنکـش  اـب  رگا  دارفا  لـیبق  نیا 

تمواقم بات  نامیا  زیچان  تردق  نیا  اب  امتح  دندرگ  هجاوم  دش  دراو  وا  نارای  يدـع و  نب  رجح  رب  هک  یبئاصم  دـننام  ییایالب  بئاصم و 
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هدع هللادیبع  نایرکشل  نیب  رد  دنوش . یم  جراخ  تیاده  میقتـسم  طارـص  زا  دنور ، یم  نوریب  نید  نادیم  زا  دنرادن ، ار  ایالب  نآ  لباقم  رد 
مییوگب میناوت  یمن  دـندوب . هدومن  توعد  هفوک  هب  تماما  رما  يارب  ار  ترـضح  نآ  هتـشون و  همان  نیـسح  ترـضح  هب  ـالبق  هک  دـندوب  يا 

يارب يدنت  ياهمایپ  درک و  هضبق  ار  هفوک  رهش  دش و  هفوک  دراو  هللادیبع  یتقو  اما  دنتشاد  نامیا  دنتـشادن . نامیا  دنتفگ و  یم  غورد  نانآ 
ناونع هب  دـندرب و  دای  زا  ار  یلع  نب  نیـسح  همان  دوخ  یگدـنز  هناخ و  دـنزرف و  نز  لاـم و  ناـج و  ظـفح  يارب  اـهنآ  داتـسرف ، رثوم  دارفا 

دندـیگنج یم  ترـضح  نآ  اب  هک  یعقوم  نامه  رد  دـندیگنج . ع )  ) نیـسح ماما  اب  دـندرک و  تکرح  ـالبرک  فرط  هب  هللادـیبع  نایرکـشل 
ناشدوخ و ات  دگنجب  یلع  نب  نیـسح  اب  دیاب  هللادیبع  تردـق  سرت  زا  اما  یعقاو ،  ماما  تسا و  قح  رب  نیـسح  هک  تسناد  یم  اهنآ  ياهلد 

داد ربخ  هفوک  عضو  زا  دومن و  رادروخرب  یلع  نب  نیـسح  اب  هکم  هزاورد  کیدزن  هک  یعقوم  قدزرف  دـنامب . ظوفحم  ناشلاوما  هداوناـخ و 
: درک ضرع  يدید ؟  هنوگچ  ار  مدرم  تفگ :  ترضح 

(331  ) کیلع مهف  ایسا  کعم و  سانلا  بولق 
 . تسا هدیشک  امش  يور  هب  نانآ  ياهریشمش  اما  امش  اب  ناشیاهلد  هک  مدید  نانچنآ  ار  مدرم  نم  ینعی : 

، دنـساره یمن  دـندرگ  هجاوم  لکـشم  اب  ناشدوخ  یتقیقح  يونعم و  هدـیقع  راهظا  يارب  هچنانچ  رگا  دـنراد  يوق  یعقاو و  ناـمیا  هکناـنآ 
حیحص یبلق  دقع  ياراد  هکنآ  اب  دنراد  نامیا  فعض  هکنانآ  اما  . دنهد یم  نت  شنیگنـس  ضراوع  هب  دنیوگ و  یم  تحارـص  اب  ار  تقیقح 

نآ هک  تسین  يوق  ردـقنآ  ناـشنامیا  دنـسرت و  یم  نآ  ضراوع  زا  اریز  دـنروایب  ناـبز  هب  ار  دوخ  یبلق  هدـیقع  دـننک  یمن  تئرج  اـما  دـنا 
. دنیامن لمحت  ار  ضراوع 

هدهاشم هک  تسا  نیا  دیامن  شفرحنم  میقتسم  طارـص  زا  دزاس و  ددرم  لدود و  قح  هار  ندومیپ  رد  ار  یمدآ  دناوت  یم  هک  يرگید  لماع 
، دنرایـسب تیعمج  دنور  یم  لطاب  ریـسم  هب  دـنراد و  رارق  قح  هار  لباقم  هطقن  رد  هکنانآ  اما  دنتـسه  یمک  هدـع  قح  هار  نارادـفارط  دـنک 

رارق ریثاـت  تحت  نیبرهاـظ  دارفا  هک  دـنوش  یم  بجوم  قح  هار  میقتـسم و  طارـص  رد  دارفا  تلق  لـطاب و  هار  ندوـمیپ  رد  تیعمج  ترثـک 
ار مدرم  هکنآ  يارب  ع )  ) یلع دـنور . یم  اـطخ  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  لـطاب  هار  هک  دـنورب  یتـیرثکا  یپ  زا  دـنیوگ و  كرت  ار  قـح  دـنریگ ،

: دومرف اه  هبطخ  زا  یکی  رد  دیامن  گرزب  رطخ  نیا  هجوتم 
(332  ) هلها هلقل  يدهلا  قیرط  یف  اوشحوتست  سانلا ال  اهیا 

هیام تیاده  هار  كرت  هک  تسا  حضاو  دییوگن ، كرت  ار  میقتـسم  طارـص  دنوشن و  هدز  تشحو  تیعمج  یمک  زا  تیادـه  هار  رد  مدرم ! 
 . تسا تلالض  یهارمگ و 

اَهیِف ُّکُشَأ  اَل  ٍدْشُر  ِۀَّیِن  َو  - 16

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هاگشیپ زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا ،  زورما  ینارنخس  عوضوم  دنوادخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) فیرش ياعد  زا  تمسق  نیا 

. امرف دنم  هرهب  دشاب  هزنم  دیدرت  کش و  زا  هک  یباوص  حیحص و  تین  زا  ارم  هک  دنک  یم  تساوخرد  یلاعت  يراب 
 : تسا هتفگ  نینچ  تین  هب  عجار  دوخ  لیاسر  زا  یضعب  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یسوط  ققحم 

(333  ) هنع ردصی  مل  هدصقی  ملام  هدصق و  نکمی  مل  یشلا  ملعی  مل  امذا  لمعلاو .  ملعلا  نیب  هطساو  یه  لعفلا و  یلا  دصقلا  یه  هینلا 
دـصق ار  نآ  هک  تسین  نکمم  دـنادن  ار  يزیچ  ات  یمدآ  اریز  تسا ،  لمع  ملع و  نیب  هطـساو  تسا و  يراک  ماـجنا  دـصق  زا  تراـبع  تین 
قیوشت اب  دـنوشن و  دـیدرت  یلدود و  راچد  لمع  لالخ  رد  دارفا ، هکنآ  يارب  دوش . یمن  رداص  يو  زا  دـنکن  دـصق  ار  لمع  نآ  ات  دـیامن و 

تحص یتسردب و  یتقو  دجنسب . یملع  هاگدید  زا  ار  شتاهج  مامت  دننک و  یـسررب  البق  ار  رظن  دروم  راک  تسمزال  دندرگن  هجاوم  رطاخ 
رد ناسنا  دـشاب و  ملع  هب  یکتم  دـیاب  لمع  هک  بلطم  نیا  دـنورب و  شماجنا  یپ  زا  عطاق  میمـصت  اـب  دـننک و  تین  دـندیدرگ ، نئمطم  نآ 
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. دوش یم  هراشا  تایاور  نآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  تسا و  هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایسب  تایادر  رد  دوش  دراو  هناهاگآ  اهراک 
(334  ) حلصی امم  رثکا  دسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

زا شیب  ددرگ  یم  یـشان  راک  نآ  زا  هک  يداـسف  دـهد  یم  ماـجنا  یهاـگآ  ملع و  نودـب  ار  يراـک  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
. دیآ یم  تسد  هب  نآ  زا  هک  تسا  یحالصا 

 ( 335  ) هفرعم یلا  اهیف  جاتحم  تنا  الا و  هکرح  نم  ام  لیمک !  ای  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . يراد زاین  یهاگآ  تفرعم و  هب  نآ  ماجنا  رد  ار  وت  هکنآ  رگم  تسین  یتکرح  چیه  دومرف : دایز  نب  لیمک  هب  ع )  ) یلع

(336) ادعب الا  قیرطلا  نم  ریسلا  هعرس  هدیزی  قیرطلا و ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  هریصب  ریغ  یلع  لماعلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
دراد و یم  رب  مدق  ههاریب  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دهد  یم  ماجنا  ملع  تریـصب و  نودـب  ار  يراک  هک  یـسک  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 

. دوش یم  رود  یعقاو  هار  میقتسم و  طارص  زا  تبسن  نامه  هب  دیازفیب  شیوخ  ریس  تعرس  رب  ردق  ره 
 : تسا هدومرف  مظعم ،  لوسر  مالسا ،  یمارگ  ياوشیپ  هک  دراد  تیمها  ردقنآ  تفرعم ،  ملع و  مالسا ،  نییآ  رد  هصالخ ، 

(337  ) لهجلا عم  هرخآلا  ایندلا و  رش  ملعلا و  عم  هرخآلا  ایندلا و  ریخ  ملعلاب و  دبعی  ملعلاب و  عاطی  هللا  نا 
ترخآ ایند و  رش  تسا و  ملع  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  دریگ ، یم  رارق  تعاطا  دروم  ملع  هلیسو  هب  دوش ، یم  شتسرپ  ملع  هلیسو  هب  دنوادخ 

 . لهج رد 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمسق  نیا  رد  ع )  ) داجس ماما 

اهیف کشاال  دشر  هین  و 
 . موشن دیدرت  کش و  راچد  نآ  رد  هک  امرف  دنم  هرهب  دشر  تین  زا  ارم  اهلاراب !

نئمطم يرطاـخ  هاـگآ و  يریمـض  زا  هک  یتـین  دـشاب ، باوص  قـح و  قـفو  رب  هک  یتـین  دـشاب ، تریـصب  ملع و  هب  قوبـسم  هک  یتـین  ینعی 
ار یلمع  دناوت  یم  یتین  نینچ  دشاب . دیدرت  کش و  هنوگره  زا  هزنم  يربم و  هک  یسدقم  كاپ و  تین  هصالخ ،  و  دشاب ، هتفرگ  همـشچرس 
رد اما  تسا  ینارگن  یتحاران و  هیام  یگدنز  نوئـش  عیمج  رد  دیدرت  کش و  دـیامنن . ریحت  یلدود و  ریـسا  ار  یمدآ  دـهد و  ماجنا  یبوخب 
زا يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  ددرگ و  ناسنا  یهاـبت  تکـاله و  بجوم  دـناوت  یم  تسا و  رتشیب  بتارمب  شرطخ  یناـمیا  ینید و  روما 

 . تسا هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا 
(338  ) هنیقی یلع  کشلا  هبلغ  نم  هنیدل  کلها  یش ء  ءرملل  سیلف  کشلا  بنجت  نیقیلا و  موزلب  کیلع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

رتدـب یمدآ  نید  نتخاس  دوبان  يارب  يزیچ  چـیه  هکنآ  هچ  کش ،  زا  نتـسج  يرود  نیقی و  تمزالم  هب  داب  وت  رب  تسا :  هدومرف  ع )  ) ماما
 . تسین دیدرت  کش و  زا 

هسوسو اب  لوا  دنهد ، قوس  لطاب  هار  هب  ار  وا  دنیامن و  فرحنم  میقتسم  طارـص  زا  ار  یـسک  دنهاوخ  یم  یتقو  هدننک  هارمگ  دساف و  دارفا 
هب ار  وا  دنناشفا و  یم  شریمـض  رد  ار  يرجت  رذب  سپـس  دنیامن ، یم  شدیدرت  کش و  راتفرگ  دننک و  یم  لزلزتم  ار  شنیقی  هنانئاخ  ياه 

هیهنم هرجـش  هب  ندش  کیدزن  ار  وا  دنوادخ  هک  تشاد  نیقی  ع )  ) مدآ ترـضح  دنهد . یم  قوس  تسا  تحلـصم  قح و  فالخ  هک  یهار 
نآ زا  وت  هک  ار  یتخرد  تفگ :  يو  هب  دـیامن  شراداو  اوراـن  راـک  هب  دـنک و  لاـفغا  ار  وا  تساوخ  یتـقو  ناطیـش  اـما  تسا ،  هدومرف  عنم 
هب تبـسن  ار  اوح  مدآ و  هکنآ  يارب  یناـم و  یم  تشهب  رد  هشیمه  يروخب  نآ  هوـیم  زا  رگا  تسا و  دـلخ )) هرجـش   )) ییاـمن یم  باـنتجا 

دیدرگ لزلزتم  ع )  ) مدآ نیقی  یناطیش  هسوسو  نیا  اب  متـسه .  رفن  ود  امـش  هاوخریخ  نم  تفگ :  درک و  دای  مسق  دیامن  نئمطم  دوخ  هتفگ 
رد ار  مدآ  كاـندرد  لـمع  ع )  ) یلع دـندش . نوریب  تشهب  زا  هجیتـن ،  رد  دومن و  هدافتـسا  عونمم  هوـیم  زا  دـش ، دـیدرت  کـش و  راـچد  و 

 : هدومرف نایب  هاتوک  یترابع 
(339) امدن رارتغالاب  ءالجو و  لذجلاب  لدبتساو  هنهوب ،  همیزعلاو  هکشب ،  نیقیلا  عابف 
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دـش و هضواعم  سرت  اب  شیداـش  حرف و  تخاـس ،  لدـبم  یتسـس  هب  ار  نتـشیوخ  میمـصت  درک و  هلماـعم  کـش  اـب  ار  دوخ  نیقی  ع )  ) مدآ
. دیدرگ شرورغ  نیزگیاج  ینامیشپ 

 ، هنومن روط  هب  اـجنیا  رد  ددرگ . نشور  مرتحم  ناگدنونـش  يارب  رتـشیب  رتـهب و  هچ  ره  کـش ،  زا  ندـنام  نوصم  دـشر و  تین  هکنآ  يارب 
هدیدرگ لدب  در و  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  موزل  و  ع )  ) یلع دروم  رد  نیفلاخم  زا  یعمج  مزاح و  نب  روصنم  نیب  هک  ییاهوگتفگ  ثحب و 

نآ ناتـسود  باحـصا و  يارب  ناـمز  نآ  رد  گرزب  لکـشم  تسا .  ع )  ) قداـص ماـما  باحـصا  زا  مزاـح  نب  روصنم  دوش . یم  رکذ  تسا 
تلاسر هرابرد  نینچمه  دیحوت و  ادخ و  هب  نامیا  لصا  رد  نیفلاخم  هورگ  تیب و  لها  نارادتسود  نایعیـش و  دوب . تماما  هلئـسم  ترـضح 

هب تسا و  نیملاعلا  بر  ترضح  یحو  فیرـش  نآرق  هکنیا  هب  دنتـشاد  هدیقع  همه  دندوب و  لوقلا  قفتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
تسا و تالمجم  زا  یضعب  يواح  نآرق  هک  دنتـسناد  یم  همه  دنیامن . تیعبت  نآ  زا  دیاب  مدرم  هدش و  لزان  مالـسا  ینامـسآ  باتک  ناونع 

هدهع هب  ار  تایآ  نییبت  دنوادخ  ددرگ ، حضاو  دـیآ  یمن  مدرم  تسد  هب  يداع  روط  هب  هک  یلئاسم  دوش و  نییبت  تالمجم  نآ  هکنیا  يارب 
: دراذگ مرکا  یبن 

(340  ) مهیلا لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و 
 . ینک نایب  میا  هئاتسرف  ورف  اهنآ  رب  هک  ار  نآ  مدرم  يارب  ات  میدومن  لزان  وت  رب  ار  میرک  نآرق  ام 

یعقوم دومن و  لدب  در و  ار  ینانخس  نانآ  اب  داد ، رارق  دوخ  ثحب  یـساسا  هاگیاپ  ار  نیملـسم  مامت  لوبق  دروم  هنیمز  نیا  مزاح  نب  روصنم 
. دناسر ترضح  نآ  سدقم  ضرع  هب  ار  دوخ  بلاطم  هصالخ  دیدرگ  ع )  ) قداص ماما  رضحم  بایفرش  هک 

یحولا هتای  مل  نمف  لوسروا  یحوب  الا  هطخس  اضر و  فرعیال  هنا  اطخـس و  اضر و  برلا  کلذل  فرعی  نا  هل  یغبنی  ابر  نا  فرع  نم  تلق 
(341  ) هضرتفملا هتعاطلا  مهل  نا  هجحلا و  مهنا  فرع  مهیقل  اذاف  لسرلا ،  بلطی  نا  هل  یغبنی  دقف 

يدونشخ هکنیا  تسا و  یمشخ  يدونشخ و  کلام  نآ  يارب  دنادب  هک  تسا  راوازس  تسا  یکلام  قلاخ و  ار  وا  تسناد  هک  یـسک  متفگ : 
زا هک  تسا  هتسیاش  دوش  یمن  لزان  امیقتسم  یحو  يو  رب  هک  یسک  وا . هداتسرف  هلیسو  هب  ای  یحو  هار  زا  زج  دوش  یمن  هتخانش  شمشخ  و 

دنتـسه و یهلا  تجح  نانیا  هک  دوش  یم  هجوتم  لیالد  دـهاوش و  هار  زا  دـنک  یم  تاـقالم  ار  ناـنآ  هک  یعقوم  دورب و  ادـخ  نـالوسر  یپ 
 . تسا بجاو  مدرم  رب  ناشتعاطا 

هللا لوسر  یـضم  نیحف  تلق :  یلب .  اولاق : هقلخ ؟  یلع  هللا  نم  هجحلا  وه  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  نوملعت  ساـنلل :  تلق  و 
یتح هب  نمویال  يذـلا  قیدـنزلاو  يردـقلاو  هئجرملا  هب  مصاخی  وه  اذاف  نآرقلا  یف  ترظنف  نآرقلا .  اولاـقف : هقلخ ؟  یلع  هجحلا  ناـک  نم 

(342) اقح ناک  یش ء  نم  هیف  لاق  امف  میقب  الا  هجح  نوکیال  نآرقلا  نا  تفرعف  هتموصخب  لاجرلا  بلغی 
تجح تفر  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  یعقوم  متفگ :  یلب .  دنتفگ : دوب ؟ مدرم  رب  ادخ  تجح  یمارگ  لوسر  هک  دـیناد  یم  متفگ :  نانآ  هب 

هورگ هئجرم و  هارمگ  هقرف  هک  تسا  یباـتک  نآ  مدـید  مدوـمن ،  رظن  نآرق  رد  نم  فیرـش .  نآرق  دـنداد : خـساپ  تـسیک ؟  مدرم  رب  یهلا 
ار وا  دـنیامن و  هبلغ  شیوخ  مصخ  رب  دوخ  ثحب  رد  اـت  دـننک  یم  لالدتـسا  نآ  هب  دـنرادن  ناـمیا  الـصا  هک  قیدـنز  دارفا  یتـح  يردـق و 
ملاع و دشاب  یمیق  نآرق  رانک  رد  هکنآ  رگم  تسین ،  ادخ  تجح  ییاهنتب  فیرـش  نآرق  هک  متـسناد  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دـنهد . تسکش 

. دشاب عقاو  اب  قباطم  قح و  قفو  رب  دیوگب  تایآ  نآ  هرابرد  هچ  ره  ات  نآ  زومر  قیاقد و  مامت  هب  هاگآ 
لاقی ادحا  دـجا  ملف  ال . اولاق : هلک ؟  تلق :  ملعی .  هفیذـح  ملعی و  هرمعو  ملعی ،  ناک  دـق  دوعـسم  نبا  اولاقف : نآرقلا ؟  میق  نم  مهل :  تلقف 

نا دهشاف  يردا  انا  اذه  لاقو  يرداال  اذه  لاقو  يرداال  اذه  لاقف  موقلا  نیب  یـشلا ء  ناک  اذاو  مالـسلا .  هیلع  ایلع  الا  هلک  کلذ  فرعی  هنا 
نآرقلا یف  لاق  ام  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  سانلا  یلع  هجحلا  ناک  هضرتفم و  هتعاط  تناک  نآرقلا و  میق  ناـک  ع )  ) اـیلع

(343  ) هللا کمحر  لاقف :  قح .  وهف 
ار نآرق  مامت  نانیا  متفگ :  دناد . یم  هفیذح  دناد ، یم  رمع  دناد ، یم  ار  نآرق  دوعـسم  نبا  دـنتفگ : تسیک ؟  نآرق  میق  مدیـسرپ :  نانآ  زا 
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بلاطیبا نب  یلع  ترضح  زج  دناد  یم  ار  نآرق  مامت  دوش : هتفگ  شا  هرابرد  هک  ار  يدحا  مبای  یمن  سپ  هن .  دنتفگ : خساپ  رد  دنناد ؟ یم 
و مناد ،  یمن  دـیوگب  هفیذـح  مناد ،  یمن  دـیوگب  رمع  مناد ،  یمن  دـیوگب  دوعـسم  نبا  دوش  مدرم  هب  التبم  يزیچ  رگا  سپ  مالـسلا .  هیلع 

لوسر زا  دعب  وا  و  بجاو ،  مدرم  رب  شتعاط  تسا و  نآرق  میق  ع )  ) یلع نینم  ؤملا  ریما  هک  مهد  یم  تداهـش  مناد ،  یم  دیوگب  ع )  ) یلع
دومرف و دـییءات  دینـش و  ار  وا  نانخـس  ع )  ) قداـص ماـما  تسا .  قـح  دـیوگب  نآرق  هراـبرد  هچنآ  تسا و  مدرم  رب  دـنوادخ  تجح  مرکا ، 

. دهد رارق  شدوخ  تیانع  تمحر و  لومشم  ارت  تدنوادخ  دومرف : درک و  اعد  شا  هرابرد 
ربمیپ نانخس  زا  وا  ناهرب ،  لیلد و  هب  یکتم  شیاه  هتفگ  هاگآ و  ملاع و  تسا  یصخش  وا  هک  دیآ  یم  رب  مزاح  نب  روصنم  نانخس  زا 

هب یثیدـح  هک  دـننیبب  اج  ره  نیفلاخم  اریز  درکن ، لالدتـسا  تایاور  نآ  هب  یلو  تشاد ،  لماک  یهاگآ  ع )  ) یلع هراـبرد  مالـسا ،  یمارگ 
یتدم نونکا  مه  زا  تسا .  هدومرفن  ار  ینخـس  نینچ  یمارگ  لوسر  دنیوگ : یم  دننک و  یم  یفن  ار  نآ  تسا  نایعیـش  عفن  هب  نانآ و  ررض 

زا دعب ، لسن  هک  دیامن  یم  فذح  بتک  نآ  زا  تسا  ع )   ) یلع عفن  هب  هک  ار  یثیداحا  هماع  ياملع  بتک  زا  یضعب  پاچ  دیدجت  رد  تسا 
هب یکتم  ار  دوخ  مـالک  درکن و  هیکت  ربمغیپ  تاـیاور  هب  لالدتـسا ،  ماـقم  رد  تهج  نیمه  هب  مزاـح  نب  روصنم  دـشاب . ربخ  یب  راـبخا  نآ 
نب روصنم  مالک  اذل  دننک ، بیذـکت  دـنناوتب  نانآ  هک  دوبن  یبلطم  نیا  داد و  رارق  فیرـش  نآرق  رب  ع )  ) یلع یملع  هطلـس  شناد و  هطاحا 
هیلک هب  فقاو  تاهج و  عیمج  عماج  هک  هتـسیاش  قیال و  میق  هک  دـندرک  فارتعا  عقاو  رد  دوخ  توکـس  اب  نانآ  دـنام و  باوج  یب  مزاـح 

صخـش دزاس  هدروآرب  ینید  رظن  زا  ار  نانآ  جیاوح  دهد و  خساپ  ماقم  عقوم و  ره  رد  ار  نیمـسلسم  ياهزاین  دـناوتب  دـشاب و  نآرق  تاکن 
رد ردـقنآ  تسا و  دیـشر  تین  ياراد  هک  دومن  تابثا  دوخ  یلالدتـسا  یملع و  ثحب  نیا  اب  مزاح  نب  روصنم  تسا .  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع 
نآ راـتفر  راـتفگ و  زا  دـنک و  یم  ادـتقا  ع )  ) یلع هب  یتـقو  هک  تسا  یهاـگآ  ملع و  هب  قوبـسم  شتین  ردـقنآ  تسا و  يوـق  دوـخ  هدـیقع 

قح و هار  دیامیپ  یم  هک  ار  یهار  دراد  نانیمطا  دوش و  یمن  ادیپ  شلمع  لالخ  رد  يدـیدرت  کش و  نیرتمک  دـیامن  یم  يوریپ  ترـضح 
هب ار  روشک  روما  مامز  دندومن و  تعیب  ع )  ) یلع اب  تفالخ  رما  رد  مدرم  هک  ینامز  تسا .  یلاعت  يراب  ترـضح  ياضر  قفو  رب  تقیقح و 

دندوب هاگآ  اریز  دریگ ، رارق  روشک  سار  رد  ع )  ) یلع دنتـساوخ  یمن  هک  دنتـشاد  دوجو  رانک  هشوگ و  رد  يدارفا  دـندرپس ، ترـضح  نآ 
رما رد  مدرم  هک  ینامز  تسا .  یلاعت  يراب  ترـضح  ياضر  قفو  رب  راک  نیا  دوب و  دهاوخ  يرگداد  لدـع و  ساسارب  بانج  نآ  لمع  هک 
یمن هک  دنتـشاد  دوجو  راـنک  هشوگ و  رد  يدارفا  دـندرپس ، ترـضح  نآ  هب  ار  روـشک  روـما  ماـمز  دـندومن و  تعیب  ع )  ) یلع اـب  تفـالخ 

رب راک  نیا  دوب و  دهاوخ  يرگداد  لدع و  ساسارب  بانج  نآ  لمع  هک  دـندوب  هاگآ  اریز  دریگ ، رارق  روشک  سار  رد  ع )  ) یلع دنتـساوخ 
ياوران تایونم  هب  دنریگب و  تسد  هب  ار  یتاماقم  دـننک و  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  طیحم  طیارـش  زا  دنتـساوخ  یم  نوچ  دوبن ، نانآ  لیم  قفو 
ترـضح نآ  دض  رب  اذل  دریذپب . ار  نانآ  ياوران  لامعا  دهد و  رد  نت  اهراک  نیا  هب  هک  دوبن  يدرف  ع )  ) یلع دـنناشوپب و  لمع  هماج  دوخ 

گنج هک  دوب  نیا  دمآ  دیدپ  اهتنایخ  نآ  زا  هک  یئوس  رثا  نیلوا  دیدرگ و  عورش  هنانئاخ  ياه  هیطوت  هدرپ  سپ  رد  دش و  زاغآ  يدنب  هتسد 
مهدرگ ار  هدـش  لافغا  ناناملـسم  زا  يدایز  هدـع  دـندروآ و  دوجو  هب  ار  كاـندرد  هنحـص  نآ  دـندرک و  داـجیا  ع )  ) یلع يارب  ار  هرـصب 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دندیسر . لتق  هب  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع  دش و  هتخیر  يرایـسب  ياهنوخ  گنج  نآ  رثا  رب  دندروآ و 
هکنانآ ینعی  نیثکان  گنج  زا  یتح  دوب ، هداد  ربخ  دـش  دـهاوخ  هجاوم  نآ  اب  هک  یثداوح  و  ع )  ) یلع کیرات  هدـنیآ  زا  دوخ  تاـیح  ماـیا 

. دوب هتفگ  دنیامن  یم  مایق  ترـضح  نآ  اب  هلباقم  هب  دننکـش و  یم  ار  دهع  سپـس  دنیامن و  یم  دهعت  ریبز  هحلط و  دننام  دـننک و  یم  تعیب 
دارفا اب  یـصوصخ  روط  هب  یهاگ  دیـشکن ، تسد  تجح  مامتا  زا  دوب  یمالـسا  تاررقم  فیرـش و  نآرق  میلاعت  هب  فقاو  هک  ع )  ) یلع اما 

يرکف فارحنا  زا  ار  ناگدنونـش  درک و  ینارنخـس  رایـسب  تیعمج  لباقم  رد  هاگ  دومن و  نایب  ار  مزال  تارکذت  درک و  هرکاذـم  ارگلالخا 
هورگ نآ  داتفین و  رثوم  نانآ  دوجو  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مالما  هناملاع  تانایب  هناـمیکح و  تارکذـت  هنافـساتم  تخاـس .  هاـگآ  ناـنآ 

هشیاع و نایرکشل  لباقم  رد  ع )  ) یلع نایرکـشل  دش و  ایهم  گنج  نادیم  هجیتن ،  رد  دنداد و  همادا  دوخ  لطاب  شور  هب  نانچمه  فرحنم 
مدرم لباقم  هب  ار  نآرق  دومرف : وا  هب  دیزگرب و  ار  یقیال  ناوج  تجح  مامتا  روظنم  هب  راب  نیرخآ  يارب  ع )  ) یلع دنداتـسیا و  ریبز  هحلط و 
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: وگب نم  لوق  زا  ربب و 
ياهتسد هکلب  دندرکن ، انتعا  اهنت  هن  اما  تفر  ناوج  نآ  دشاب . نآرق  امـش  ام و  نیب  مکاح  میراذگب و  رانک  ار  گنج  دییایب  دیوگ  یم  یلع 

يدج يا  هدارا  تباث و  یمزع  اب  ار  گنج  اذل  دش و  مامت  یلع  يارب  بلطم  یعرش ،  رظن  زا  رگید  دنتشک و  ار  وا  دوخ  دندرک و  عطق  ار  وا 
رد ع )  ) یلع تین  دندیتلغ . نوخ  هب  يریثک  هدع  داتفا و  قافتا  ینیگنـس  يایاضق  درک و  هلمح  نانآ  هب  دـیدرت  کش و  نودـب  دومن و  زاغآ 

تقیقح قح و  قفو  رب  دوب  یتین  یهاگآ ،  ملع و  هب  قوبسم  دیشر و  دوب  یتین  دندوب  هدمآ  درگ  لمج  گنج  هنحـص  رد  هک  ینانآ  هب  هلمح 
هب هدارا  تردـق  سفن و  توق  لامک  رد  ع )  ) یلع ور  نیا  زا  تشادـن .  دوجو  يدـیدرت  کـش و  نیرتمک  نآ  رد  هک  دوب  یتین  هصـالخ ،  و 

هنومن تین  نیا  دیـشخب و  نایاپ  دوب  هدش  يراذـگ  هیاپ  مالـسا  دـض  رب  هک  نئاخ  مدرم  نآ  يرگلالخا  هنحـص  هب  داد و  همادا  شیوخ  لمع 
 : تسا هدومن  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  هچنآ  زا  تسا  يزراب 

اهیف کشاال  دشر  هین  و 
نئاخ و ناناملسم  اب  گنج  هنیمز  رد  ع )  ) یلع موشن .  دیدرت  کش و  راچد  لمع  نمض  هک  امرف  رادروخرب  یتابث  قح و  تین  زا  ارم  اهلاراب 

 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هتفگ ،  نخس  شیوخ  یهاگآ  تریصب و  زا  يددعتم  دراوم  رد  نانآ  ندرب  نایم  زا 
(344  ) یلع سبلالو  یسفن  یلع  تسبلام  یتریصبل ،  یعم  نا  هلجر و  هلیخ و  بلجتساو  هبزح  عمج  دق  ناطیشلا  نا  الا و 

مالـسا و دـض  رب  ار  مهم  داـسف  هنیمز  ینعی  هتفرگ  راـک  هبار  شیوخ  هداـیپ  راوـس و  هدروآدرگ و  ار  دوـخ  بزح  ناطیـش  هک  دیـشاب  هاـگآ 
اطخ و هب  ارم  يرگد  هن  ما و  هدـنکفا  هابتـشا  هب  ار  نتـشیوخ  مدوخ  هن  مریـصب ،  هاگآ و  دوخ  لامعا  رد  نم  اما   ، تسا هتخاس  ایهم  نیملـسم 

 : تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  و  تسا .  هتخادنا  هابتشا 
(345  ) ینید یف  ههبش  ریغ  یبر و  نم  نیقی  یلعل  ینا 

 . مرادن يدیدرت  ههبش و  منید  رد  منیقی و  رب  شیوخ  راگدرورپ  رد  نم 
زا یـضعب  دنتـشاد : یتوافتم  ياه  هیرظن  دـیاقع و  نآ  نایاپ  زا  سپ  گنج و  نیح  رد  لمج ،  گنج  زاـغآ  زا  شیپ  ع )  ) یلع ناتـسود  اـما 

نیرتمک دنتـشاد  رطاخ  رد  یبوخب  ع )  ) یلع هرابرد  ار  یمارگ  لوسر  نانخـس  دوب و  یـصخش  ضارغا  زا  هزنم  كاپ و  ناشراکفا  هک  ناـنآ 
یگتسویپ هب  عجار  مالسا  گرزب  ياوشیپ  زا  ترابع ،  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  ررکم  رد  ررکم  نانیا  تفاین .  هار  نانآ  رد  يدیدرت  یلدود و 

: دوب هدومرف  هلمج  نآ  زا  دندوب ، هدینش  ار  یبلاطم  ترتع  باتک و 
(346  ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  امهب و  متکسمتام  اولضت  نل  یتیبلها ،  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا :  مکیف  فلخم  ینا 

ود نیا  هب  هک  یتقو  ات  متیب ،  لها  ینعی  مترتع  رگید  نآ  تسادـخ و  باتک  یکی  مراذـگ :  یم  ياج  هب  امـش  نیب  ار  نیگنـس  تناما  ود  نم 
. دندرگ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  دیظوفحم و  نوصم و  تلالض  یهارمگ و  زا  دیکسمتم 

ود نآ  مالـسا  یمارگ  لوسر  هتفگ  هب  تسا و  فیرـش  نآرق  قفو  رب  ع )  ) یلع راتفر  راتفگ و  هک  دندوب  نئمطم  لدکاپ  نامیا و  اب  دارفا  نیا 
. دنوش یمن  ادج  مه  زا  ترتع  نآرق و  زگره  دنرگیدکی و  اب  هراومه 

تشادن لد  رد  يدیدرت  کش و  نیرتمک  هتخانش و  ار  باوص  قح و  هار  دوب ، رادروخرب  دشر  تین  زا  ع )  ) یلع هرابرد  هک  يدارفا  زا  یکی 
 : تفگ درک و  تبحص  ریبز  اب  لمج  گنج  تامدقم  رد  وا  دوب . هنع  هللا  یضر  رسای  رامع 

هم لزی  مل  ایلع  نال  کلذ  هدی و  هم  يدی  تلاز  هتفلاخ و ال  امل  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  فلاخ  الا  دـحا  قبی  ملول  هللادـبع  ابا  ای  هللا  و 
(347) ادحا هیلع  لضفی  نا  دحال  یغنیال  هنا  دهشا  یناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبن  یلاعت  هللا  ثعب  ذنم  قحلا 

رد نم  تسد  هتـسویپ  میامن ،  یمن  تفلاـخم  وا  اـب  نم  دوش  دراو  ع )  ) یلع اـب  تفلاـخم  رد  زا  هکنآ  رگم  دـنامن  يدـحا  رگا  ادـخ  هب  مسق 
اب اج  همه  رد  هشیمه و  مرکا  لوسر  تثعب  ناـمز  زا  ع )  ) یلع هک  تسا  نیا  ما  هدومن  ذاـختا  هک  شور  نیا  تلع  دوب و  دـهاوخ  یلع  تسد 

هداد تلیـضف  يرترب و  ع )  ) یلع رب  يدـحا  تسین  راوازـس  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  دراذـگ و  یمن  رتارف  یمدـق  قح  ریـسم  زا  دوب و  قح 
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. دوش
یمارگ لوسر  باکر  رد  هتـشاد و  یقباوس  مالـسا  رد  هک  یماـن  دارفا  زا  یـضعب  ندـش  هتـشک  رثا  رب  نینم  ؤملا  ریما  نارادتـسود  زا  یعمج 

زا یضعب  دنتـشادن ، مه  یمارآ  رکف  اما  دندیـشکن  تسد  ع )  ) یلع یتسود  زا  دنتـشگ ، لزلزتم  هدزتریح و  تخـس  دنا  هداد  ماجنا  یتامدخ 
ماـن هب  تسا  يدرم  ناـنآ  زا  یکی  دـندراذگ . ناـیم  رد  ترـضح  نآ  اـب  ار  دوخ  ینورد  ياـه  ینارگن  دـندمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  ناـنآ 

 . یثیل طوح  نب  ثراح 
(348  ) قحلا یلع  الا  اوجتحا  هشیاع  ریبزلا و  هحلط و  يرا  ام  نینم !  ؤملا  ریما  ای  لاق 

 . تسا هدوب  قح  رب  حیحص و  ناشجاجتحا  هشیاع  ریبز و  هحلط و  نم  رظن  هب  درک : ضرع 
: درک ضرع  ترضح  هب  تسا ؛  ینادمه  ثراح  دش  ماما  رضحم  بایفرش  هک  هورگ  نیا  زا  رگید  یکی 

(349  ) هرما نم  هریصب  یلع  کلذ  یف  انتلعج  انبولق و  نع  نیرلا  یماو ،  یبا  كادف  تفشک ،  ول 
ریصب رما  تقیقح  زا  يدودز و  یم  اهلد  زا  ار  دیدرت  کش و  يدومن ،  یم  نایع  ام  رب  ار  عقاو  رگا  دوب  بوخ  هچ  تیادف ،  هب  مردام  ردپ و 

 . یتخاس یم  نامهاگآ  و 
: دومرف یم  هک  دوب  نیا  لماک  عماج و  خساپ  نآ  ترابع و  رد  توافت  رصتخم  اب  داد ، یم  خساپ  کی  ناگدننک  شسرپ  مامت  هب  ع )  ) یلع

(350  ) هلها فرعت  لطابلا  فرعاو  هلها  فرعت  قحلا  فرعا  لاجرلا ،  رادقاب  نافرعی  لطابلا ال  قحلا و  نا 
لها ات  یـسانشب  ار  لطاب  دنوش و  هتخانـش  قح  لها  ات  یـسانشب  ار  قح  دیاب  دوش ، یمن  هتخانـش  لاجر  تلزنم  ردـق و  رایعم  رب  لطاب  قح و 

 . یسانشب یهد و  زیمت  ار  لطاب 
ام هکلب  دنتسین ، لطاب  قح و  تخانش  نازیم  دندروآ  تسد  هب  یتلزنم  ردق و  دنراد و  یقباوس  مالـسا  رد  هکنیا  ناونع  هب  ریبز  هحلط و  ینعی 

 . لطاب رب  ای  دنا  قح  رب  دوش  مولعم  ات  میرادب  هضرع  دوخ  ياه  هتخانش  هب  ار  ریبز  هحلط و  سپس  میسانشب ،  ار  لطاب  قح و  میفظوم 
ملاتم تحاران و  ردقنآ  دندش  هتشک  گنج  ود  نآ  رد  هک  یناملـسم  نارازه  ناورهن و  گنج  سپـس  لمج و  گنج  رثا  رب  دارفا  زا  یـضعب 

ترـضح نآ  زا  دندومن و  یقلت  اوران  ار  بانج  نآ  لمع  دندش ، نیبدـب  شترـضح  هب  دندیـشک ، تسد  ع )  ) یلع یتسود  زا  هک  دـندیدرگ 
ع)  ) یلع هراـبرد  درک و  تاـقالم  ساـبع  نبا  اـب  وا  دـیوگ : یم  بیـسم  نب  دیعـس  هک  تـسا  يدرم  دارفا  نآ  زا  یکی  دـندرک : هقـالع  عـطق 

. دروآ نابز  هب  ار  نتشیوخ  تایونم  دومن و  زاربا  ار  دوخ  یتحاران  بتارم  ماجنارس  تفگ و  ینانخس 
بلاطیبا نب  یلع  نا  سابع :  نبا  هل  لاقف  مالـسلا .  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نع  سابع  نبا  لاسی  الجر  تعمـس  لاق :  بیـسملا  نب  دیعـس  نع 

نیع هفرط  هللااب  كرشی  ملو  هرطفلا  یلع  دلو  انثو ، الو  امنص  دبعی  ملو  نیتعیبلا  عیاب  نیتلبقلا و  یلص 
حرـش مالـسا  سدقم  نید  رد  ار  ترـضح  نآ  ناشخرد  قباوس  خساپ ،  رد  سابع  نبا  دومن . شـسرپ  ع )  ) یلع هرابرد  سابع  نبا  زا  يدرم 

هن دوخ  یگدنز  مایا  لوط  رد  هدومن و  تعیب  مالسا  ياوشیپ  اب  راب  ود  هدراذگ و  زامن  هلبق  ود  رب  هک  تسا  يدرم  نآ  ع )  ) یلع تفگ :  داد .
هناگی يادخ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  ردـق  هب  هدـیدرگ و  دـلوتم  دـیحوت  ترطف  رب  وا  تسا ،  هدرک  تدابع  ار  یمنـص  هن  هدـیتسرپ و  یتب 

 . تسا هدرواین  كرش 
یتح ماشلا  یلا  راس  مث  افالآ  لتقف  هرـصبلا  یتا  یتح  هقتاع  یلع  هفیـس  هلمح  نع  کتلاس  اـمنا  اذـه و  نع  کـلاسا  مل  ینا  لـجرلا :  لاـقف 

يدنع ملعا  یلع  ناکول  لاقف :  انا ؟ ما  كدنع  ملعا  یلعا  سابع :  نبا  هل  لاقف  مهرخآ .  نع  مهلتقف  نوملسم  مهو  ناورهنلا  یلا  مث  مهلتق ، 
هللا لوسر  نم  هملع  ناک  ینملع  یلع  کما .  کتلکث  لاق :  مث  هبـضغ  دتـشا  یتح  هللا  یـضر  سابع  نبا  بضغف  لاق :  کتلاس .  امل  کـتم 
ملع نم  یملع  یبـنلا و  نم  یلع  ملع  هللا و  نم  یبـنلا  ملعف  هشرع  قوف  نم  هللا  هملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(351) رحبا هعبس  یف  هدحاولا  هرطقلاک  یلع  ملع  یف  مهلک  دمحم  باحصا  ملع  و  ع )  ) یلع
تفرگ شود  هب  ار  شریشمش  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  رما  نیا  زا  نم  لا  ؤس  مدیـسرپن ،  ار  بلطم  نیا  وت  زا  نم  تفگ :  سابع  نبا  هب  درم 
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یتیعمج دمآ ، ناورهن  هب  هاگنآ  تشک ،  ار  يدایز  هدع  زین  اجنآ  رد  تفر و  نیفص  هب  سپس  تشک ،  ار  تیعمج  اهرازه  دمآ و  هرـصب  هب  ، 
وت دزن  ایآ  تفگ :  درم  نآ  هب  سابع  نبا  درب . نایم  زا  ار  همه  دیگنج و  زین  نانآ  اب  دندوب ، ناملـسم  همه  دـندوب  هدـمآ  درگ  ناورهن  رد  هک 

عقوم نیا  رد  مدرک .  یمن  لا  ؤس  امـش  زا  وا  هرابرد  دوب  یم  امـش  زا  رتملاع  نم  درن  ع )  ) یلع رگا  تفگ :  درم  نم ؟  اـی  تسا  رتملاـع  یلع 
تسا و ع )  ) یلع زا  نم  تاعالطا  تامولعم و  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ :  وا  هب  دمآ و  بضغ  هب  دش ، نیگمشخ  تخـس  سابع  نبا 

ملع ربمیپ و  زا  یلع  ملع  تسا و  دنوادخ  زا  یبن  ملع  سپ  تسا ،  یهلا  سدقا  تاذ  ربمیپ  ملعم  تسا و  دنوادخ  یمارگ  ربمیپ  زا  یلع  ملع 
 . تسایرد تفه  لباقم  رد  هرطق  کی  دننامه  ع )  ) یلع ملع  هب  تبسن  مرکا  ربمیپ  باحصا  مامت  ملع  تسا و  ع )  ) یلع زا  نم 

دح هچ  ات  اهیف ) کشا  دشر ال  هین  و   ) دنوادخ هاگشیپ  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  يانمت  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
ياکتا هب  مدرم  رگا  دندوب ، یم  رادروخرب  دشر  تین  زا  ع )  ) یلع رـصع  رد  مدرم  رگا  تسا .  مهم  هدـنزرا و  اهناسنا  تداعـس  نیمءات  يارب 

یمن شیپ  كاندرد  نینوخ و  ثداوح  نآ  دندومن  یم  يوریپ  ع )  ) یلع زا  طرـش  دیق و  یب  رـسای  رامع  دـننام  مرکا ،  لوسر  یعطق  نانخس 
اب دندش و  دیدرت  کش و  راچد  ع )  ) یلع هرابرد  باوص ،  قح و  اب  مدرم  ياه  هشیدنا  یگنهامهان  دشر و  تین  دقف  رثا  رب  هنافـساتم  دـمآ .

یلع نب  نیـسح  ترـضح  هناـملاظ ،  تموکح  نآ  رد  داـتفا . هیما  ینب  تسد  هب  مالـسا  تموکح  هجیتن ،  رد  دـندومن ، تفلاـخم  شترـضح 
. دندیدرگ هجاوم  ایالب  بئاصم و  عاونا  اب  نیملسم  مالسا و  دندش و  هتشک  شباحصا  ناگتسب و  مالسلاامهیلع و 

َمِکْحَتْسَی ْوَأ  َّیَلِإ ، َکُتْقَم  َقِبْسَی  ْنَأ  َلْبَق  َکْیَلِإ  یِنْـضِبْقاَفِناَطْیَّشلِل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  اَذِإَف  َکِتَعاَط ، یِف  ًۀَلْذِب  يِرُمُع  َناَک  اَم  یِنْرِّمَع  َو  - 17
. َّیَلَع َکُبَضَغ 

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
یم تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  ع )  ) ماما تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادـخ  تساوخ  هب  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  تمـسق  نیا 

ناطیش هاگارچ  مرمع  هاگره  امرف و  رادروخرب  رمع  لوط  تمعن  زا  ارم  ددرگ  یم  فورصم  وت  تعاطا  رد  مرمع  هک  ینامز  ات  اهلاراب ! دنک :
. ددرگ راوتسا  نم  رب  تمشخ  ای  دوش  نم  هجوتم  وت  صخش  ینمشد  هکنآ  زا  شیپ  نک  عطق  ار  محور  هد و  نایاپ  نآ  هب  دوش 

یکی دوش : هداد  حیـضوت  راصتخا  هب  ود  ره  دروم  رد  تسا  مزال  ثحب ،  ندـش  نشور  يارب  هک  هتفر  راک  هب  هملک  ود  ع )  ) ماـما نخـس  رد 
نیا ندرب  راک  هب  تسا .  تمدخ ))  راک و  سابل   )) يانعم هب  برع  تغل  رد  هلذـب ))   ((. )) عترم  )) هملک رگید  نآ  تسا و  هلذـب ))   )) هملک

. دشاب بلاج  قیاقح  زا  يا  هراپ  رگنشور  دناوت  یم  ماما  مالک  رد  فیطل  رایسب  هیبشت 
رـس دیاب  اهراک  زا  یـضعب  رد  یتح  دناشوپ  یم  ار  ندب  مامت  راک ، سابل  تسا ،  بولطمان  ضراوع  زا  ندب  ندنام  نوصم  يارب  راک ، سابل 

هدومرف هدرب و  راک  هب  رهوش  نز و  تفع  ظفح  رد  ار  سابل  هملک  فیرـش ،  نآرق  رد  دـنوادخ  دوش . هدیـشوپ  راک  ساـبل  اـب  زین  تروص  و 
 : تسا

(352  ) نهل سابل  متنا  مکل و  سابل  نه 
نآ هک  تسا  یسابل  هلزنم  هب  نز  اب  درم  جاودزا  ینعی  ششوپ ،  سابل  نانز  يارب  مه  نادرم  امش  دنا و  ششوپ  سابل  نادرم  امش  يارب  نانز 

نوصم و یـسنج  داعبا  ماـمت  رد  دـنیامن و  یم  تظفاـحم  تهج  ره  زا  ار  دوخ  یکاـپ  تفع و  ساـبل ،  نآ  هلیـسو  هب  دـننک و  یم  رب  رد  ود 
. دننام یم  ظوفحم 

دوش و هدیـشوپ  تعاط  سابل  زا  شدوجو  مامت  ینعی  دشاب ، یلاعت  يراب  تعاط  سابل  هک  دنک  یم  بلط  ادخ  زا  ار  يرمع  ع )  ) داجـس ماما 
. ددرگ فورصم  یهلا  سدقا  تاذ  زا  يرادربنامرف  ریسم  رد  شیاوق  مامت 

راک سابل  زا  الومعم  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  مرتحم  ناگدنونش  هجوت  تقد و  دروم  ع )  ) داجـس ماما  مالک  رد  دناوت  یم  هک  يرگید  هتکن 
یـسابل یمدآ  رمع  یلو  دروآ ، یم  نوریب  رب  زا  ار  راک  سابل  رگراک  دریذپ  نایاپ  راک  تاعاس  نوچ  دوش و  یم  هدافتـسا  تمدـخ  عقوم  رد 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


تـساوخرد ادـخ  زا  ع )  ) داجـس ماما  دوش . یمن  ادـج  شبحاص  زا  زگره  تسا  هدـنز  ات  دراد و  رب  رد  ار  نآ  زور  هنابـش  مامت  رد  هک  تسا 
باوخ رد  هک  ار  يرمع  یتح  دشاب ، یلاعت  يراب  سدقا  تاذ  تعاطا  رد  تمدخ  راک و  سابل  وا  يارب  زور  هنابـش  مامت  رد  هک  دراد  يرمع 

، زور هنابـش  مامت  رد  رمع  سابل  رگا  رگید ، ترابع  هب  دشاب ، تیدحا  ترـضح  رما  زا  تعاطا  تمالـس و  ظفح  روظنم  هب  دـنک  یم  فرص 
دوش و فرـص  یهلا  تعاط  رد  یهاگ  رمع  رگا  اما  تسا ،  تمیقرپ  دنمـشزرا و  ع )  ) داجـس ماما  يارب  دشاب ، ادـخ  نامرف  زا  تعاطا  هماج 

 . تسا ماما  رظن  دروم  شزرا  دقاف  تسین و  تعاطا  سابل  ع )  ) داجس ماما  رظن  رد  رمع  نآ  ددرگ ، يرپس  نایصع  رد  هاگ 
هاگارچ نم  رمع  رگا  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ع )  ) داجـس ماـما  تسا .  هاـگارچ ))   )) ياـنعم هب  برع  تغل  رد  عترم ))  ))

تسا و فیطل  رایـسب  یهیبشت  رمع ، دروم  رد  عترم ))   )) هملک ندرب  راک  هب  شخب .  ناـیاپ  میگدـنز  هب  ریگب و  نم  زا  ار  نآ  دـشاب  ناـطیش 
یم شندرگ  هب  دـنزیر و  یم  يا  هسیک  رد  یهاـگ  ار  دنفـسوگ  واـگ و  كاروخ  تسا .  هجوـت  بلاـج  قـیقد و  تاـکن  زا  يا  هراـپ  يواـح 

. دیامن زواجت  دح  نآ  زا  دناوت  یمن  دروخ و  یم  ار  نامه  ناویح  دنا . هتخیر  هسیک  رد  هک  تسا  يزیچ  ناویح  ییاذغ  هریج  مامت  دـنزیوآ ،
رس هک  ار  یهایگ  ره  دنور ، یم  دنهاوخب  هک  فرط  ره  هب  دنراد ، یعیسو  نادیم  اجنآ  رد  دنربب  هاگارچ  هب  ار  نادنفـسوگ  ناواگ و  رگا  اما 

ناکت ار  نآ  تدشب  دنریگ و  یم  نادند  اب  هاگ  دننک و  یم  هدافتـسا  ناتخرد  کچوک  ياهلاهن  گرب  زا  یهاگ  دنروخ ، یم  دشاب  ناشهار 
تعـسو عترم  تیـصاخ  هصالخ ،  دـنروخ . یم  دـنوج و  یم  مه  اب  ار  هشیر  هقاس و  و  دوش . یم  نک  هشیر  هایگ ،  هک  يروط  هب  دـنهد ، یم 

 . تسا ندیرچ  رد  ناویح  تیلاعف  نادیم 
شوگ و مشچ و  دننام  دننک  یم  هدافتسا  ندب  يرهاظ  ياضعا  زا  یهاگ  دراد ، عیسو  رایـسب  تیلاعف  نادیم  یمدآ  رمع  عترم  رد  زین  ناطیش 

رمع ینطاب  هاگارچ  رد  یهاگ  دراد . یم  او  عورشمریغ  لامعا  هب  ار  یمدآ  دهد و  یم  قوس  هانگ  ریسم  هب  ار  مادک  ره  اپ و  تسد و  نابز و 
ار یمدآ  هاگ  درب ، یم  هانگ  هار  هب  ار  ناسنا  دهد و  یم  رارق  دوخ  ياهتیلاعف  هنیمز  ار  مهوت  لیخت و  هشیدـنا و  رکف و  دوش ، یم  دراو  ناسنا 
، دوش کیرش  دنا  هدش  یـصاعم  بکترم  هک  نانآ  اب  هانگ  هب  تیاضر  نیا  رثا  رب  دوش و  یـضار  یعورـشم  ریغ  لامعا  هب  هک  دنک  یم  راداو 

رمع عترم  هصالخ ،  و  دوش ، هدولآ  هانگ  هب  دـیآرب و  شیتفت  ققحت و  ماقم  رد  دربب و  دـب  نامگ  یناملـسم  هب  دراد  یم  او  ار  ناـسنا  یهاـگ 
ياـهورین يونعم و  رظن  زا  مه  ندـب و  يداـم  ياوـق  يرهاـظ و  هبنج  رظن  زا  مه  دراد ، یعیـسو  رایـسب  نادـیم  ناطیـش  ندـیرچ  يارب  یمدآ 

رذحرب نآ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هدومرف و  ناشنرطاخ  ار  یناطیش  نوگانوگ  ياه  هسوسو  ددعتم  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناسنا .  یناحور 
 : تسا هدومرف  اه  هبطخ  زا  یکی  رد  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هتشاد 

(353  ) هنتفلا هقرفلاب  و  هقرفلا ،  هعامجلاب  مکیطعی  هدقع و  هدقع  مکنید  لحی  نا  دیری  هقرط و  مکل  ینسی  ناطیشلا  نا 
تعامج دـیاشگب ، هرگ  هرگ  ار  ناتریمـض  ینید  ياهدـنویپ  هک  تسا  نیا  شدـصق  دـنک و  یم  ناسآ  امـش  يارب  ار  دوخ  ياههار  ناطیش ، 
. دنک تخبدب  زور و  هیس  ار  ناناملسم  هشیمه  يارب  و  دیامن ، داسف  هنتف و  داجیا  ینکفا  قرفت  اب  و  دزاس ، لدبم  یگدنکارپ  هب  ار  امش 

مه ار  نآ  هشیر  دننک و  یم  نب  خیب و  زا  ار  هایگ  یهاگ  عترم  رد  نادنفـسوگ  هک  دـنیامن  هجوت  هتکن  نیا  هب  مرتحم  ناگدنونـش  تسا  مزال 
نایم زا  تسا  یلاعت  يراب  يرطف  تینارون  هک  ار  دادادخ  ریاخذ  یهلا و  عیادو  یهاگهاگ  یمدآ  رمع  عترم  رد  زین  ناطیـش  دنرب ، یم  نیب  زا 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دزاس . یم  مورحم  یهلا  گرزب  هریخذ  یناسنا و  تیزم  نآ  زا  هشیمه  يارب  ار  یمدآ  درب و  یم 

(354  ) تاملظلا یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توعاطلا  مهوایلوا  اورفک  نیذلاو  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا 
یب تلفغ و  ياهتملظ  زا  ینادان و  لهج و  ياـه  یگریت  زا  ار  نینم  ؤم  نآ  دوخ  میلاـعت  هلیـسو  هب  تسا و  ناـمیا  اـب  ناـمدرم  یلو  دـنوادخ 

ياهناطیـش نآ  ینعی  توغاط  نانآ  یلو  دنرفاک  هک  يدارفا  اما  دزاس . یم  رادروخرب  تیادـه  تینارون  زا  ار  نانآ  دـنک و  یم  جراخ  يربخ 
. دنناشک یم  تملظ  هب  تینارون  زا  ار  اهنآ  هکلب  دنهد  یمن  رون  اهنآ  هب  اهنت  هن  دننک ، یم  گرزب  تنایخ  اهنآ  هرابرد  دنتسه و  امن  ناسنا 

خـساپ دـنرب ؟ یم  نوریب  تینارون  زا  ار  نانآ  نایتوغاط  هک  دـنراد  یتینراون  هچ  رافک  هک  دـنا  هدرک  لا  ؤس  هیآ  نیا  يانعم  رد  دارفا  یهاـگ 
دحوم دـنا ، هدوب  هک  يا  هدـیقع  نییآ و  بهذـم و  ره  ياراد  زورما  ات  هتـشذگ  نارود  زا  اـهناسنا ، ماـمت  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بلطم 
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 : هدومرف نآرق  رد  تسا و  هداد  نانآ  هب  يرطف ))  ماهلا   )) مان هب  ار  تینارون  یهلا ،  ای  دنشاب  يدام  دحومریغ ، ای  دنشاب 
(355) اهیوقتو اهروجف  اهمهلاف  اهیوس ، امو  سفن  و 

 . هدومن ماهلا  يو  هب  ار  شیاهدب  کین و  تسا ،  هدیرفآ  لدتعم  نوزوم و  ار  ناج  نآ  هک  يدنوادخ  هب  مسق  رشب و  ناج  هب  مسق 
نیا ياراد  مدرم  همه  دـننک . یم  ریبعت  یقالخا  نادـجو  ناونع  هب  ار  نآ  هزورما  یـسانشناور  ياهباتک  رد  تسا و  تینارون  یهلا  ماـهلا  نیا 

تناما يادا  دب ، ینکـش  دهع  تسا و  بوخ  دهع  هب  يافو  هک  دنناد  یم  همه  دـنراد ، ار  تینارون  نیا  مه  نایـشحو  یتح  دنتـسه ، تینراون 
رد هک  تسا  يرطف  تینارون  نیا  تافـص .  نیا  لاثما  و  دب ، فاصنادـض  لمع  تسا و  بوخ  فاصنا  دـب ، تناما  رد  تنایخ  تسا و  بوخ 

، دـنهد یم  قوس  هانگ  تملظ  هب  ار  نانآ  نابز  مشچ و  اپ و  تسد و  اهنت  هن  دنتـسه  ناـیتوغاط  ریثاـت  تحت  هک  یناـسک  تسا .  رـشب  دوجو 
ییاج هب  راک  یهاگ  و  ددرگ ، دوبان  دریمب و  دوش و  هفخ  نانآ  ریمـض  رد  تسا  ادخ  رون  هک  مه  یناسنا  تایرطف  هک  دننک  یم  يراک  هکلب 
كرد ددرگ ، یم  هریت  یلکب  شریمـض  رد  یقالخا  نادجو  هک  دوش  یم  فرحنم  تیناسنا  طارـص  زا  نانچنآ  یتوغاط  درف  نآ  دسر و  یم 
ناطیـش نیاربانب  دب ... فاصنا  دض  لمع  تسا و  بوخ  فاصنا  هک  دمهف  یمن  دب ، ینکـشدهع  تسا و  بوخ  دهع  هب  يافو  هک  دنک  یمن 

عترم رد  دریگ و  یم  یمدآ  نآ  زا  ار  يرطف  ياهتینارون  دـهد  یم  قوس  هانگ  ریـسم  هب  ار  ندـب  ياوق  هکنیا  رب  هوـالع  عقاوم  زا  يا  هراـپ  رد 
یلو هدش  هدرب  راک  هب  ررکم  ناطیـش ))   )) هملک و  سیلبا ))   )) هملک فیرـش  نآرق  رد  دنک . یمرب  نب  خیب و  زا  ار  تیناسنا  ياهراعـش  رمع 

هتشاد رارق  ناگتشرف  فص  رد  اهتدم  تسا و  نج ))   )) زا يدوجوم  سیلبا ،  تسا .  يرتعیسو  يانعم  ياراد  تنس  باتک و  رد  ناطیش ))  ))
تعاطا همه  دـننک ، هدجـس  ار  وا  هک  دومرف  رما  هکئالم  هب  دـیرفآ  ار  مدآ  راگدرورپ ، یتقو  تسا .  هدرک  یم  یگدـنب  ار  يادـخ  نانآ  اب  و 

يارب و  دـش ، یهلا  هاـگرد  دورطم  یناـمرفان  نـیا  رثا  رب  دز ، زاـب  رــس  یلاـعت  يراـب  رما  تعاـطا  زا  دوـمن و  ربـکت  وا  سیلبا ،  زج  دــندومن 
هدمآ دیجم  نآرق  رد  سیلبا  نانخـس  دراذگ و  تمه  راک  نیا  رب  دومن و  دهاوخ  لالظا  ار  مدآ  دالوا  هک :  درک  ضرع  ادخ  هب  ییوجماقتنا 

دومن و یچیپرـس  قح  رما  زا  هک  یـسیلبا  دوش ، یم  مه  سیلبا  لماش  مسا  نیا  تسا و  هدننک  هارمگ  تادوجوم  مامت  مان  ناطیـش  اما  تسا . 
تاـیاور زا  یـضعب  هوـالعب ،  دریگ ، یم  ربرد  ار  سنا  نج و  زا  ناگدـننک  هارمگ  نارگ و  هسوـسو  ماـمت  نـینچمه  درکن و  هدجـس  ار  مدآ 

هب ار  وا  دـنک و  یم  هسوسو  ار  شبحاـص  سفن ،  ياوـه  ناطیـش  هک  تسا  هدوـمن  مـالعا  هدـناوخ و  لد  ناطیـش  ار  ناـسنا  ره  سفن  ياوـه 
. دناشک یم  یکاپان  یهارمگ و 

(356  ) هسفن ناسنا  لک  ناطیش  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ياه هبنج  زا  ار  نیدـتم  ناسنا  هراما ،  سفن  ینعی  نورد ،  ناطیـش  یهاگ  تسوا .  هراما  سفن  یناـسنا  ره  ناطیـش  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

. دزاس یم  ایهم  سیلبا  ياه  يراکتنایخ  يارب  ار  هنیمز  و  دروآ ، یم  دوجو  هب  يو  رد  تسردان  راکفا  دنک ، یم  لافغا  يونعم 
اذا يذلا  بنذلاب  ینربخاف  مالسلا :  هیلع  یسوم  هل  لاق  سیلبا .  لبقا  ذا  سلاج  نارمع  نب  یسوم  امنیب  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(357  ) هبنذ هنیع  یف  رغص  هلمع و  رثکتسا  هسفن و  هتبجعا  اذا  لاقف :  هیلع ،  تذوحتسا  مدآ  نبا  هبنذا 
یتقو هک  تسا  هانگ  مادک  دیسرپ : يو  زا  . دمآ شیوس  هب  ناطیش  دوب . هتسشن  يا  هطقن  رد  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  دومرف : مرکا  لوسر 

ار دوخ  بوخ  ياـهراک  دـیآ ، بجع  هب  شیوخ  لاـمعا  زا  یتـقو  داد : خـساپ  ینک ؟  یم  هبلغ  يو  رب  وت  دوـش  یم  نآ  بکترم  مدآ  دـالوا 
. دیامن زیچان  ار  نتشیوخ  هانگ  درمشب و  رایسب 

ياوه دروم ، کی  رد  هک  تسا  نیا  ددرگ  یهابت  تکاله و  بجوم  دوش و  ناسنا  ریگنماد  تسا  نکمم  هک  یتالاح  نیرتکاـنرطخ  زا  یکی 
. دنزاس راداو  ششوک  شالت و  هب  ینورد  فده  هب  لین  يارب  ار  یمدآ  دنزیمایب و  مه  اب  زارد  يوزرآ  سفن و 

لمالا لوط  اـما  قحلا و  نع  دـصی  هناـف  يوهلا  اـما  لـمالا .  لوط  يوهلا و  یتما  یلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یـص  یبنلا  نع 
(358  ) هرخالا یسنیف 

یم نادرگیور  قح  زا  ار  نانآ  سفن ،  ياوه  اما  تسا .  زارد  يوزرآ  سفن و  ياوه  متما  يارب  نم  فوخ  نیرتگرزب  دومرف : یمارگ  لوسر 
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. درب یم  ناشدای  زا  ار  ترخآ  زارد ، يوزرآ  دنک و 
هب رگا  ددرگ و  یم  عیسو  رایسب  وا  يارب  یمدآ  رمع  هاگارچ  دوش و  یم  هدرتسگ  ناطیـش  هسوسو  نادیم  یعقوم  نینچ  رد  هک  تسا  حضاو 

. دنک یم  فرطرب  شهار  رـس  زا  ار  عنام  دراد و  یم  زاب  رکف  نآ  زا  هبوت  دیما  هب  ار  وا  دـیایب  هانگ  هشیدـنا  ناسنا  نآ  ناج  قامعا  رد  ضرف 
 : تسا هدومرف  يزور  هیس  ناسنا  نینچ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع 

(359) اهفوسیل هبوتلا  هینمی  و  اهبکریل ، هیصعملا  هل  نیزی  هب ،  لکوم  ناطیشلاو  هل ،  عداخ  هلما  هنع و  روتسم  هلجا  ناف 
نآ ات  دهد  هولج  ابیز  شرظن  رد  ار  هانگ  هک  تسوا  رب  لکوم  ناطیـش  دهد ، یم  بیرف  ار  يو  شیوزرآ  دـناد ، یمن  ار  دوخ  گرم  تعاس 

. دزادنا ریخات  هب  ار  نآ  ات  دراد  یم  شهاگن  هبوت  يوزرآ  رد  دوش و  بکترم  ار 
توهـش مشخ و  دنک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  گرزب ،  ناهانگ  هب  نانآ  نتخاس  هدولآ  مدرم و  فارحنا  يارب  ناطیـش  هک  رثوم  لیاسو  هلمج  زا 

 : تسا هدیسر  مالسا  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و 
(360) ءاسنلا بضغلا و  نم  مظعا  قهو  سیلب  سیل ال  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. درادن توهش  مشخ و  زا  رتمهم  مدرم ،  ندرک  هارمگ  يارب  یماد  چیه  ناطیش  تسا :  دومرف  ع )  ) یلع
تینما و لالقتسا و  ظفاح  اهزرم  رد  حلـسم  نیرومءام  هک  روطنامه  تسا ،  روشک  يارب  یعافد  ياهورین  هلزنم  هب  یمدآ  دوجو  رد  مشخ ، 
ای يا  هدـنرد  رگا  تسا .  هدامآ  ایهم و  دـساف ، رـصانع  زواجت  زا  يریگولج  ندـب و  زا  عافد  يارب  زین  مشخ  دنتـسه  ناگناگیب  زواـجت  عناـم 

رطخ زا  ار  وا  دـنک و  یم  عاـفد  ياـیهم  ار  یمدآ  توق ،  اـب  دوش و  یم  کـیرحت  مشخ  يورین  دـنک  هلمح  یمدآ  هب  ینزهار  اـی  يا  هدـنزگ 
راک هب  اجبان  مشخ  يورین  رگا  تسا ،  مهم  يرما  نت  تمالـس  ظفح  ناسنا و  تایح  زا  عاـفد  يارب  مشخ  دوجو  نیارباـنب  دراد . یم  نوصم 

يایلوا دنیآرب . رگیدـکی  لتق  ماقم  رد  دـنور و  هناشن  رگدـکی  يور  هب  ار  دوخ  مرگ  ياهحالـس  نارادزرم  هک  تسا  نآ  دـننامه  دوش  هدرب 
و دـیربن ، راـک  هب  اـجبان  ار  بضغ  دیـشاب ، شوـه  هب  دـنا : هدرک  مـالعا  دوـخ  ناوریپ  هب  هدوـمرف و  ناـشنرطاخ  ار  رطخ  نـیا  مالـسا  یمارگ 

. دیرواین مهارف  ار  نتشیوخ  یهابت  طوقس و  تابجوم 
(361  ) مدآ نبا  بلق  یف  دقوت  ناطیشلا  نم  هرمج  بضغلا  اذه  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

. دنک یم  هتخورفارب  ار  نانآ  دزورفا و  یم  مدآ  نادنزرف  لد  رد  هک  تسا  ناطیش  زا  یشتآ  بضغ  تسا :  هدومرف  ع )  ) رقاب ماما 
(362) اهب قرتحم  لوا  ناک  اهقلطا  نم  اهافطا و  همظک  نم  هدقوم .  ران  بضغلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

رگا تسا و  هدـناشنورف  ار  نآ  دزاـسن  رهاـظ  دراد و  هاـگن  لد  رد  ار  نآ  یـسک  رگا  هتخرفا .  تسا  یـشتآ  بضغ  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
 . تسا هدننک  بضغ  صخش  دزوس  یم  نآ  رد  هک  یسک  لوا  دشک  هنابز  دراذگب و  شدازآ 

(363  ) ناطیشلا نم  هریط  هناف  بضغلاو  كایا  هرصبلا :  یلع  هایا  هفالختسا  دنع  سابعلا  نب  هللا  دبعل  مالسلا  هیلع  هل  هیصو  یف  و 
هکنیا يارب  بضغ  زا  زیهرپب  دومرف : هک  دوب  نیا  دوب  دومن  هرـصب  رومءام  ار  وا  هک  یعقوم  سابع  نب  هللادـبع  هب  ع )  ) یلع يایاصو  هلمج  زا 

 . تسا ناطیش  هیحان  زا  يرس  کبس  بضغ 
قلخ نآ  هب  ار  نتـشیوخ  دهد و  شرورپ  ار  دوخ  ملح ،  هیجـس  هلیـسو  هب  لوا  مدق  رد  دیاب  دنامب  نوصم  تارطخ  زا  دهاوخ  یم  هک  یـسک 

. دنایامنب میلح  دارفا  دننام  ار  دوخ  دوش و  ملح  هب  رهاظتم  هدشن  شیناسفن  تاکلم  زا  تفص  نآ  یتقو  ات  دزاس و  قلختم  هدیدنسپ 
(364  ) ملحتف امیلح  نکت  مل  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

. زاس راداو  ملح  هب  ار  دوخ  فلکت ،  اب  یتسین  رابدرب  میلح و  رگا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
ناشفیاظو هب  ار  نانآ  مزال  عقاوم  رد  دندوب و  دوخ  ناوریپ  ناتـسود و  ياهراک  بقارم  هراومه  نابرهم  يردپ  دـننام  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

. دندرک یم  هجوتم 
عد ربنق ! ای  الهم  ع )  ) نینم ؤملا  ریما  هادانف  هیلع .  دری  نا  ربنق  مار  دـق  اربنق و  متـشی  الجر  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  عمـس  لاـق :  رباـج  نع 
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الو ملحلا  لثمب  هبر  نم  ؤملا  یضرا  ام  همسنلا  ارب  بحلا و  قلف  يذلاوف  كودع  بقاعت  ناطیشلا و  طخستو  نمحرلا  یـضرت  اهب  کمتاش ، 
(365  ) توکسلا لثمب  قمح  الا  بقوع  تمصلا و ال  لثمب  ناطیشلا  طخسا 

 . شاب مارآ  هک  داد  ادن  ربنق  هب  ع )  ) ماما دهد . خساپ  ار  وا  هتفگ  تساوخ  ربنق  تفگ :  دب  ربنق  هب  يدرم  هک  دینش  ع )  ) یلع دیوگ : یم  رباج 
تازاجم ار  تنمـشد  يروآ و  یم  بضغ  هب  ار  ناطیـش  ینک ،  یم  یـضار  ار  ادـخ  لمع ،  نیا  اب  هک  نک  اهر  يراوخ  اب  ار  دوخ  يوگ  دـب 

دونـشخ ار  يادخ  ملح ،  دننامه  یلمع  چیه  اب  دناوت  یمن  نم  ؤم  تسا  هدیرفآ  ار  رـشب  هتفاکـش و  ار  هبح  هک  ییادـخ  هب  مسق  ییامن ،  یم 
. دهد رفیک  ار  قمحا  صخش  یشوماخ ،  دننام  دیامن و  نیگمشخ  ار  ناطیش  توکس ،  دننام  دنک و 

زا دـیوگ و  كرت  ار  مشخ  طـیحم  دـناوت  یم  بضغ  ضراوع  زا  ندـنام  نوصم  يارب  نیگمـشخ  ناـسنا  يرادنتـشیوخ ،  ملح و  رب  هوـالع 
رگا دنیشنب ، تسا  هداتسیا  رگا  دهد : رییغت  ار  دوخ  تئیه  عضو و  هکنآ  ای  دور  نوریب  ددرگ  یم  لدب  در و  دنت  نانخس  نآ  رد  هک  یـسلجم 

ار دوخ  لیبق ،  نیا  زا  ییاهراک  اب  هصالخ ،  و  دیوشب ، درـس  بآ  اب  ار  دوخ  تروص  تسد و  یگتخورفا ،  عقوم  ای  دزیخ  اپ  هب  تسا  هتـسشن 
. دراد هاگن  رود  ناطیش  ماد  زا 

. ددرگ شطوقـس  بجوم  دـهد و  قوس  فارحنا  یکاـپان و  هب  ار  یمدآ  دـناوت  یم  تسا و  ناطیـش  گرزب  ماد  بضغ  دـننامه  زین  توـهش 
. دنهدن رارق  هانگ  ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  دننکن و  تولخ  رگیدکی  اب  یبنجا  نز  درم و  دیاب  رطخ  نیا  زا  ندنام  نوصم  يارب 

(366  ) ناطیشلا امهثلاث  ناک  الا  هارماب  لجر  نولخی  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا ناطیش  ود  نآ  یموس  هکنآ  رگم  دنک  یمن  تولخ  یبنجا  نز  اب  يدرم  چیه  هدومرف :  مرکا  لوسر 

(367  ) همرحمب هل  تسیل  هارما  هسفن  عمسی  عضوم  یف  تیبیالف  رخالا  مویلا  هللااب و  نم  ؤی  ناک  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
ار وا  ندیـشک  سفن  يادص  هک  دباوخ  یمن  ییاج  رد  ار  بش  دراد  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر  زین  و 

. دونشب مرحمان  نز 
. دراد رایتخا  رد  نانآ  ندرک  هارمگ  اهناسنا و  نتخاس  راتفرگ  يارب  ناطیش  هک  تسا  گرزب  ماد  ود  بضغ  توهش و  هصالخ ، 

رگا دنیامنن و  تولخ  هیبنجا  نز  اب  هک  دننک  تبقارم  دیاب  اهنآ  زا  ییاهر  يارب  دنراد و  رارق  ود  نیا  رطخ  رد  دنـشاب  نامیا  اب  ردق  ره  دارفا ،
. دنوش جراخ  سلجم  نآ  زا  دنیوگ و  كرت  ار  نآ  اروف  دندش  عقاو  مشخ  طیحم  رد 

یف يدانی  نا  ع )  ) یـسیع رماف  ینرهطف .  تینز  ینا  هللا !  حور  ای  هل  لاـقف  میرم  نب  یـسیع  یلا  ءاـج  ـالجر  نا  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق 
یلاعت نم هللا  یندحیال  هرفحلا  یف  لجرلا  يدان  هرفحلا .  یف  لجرلاراصو  اوعمتجاو  عمتجا  املف  نالف .  ریهطتب  جرخ  الا  دـحا  یقبیال  سانلا 
نیلخت ال  هل :  لاقف  ینظع .  بنذم !  ای  هل :  لاقف  ییحی ،  هنم  اندف  مالسلا  امهیلع  یـسیع .  ییحی و  الا  مهلک  سانلا  فرـصناف  دح . هبنج  یف 

(368  ) یبسح لاق :  بضغت .  ال  لاق :  یندز .  لاق ؛  هتیطخب .  ائطاخ  نریعت  لاق ال  یندز .  لاق :  يدرتف .  اهاوه  نیب  کسفن و  نیب 
هک داد  روتـسد  یـسیع  نک .  ریهطت  ارم  ما ،  هدش  انز  بکترم  درک : ضرع  دـمآ و  حیـسم  ترـضح  روضح  يدرم  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

يادص هب  تفرگ  رارق  قح  يارجا  هرفح  رد  راکهانگ  دندش و  عمج  همه  یتقو  دنبای . روضح  راکهانگ  ریهطت  رد  مدرم  مامت  ات  دننک  مالعا 
دنام حیسم  ترضح  طقف  دنتفر ، مدرم  همه  دنک . تکرش  نم  دح  رد  دیابن  دوش  عقاو  یهلا  دح  دروم  دیاب  شدوخ  هک  یـسک  تفگ :  دنلب 
ياوه اب  ار  تدوخ  تفگ :  درم  نک .  هظعوم  ارم  راـکهانگ  يا  تفگ :  دـمآ و  مرجم  درم  دزن  هرفح ،  راـنک  ییحی  عقوم  نیا  رد  ییحی .  و 

 . هدم رارق  تمالم  دروم  شهانگ  رد  ار  راکهانگ  تفگ :  وگب . رگید  هظعوم  تفگ :  ییحی  درک . یهاوخ  طوقـس  هک  راذگم  دازآ  تسفن 
 . تسا یفاک  ارم  تا  هظعوم  تفگ :  ییحی  امن . يرادوخ  مشخ  ندرب  راک  هب  زا  تفگ :  درم  نک .  هظعوم  مه  زاب  تفگ :  ییحی 

يا درک ، باـطخ  مدرم  هب  ییحی  هکنآ  لوا  دوش : عقاو  مرتـحم  ناگدنونـش  هجوت  لاـمک  دروـم  دـیاب  هک  تسا  هتکن  دـنچ  ثیدـح  نیا  رد 
تـساوخ یم  هکلب  دـیامن ، تناـها  يو  هب  هدـش  هاـنگ  بکترم  درم  نآ  هک  تهج  نیا  زا  تساوخ  یمن  ییحی  نک .  هظعوم  ارم  راـکهانگ !

یم وت  زا  دنک . دـح  يارجا  وت  رب  ات  يا  هدومن  فارتعا  تناهنپ  هانگ  هب  حیـسم  دزن  يا و  هدـمآ  تدوخ  هک  ینامیااب  ردـقنآ  وت  هک  دـیوگب 
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دازآ تسفن  ياوه  اب  ار  تدوخ  تفگ :  خـساپ  رد  درم  ینک .  هظعوم  يزاس و  هاـگآ  ناـمیا  اـب  درف  کـی  ندرک  هاـنگ  دـعب  زا  ارم  مهاوخ 
اب ینعی  نکم ،  تمالم  شهانگ  يارب  ار  راکهانگ  دیوگ : یم  ییحی  هب  مرجم  هک  مود  هلمج  رد  درک . یهاوخ  طوقـس  نم  لثم  هک  راذـگم 

رثءاتم نم  رب  هکلب  وگم ، نخس  تمالم  نابز  اب  ما  هتـشگ  یتفع  یب  بکترم  ما و  هدومن  تولخ  هناگیب  نز  اب  ما و  هدش  شزغل  راچد  هک  نم 
: دـنک یم  مالعا  ییحی  هب  هدروآ و  مه  رانک  رد  ار  بضغ  توهـش و  راکهانگ  درم  هکنآ  موس  دـمآ . شیپ  میارب  يراتفرگ  نینچ  هک  شاـب 

 . شابم ربخ  یب  لفاغ و  مهم  ود  نیا  زا  زگره  هدب و  رارق  هجوت  دروم  هراومه  ار  بضغ  رطخ  توهش و  رطخ 
راکهانگ درم  زا  هدومن  تسیز  هزنم  كاپ و  هراومه  هکنآ  اب  وا  یلاعت ،  يراب  ترضح  ناربمیپ  زا  یهلا و  تسا  يدرم  ع )  ) ییحی ترـضح 

ییوگ دیامن . حالـصا  ار  نآ  تفای  دوخ  رد  یفعـض  هطقن  رگا  دهد و  رارق  قیقد  هعلاطم  دروم  ار  نتـشیوخ  ات  دـنک  یم  هظعوم  تساوخرد 
یم هدافتـسا  يزاس  دوخ  يارب  یتصرف  ره  زا  هدوب و  رکف  نیا  رد  هشیمه  ییحی  ییوگ  دیامن . حالـصا  ار  نآ  تفای  دوخ  رد  یفعـض  ییحی 

يارب هک  وا  ياهماد  زا  دید و  ار  ناطیـش  ییحی  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  یلـصفم  ثیدح  نمـض  دومن .
 : تسا هدمآ  نینچ  ثیدح  نایاپ  رد  درک و  لا  ؤس  درب  یم  راک  هب  مدرم  ندومن  هارمگ 

 . لوکا لجر  تنا  لاق :  یه ؟  امف  ییحی :  لاق  ینبجعت .  هلصخ  کیف  نکلو  ال ، لاق :  طق ؟ هعاس  یب  ترفظ  لهف  مالـسلا :  هیلع  ییحی  لاق 
یتح ماعطلا  نم  عبشا  الا  ادهع  هللا  یطعا  یناف  ع :)  ) ییحی لاق  لیللاب .  کمایص  کتولص و  ضعب  نم  کلذ  کعنمیف  تمشب  تلکا و  اذاف 

(369  ) هاقلا یتح  املسم  حصنا  الا  ادهع  هللا  یف  یطعا  انا  و  سیلبا :  هل  لاق  هاقلا . 
هک تسا  یتلصخ  امش  رد  تفگ :  ییحی  هب  یلو  هن  داد : خساپ  یبای ؟  طلست  نم  رب  یتعاس  هک  تسا  هدش  ایآ  دیسرپ : ناطیش  زا  ع )  ) ییحی

ینک و یم  راطفا  هک  یعقوم  كاروخرپ ،  یتسه  يدرم  امش  تفگ :  ناطیش  تسیچ ؟  تلصخ  نآ  دیـسرپ : ییحی  تسا .  نم  باجعا  هیام 
 . ینام زاب  نآ  زا  یهدن و  ماجنا  ار  هنابش  بحتسم  ياهزامن  زا  يا  هراپ  هک  دوش  یم  ثعاب  نینچنیا  يا  هیذغت  يروخ  یم  نیگنس  ياذغ 

دهع ادخ  اب  زین  نم  تفگ :  ناطیـش  میامن .  تاقالم  ار  ادخ  ات  مروخن  ریـس  ياذغ  سپ  نیا  زا  هک  مدنب  یم  دهع  ادـخ  اب  نم  تفگ :  ییحی 
 . میامن تاقالم  ار  ادخ  ات  منکن  تحیصن  ار  یناملسم  زگره  هک  مدنب  یم 

دیامن لافغا  ار  مدآ  نادنزرف  تسا  نکمم  هک  یهار  زا  دراد  یعس  هراومه  وا  تسا ،  ناطیش  هاگارچ  نامیا  اب  مدرم  ياهرمع  هکنآ :  هجیتن 
. دزاس راداو  نایصع  هب  ار  نانآ  و 

(370  ) تارقحملاب مکنم  یضر  سیلبا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دنشاب هریغص  یصاعم  اهنآ  دنچ  ره  دوش  یم  دونشخ  امش  ناراکهانگ  زا  ناطیش  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

ات تسا  هداد  ترفغم  وفع و  هدعو  نانآ  هب  هدوشگ و  مدرم  يور  هب  ار  رافغتسا  هبوت و  رد  ناطیش  ياه  هسوسو  لباقم  رد  نابرهم ،  دنوادخ 
. دنرادنپن بیصن  یب  یلاعت  يراب  ضیف  زا  ار  نتشیوخو  دنوشن  سویءام  زگره  ناراکهانگ 

(371  ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اولطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابعای  لق 
زا زگره  دیا  هدـش  هانگ  بکترم  هدرک و  متـس  نتـشیوخ  رب  هدومن و  فارـسا  دوخ  سفن  رب  هک  یناگدـنب  يا  وگب : مدرم  هب  یمارگ !  ربمیپ 

 . تسا نابرهم  هدنشخب  وا  هک  دیشابن  سویءام  یلاعت  يراب  تمحر 
 ( 372) دوعت نا ال  ءافشلاو  رافغتسالا  ءاودلا  ءادلا و  بونذلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

نیا ناراکهانگ  نتفای  افش  هناشن  تسا و  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  وفع  بلط  رافغتسا و  نآ  ياود  يرامیب و  ناهانگ  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
. دنوشن بکترم  دندرگن و  تیصعم  نآ  نوماریپ  هرابود  هک  تسا 

سابل هک  دـنک  یم  بلط  يرمع  دـنوادخ  زا  زورما ، ینارنخـس  عوضوم  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  تمـسق  نیا  رد  ع )  ) داجـس ماـما 
متایح هب  ریگب و  نم  زا  ار  رمع  نآ  اهلاراب  دـنک : یم  ضرع  دوش  ناطیـش  هاگارچ  شرمع  رگا  اما  دـشاب ، یلاعت  يراب  تعاـطا  رد  تمدـخ 

. ددرگ راوتسا  نم  رب  بضغ  دوش و  مهجوتم  تدیدش  مشخ  هکنآ  زا  شیپ  شخب  نایاپ 
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 ، هانگ زا  یلاعت  يراب  هانپ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مامت  و  ع )  ) داجـس ماما  هک  دوش  هداد  رکذت  هتکن  نیا  تسا  مزال  ثحب  نایاپ  رد 
. درادن هطلس  دنوادخ  یعقاو  ناگدنب  نیا  رب  ناطیش  فیرش ،  نآرق  حیرص  هب  دناظوفحم و  نوصم و 

(373  ) ناطلس مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا 
هاگارچ ناشرمع  هک  دنشاب  بقارم  دننک و  هدافتسا  هدمآ  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد نمض  هک  ماما  هلمج  نیا  زا  دیاب  ترضح  نآ  ناوریپ 

هریت هکل  نآ  دنیامن و  ششخب  وفع و  بلط  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  دننک ، رافغتـسا  رتدوز  هچ  ره  دندش  هانگ  بکترم  رگا  دوشن و  ناطیش 
یناسک فص  رد  دنهد  همادا  یکاپان  هانگ و  هب  نانچمه  دنـشابن و  هبوت  رکف  رد  دننکن و  هبوت  رگا  هک  دنیادزب  شیوخ  لامعا  هحفـص  زا  ار 

. دنراد رارصا  لاعتم  دنوادخ  تیصعم  هب  دندیدش و  يرجت  یکاب و  یب  ریسا  هک  دنریگ  یم  رارق 
(374) رارصالا کلذف  هبوتلاب  هسفن  ثدحی  الو  رفغتسی  الو  دبعلا  بنذی  نا  رارصالا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

لد رد  دیامنن و  ششخب  وفع و  بلط  دنوادخ  زا  دنک و  هانگ  يا  هدنب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تیـصعم  رد  رارـصا  هدومرف :  ع )  ) رقاب ماما 
 . تسا هانگ  رد  رصم  یصخش  نینچ  دشابن ، هبوت  رکف  هب  زین 

. دوب دهاوخ  راوتسا  كاب ،  یب  دارفا  لیبق  نیا  رب  یلاعت  يراب  بضغ  تسا و  نانیا  هجوتم  دنوادخ  دیدش  مشخ 

. اَهَتْمَمْتَأ اَّلِإ  ًۀَصِقاَن  َّیِف  ًۀَموُرْکُأ  اَل  َو  ، اَهَتْنَّسَح اَّلِإ  اَهِب  ُبَّنَوُأ  ًۀَبِئاَع  اَل  َو  اَهَتْحَلْصَأ ، اَّلِإ  یِّنِم  ُباَعُت  ًۀَلْصَخ  ْعَدَت  اَل  َّمُهَّللا  - 18

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
يوخ چیه  نم  رب  اهلاراب  دنک : یم  ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  عوضوم  اعد  زا  تمـسق  نیا  دنوادخ  تساوخ  هب 
دوـش یم  مشنزرـس  هیاـم  هک  ار  يدنـسپان  شور  چـیه  ییاـمرف و  شحالـصا  هکنآ  زج  راذـگماو  ددرگ  یم  یقلت  تشز  هک  ار  یتلـصخ  و 
 . ییامن شلیمکت  میمتت و  هکنآ  رگم  راذگماو  تسا  مامتان  نم  رد  هک  ار  یسفن  تمارک  چیه  يزاس و  شا  هدیدنسپ  هکنآ  زج  راذگماو 

زا مود  دوش ، مدرم  ییوجبیع  بجوم  دناوت  یم  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یـصئاقن  بویع و  زا  لوا  تسا :  بلطم  هس  يواح  اعد  زا  هعطق  نیا 
دنک یم  دای  اه  يراوگرزب  سفن و  میارک  زا  موس  دنهد ، رارق  شنزرـس  تمالم و  هدام  ار  نآ  یناسک  تسا  نکمم  هک  درب  یم  مان  یلامعا 

. دیامن میمتت  ار  نآ  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هک 
راصتخا هب  بلطم  هس  نیا  زا  کـی  ره  هب  عجار  تسا  مزـال  دـندرگ  فقاو  ماـما  مـالک  قمع  هب  رتهب  هچ  ره  مرتحم  ناگدنونـش  هکنآ  يارب 

بویع لصا  تخانش  رتمهم ، همه  زا  دومن و  قحب  فلتخم ،  داعبا  ددعتم و  تاهج  زا  ناوت  یم  صئاقن  بویع و  هرابرد  دوش : هداد  حیـضوت 
 . تسا

يدـب ياهراک  شلامعا  رد  رگا  درگن و  یم  اـضر  ینیبشوخ و  هدـید  اـب  ار  شیوخ  ياـهراک  دراد و  تسود  ار  دوخ  یعیبط  روط  هب  یمدآ 
زا هکنآ  رگم  ددرگ ، فقاو  شیوخ  یقالخا  صقن  هب  دـنیبب و  ار  دوخ  بیع  ناسنا  دراذـگ  یمن  دوش و  یم  نآ  باجح  تاذ ،  بح  دـشاب 

، دزومایب ار  ادـخ  مارح  لالح و  دریگ ، ارف  ار  یهلا  میلاعت  دـیامنب ، یلاعت  يراب  هاگـشیپ  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  یناوجون  نارود  زا  ادـتبا و 
دناوت یم  یناسنا  نینچ  دـشاب . دوخ  رادرک  راتفگ و  راتفر و  تبقارم  تاهجلا  عیمج  نم  و  دـهد ، زیمت  رگیدـکی  زا  ار  دـب  بوخ و  قـالخا 
. دهد یم  صیخشت  ار  دوخ  بیع  شدوخ  دناد ، یم  ار  یمالسا  تاررقم  نوچ  دش ، یبیع  راچد  رگا  ایناث  دنامب و  نوصم  بیع  زا  الوا 

(375  ) هبویع هرصب  ایندلا و  یف  هدهز  نیدلا و  یف  ههقف  اریخ  دبعب  هللا  دارا  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
روما هب  تبـسن  دـنک ، یم  سانـش  نید  ار  يو  دـهاوخب ، ار  يا  هدـنب  ریخ  دـنوادخ ، یتقو  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. دزاس یم  انیب  شدوخ  صقاون  بویع و  هب  ار  يو  و  دیامن ، یم  شیانتعا  یب  يویند  يدام و 
وا دوخ ، فطل  هب  دنوادخ  دوش و  عقاو  یلاعت  يراب  تیانع  لومشم  یمدآ  هک  تسا  نیا  یقالخا  بویع  نیا  تخانـش  نیرت  یلاع  نیرتهب و 
هب نآرق  بتکم  نادرگاش  نامیا و  اب  دارفا  هک  تسا  نآ  یقالخا  ياـهبیع  نتخانـش  يارب  هار  نیمود  دزاـس . فقاو  شبویع  صئاـقن و  هب  ار 
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اهنآ دسانـشبار و  شیوخ  بویع  دنیبب ، وا  رد  ار  دوخ  دشاب ، هنییآ  دننامه  رگید  درف  يارب  يدرف  ره  دنیامن و  تقد  رگیدکی  راتفر  راتفگ و 
. ددنب راک  هب  ار  اهنآ  المع  دریگارف و  ار  وا  ياه  یبوخ  دیامن ، حالصا  ار 

(376  ) هتلاح لمجی  هتقاف و  دسیف  هلماتی  هنال  نینموملا  هارم  نموملا  لیمک !  ای  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
يونعم صئاـقن  ینطاـب و  ياـهزاین  درگن ، یم  نآ  رد  تقد  اـب  هکنآ  هچ  تسا ،  نم  ؤم  هنییآ  نم  ؤـم  دوـمرف : داـیز  نب  لـیمک  هب  ع )  ) یلع

. دشخب یم  ییابیز  لامج و  دوخ  ینورد  تلاح  هب  دنک و  یم  فرطرب  نآ  هلیسو  هب  ار  شیوخ 
تقد يو  راتفر  راـتفگ و  رد  هک  دـنک  تساوخرد  دوخ  ینید  ردارب  زا  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  یقـالخا  ياـهبیع  تخانـش  يارب  هار  نیموس 

دوب و يزاـسدوخ  ياهـشور  زا  یکی  نیا  مالـسا  ردـص  رد  دزاـس . فرطرب  ار  نآ  اـت  دـهد  رکذـت  درک  هدـهاشم  یبیع  نآ  رد  رگا  دـیامن ،
هب ناناملسم  رذگهر ، رد  ای  دجسم  رد  و  دندومن ، یم  حالـصا  ار  نتـشیوخ  دندش و  یم  دوخ  یقالخا  بویع  هجوتم  هار  نیا  زا  ناناملـسم 

 : تفگ یم  يرگید  هب  یکی  دندیسر ، یم  مه 
(377  ) یبویع یلا  يدها  نم  هللا  محر 

. دیامن نایب  نم  يارب  ارم  ياهبیع  دهدب و  نم  هب  يا  هیده  دراذگ ، تنم  نم  رب  هک  یسک  دشاب  یهلا  تمحر  لومشم 
هقالع شیوخ  تسود  تداعس  حالص و  هب  وا  هچ  تسا ،  نامیا  اب  بوخ و  قیفر  یقالخا ،  صئاقن  بویع و  تخانش  يارب  هلیسو  نیمراهچ 

. دیامن حالصا  ار  دوخ  ات  دزاس  یم  هاگآ  ار  وا  دنک و  یم  هئارا  يو  هب  ار  وا  بیع  یهاوخریخ ،  هزیگنا  هب  دراد و 
(378  ) کسفن یلع  کناعا  کبیع و  کیلا  يدها  نم  كدنع  سانلا  رثآ  نکیل  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

تتداعـس ریخ و  هار  رد  ارت  دیامن و  ادـها  وت  هب  ار  بیع  هک  دـشاب  یـسک  وت  يارب  ناتـسود  نیرتمدـقم  دـیاب  هتبلا  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
. دهد يرای 

(379  ) یلا یبویع  يدها  نم  یلا  یناوخا  بحا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
. دهد هیده  نم  هب  ارم  بویع  هک  تسا  یسک  نم  ناردارب  نیرتهب  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

یثیدح نمض  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  تسا  مهم  ردقنآ  یقالخا  صئاقن  بویع و  تخانش  رد  نامیا  اب  ناردارب  زا  هدافتـسا 
راک و يارب  یتمسق  تدابع ،  يارب  یتمسق  دینک : تمسق  راهچ  ار  زور  هنابش  رد  يرادیب  تاقوا  هک  تسا  هدومرف  هیـصوت  دوخ  ناتـسود  هب 

 . عورشم ذیاذل  يارب  یتعاس  شاعم ،  رارما 
(380  ) نطابلا یف  مکل  نوصلخی  مکبویع و  مکنوفرعی  نیذلا  تاقثلاو  ناوخالا  هرشاعمل  هعاس  و 

افص لامک  رد  دننک و  یم  یفرعم  ار  ناتبویع  هکنانآ  دیهد ، صاصتخا  ناتدامتعا  دروم  ناردارب  اب  تسلاجم  ترـشاعم و  يارب  ار  یتعاس  و 
. دییامن حالصا  ار  نتشیوخ  ات  دنهد  یم  رکذت  امش  هب  نطاب  صولخ  و 

؟  یتخومآ هک  زا  بدا  دنیوگ : یم  تسا .  خساپ ))  شـسرپ و   )) تروص هب  یفورعم  لثم  زا  هدافتـسا  یقالخا  بویع  تخانـش  هار  نیمجنپ 
 . نابدا یب  زا  دوش : یم  داد  باوج 

یم هک  یسک  دننازیرگ . نانآ  زا  مدرم  دنتسین و  هعماج  لوبقم  اهنیا  دننامه  یتافص  رگید  ای  يدنسپدوخ  ای  یفرحرپ  رثا  رب  دارفا  زا  یـضعب 
هعلاطم دروم  ار  نتشیوخ  هورگ ،  نیا  دنسپان  تافص  رد  تقد  اب  دناوت  یم  دیامن  حالصا  ار  دوخ  قالخا  دسانـشب و  ار  دوخ  بویع  دهاوخ 

: دیوگ كرت  ار  دنسپان  شور  نآ  دنک و  حالصا  ار  دوخ  تسالتبم  درد  نامه  هب  نانآ  دننامه  رگا  دهد ، رارق 
(381  ) هبونذب طاحا  هبویع و  یلع  فقو  هسفن  بساح  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

تـسا هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  هب  دوش و  یم  فقاو  شیوخ  بویع  رب  دـسرب  ار  دوخ  سفن  باسح  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
. دبای یم  هطاحا 

ار دوخ  بیع  هک  روظنم  نیدـب  دـیامن  یم  یـسررب  ار  نآ  نیا و  صئاـقن  دـنک و  یم  تقد  نارگد  بوـیع  رد  هک  سک  نآ  دـنامن ، هتفگاـن 
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نیا هب  نارگد  فعض  طاقن  رد  سسجت  ییوجبیع و  تهج  زا  رگا  اما  درادن ، یعنام  یقالخا  ینید و  رظن  زا  دیامن  حالصا  ار  نآ  دسانشب و 
ع)  ) یلع رظن  رد  ددرگن  رجنم  اـهنیا  ریاـظن  يرد و  هدرپ  و  تناـها ،  تبیغ ،  هب  شلمع  هک  یتروـص  رد  دـنز  تـسد  قـالخا  فـالخ  راـک 

 : تسا هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  تسوجبیع و  صخش  تئاند  یتسپ و  هناشن  اه  یتشز  ندید  اه و  یبوخ  ندیدن 
كرتی دسجلا و  نم  هدسافلا  عضاوملا  بابذلا  عبتی  امک  مهنساحم  نوکرتی  سانلا و  يواسم  نوعبتی  رارـش  الا  لاق :  مالـسلا  مهیلع  یلع  نع 

(382  ) حیحصلا
زا سگم  هک  روطنامه  دنیوگ  یم  كرت  ار  نانآ  ياه  یبوخ  دنور و  یم  مدرم  ياه  يدب  یپ  زا  دب  دارفا  رارشا و  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

. دیوگ یم  كرت  ار  ملاس  ياهاج  دور و  یم  ندب  رامیب  دساف و  طاقن  یپ 
اـشفا ار  وا  ياهبیع  هک  دشاب  نآ  راک  نیا  رد  شفدـه  یلو  دزیرب  یتسود  حرط  ناملـسم  رفن  کی  اب  یمالـسا  يردارب  ناونع  هب  یـسک  رگا 

مه رد  ار  وا  تیـصخش  دهاوخب  دـنادب و  مزال  هک  یعقوم  ات  دراپـسب  دوخ  نهذ  هب  ار  اهنآ  ددرگ ، فقاو  شیقالخا  ياه  یتشز  هب  دـیامن و 
رایـسب عضو  یمالـسا  رظن  زا  ینئاـخ  ناملـسم  نینچ  دـیامن ، هجوتم  اـه  یتـشز  صئاـقن و  نآ  هب  ار  مدرم  دـیوگب و  ار  بویع  نآ  دنکـشب ،

 . تسین هاگآ  رطخ  نآ  زا  شدوخ  دراد و  یکانرطخ 
(383) ام اموی  اهب  هریعیل  هتالز  هیلع  یصحیف  نیدلا  یلع  لجرلا  یخاوی  نا  رفکلا  یلا  دبعلا  نوکیام  برقا  اق : مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

یمالـسا يردارب  مان  هب  رگید  یناملـسم  اب  یناملـسم  درم  هک  تسا  نآ  ینامیا  یب  رفک و  هب  هطفن  نیرتکیدزن  تسا :  هدومرف  ع )  ) رقاب ماـما 
شنزرس تمالم و  دروم  ار  وا  يزور  ات  دراپـسب  نهذ  هب  دنک و  هرامـش  ار  اهنآ  دسانـشب و  ار  وا  ياهـشزغل  بویع و  ات  دزیرب  یتسود  حرط 

. دهد رارق 
دراگنا هدیدان  ار  شیوخ  صئاقن  اما  دشاب ، هدولآ  اهشزغل  نآ  هب  شدوخ  هک  تسا  یعقوم  لدکاپان  یناملـسم  نینچ  يارب  رتشیب  يراسمرش 

. دزادرپب شینید  ردارب  بویع  رشن  هب  و 
(384  ) نیقیلا یلع  مکسفنا  نومولت  نظلا و ال  یلع  سانلا  نومولت  ءوسلا  دیبع  ای  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

روط هب  هکنیا  اب  ار  ناتدوخ  اما  دینک  یم  تمالم  دـنراد  دنـسپان  تافـص  هکنیا  نامگ  هب  ار  مدرم  دـب ، ناگدـنب  يا   : تسا هدومرف  ع )  ) یلع
. دییامن یمن  تمالم  دیتسه  التبم  تافص  نآ  هب  نیقی 

صئاقن اهدوبمک و  هب  حیحص  يراجم  زا  هنالقاع و  دناوت  یم  دیامن  حالصا  ار  شیوخ  یقالخا  بویع  دهاوخب  ناملسم  ناسنا  رگا  هصالخ 
اب زج  اوراـن  كرت  گرزب و  يزوریپ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دراـمگ  تمه  اـهنآ  حالـصا  هب  يدـج  هدارا  اـب  ددرگ و  فقاو  دوـخ 

شیوخ ناوریپ  هب  ار  هتکن  نیا  تسا  زورما  راتفگ  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما  تسین .  رسیم  یلاعت  يراب  ترضح  قیفوت 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  هتخومآ 

اهتحلصا الا  ینم  باعت  هلصخ  عدت  مهللا ال 
 . ییامرف شحالصا  هکنآ  زج  راذگماو  تسا  مدرم  ییوجبیع  هیام  هک  ار  يدنسپان  تلصخ  چیه  نم  رد  اهلاراب !

تسا زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هدومن و  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  اعد  هعطق  نیا  رد  ع )  ) داجـس ماما  هک  يرگید  بلطم 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  دهد . رارق  نآ  نیا و  تمالم  دروم  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  تسا  ییاهبیع  نتخاس  وکین 

اهتنسح الا  اهب  بنوا  هبئاع  الو 
يزاس شلدبم  یکین  ییابیز و  هب  هکنآ  زج  راذگماو  دوش  نم  هب  تبسن  مدرم  تمالم  هدام  تسا  نکمم  هک  ار  یبیع  یتشز و  چیه  اهلاراب !

.
نارگد و ندرک  تمـالم  هکنآ  لوا  دوـش . هداد  حیـضوت  بلطم  دـنچ  هب  عـجار  اـجنیا  رد  تسا  مزـال  ع )  ) ماـما مـالک  ندـش  نـشور  يارب 

التبم نارگد  تمالم  هب  ار  هدننک  تمالم  دـنوادخ ، تسا و  هدـش  هتخانـش  عونمم  دنـسپان و  مالـسا ،  قالخا  رد  نآ  نیا و  ندومن  شنزرس 
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. دیامن یم 
(385  ) هرخالاو ایندلا  یف  هللا  هبنا  انموم  بنا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

نارگد شنزرس  تمالم و  هب  ترخآ  ایند و  زا  ار  وا  دنوادخ  دهد  رارق  تمالم  دروم  ار  ینم  ؤم  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 
. دیامن یم  التبم 

دسرب دوخ  لمع  رفیک  هب  دوش و  تازاجم  ینوناق  نیزاوم  قبط  دیاب  مرجم  هتشاد و  ررقم  یعرش  دح  ناراکهانگ  يارب  مالـسا  سدقم  نییآ 
 . تسا هدراذگن  یقاب  راکهانگ  شنزرس  تمالم و  يارب  ییاج  و 

(386) اهریعی الو  دحلا  اهدلجیلف  مکدحا  مداخ  تنز  اذا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
دروم دـییامن و  ینوناق  تازاجم  ار  وا  دـیدرگ  تفع  اب  یفانم  لمع  بکترم  امـش  نارازگتمدـخ  زا  یکی  یتقو  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

. دیهدن رارق  شتمالم  شنزرس و 
سـسجت و یناملـسم  صخـش  لامعا  رد  كاپان  نئاخ و  يدرف  هک  تسا  نیا  دوش  هداد  حیـضوت  تمالم  رما  رد  تسا  مزال  هک  مود  بلطم 

نیا مالـسلا  هیلع  ماما  دیاشگب . شرییعت  شنزرـس و  هب  نابز  دهد و  رارق  تمالم  هدام  ار  نآ  تخانـش  يو  زا  ار  یهانگ  رگا  دیامن ، شواک 
 . تسا هدومن  یفرعم  دنوادخ  زا  نتسج  يرود  ار  دیلپ  لمع 

(387) اماموی اهب  هریعیل  هتالز  هیلع  ظفحی  وه  لجرل و  یخاوی  لجرلا  نوکی  نا  هللا  نم  دبعلا  نوکیام  دعبا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
حرط رگد  درم  اـب  يدرم  هک  تسا  نیا  دـیامن  رود  دـنوادخ  زا  ار  یمدآ  دـناوت  یم  هـک  یلماـع  گرزب  تـسا :  هدوـمرف  ع )  ) قداـص ماـما 

. دهد رارق  رییعت  تمالم و  دروم  ار  وا  يزور  ات  دراپسب  نهذ  هب  ار  وا  ياهشزغل  هک  روظنم  نیا  هب  دزیرب  يردارب 
 ، ناملسم صخش  یهاگ  هک  تسا  نیا  دنشاب  نآ  هجوتم  هراومه  ناناملسم  دوش و  هداد  حیضوت  تمالم  رما  رد  تسا  مزال  هک  موس  بلطم 

میرح هب  بدا  هئاـسا  یعقاوم  رد  راـک  نیا  دـهد و  یم  رارق  تمـالم  دروـم  تسین  هدوـبن و  وا  راـیتخا  هب  هک  يزیچ  رد  ار  يرگید  ناملـسم 
. ددرگ یم  ناملسم  درف  هب  اوران  یتناها  بجوم  هوالعب  تسا و  راگدرورپ 

. ءادوسلا هما  تناک  و  ءادوسلا ، نبای  لاقف :  هماب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـهع  یلع  الجر  ریع  رذابا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
هللا لوسر  یـضر  یتح  هسارو  بارتلا  یف  ههجو  غرمی  رذوبا  لزی  ملف  لاق :  رذاـب ؟ اـی  هماـب  هریعت  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاـقف 

(388  ) هنع هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
و هایس ،  نز  دنزرف  يا  تفگ :  داد و  رارق  شنزرس  دروم  شردام  هب  ار  يدرم  یمارگ  لوسر  رضحم  رد  يرافغ  رذوبا  دومرف : ع )  ) رقاب ماما 
هک دش  هجوتم  رذوبا  يدومن ؟  شنزرس  شردام  هب  ار  وا  رذوبا ! دومرف : تفـشآرب ،  تخـس  یمارگ  لوسر  دوب . هایـس  داژن  زا  درم  نآ  ردام 
. دیدرگ یضار  وا  زا  مرکا  لوسر  ات  دناطلغ  كاخ  رد  ردقنآ  ار  شیوخ  تروص  رس و  یهاوخرذع  يارب  هدش و  بکترم  گرزب  ییاطخ 

نانآ ینادان  لهج و  زا  یشان  دارفا ، شنزرـس  رییعت و  یهاگ  هک  تسا  نیا  دوش  هداد  حیـضوت  تمالم  رما  رد  تسا  مزال  هک  مراهچ  بلطم 
هدز و تلجخ  نایاپ  رد  دندرگ و  یم  فقاو  شیوخ  ياطخ  هب  سپـس  دنیاشگ ، یم  تمالم  هب  بل  دنیوگ و  یم  نخـس  هعلاطم  یب  تسا ، 

هیلع رقاب  ماما  مدید  مدوب .  هتفر  هنیدم  جراخ  هب  اوه  یمرگ  تدش  تعاس  رد  يزور  دـیوگ : یم  ردـکنم  نب  دـمحم  دـندوش . یم  راسمرش 
شیناشیپ زا  قرع  هک  یلاح  رد  دوب و  هداد  هیکت  رفن  ود  هب  تشاد  نمـس  نوچ  تسا و  يزرواشک  راک  مرگرـس  نازوس  باـتفآ  رد  مالـسلا 

 . تسایند بلط  رد  لاـح  نیا  اـب  تعاـس و  نیا  رد  شیرق  ناـگرزب  زا  يدرمریپ  متفگ :  دوخ  اـب  داد . یم  روتـسد  نارگراـک  هب  تخیر  یم 
خویش زا  یکی  تسا  هتسیاش  ایآ  متفگ :  مدرک و  مالس  متفر ،  شیپ  مهد .  رارق  داقتنا  دروم  ار  شلمع  منک و  هظعوم  ار  وا  متفرگ  میمـصت 

دـسرارف و تگرم  لاح  نینچ  اـب  عقوم و  نیا  رد  رگا  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دـشاب . یبلط  اـیند  یپ  رد  لاـح ،  نیا  اـب  مرگ ،  ياوه  رد  شیرق 
: دومرف تشادرب و  ود  نآ  شود  زا  ار  دوخ  ياهتسد  ترضح  دریذپ ؟ نایاپ  تتایح 

تنک امنا  سانلا و  نع  کنع و  یـسفن  اهب  فکا  لجوزع  هللا  تاعاط  نم  هعاط  یفانا  ینءاج و  لاحلا  هذـه  یفاـنا  توملا و  هللاو  ینءاـجول 
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(389  ) ینتظعوف کظعا  نا  تدرا  هللا ،  کمحری  تلقف :  یلاعت .  هللا  یصاعم  نم  هیصعم  یلع  انا  ینءاج و  ول  توملا  فاخا 
ار دوخ  ششوک ،  راک و  اب  مهاوخ  یم  نم  ما ،  هدرپس  ناج  دنوادخ  تاعاط  زا  یتعاط  ماجنا  نیح  رد  مریمب  لاح  نیا  رد  رگا  مسق  ادخ  هب 

ردـکنم نب  دـمحم  مورب .  ایند  زا  یهلا  تیـصعم  اب  دـسرارف و  هانگ  لاح  رد  مگرم  هک  مسرتب  دـیاب  ینامز  مزاس ،  زاـین  یب  نارگد  وت و  زا 
. دیدومن هظعوم  ارم  امش  میوگ ،  تحیصن  ار  امش  متساوخ  یم  نم  دهد ، رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ارت  دنوادخ  درک : ضرع 

رقاب ماما  لمع  دـننامه  عالطا  یب  دارفا  زا  یـضعب  رظن  هب  هک  دـندرک  یم  ییاهراک  تماما  فیاظو  ماجنا  اـب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
یم خساپ  نانآ  هب  نکمم  دودـح  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـندوشگ و  یم  تمالم  هب  نابز  ور  نیا  زا  دوب ، مرگ  ياوه  رد  يزرواشک  و  (ع )

. دنداد
یف امل  ابلط  هیواعم  یلا  مهریثک  رارف  هنع و  سانلا  قرفت  دنع  هیلا  اوشم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملا  ریما  باحـصا  نم  هفیاط  نا 
مهل لاقف  مجعلاو .  یلاوملا  یلع  شیرق  برعلا و  نم  فارشالا  ءالوه  لصف  لاومالا و  هذه  طعا  نینم !  ؤملا  ریما  ای  اولاقف : ایندلا ، نم  هیدی 

(390) روجلاب رصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملا  ریما 
دزن لوپ  تفایرد  يارب  دنتشگ و  یم  هدنکارپ  ترـضح  نآ  فارطا  زا  يدایز  مدرم  هک  یعقوم  رد  ع ،)  ) نینم ؤملا  ریما  باحـصا  زا  یعمج 

مدقم برع  ریغ  یلاوم و  رب  ار  شیرق  برع و  فارـشا  نینم !  ؤملا  ریما  يا  : دندرک ضرع  هدش ،  بایفرـش  شرـضحم  هب  دنتفر ، یم  هیواعم 
هک دییوگ  یم  امـش  دومرف : ترـضح  دنرادنرب . تسد  وت  زا  دنوشن و  قحلم  هیواعم  هب  ات  نک  میـسقت  نانآ  نیب  ار  لاملا  تیب  لاوما  رادـب و 

. زگره منک ؟  زواجت  نارگد  قوقح  هب  دوخ  تموکح  تیبثت  يارب  مهاوخب و  يرای  متس  ملظ و  زا  نم 
ار ترضح  نآ  لمع  دندوشگ و  تمالم  هب  نابز  يدایز  هدع  دیدرگ  لدب  در و  یحلـص  دادرارق  هیواعم  یبتجم و  ترـضح  نیب  هک  ینامز 
دندش و یم  عناق  یضعب  دومرف ، ییاهخساپ  ماما  دنا و  هدناوخ  نینم  ؤم  هدننک  لیلذ  ار  یبتجم  ماما  یضعب  یتح  دنداد ، رارق  ضارتعا  دروم 
زا ار  یمارگ  لوسر  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ترـضح  تدالو  زور  دنوادخ  یهلا و  دوب  يرما  البرک  نینوخ  هثداح  دندشن . عناق  رگید  یـضعب 

هجیتن هک  یهلا  ردقم  نیا  نتفای  ققحت  عقوم  اما  دنتشاد ، عاطا  رما  نیا  زا  مالسا  ربمیپ  هداوناخ  دارفا  زا  يرایـسب  دومن و  هاگآ  اروشاع  هعقاو 
هفوک هب  ترضح  نآ  رفس  اب  ناکیدزن  ناتسود و  زا  یضعب  یتح  يدایز  هدع  دوب ، تقیقح  قح و  ندش  راکـشآ  هیما و  لآ  ندش  اوسر  شا 

: دنتفگ یم  نخس  ضارتعا  تمالم و  نابز  اب  دندوب و  فلاخم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  دلو  تنا  هل :  تلقف  هتیتا  قارعلا  یلا  جورخلا  یلع  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  مزع  امل  لاق :  هللادبع  نب  رباج  نع 

لعفدق رباج ! ای  یل :  لاقف  ادیـشر . اقفوم  ناک  هناف  مالـسلا  هیلع  كوخا  حلاص  امک  حـلاصت  کنا  الا  يرا  ال  نیطبـسلا ،  دـحا  هلآ و  هیلع و 
(391  ) هلوسر یلاعت و  هللا  رماب  لعفا  اضیا  انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  یلاعت و  هللارماب  کلذ  یخا 

، دیتسه مرکا  لوسر  طبس  ود  زا  یکی  امش  مدرک  ضرع  مدش و  بایفرش  شروضح  دیدرگ  قارع  مزاع  ع )  ) نیسح یتقو  دیوگ : یم  رباج 
يا دومرف : نم  هب  ترضح  دومیپ . ار  حیحص  هار  تیقفوم ،  اب  وا  هک  ینک  حلص  تردارب  دننامه  هک  تسا  نآ  امش  يارب  هار  اهنت  نم  رظن  هب 

 . منک یم  لمع  یمارگ  لوسر  رما  ادخ و  رما  قبط  زین  نم  دومن و  حلص  مرکا  لوسر  رما  هب  دنوادخ و  رما  هب  مردارب  رباج !
ار دوخ  بلطم  یضعب  دندوشگ و  تمالم  ضارتعا و  هب  بل  يدارفا  دومن ، لوبق  ار  نومام  يدهعتیالو  رما  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتقو 

. دندراذگ نایم  رد  شترضح  اب 
يدـج لمح  ام  لاقف :  دـهعلا ؟ هیالو  یف  لوخدـلا  یلع  کلمح  ام  هللا !  لوسر  نباـی  مالـسلا :  هیلع  اـضرلل  تلق  لاـق  هفرع  نب  دـمحم  نع 

(392  ) يروشلا یف  لوخ  دلا  یلع  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هلخادـم يدـهعتیالو  رما  رد  هک  تشاداو  ار  امـش  زیچ  هچ  هللا !  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع  اـضر  ترـضح  هب  دـیوگ  یم  هفرع  نب  دـمحم 

. دیامن هلخادم  اروش  رد  هک  دومن  راداو  ار  ع )  ) یلع مدج  هک  يزیچ  نامه  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دییامن ؟
هب ار  ترـضح  مناـسر و  یم  لـتق  هب  ار  امـش  اـمتح  ینکن  لوـبق  ارم  يدـهعتیالو  رما  رگا  درک : ضرع  اـضر  ترـضح  هب  احیرـص  نومءاـم 
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اروش رمع و  هیضق  دشاب ، هتشاد  هقباس  مالسا  ردص  رد  هک  دنک  هدایپ  هنیمز  کی  رد  ار  دوخ  بلطم  هکنیا  يارب  یتح  درک ، دیدهت  تکاله 
 : تفگ نینچنیا  تشاذگ و  نایم  رد  ترضح  اب  ار 

نا مهنم  فلاخ  نمیف  طرـش  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملا  ریما  كدـج  مهدـحا  هدـع  یف  يروش  لعج  باـطخلا  نب  رمع  نا 
(393  ) هقنع برضی 

ره هک  دومن  طرـش  دوب و  ع )  ) یلع نینم  ؤملا  ریما  تدـج  ناـنآ  زا  یکی  هک  داد  رارق  رفن  شـش  رد  ار  تفـالخ  ياروـش  باـطخلا  نب  رمع 
: درک ضرع  ترضح  هب  سپس  دوش . هدز  شندرگ  دنک  تفلاخم  اروش  اب  سک 
 . تسین يریزگ  نآ  زا  دیریذپب و  ما  هدرک  هدارا  هک  ار  يدهعتیالو  دیراچان  امش 

: دنک یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  زا  تمسق  نیا  مود  هلمج  رد  داجس  ماما 
اهتنسح الا  اهب  بنوا  هبئاع  الو 

 . ییامن وکین  ار  نآ  هکنآ  زج  راذگم  یقاب  ددرگ  متمالم  هدام  تسا  نکمم  هک  نم ،  رد  ار  یبیع  چیه  اهلاراب !
: دنک یم  ضرع  موس  هلمج  رد 

اهتممتا الا  هصقان  یف  همورکا  الو 
 . ییامن شلیمکت  میمتت و  هکنآ  زج  راذگم  ورف  دراد  دوجو  نم  رد  صقان  روط  هب  هک  ار  يا  هدیدنسپ  يوخ  قلخ و  تمارک  چیه  اهلاراب !

تبسن ره  هب  ردق  یلاع  گرزب و  ياهناسنا  و  تسا ،  یتوافتم  تاجرد  بتارم و  ياراد  هدیدنسپ  يایاجـس  هدیمح و  تافـص  هک  میناد  یم 
لالخ رد  بلطم  نیا  دـنرادروخرب و  يرتالاب  یقالخا  تمارک  يراوگرزب و  زا  تبـسن  نامه  هب  دـنراد  يرتعیفر  ماـقم  يونعم  تهج  زا  هک 

 . تسا هدمآ  فیرش  نآرق  تایآ  زا  یضعب 
(394  ) نینسحملا بحی  هللاو  سانلا  نع  نیفاعلاو  ظیغلا  نیمظاکلاو 

بضغ شتآ  و  دناطلسم ، دوخ  رب  دنرادنتـشیوخ ، دنوش  یم  نیگمـشخ  هک  یعقوم  دنتـسه  دوخ  زیارغ  رب  مکاح  سفنلا و  يوق  هک  یناسک 
ار بضغ  دـنرتالاب ، دـح  نیا  زا  دارفا  زا  یـضعب  تسا .  یقالخا  مهم  يایاجـس  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دـنناشن ، یم  ورف  شیوخ  ریمـض  رد  ار 

ضامغا وفع و  تسا  هدیدرگ  ناشمشخ  بجوم  هک  یـسک  شزغل  زا  هوالعب ،  دنناشن ، یم  ورف  نطاب  رد  ار  مشخ  هلعـش  دننک و  یمن  راهظا 
ندش رو  هلعـش  زا  هک  دـنا  عیفر  هبترمدـنلب و  سفن  تمارک  رد  ردـقنآ  دارفا  زا  یـضعب  دـنراد . يرت  یلاع  ماقم  هورگ  نیا  هتبلا  دـنیامن . یم 
اهنت هن  دنهد ، یم  رارق  شوفع  دروم  دنرذگ و  یم  تسا  هدیدرگ  ناشمشخ  بجوم  هدرک و  دب  هک  یـسک  زا  دننک ، یم  يریگولج  بضغ 

یهاگ سفن ،  تمارک  يراوگرزب و  لیبق  نیا  و  دنهد ، یم  رارق  ناسحا  تیانع و  دروم  ار  لمعدب  صخـش  هکلب  دننک ، یمن  یفالت  ار  يدب 
. دنا قالخا  یلاعم  يراوگرزب و  ياراد  دوخ  هک  دوش  یم  یناسک  یتفگش  بجوم  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  دوهشم  يداع  دارفا  رد 

دنموربآ تسدیهت و  دارفا  هب  تبـسن  یگرزب  تامدخ  شیوخ  یگدنز  مایا  رد  وا  دوب . دوخ  راوگرزب  سفنلا و  میرک  دارفا  زا  رفعج  هللادبع 
یم وا  هب  دندرک و  یم  تمالم  راک  نیا  رد  ار  يو  دارفا  زا  یـضعب  هک  دوب  رظندنلب  اشوک و  شـشخب  لذب و  رد  يا  هزادنا  هب  وا  داد ، ماجنا 
هار دوخ  ناسک  زا  یـضعب  اب  تشاد  هک  یغاب  هب  یـشکرس  يارب  يزور  يا .  هتفرگ  شیپ  رد  طارفا  هار  نارگد  هب  ناسحا  رد  وت  هک  دـنتفگ 

تحارتسا غاب  نآ  رد  یتعاس  دنچ  تفرگ  میمـصت  دیـسر . مرخ  زبسرـس و  یناتـسلخن  هب  مرگ ،  ياوه  رد  هار ،  همین  تفرگ .  شیپ  رد  رفس 
، دش رهظ  دندروآ . مهارف  یبسانم  هطقن  رد  ار  وا  تحارتسا  لیاسو  شناسک  دش ، غاب  دراو  مالغ  هزاجا  اب  دوب ، نابغاب  یهایـس  مالغ  دـیامن .

همقل مالغ  زونه  تسا .  نآ  رد  نان  صرق  هس  دید  رفعج  دوشگ . ار  نآ  تسشن و  نیمز  يور  دروآ و  رفعج  یکیدزن  رد  ار  يا  هتـسب  مالغ 
ار نان  ياه  هصرق  زا  یکی  وا  تشاد .  اذغ  تساوخرد  مالغ  زا  دوب و  هنـسرگ  دمآ ، مالغ  لباقم  دـش ، غاب  دراو  یگـس  هک  دوب  هدروخن  يا 
مود و صرق  وا  دـش . شنان  هرفـس  مالغ و  هجوتم  هرابود  دـیعلب و  تفرگ و  اوه  رد  ار  نآ  صرح  اـب  هنـسرگ  گـس  تخادـنا و  شیوس  هب 
زا دوب  نایرج  رظان  هک  هللادبع  دیچرب . دشاب . هدروخ  اذـغ  شدوخ  هکنیا  نودـب  ار  یلاخ  هرفـس  تخادـنا و  گس  دزن  ار  موس  صرق  سپس 
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دوخ رب  ار  گس  نیا  ارچ  سپ  تفگ :  يدید .  هک  نان  صرق  هس  نیمه  داد : باوج  تسا ؟  ردقچ  زور  رد  امش  ییاذغ  هریج  دیسرپ : مالغ 
هار زا  ناویح  نیا  متسناد  یم  درادن ، گس  ام  يدابآ  تفگ :  خساپ  رد  مالغ  يدناروخ ؟  وا  هب  ار  تزور  هنابش  ياذغ  مامت  یتشاد و  مدقم 

لمع نیا  زا  هللادبع  دوب . نیگنس  نارگ و  یناویح  نینچ  نتخاس  مورحم  ندرک و  در  نم  يارب  تسا و  هنسرگ  تخـس  هدمآ و  اجنیا  هب  رود 
ار ناـن  صرق  هس  ادرف  اـت  منارذـگ  یم  یگنـسرگ  هب  ار  زورما  داد : باوج  درک ؟ یهاوخ  هچ  تدوـخ  هب  سپ  تفگ :  درک ، بجعت  رایـسب 

دننک یم  تمالم  ارم  مدرم  تفگ :  یم  دوخ  اب  دش و  رفعج  هللادـبع  یتفگـش  هیام  هایـس  مالغ  نآ  يراوگرزب  يدرمناوج و  دـنروایب . میارب 
هللادـبع تسا .  مدـقم  رتشیپ و  يراوگرزب  ناسحا و  رد  بتارمب  نم  زا  مالغ  نیا  هک  یلاح  رد  ینک  یم  يوردـنت  نارگد  هب  ناسحا  رد  هک 

؟  تسیک غاب  بحاص  دیـسرپ  مالغ  زا  دیامن . قیوشت  هار  نیا  رد  ار  وا  دش  ممـصم  تفرگ ،  رارق  هایـس  مالغ  يراوگرزب  ریثات  تحت  تخس 
ار غاب  بحاص  داتـسرف  ار  وا  مغاب .  بحاـص  كولمم  نم  تفگ  دازآ ؟ اـی  یکولمم  وت  تفگ  دراد . لزنم  اتـسور  رد  هک  ینـالف  داد  خـساپ 

غاب دومن و  تباجا  ار  رفعج  هللادبع  هتساوخ  درم  دشرفب . وا  هب  ار  هایس  مالغ  نینچمه  شمزاول و  مامت  اب  ار  غاب  هک  دومن  تساوخرد  دروآ .
هب ار  غاب  یتقو  هکنآ  بلاج  دیـشخب . وا  هب  مه  ار  غاب  درک و  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  مالغ  رفعج ، هللادـبع  دـعب  تخرف و  هللادـبع  هب  ار  مالغ  و 

 : تفگ تمه  دنلب  مالغ  دیشخب  مالغ 
(395  ) هللا لیبس  یف  وهف  یل  اذه  ناک  نا 

 . مداد رارق  مدرم  هدافتسا  هافر و  يارب  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  تسا ،  هدش  نم  هب  قلعتم  غاب  نیا  رگا 
یناویح تسپ و  دویق  زا  یمدآ  قالخا ،  مراکم  وترپ  رد  تسا ،  ناسنا  یناحور  لماکت  يونعم و  یلاعت  هناشن  سفن ،  تمارک  يراوگرزب و 
ناسنا ددرگ ، یم  رادیب  شداهن  رد  يراکادف  سح  یتسودرگد و  دوش ، یم  طلسم  شیوخ  یناسفن  تالیامت  زیارغ و  رب  دبای و  یم  ییاهر 

. دش دهاوخ  رادروخرب  تسا  ناسنا  ماقم  قیال  هک  یتالامک  زا  دوش و  یم  لعفلاب 
رد رـضحم ، ربنم و  رب  دـیامن  تیبرت  یناسنا  تافـص  اب  ار  نانآ  دـهد و  قوس  قالخا  مراـکم  هار  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هکنآ  يارب  مرکا  لوسر 

یعاسم رثا  رب  تخاس و  یم  ناشنرطاخ  ار  ناـنآ  فیاـظو  دومن و  یم  هدافتـسا  تصرف  زا  بساـنم  عضوم  ره  رد  هصـالخ  و  رـضح ، رفس و 
یناسنا لیاضف  هب  دندومیپ ، ار  لماکت  یلاعت و  جرادم  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع  دمآ و  دیدپ  هعماج  رد  یمیظع  لوحت  ترـضح  نآ  ریگیپ 

هتخانشان هایس  مالغ  نآ  دننام  یخرب  دنا و  فورعم  هدش و  هتخانش  مالـسا  خیرات  رد  رفعج ، هللادبع  دننام  نانآ ،  زا  یـضعب  هک  دندمآ  لیان 
. دنا مانمگ  و 

نیموس رد  ع )  ) داجـس ترـضح  تسا .  یتوافتم  تاـجرد  بتارم و  ياراد  تلیـضفاب  دارفا  رد  عبط  يراوگرزب  سفن و  تمارک  هصـالخ ، 
: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  ترضح  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  هلمج 

اهتممتا الا  هصقان  همورکا  الو 
 . ییامرف شمیمتت  لیمکت و  هکنآ  زج  راذگم  یقاب  دراد  دوجو  صقان  روط  هب  نم  رد  هک  ار  یقلخ  تمارک  چیه  اهلاراب !

دروآ یم  مهارف  ار  یتابجوم  دهد  رارق  دوخ  تمحر  ضیف و  لومـشم  ار  یمدآ  دیامرف و  تیانع  بولقلا  بلقم  دنوادخ  رگا  دیدرت  نودـب 
هک دـیآ  یم  تسد  هب  ینامز  يزوریپ  نیا  دوش و  میمتت  شـصقن  دوبمک و  دـیآ و  لیان  يرتـالاب  ماـقم  هب  سفنلا  میرک  دارفا  دـنلب  عبط  هک 

. دیامن اضاقت  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دوجو  مامت  اب  دنک و  اعد  بلق  میمص  زا  هدننک  تساوخرد 

َۀَّبَحَمْلا ِنآَنَّشلا  ِلْهَأ  ِۀَضْغِب  ْنِم  یِنْلِدْبَأ  َو  ٍدَّمَحُم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 19

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هاگشیپ زا  هلمج  ره  تبـسانم  هب  هدروآ و  مه  یپ  زا  ار  هلمج  دنچ  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هداد حیضوت  مزال  ردق  هب  شا  هرابرد  دریگ و  یم  رارق  ثحب  دروم  اه  هلمج  زا  کی  ره  دنوادخ ، تساوخ  هب  هک  تسا  هدومن  ییانمت  یهلا 
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هب ارم  نانمـشد  دیدش  هنیک  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  ص )   ) دمحم لآ  و  ص )   ) دـمحم ترـضح  هب  دورد  زا  سپ  لوا  هلمج  رد  دوش . یم 
. امرف لدبم  یتسود 

تبسن مدرم  هرابرد  نینچمه  مدرم و  هب  تبسن  دنوادخ  هرابرد  مالسا  يایلوا  تایاور  فیرش و  نآرق  رد  توادع  تدوم و  ای  ضغب  بح و 
یتسود و اما  تسا ،  لدع  قح و  ساسا  رب  اج  همه  مدرم  هب  تبـسن  دنوادخ  ضغب  بح و  هک  توافت  نیا  اب  هدش  هدرب  راک  هب  رگیدـکی  هب 
زا يا  هراپ  اجنیا  رد  فاصنا .  لدـع و  فالخرب  هناملاظ و  یهاگ  تسا و  قح  قفو  رب  هنالداع و  یهاگ  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  ینمـشد 

: دوش یم  رکذ  تایاور  تایآ و 
(396  ) صوصرم ناینب  مهناک  افص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذلا  بحی  هللا  نا 

اجرب و ياپ  نمشد  ربارب  رد  مکحم  هتـسویپ و  مه  هب  یناینب  دننامه  دننک و  یم  داهج  وا  هار  رد  هک  دراد  تسود  ار  ینامیا  اب  دارفا  دنوادخ 
. دنراوتسا

 ، لدـع هماقا  قح و  يالعا  يارب  نانیا  اریز  تسا ،  هدومرف  مالعا  هللا  لیبس  یف  نیدـهاجم  هب  تبـسن  ار  دوخ  تبحم  دـنوادخ  هیآ ،  نیا  رد 
تـساهنآ فده  دروم  هک  یلامعا  نیا  همه  دنهد و  یم  فک  زا  ار  دوخ  ناج  دننک و  یم  هدهاجم  ملظ  ندرب  نایم  زا  لطاب و  ياحما  يارب 

 . تسا تلیضف  یکاپ و  ساسارب  يرگداد و  قفو  رب 
زا دننک و  تکرـش  ههبج  رد  دنا  فلکم  دنتـسه و  هللا  لیبس  یف  داهج  طیارـش  دجاو  هک  یناسک  دراد . تسود  ار  نانآ  دـنوادخ  ور  نیا  زا 

دنراد هک  یطلـست  رثا  رب  دوخ  هبون  هب  ناـنیا  اریز  دـنا  قح  ترـضح  ضوغبم  دـننک  یمن  اـنتعا  یهلا  رما  هب  دـننز و  یم  زابرـس  ینید  هفیظو 
. ددرگ يوق  لطاب  دوش و  فیعضت  قح  دنوش  یم  بجوم 

(397  ) لتاقیالو هتیب  یف  لخدی  الجر  ضغبی  لجوزع  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یبنلا  نع 
نیدناعم اب  دنک و  یمن  تکرش  گنج  ههبج  رد  دنیشن و  یم  هناخ  رد  هک  ار  ییاناوت  درم  دراد  نمشد  دنوادخ  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

. دیامن یمن  دربن 
هلاسدنچ خیرات  میناوت  یم  دراد  نمـشد  ار  نانیا  نابرهم  دنوادخ  دنتـسه و  یلاعت  يراب  هاگرد  دورطم  هورگ  نیا  ارچ  مینادب  میهاوخب  رگا 

رـضاح ار  یلع  سامتلا  اب  زور  کی  هک  یمدرم  نآ  فلخت  یچیپرـس و  رثا  رب  مینیبب  میناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  تدم  هاتوک 
ینیگنس بئاصم  هچ  دندومن  یلاخ  هناش  هفیظو  ماجنا  زا  دندرک و  ینکشدهع  زور  کی  دندومن و  تیعبت  وا  اب  دریذپب و  ار  تفالخ  دندرک 

روطچ و  دنامزاب ، يورـشیپ  زا  زیزع  مالـسا  هنوگچ  و  دش ، هتخیر  نیمز  هب  ناگناگیب  زا  ییاهنوخ  هچ  دـمآ ، دـیدپ  نیملـسم  مالـسا و  يارب 
هعجاف دنتفرگ ، تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  مامز  دـندز و  هیکت  تفالخ  یـسرک  رب  مالـسا  هب  هقالع  یب  نید  یب  دـساف  رـصانع  هلـسلس  کی 

دندش ثعاب  دورب ، نتـشک  هب  ع )  ) یلع هک  دندش  بجوم  دوخ  ياوران  لامعا  اب  نانیا  دـندرب . مالـسا  زا  ییاهوربآ  دـندروآ و  راب  هب  ییاه 
هب مرکا  لوسر  تیب  لها  دوش و  هتخیر  نیمز  هب  یـسدقم  ياهنوخ  دـهد و  خر  میظع  هعجاف  نآ  دـیآ و  دوجو  هب  البرک  نینوخ  خـیرات  هک 

هورگ نیا  دـیابن  ایآ  تسا .  يراسمرـش  هیام  تیناسنا  يارب  هک  دـمآ  شیپ  دـب  ثداوح  ردـقنآ  هصالخ ،  دـنورب و  ماش  هفوک و  هب  تراـسا 
؟ درادب نمشد  دندش  يرگداد  لدع و  تسکش  هیام  هک  ار  نانیا  نابرهم  دنوادخ  دیابن  ایآ  دنـشاب ؟ یهلا  دورطم  نید  يزابرـس  زا  فلختم 

 . تسین ناهنپ  ناگدنونش  زا  کیچیه  رب  شسرپ  نیا  خساپ 
دـنریگ و ارف  ار  اـیند  یگدـنز  هب  طوبرم  روما  طـقف  دارفا ، هک  تسا  نیا  دوش  یم  ادـخ  ینمـشد  ضغب و  بجوم  هک  يروما  زا  رگید  یکی 

. دنشاب لهاج  هاگآان و  تسا  يدبا  تداعس  بجوم  ناسنا و  یلاعت  هیام  هک  يورخا  فراعم  زا  اما  دندنب  راک  هب  ار  اهنآ  المع 
(398  ) هرخالاب لهاج  ایندلاب و  ملاع  لک  ضغبی  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . نادان لهاج و  ترخآ  روما  هب  تبسن  دنا و  ملاع  يویند  روما  هب  هک  تسا  يدارفا  مامت  نمشد  دنوادخ  تسا :  هدومرف  یمارگ  لوسر 
يارب نارذـگ  يارـس  زا  دـیاب  تسا ،  هاگرذـگ  هلزنم  هب  وا  يارب  ایند  هدرک و  قلخ  ترخآ  يدـبا  یگدـنز  يارب  ار  رـشب  میکح ،  دـنوادخ 
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. دیامن هیهت  گرم  زا  دعب  ناهج  رد  ار  دوخ  شیاسآ  هافر و  تابجوم  هار  نیا  زا  درادرب و  يا  هشوت  دزودنیب و  يریاخذ  نادواج  ترخآ 
(399  ) مکرقمل مکرمم  نم  اوذخف  رارق . راد  هرخالا  زاجم و  راد  ایندلا  امنا  سانلا !  اهیا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

نادواج ملاع  يارب  نارذگ  هاگلزنم  زا  سپ ،  نادواج ،  رارق و  يارـس  ترخآ ،  تسا و  روبع  هناخ  ایند  مدرم !  يا  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
. دیوشن لقتنم  ترخآ  ملاع  هب  يارس  نیا  زا  تسدیهت  دیرادرب و  يا  هشوت  دیریگب و  يداز 

يارب دـنریگ و  یم  ارف  یتسیزهب  يارب  ار  شناد  ملع و  تسایند ،  یگدـنز  هب  فوطعم  ناهج  مدرم  رتشیب  هجوت  زورما  ياـیند  رد  هناتخبدـب 
شمدرم تسا و  یمارگ  لوسر  ثیدـح  یعقاو  قادـصم  زورما  ياـیند  ییوگ  دـنرادن . یهجوت  تسا ،  ناـسنا  تقلخ  فدـه  هک  ترخآ ، 

ار یناسنا  يایاجس  تیناسنا و  تسا ،  نتسیز  رتهب  ییارگ و  تذل  ینونک  ناهج  رد  نانیا  فده  اریز  دنتسه  یلاعت  يراب  ترـضح  ضوغبم 
طقف دـننیب و  یمن  دـیاب  هک  روـطنآ  ار  یهلا  ياـیاطع  هک  یمدرم  دـنرب ، یمن  یمـسا  نآ  زا  دـنا و  هدوـمن  یناـبرق  يداـم  ذـیاذل  ياـپ  شیپ 

 . تسا نانآ  راظتنا  رد  یهلا  باذع  یمارگ ،  لوسر  هدومرف  هب  سب و  تسا و  تایدام  هب  ناشهجوت 
(400  ) هباذع اند  هلمع و  رصق  دقف  سبلموا  برشموا  معطم  یف  الا  همعن  هیلع  لجوزع  هللاری  مل  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ایند رد  شلامعا  دناد  یمن  یندیشوپ  یندیشون و  یندروخ و  رب  زج  شدوخ  هرابرد  ار  ادخ  ياهتمعن  هک  یسک  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
 . کیدزن رایسب  دش  دهاوخ  شریگنماد  هک  یباذع  تسا و  هاتوک  اسران و 

مدرم نیب  ندوـمن  یناـمن  ندرک و  داـسفا  هدـمآ ،  مرکا  لوـسر  ثیدـح  رد  تسا و  دـنوادخ  ینمـشد  ضغب و  ءاـشنم  هک  يروـما  هلمج  زا 
 . تسا ناملسم 

(401  ) تارثعلا ءا  ءاربلل  نوسمتلسملا  ناوخالا  نیب  نوقرفملا  همیمنلاب  نوواشملا  هللا  یلا  مکضغبا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
ناردارب نیب  دـنریگ ، یم  شیپ  رد  ار  یناـمن  نیتـفت و  هار  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتـضوغبم  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

. دنزاس نیگنن  هعماج  رد  ار  نانآ  دنیامن و  هدولآ  اهشزغل  هب  ار  كاپ  دارفا  نماد  ات  دنشوک  یم  دننکفا و  یم  ییادج 
ياضتقا فاصنا و  لدـع و  ساسا  رب  ضوغبم  دارفا  هب  تبـسن  دـنوادخ  ینمـشد  ضغب و  هک  دـش  نشور  داتفا  ضورعم  هک  ثیدـح  نیا  زا 

 . تسا نانآ  لمع 
تـسا تمحر  لضفت و  يانبم  رب  يرگداد و  لدـع و  ساسا  رب  بوبحم  دارفا  هب  تبـسن  زین  یلاعت  يراب  یتسود  بح و  مینادـب  هکنآ  يارب 

. دوش یم  رکذ  هراب  نیا  رد  ثیدح  دنچ 
هتیـصعم لها  ضغبی  هللا و  هعاط  لها  بحی  ناک  ناف  کـبلق ،  یلا  رظناـف  اریخ  کـیف  نا  ملعت  نا  تدرا  اذا  لاـق :  ملاـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(402  ) کبحی هللاو  ریخ  کیفف 
ار ادخ  تعاط  لها  تبلق  يدید  رگا   ، نکفا رظن  تلد  هب  دراد  دوجو  یبوخ  ریخ و  وت  رد  ینادب  یتساوخ  رگا  تسا :  هدومرف  ع )  ) رقاب ماما 

 . تسوت رادتسود  مه  دنوادخ  دراد و  دوجو  یبوخ  ریخ و  وت  رد  دراد  نمشد  ار  ادخ  تیصعم  لها  دراد و  تسود 
(403  ) هللا ءایفصا  نم  وهف  هللا  یف  عنم  هللا و  یف  یطعا  هللا و  یف  ضغباو  هللا  یف  بحا  نم  الا و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ادخ يارب  درادـب  تسود  ادـخ  يارب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  دـیامرف : یم  نم  ؤم  هب  تبـسن  نم  ؤم  یتسود  شزرا  نایب  زا  سپ  مرکا  لوسر 
 . تسا دنوادخ  صلاخ  هدیزگ و  ناگدنب  زا  وا  ادخ ، يارب  دنک  كاسما  و  دنک ، اطع  ادخ  يارب  درادب ، نمشد 

يور هب  ار  تمحر  باوبا  دنوادخ  یتسود  تسا ،  زاس  ناسنا  شخب و  دیما  دنوادخ  تبحم  تسا ،  لدع  قح و  ساسا  رب  دـنوادخ  یتسود 
 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  رد  دهد . یم  رارق  دوخ  ضیف  لومشم  ار  نانآ  دیاشگ و  یم  مدرم 

(404  ) نیباوتلا بحی  هللا  نا 
تعاطا و تمعن  زا  ار  ننتشیوخ  دنیامن و  تشگزاب  ادخ  يوس  هب  هک  دنا  ممصم  دنا و  هدش  مدان  یلاعت  يراب  تیـصعم  زا  هک  یناراکهانگ 

نآرق رد  نیباوتلا ،  بحی  هللا  نا  هلمج  اب  ار  دوخ  یتسود  هدژم  تسا و  نانیا  رادتـسود  گرزب  دـنوادخ  دـنزاس ، رادروخرب  هحلاص  لاـمعا 
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 . تسا هدومرف  مالعا  فیرش ، 
قفو رب  یهاگ  رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  ینمـشد  یتسود و  اما  دبای ، یم  نایاپ  اجنیا  رد  مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ  ینمـشد  یتسود و  ثحب 

بح و رگا  دوش -  یم  هداد  حیـضوت  تمـسق  ود  ره  هب  عجار  تایاور ،  زا  هدافتـسا  اـب  ینارنخـس  نیا  رد  نآ .  فـالخرب  هاـگ  تسا و  قح 
نینچ نتـشاد  تسا و  لدع  قح و  قفو  رب  ینمـشد  یتسود و  نآ  دـشاب  نامیا  هزیگنا  هب  رگیدـکی  هرابرد  مدرم  ینمـشد  یتسود و  ضغب و 

 . تسا لماک  نامیا  هناشن  هدمآ و  باسح  هب  یمالسا  ضیارف  زا  نید  يایلوا  تایاور  رد  یتوادع  تبحم و 
(405  ) هضیرف هللا  یف  ضغبلا  هضیرف و  هللا  یف  بحلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . تسا ضیارف  زا  زین  راگدرورپ  يارب  نتشاد  نمشد  تسا و  تابحاو  زا  ادخ  يارب  زا  نتشاد  تسود  هدومرف :  یمارگ  لوسر 
(406  ) هنامیا لمک  نمم  وهف  یطعا هللا  ضغبا هللا و  بحا هللا و  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبلا  نع 

دجاو هک  تسا  یناسک  زا  وا  دنک ، اطع  وا  يارب  و  درادب ، نمـشد  وا  يارب  درادـب ، تسود  ادـخ  يارب  هک  یـسک  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 
. دنا لماک  نامیا 

ءاشنم رگا  اما  تسا ،  لدع  قح و  قبط  رب  سدقم و  ینمشد ،  یتسود و  نآ  دشاب  ادخ  يارب  رگیدکی  هب  تبسن  مدرم  ياهضغب  بح و  رگا 
گرزب و رایـسب  ياهررـض  یعقاوـم  رد  تسا  نکمم  هکلب  تسین ،  يوـنعم  شزرا  ياراد  اـهنت  هن  دـشاب  سفن  ياوـه  ینمـشد ،  یتـسود و 
هب ار  نتـشیوخ  رتدوز  هچ  ره  دـهاوخ  یم  تسا .  قلطم  يدازآ  ناهاوخ  یعیبط  شـشک  هب  كدوک  دروآ . راب  هب  ناربج  لباقریغ  یتاراسخ 
وا محازم  تحلـصم  يور  ردام  يدراوم  رد  رگا  دـنزب و  تسد  دراد  لیم  هک  يراک  ره  هب  دورب و  اج  ره  دـناسرب و  دوخ  ياوران  ياهفدـه 

رایسب یبیرخت  لامعا  یگدنز ،  لوا  نینس  رد  لاسدرخ  ددرگ . یم  نیگمشخ  تحاران و  تخس  دیامن  يدازآ  بلس  يو  زا  دهاوخب  دوش و 
ردقنآ ار  اهتخرد  کچوک  لاهن  دننک ، یم  رپرپ  ار  اهلگ  دنشک ، یم  ار  اه  هچروم  دنروآ ، یم  راب  هب  یناریو  دسرب  ناشتـسد  اج  ره  دنراد ،

یم ار  شیاهرپ  دتفا  ناشتسد  هب  یکـشجنگ  رگا  دننک ، یم  هراپ  ار  دوخ  ياهکـسورع  دوش ، هدنک  اج  زا  نآ  ياه  هشیر  ات  دنهد  یم  ناکت 
دیاب ناردام  دنرایسب و  تالالتخا  بجوم  هصالخ  و  دنشک ، یم  ار  دوخ  زا  رتفیعـض  ياه  هچب  رـس  يوم  دنزیر ، یم  ار  اهراوید  چگ  دننک ،

برخم رگناریو و  لافطا  هناتخبـشوخ  دنیوگ : یم  ناور  دیتاسا  زا  یکی  دنیامن . عنم  ناشتـسردان  ياهراک  زا  دنـشاب و  نانآ  بقارم  هتـسویپ 
. دـش یم  لمحت  لباقریغ  خـلت و  نالاسگرزب  يارب  یگدـنز  دـندوب  یم  يوق  دـنمورین و  ناناوج  ردـق  هب  نانآ  رگا  دـنا و  فیعـض  ناوتان و 
دننامهف و یم  نانآ  هب  ار  لامعا  نآ  حبق  شیوخ ،  نانخس  اب  دننک و  یم  عنم  اوران  ياهراک  زا  ار  لاسدرخ  لافطا  هتسویپ  نایبرم  نیدلاو و 

لاـفطا تیبرت  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دـنیامن . تیبرت  مدرم  اـب  ترـشاعم  نسح  یعاـمتجا و  یگدـنز  يارب  ار  ناـنآ  اـت  دـننک  یم  تیدـج 
لیامت هک  تسا  نآ  تیبرت  رثا  هکلب  ددرگ ، یم  دوبان  وحم و  ناشدوجو  رد  بیرخت  يرگناریو و  تالیامت  هک  تسین  ینعم  نادب  لاسدرخ 

دیآ تسد  هب  یبسانم  تصرف  تقو  ره  دـیامن و  یم  ناهنپ  ناـشدوجو  قاـمعا  رد  دـنک و  یم  سپاو  ناشریمـض  رد  ار  ترارـش  بیرخت و 
نیا دـیامن . یم  زاغآ  ار  یبیرخت  ياهراک  دـیآ و  یم  نوریب  افخ  هدرپ  سپ  زا  دوش ، یم  جراخ  نطاب  ریمـض  زا  هدـش و  هدز  سپاو  لـیامت 

 : تسا هدمآ  نیدحوملا  یلوم  مالک  رد  یسانشناور  یملع و  قیقد  بلطم 
(407) رهظ هبلغی  نا  نطب و  هبحاص  هبلغ  ناف  دحا  لک  هعیبط  یف  نماکرشلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

شریمـض رد  نانچمه  دـنک  هبلغ  لیامت  نآ  رب  يدرف  ره  رگا  دراد ، دوجو  اهناسنا  مامت  نطاب  رد  يراک  دـب  رـش و  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
. دزاس یم  راداو  اوران  ياهتیلاعف  هب  ار  وا  دوش و  یم  راکشآ  يرگناریو  رش و  لیم  ددرگ  زوریپ  نآ  رب  دناوتن  رگا  دنام و  یم  ناهنپ 

. دهد یم  قوس  تسین  ادخ  یضرم  هک  یهار  هب  ار  یمدآ  دریگ و  یم  همشچرس  رشب  زواجتم  عبط  زا  لدع  فالخ  اوران و  ياهضغب  بح و 
عبط هب  ار  يدرف  ره  دننک و  راهم  تیبرت  نسح  نامیا و  يورین  اب  ار  دنب  دیق و  یب  زیارغ  دنزاسب و  ناسنا  ار  مدرم  ات  دنا  هدـمآ  یهلا  ناربمیپ 

يزریپ هب  دوخ  تلاسر  رد  دنتـسناوتن  هدوب و  زیچان  هار  نیا  رد  ادـخ  ناگداتـسرف  تیقفوم  هنافـساتم  دـنزاس . طلـسم  شزواـجتم  شکرس و 
رصع و ره  رد  دنا و  هتشاد  لمع  يدازآ  ایبنا  توعد  در  لوبق و  رد  هدیرفآ و  راتخم  ار  اهناسنا  میکح  دنوادخ  الوا  اریز  دنبای ، تسد  لماک 
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یهلا رماوا  زا  يوریپ  هب  دندرک و  تباجا  ار  ایبنا  توعد  رصع  ره  رد  هک  يدودعم  هورگ  ایناث  و  دندززابرـس ، نآ  شریذپ  مدرم  رتشیب  نامز 
نایغط عقوم  دیامن و  راهم  ار  مدرم  زواجتم  شکرـس و  عبط  تسین  رداق  فیعـض  نامیا  دندوب و  فیعـض  نامیا  رظن  زا  ناشرثکا  دـنداد  نت 

یم رارق  یهارود  رـس  رب  دـنا  لاحلا  طسوتم  نامیا ،  رظن  زا  هک  يدارفا  ساسح ،  عقوم  نیا  رد  درادزاب . یکاـپان  هاـنگ و  زا  ار  ناـنآ  زیارغ ،
رد دناوخ و  یم  ناشهانگ  هار  هب  دنمورین  زیارغ  شکرـس و  عبط  اما  دنک  یم  توعد  یکاپان  هانگ و  زا  بانتجا  هب  ار  نانآ  یهلا  رما  دنریگ ،

نمـض ار  كاـنرطخ  شکاـشک  داـضت و  نیا  ع )  ) یلع دروخ . یم  تسکـش  اوقت  تلیـضف و  دوش و  یم  زوریپ  سفن  ياوـه  عـقاوم ،  بلغا 
رد ار  هانگ  هار  دهدب و  تسد  زا  ار  شکرـس  سفن  نانع  ساسح ،  عقاوم  نیا  رد  سک  ره  تسا .  هتخاس  ناشن  رطاخ  هدومن و  نایب  یثیدح 

 . تسا هدروآ  مهارف  ار  دوخ  یهابت  هنیمز  هدرک و  کمک  شیوخ  تیناسنا  نمشد  هب  دریگ  شیپ 
نادـیم یف  اـهعبطب  يرجت  سفنلاو  بدـالا  نسح  همزـالمب  رومءاـم  دـبعلا  بدـالا و  ءوس  یلع  هلوبجم  سفنلا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

كرـشا دـقف  هسفن  يوه  یف  هسفن  ناعا  نم  اهداسف و  یف  کیرـش  وهف  اهنانع  قلطا  یتمف  هبلاطملا  ءوس  نع  اهدرب  دـهجی  دـبعلاو  هفلاخملا 
(408  ) هسفن لتق  یف  هسفن 

مزالم هراومه  هک  تسا  رومءام  ادـخ  هدـنب  دراد و  شیارگ  بدا  فالخ  یتسرداـن و  هار  هب  يرطف  روط  هب  یمدآ  سفن  هدومرف :  ع )  ) یلع
زا ار  سفن  ات  دنک  یم  تیدج  ادخ  هدنب  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  تفلاخم  نادیم  یعیبط  شـشک  هب  سفن  دشاب . يراکتـسرد  بدا و  نسح 
هک یسک  هداد و  يرای  داسف  رد  ار  نتشیوخ  سفن  وا  دراذگاو  ار  شکرس  سفن  نانع  ادخ  هدنب  تقو  ره  دراد . زاب  شیاوران  ياه  هتساوخ 

 . تسا هدومن  تکرش  نتشیوخ  سفن  لتق  رد  لمع  نیا  اب  دهد ، يرای  شتالیامت  يوه و  رد  ار  دوخ  سفن 
دـنمهف و یمن  ار  دـب  بوخ و  دناطرـش ، دـیق و  یب  يدازآ  بلاط  یعیبط ،  هبذاج  هب  لاسدرخ  ناـکدوک  دـش ، هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب 
بیرخت و زا  دـننزب و  تسد  دـنهاوخ  یم  هک  يراـک  ره  هب  اـت  دنـشاب  دازآ  دـنا  لـیام  ناـنآ  . دـننک یمن  كرد  ار  شیوخ  داـسف  حـالص و 
، دننز یم  دایرف  يدنت  تنوشخ و  اب  دندرگ  لافطا  يدازآ  عنام  اناد  نایبرم  نیدلاو و  رگا  . دـنرب یم  تذـل  دـنهد  یم  ماجنا  هک  يزاسناریو 
هک یعقوم  دـنا . كانبـضغ  نیگمـشخ و  دـنا  هدروآ  مهارف  ناشراک  رد  هک  یتمحازم  زا  و  دـنرگن ، یم  ینیبدـب  ضغب و  مشچ  اـب  ار  ناـنآ 
نآ دور و  یمن  نایم  زا  ناـشبلط  يدازآ  عبط  دـندرگ  یم  غلاـب  و  دنـسر ، یم  یناوج  نینـس  هب  دـنراذگ ، یم  رـس  تشپ  ار  یکدوک  نارود 

نآرق دوشن . ناـشعنام  يزیچ  دـشاب و  زاـب  ناـشهار  یکدوـک  نارود  دـننامه  دـنهاوخ  یم  تسا ،  رارقرب  یقاـب و  ناـنچمه  يرطف  هتـساوخ 
 : هدومرف هراب  نیا  رد  فیرش 

(409  ) همایقلا موی  نایا  لاسی  هماما .  رجفیل  ناسنالا  دیری  لب 
عانقا دهاوخ  یم  هک  روطنآ  ار  شیوخ  تالیامت  و  دنک ، یط  عنامالب  دیامیپ  یم  هک  ار  یهار  دـشابن ، يدـس  شیور  شیپ  دراد  لیم  یمدآ 

زور و  دسر ؟ یمارف  تقو  هچ  تمایق  دیوگ : یم  راکنا  ازهتـسا و  يور  زا  دوش  تبحـص  یهلا  هذخاوم  ازج و  زور  زا  يو  اب  نوچ  و  دـیامن ،
حالـص و هب  يا  هزادـنا  ات  دـنا  هتخادـنا  غولب  زا  لبق  نینـس  لوط  رد  هک  یبراجت  رثا  رب  نالاسنایم  ناناوج و  هتبلا  ددرگ ؟ یم  اپ  رب  یک  ازج 

هدش فقاو  قیاقح  مامت  هب  نالاسگرزب  ناناوج و  لامعا  ناکدوک ،  دننام  دنا و  هتخانـش  يدـح  ات  ار  اهدـب  کین و  دـنا ، هدـش  فقاو  داسف 
زا یناوج  نینـس  رد  یناویح  زیارغ  رگا  هک  دنناد  یمن  دنمهف و  یمن  ار  طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  رطخ  ناکدوک  دـننام  داعبا  مامت  زا  و  دـنا .

. دشاب رادروخرب  قلطم  يدازآ 
یناحور و ناردـپ  هک  یهلا  ناربمیپ  دـیآ . یم  راب  هب  ناربج  لباقریغ  دـسافم  و  دور ، یم  نایم  زا  لماکت  یلاعت و  دوش ، یم  دوبان  تیناـسنا 

هار دس  هک  كانرطخ  رـضم و  ياه  يدازآ  زا  ار  نانآ  دنیامن و  لیدعت  ار  مدرم  یناسفن  ياهـشهاوخ  ات  دـنا  هدـمآ  دنتـسه  ییادـخ  نایبرم 
یهلا نایبرم  یناحور و  ناردـپ  اب  نادان  نالاسگرزب  ناناوج و  راتفگ  راتفر و  هناتخبدـب  دـنراد . رذـحرب  تسا  ناـسنا  يراگتـسر  حـالص و 

مشخ و اب  دننز و  یم  دایرف  ردام  ردپ و  رس  رب  ناکدوک  هک  روطنامه  تسا ،  نایبرم  نیدلاو و  اب  لاسدرخ  ناکدوک  راتفگ  راتفر و  دننامه 
نامه اب  دوخ  یهلا  نایبرم  یناحور و  ناردپ  اب  زین  نالاسگرزب  ناناوج و  دینک ؟ یم  يدازآ  بلـس  ام  زا  ارچ  دـنیوگ : یم  نانآ  هب  تنوشخ 
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هب یعقاوم  رد  تسا  نکمم  دـنهد و  یم  ناشرازآ  دـسرب  ناشتـسد  رگا  دـنراد ، یم  زاربا  هنیک  ضغب و  نانآ  هب  تبـسن  دـنرگن و  یم  مشچ 
یعقاوم رد  هکلب  دـنتفرگ ، یم  رارق  لـتق  ضرعم  رد  لدـع  هماـقا  قح و  نید  هب  توعد  يارب  یهلا  ناربمیپ  اـهنت  هن  دـنرامگ  تمه  ناـشلتق 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دنتشک . یم  دندوب  ناربمیپ  توعد  غلبم  هک  ار  نید  ياملع 
(410  ) میلا باذعب  مهرشبف  سانلا  نم  طسقلاب  نورمای  نیذلا  نولتقی  قح و  ریغب  نییبنلا  نولتقی  هللا و  تایآب  نورفکی  نیذلا  نا 

طسق و هب  ار  هعماج  هک  ار  مدرم  زا  یناـسک  نینچمه  دنـشک و  یم  قحاـنب  ار  ادـخ  ناربمیپ  دـنزرو و  یم  رفک  یهلا  تاـیآ  هب  هک  یناـسک 
نیا لوا  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هدـب .  هدژم  ار  دـنوادخ  كاندرد  باذـع  ناـنآ  هب  دـنناسر  یم  لـتق  هب  دـننک  یم  رما  يرگداد 

: دنک یم  ضرع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد  زا  دعب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمسق 
 . هبحملا نانشلا  لها  هضغب  نم  ینلدبا  و 

. امن لدبم  یتسود  تبحم و  هب  دنراد  توادع  هنیک و  نم  اب  هک  ار  یناسک  قیمع  تخس و  ینمشد  اهلاراب !
رگم دنتـشاد ؟ دیدش  هنیک  ضغب و  داجـس  ماما  اب  یناسک  ارچ  دنک : لا  ؤس  یـسک  رگا  تسا ،  دیدش  ینمـشد  يانعم  برع  تغل  رد  هضغب 

خساپ هک  دسر  یم  رظن  هب  دیدرگ ؟ دیدش  هنیک  ءاشنم  دراذگ و  قیمع  رثا  ناشریمض  رد  ترـضح  نآ  لمع  هک  دوب  هدرک  هچ  نانآ  اب  ماما 
يوه هک  تسا  يا  هنیک  توادع و  نامه  داجس  ماما  اب  یضعب  دیدش  ینمشد  دشاب . هدمآ  تسد  هب  زورما  ینارنخس  عومجم  زا  شسرپ  نیا 

اب دورمن  ینمشد  دننامه  داجس  ماما  اب  يدارفا  ینمشد  دنتشاد ، یهلا  ناربمیپ  اب  تاوهش  زیارغ و  طرـش  دیق و  یب  يدازآ  نابلاط  ناتـسرپ و 
همئا اب  سابع  لآ  هیما و  لآ  ینمـشد  و  مالـسا ،  یمارگ  ربمیپ  اب  برع  ملاـظ  دبتـسم  هورگ  ینمـشد  یـسوم ،  اـب  نوعرف  ینمـشد  میهاربا ، 

تموکح وترپ  رد  دنتساوخ  یم  هک  دنتشاد  دیدش  ینمشد  هنیک و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اب  یناسک  هصالخ ،  دوب . مالـسلا  هیلع  نیموصعم 
نیا زا  ار  نتشیوخ  تاوهش  زیارغ و  عورشمریغ  تالیامت  دنسرب و  تردق  ییاورنامرف و  و  بصنم ،  هاج و  ماقم ،  لام و  هب  هیما  لآ  هناملاظ 

. دنتشاد یتاکیرحت  ترضح  نآ  دض  رب  دندوب و  داجس  ماما  محازم  فلتخم  روص  هب  نانیا  دنیامن . اضرا  هار 
اما کلملادبع :  بتکف  نیسحلا .  نب  یلع  لتقاف  ککلم  تبثی  نا  تدرا  نا  ناورم :  نب  کلملادبع  یلا  بتک  فسوی  نب  جاجحلا  نا  يور 

(411  .) مهنع کلملا  هللا  لازا  نا  اوثبلی  مل  اهیف  اوعلوا  امل  نایفس  یبا  لآ  تیار  یناف  اهنقحا  مشاه و  ینب  ءامد  ینبنجف  دعب ،
لتق هب  ار  نیسحلا  نب  یلع  دنامب  اجرباپ  تکلم  دوش و  تیبثت  تتموکح  یهاوخ  یم  رگا  تشون :  ناورم  کلملادبع  هب  فسوی  نب  جاجح 
یبا لآ  یتقو  مدید  نم  هک  رادب  ظوفحم  ار  نانآ  نوخ  رادـهاگن و  رود  مشاه  ینب  نتـشک  زا  ارم  تشون :  باوج  رد  کلملادـبع  ناسرب . 

همتاخ نانآ  يرادمامز  هب  تخادنارب و  ار  ناشتموکح  دنوادخ  هک  دیشکن  یلوط  دندز  تسد  نانآ  نوخ  نتخیر  هب  لیم  تبغر و  اب  نایفس 
. داد

بلقم یهلا  سدـقا  تاذ  اریز  امن  لدـبم  یتسود  هب  ارم  نانمـشد  هنیک  ضغب و  دـنک : یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
نآرق رد  بلطم  نیا  و  دزاـس ، اـهنآ  نیزگیاـج  ار  تبحم  یتـسود و  دربـب و  بولق  زا  ار  اـه  ینمـشد  دـناوت  یم  هک  تسوا  تسا ،  بولقلا 

 . تسا هدیدرگ  ناشنرطاخ  ررکم  فیرش 
(412) اناوخا هتمعنب  متحبصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذاو  اوقرفت  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعا  و 

ار امش  ياهلد  دنوادخ  دیدوب و  رگیدکی  نمشد  یعقوم  هک  دیروایب  دای  هب  ار  وا  تمعن  دییامن و  دوخ  زیواتسد  ار  ادخ  نامـسیر  امـش  همه 
. دیدش رادروخرب  يردارب  ردقنارگ  تمعن  زا  دیدرک و  كرد  ار  تبحم  زور  تخاس ،  نابرهم  مه  اب 
(413  ) مهنیب فلا  هللا  نکلو  مهبولق  نیب  تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  مهبولق  نیب  فلا  و 

دنویپ یتـسناوت  یمن  يدومن  یم  قاـفنا  تسا  نیمز  رد  هک  هچنآ  ماـمت  وت  رگا  دومن . ناـبرهم  مه  هب  ار  نینم  ؤم  ياـهلد  هک  تسا  دـنوادخ 
. داد ماجنا  ار  مهم  نیا  دوخ  ياناوت  هدارا  اب  دنوادخ  اما  ییامن ،  داجیا  اهلد  رد  یتسود  تبحم و 

یتح دنتـشاد ، ینمـشد  ع )  ) نیموصعم همئا  مالـسا و  یمارگ  لوسر  اب  هک  دندوب  يرایـسب  دارفا  هدمآ  خـیراوت  تایاور و  رد  هک  يروط  هب 
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یـضعب داد ، یم  رییغت  ار  نانمـشد  هیحور  فلتخم ،  قرط  زا  بولقلا  بلقم  دـنوادخ  اـما  دـندرورپ ، یم  رـس  رد  لـتق  رکف  ناـنآ  زا  یـضعب 
. دندیشک یم  تسد  يزوت  هنیک  ینمشد و  زا  یضعب  دش و  یم  لیدبت  تبحم  هب  ناشتوادع 

اناک هحلط و  نب  نامثع  نامثع و  نب  هحلطب  هلتقا  نا  دیرا  انا  نینح و  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تربدتسا  لاق :  نامثع  نب  هبیش  نا 
یـصئارف تدعراف  هبیـش .  ای  هللااب  كذـیعا  لاق :  يردـص و  یف  برـض  یلا و  تفتلاف  یـسفن ،  یف  ام  یلع  هلوسر  هللا  علطاف  دـحا ، موی  التق 

(414  ) یسفن یفام  کعلطا  هللا  نا  هللا و  لوسر  کنا  دهشا  تلقف :  يرصب .  یعمس و  نم  یلا  بحا  وه  هیلا و  ترظنف 
نامثع و نب  هحلط  نوخ  لباقم  رد  ار  ترضح  نآ  متساوخ  یم  متفر و  یم  مرکا  ربمایپ  رس  تشپ  نینح  زور  رد  دیوگ : یم  نامثع  نب  هبیش 

لوسر دومن ، هاگآ  نم  رکف  زا  ار  شاربمایپ  دـنوادخ  دـندوب . هدـش  هتـشک  دـحا  گنج  رد  رفن  ود  نآ  اریز  مناسرب  لتق  هب  هحلط  نب  نامثع 
نامه رد  دیزرل ، لمع  نیا  زا  مناوختـسا  ياهدـنب  دومن . اعد  نم  ظفح  هب  درب و  ار  ادـخ  مان  دز ، نم  هنیـس  هب  تسد  دـش ، نم  هجوتم  ادـخ 
تین زا  ارت  دنوادخ  متفگ :  مداد و  تداهش  شتوبن  هب  تسا .  رتبوبحم  نم  دزن  ممشچ  شوگ و  زا  وا  مدید  مدرک  هاگن  شترـضح  هب  هظحل 

. دومرف هاگآ  نم 
هب ترـضح  نآ  باذـع  جـنر و  دـش و  هجاوم  يدـیدج  تالکـشم  اب  هنیدـم  هب  تعجارم  ـالبرک و  هعقاو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

یمومع راکفا  رد  دنتـسین و  یفرط  اهنت  هن  البرک  هعقاو  رد  یماظن  يزوریپ  زا  هیما  لآ  تفای .  شیازفا  نانمـشد  هیحان  زا  يا  هزاـت  ياـهلکش 
ینب نادناخ  ینمشد  ورنیا  زا  دش . هدوشگ  ناشنعل  بس و  هب  مدرم  نابز  دیدرگ و  ناشبیصن  هار  نیا  زا  يرایسب  ررض  هکلب  دندربن ، يا  هرهب 
ماما لکشم  دوب . هجاوم  ینوگانوگ  تارطخ  اب  هتسویپ  شترـضح  تفای و  شیازفا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  تبـسن  ناشنارادفرط  هیما و 
مایق دوب  هتـشک  ار  مرکا  لوسر  یمارگ  دنزرف  هک  رمخلا ، براش  دساف و  دیزی  تموکح  دض  رب  هنیدـم  نامیا  اب  مدرم  هک  دـش  رتدایز  یتقو 

بالقنا و رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچرگ  دـندرک . تعیب  گرم  يراکادـف و  هب  بـالقنا  يزوریپ  يارب  هلظنح  نب  هللادـبع  اـب  دـندومن و 
نانمشد هک  دوبن  دیعب  اما  تشاد ،  یهاگآ  هیضق  نیا  زا  دوب  هدرک  تفایرد  هک  ییاهـشرازگ  بجوم  هب  مه  دیزی  دوبن و  دراو  مدرم  شبنج 

یم هک  یلماع  اهنت  دنیامن . دنتـسم  ترـضح  نآ  هب  ار  بالقنا  لصا  هنامرحم  یناهنپ و  ياهتیلاعف  ناونع  هب  دننک و  هدافتـسا  تصرف  زا  ماما 
ترضح تیانع  هدارا و  داجـس و  ماما  هناعـضاخ  ياهاعد  دیامن  رثا  یب  ار  نانآ  ياه  هشقن  دنکـشب و  مهرد  ار  نانآ  هنانئاخ  هئطوت  تسناوت 

مان هب  یکانرطخ  رـصنع  دیامن  بوکرـس  ار  مدرم  دنک و  مارآ  ار  هنیدم  بالقنا  هکنآ  يارب  دـیزی  دوب . اهاعد  نآ  تباجتـسا  رب  یلاعت  يراب 
یماظن رازه  هدزاود  داد ، يا  هنانئاخ  ياهروتسد  يو  هب  دومن و  راضحا  ار  وا  تفرگ ،  رظن  رد  تیرومءام  نیا  ماجنا  يارب  ار  هبقع  نب  ملسم 
هیصوت يو  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  عجار  نمض ،  رد  داتـسرف . زاجح  هب  مات  رایتخا  اب  ار  وا  داد و  رارق  شیهدنامرف  تحت  ماش  مدرم  زا 

 : تفگ دومن و 
(415  ) هیف اولخدامم  یش ء  یف  لخدی  مل  هناف  اریخ  هب  صوتسا  هنع و  ففکا  نیسحلا و  نب  یلع  رظنا  و 

داجس ماما  اریز  دیامن ، راتفر  یبوخ  ریخ و  هب  ترضح  نآ  هرابرد  هک  تساوخ  وا  زا  و  امنن ، مهارف  یتمحازم  نک ،  تقد  داجس  ماما  رما  رد 
یعقوم ور  نیا  زا  دش . یم  رطخ  ساسحا  داجـس  ماما  هیحان  زا  لاح  نیا  اب  تسا .  هدشن  دراو  دنا  هدومن  هلخادـم  نآ  رد  مدرم  هک  يرما  رد 

: درک ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دندوب  تکرح  رد  هنیدم  يوس  هب  شنایرکشل  ملسم و  هک 
هتمعن دنع  لق  دق  نمایف  يربص .  اهدـنع  کل  لق  اهب  ینتیلتبا  هیلب  نم  مک  يرکـش و  اهدـنع  کل  لق  یلع و  اهب  تمعنا  همعن  نم  مک  بر ! 

! اددع یـصحت  یتلا ال  ءامعنلا  اذای  و  ادـبا ! عطقنیال  يذـلا  فورعملا  اذای  ینلذـخی ،  ملف  يربص  هئالب  دـنع  لق  نمای  ینمرحی و  ملف  يرکش 
(416  ) هرش نم  کب  ذیعتسا  هرحن و  یف  کب  ءربا  یناف  هرش  ینع  عفدا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص 

هب ارم  ردقچ  و  دوب ، مک  اهتمعن  نآ  لباقم  رد  تسدقم  هاگـشیپ  رد  میرازگرکـش  يدومرف و  اطع  نم  هب  هک  ییاهتمعن  ردـقچ  نم !  يادـخ 
يا يدومنن و  مورحم  ارم  اهتمعن  لباقم  رد  مرکش  یمک  تلع  هب  هک  یـسک  يا  سپ  دوب ، مک  ایالب  نآ  لباقم  رد  مربص  يدومن و  التبم  الب 

تیاهتمعن دوش و  یمن  عطقنم  زگره  تریخ  هک  یسک  يا  يدومرفن ،  بیصن  یب  تیرای  زا  ارم  لئاسم ،  رد  مربص  تلق  ببس  هب  هک  یـسک 
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وت هب  شرـش  زا  مهاوخ و  یم  وت  زا  ار  وا  ءاذیا  عفد  نم  هک  نادرگب  نم  زا  ار  وا  رـش  شلآ و  دمحم و  رب  تسرف  دورد  دـیآ ، یمن  رامـش  هب 
 . مرب یم  هانپ 

 . تخاس فرطرب  دوش  دراو  ترضح  نآ  رب  هبقع  هب  ملسم  هیحان  زا  دوب  نکمم  هک  ار  يرش  دومن و  باجتسم  ار  داجس  ماما  ياعد  دنوادخ 

َۀَقِّثلا ِحاَلَّصلا  ِلْهَأ  ِۀَّنِظ  ْنِم  َو  َةَّدَوَمْلا ، ِیْغَبْلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  َو  - 20

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
! اهلاراب دـنک : یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادـخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  ود  نیا 

نظ نسح  نانیمطا و  هب  ار  نم  هب  تبسن  حالص  لها  ینامگدب  امن و  لدبم  یتسود  تدوم و  هب  نم  دروم  رد  ار  متس  تیصعم و  لها  دسح 
(( دـسح  )) هملک یکی  دوش ، هداد  حیـضوت  اهنآ  هرابرد  تسا  مزال  هک  هدـمآ  هملک  ود  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  لوا  هلمج  رد  امرف . لیدـبت 

: دیوگ یم  بغار  یغب .))   )) هملک رگید ، نآ  تسا و 
 ( 417) اهتلازا یف  یعس  کلذ  عم  ناک  امبر  اهل و  قحتسم  نم  همعن  لاوز  ینمت  دسحلا 

رد یناور ،  ینمت  رب  هوـالع  دوخ  دوسح ، اـسب  هچ  دراد و  ار  تمعن  نآ  قاقحتـسا  هک  یـسک  زا  تمعن  لاوز  ینمت  زا  تسا  تراـبع  دـسح 
. دیامن یم  ششوک  یعس و  تمعن ،  نآ  لاوز 

هتـسیاش دوسحم  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  ییاج  رد  دسح  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  بغار  ترابع  رد  هک  يا  هتکن  نیلوا 
وا تسد  زا  تمعن  لاوز  ینمت  تسین ،  تمعن  نآ  قیال  هتسیاش و  یلو  دراد  تسد  رد  ار  یتمعن  یسک  رگا  داد . رایتخا  رد  هک  دشاب  یتمعن 
اه هتـشر  نآ  زا  ود  ره  يداصتقا و  رگید  نآ  ینف و  یکی  دـنراد ، رارق  هسـس  ؤم  ود  سءار  رد  رفن  ود  رگا  ـالثم  دوش ، یمن  هدـناوخ  دـسح 

سیئر ود  نآ  تیحالـص  مدع  زا  نادـنمراک  دـنا ، هتفرگ  رارق  هسـس  ؤم  ود  نآ  سءار  رد  یلو  دـنرادن ، یـسدنهم  یملع و  عالطا  نیرتمک 
هک تفگ  ناوت  یمن  ددرگ ، لوحم  شلها  هب  دوش و  جراخ  نانآ  تسد  زا  تسایر  تمعن  هک  دنراد  ینمت  لد  رد  دـنرب و  یم  جـنر  هراومه 
یم يدوبان  رطخ  زا  ار  هسـس  ؤم  ود  نآ  ینمت ،  نینچ  نتفای  ققحت  هکلب  هدـمآ ،  تاـیاور  رد  هک  تسا  یمومذـم  دـسح  نادـنمراک ،  ینمت 

هک ییاهتمعن  ددرگ . یم  دنم  هرهب  هسس  ؤم  ود  نآ  زا  روشک  دوش و  یم  هرادا  هعماج  عفن  هب  قیال  دارفا  تسد  هب  دیاب  هک  روط  نآ  دناهر و 
هب هک  یناـسک  دراذـگ . یم  رثا  ناـنآ  ریمـض  رد  مک  شیب و  دوـش  یم  دارفا  زا  یـضعب  هجوـت  بجوـم  تسا و  تمعن  ناـبحاص  راـیتخا  رد 
زین ار  ناشیا  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  هکلب  دنیامن ، یمن  تمعن  بحاص  زا  تمعن  لاوز  ینمت  دـنراد  یعقاو  نامیا  مالـسا  میلاعت  دـنوادخ و 

دنیامن و یم  ار  تمعن  لاوز  ینمت  لد ،  رد  دنرب و  یم  دسح  یعقاو  نامیا  دقاف  صاخـشا  نیقفانم و  اما  دـیامرف . رادروخرب  اهتمعن  نینچ  زا 
. ددرگ مورحم  دراد  هک  یتمعن  زا  اهنآ  دننامه  تمعن  بحاص  دنهاوخ  یم 

(418 .) طبغی الو  دسحی  قفانملا  دسحی و  الو  طبغی  نموملا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
دنوادـخ زا  دروخ و  یم  هطبغ  هکلب  درب  یمن  دـسح  تمعن  بحاـص  تمعن  هدـهاشم  زا  نم  ؤـم  تسا :  هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

یم ار  تمعن  بحاص  تمعن  لاوز  ینمت  لد  رد  درب و  یم  دسح  هکلب  دروخ  یمن  هطبغ  قفانم ،  یلو  دیامن  یم  ینمت  ار  تمعن  نآ  دننامه 
. دیامن

هیـصوت تمعن  نابحاص  هب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دوشن ، عیاش  مدرم  نیب  هنیک  دـقح و  دـیاین و  دـیدپ  داسف  لالتخا و  هعماج  رد  هکنآ  يارب 
. دوشن کیرحت  ناشدض  رب  نارگد  تاساسحا  هک  دننک  لمع  يا  هنوگ  هب  دنزیهرپب و  تمعن  ندوب  اراد  هب  رهاظت  زا  هک  دنا  هدومن 

(419 .) دوسحم همعن  يذ  لک  ناف  نامتکلاب  مکجئاوح  یلع  اونیعتسا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
مامت اریز  دـیریگب  کمک  ندرک  لـمع  ناـهنپ  ناـمتک و  زا  دوخ  یگدـنز  ياـهزاین  نیمءاـت  هیهت و  يارب  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دنا نارگد  دسح  دروم  تمعن  نابحاص 
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دروم هک  تشاد  یتورث  هن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا و  تمعن  بحاص  ماقم  ای  لام  يارب  بلغا  تمعن  نابحاص  هب  نادوسح  ندرب  دسح 
دنا ماـقم  تردـق و  دـقاف  هک  ار  یناـسک  دـسح  اـت  دوب  تلود  هاگتـسد  رد  یماـقم  ياراد  هن  دوش و  عـقاو  نادوـسح  نارظن و  گـنت  دـسح 

هب ترضح  نآ  نامیا  بتارم  و  يونعم ،  تاماقم  یعقاو ،  تالامک  تهج  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  تبسن  دساح  دارفا  دسح  دزیگنارب .
نیا دـجاو  وا  تسا و  ناهج  راگدـیرفآ  اب  هناصلاخ  طابترا  اهناسنا  يارب  شزرا  نیرتالاب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رظن  رد  دوب . یهلا  سدـقا  تاذ 

 . تسا مالسا  رد  یعقاو  دهز  ینعم  دوخ  نیا  تشادن و  انتعا  يویند  يدام و  نوئش  زا  کیچیه  هب  ورنیا  زا  دوب ، گرزب  تمعن 
؟  تسیک وت  رظن  رد  مدرم  نیرتدـهاز  دندیـسرپ : وا  زا  دوب . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  رـصع  رد  ملاـع  هدرکلیـصحت و  دارفا  زا  یکی  يرهز 
نآ يومع  هیفنح  دمحم  داجس و  ماما  نیب  تفگ  دومن . رکذ  يدهاش  دوخ  نخـس  يارب  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تفگ : 
دوب هداد  رارق  هیراـج  هقدـص  ار  اـهنآ  هدرک و  داـبآ  شیوخ  تسد  هب  دوـخ  تاـیح  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  ییاـهغاب  دروـم  رد  ترـضح 
ماما هب  یسک  دوب . هکم  رد  لاس  نآ  رد  زین  کلملادبع  نب  دیلو  دوب و  هکم  رد  یلاس  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تشاد ،  دوجو  یفالتخا 

دهاوخ مکح  امـش  عفن  هب  ینیب  عقاو  اب  وا  دـیهد  هعجارم  تقو  هفیلخ  هب  ار  هیفنح  دـمحم  دوخ و  تافالتخا  هلئـسم  رگا  درک : ضرع  داجس 
: دومرف هدنهد  داهنشیپ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دبای . یم  نایاپ  فالتخا  داد و 

نا مرجال  يرهزلا :  لاق  و  یلثم .  اقولخم  اهلاسا  فیکف  اهقلاخ  ایندـلا  لاسا  نا  فنآ  ینا  ؟  لـجوزع هللا  ریغ  لءاـسا  هللا  مرح  یفا  کـحیو ! 
(420  .) هیفنحلا نب  دمحم  یلع  هل  مکح  یتح  دیلولا  بلق  یف  هتبیه  یقلا  لجوزع  هللا 

تـساوخ رد  شمیکح  راگدـیرفآ  زا  ار  ایند  مامت  اجنیا  رد  مراد  ابا  نم  میامن ؟  تساوخرد  ادـخ  ریغ  زا  دـنوادخ  مرح  رد  اـیآ  وت ! رب  ياو 
: دـیوگ یم  يرهز  مهد ؟  رارق  تساوخرد  دروم  ار  مدوخ  دـننامه  یناوتان  قولخم  اـیند  زا  یکچوک  هعطق  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  منک 

يرهز داد . رظن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  عفن  هب  هجیتن  رد  دومن و  اقلا  کلملادبع  نب  دیلو  بلق  رد  ترضح  نآ  زا  یتمظع  تبیه و  دنوادخ 
: دیسرپ وا  زا  هک  یسک  لا  ؤس  خساپ  رد  دوب  دارفا  زا  یضعب  دسح  ءاشنم  هک  داجس  ماما  يونعم  ماقم  زا  يرگد  هنومن  ملاع  هدرکلیـصحت و 

 : تفگ نینچ  يا ؟  هدومن  تاقالم  ار  داجس  ماما  ایآ 
را مل  ینال  لاق :  کلذ ؟  فیکف  هل :  لیقف  هینالعلا .  یف  اودعالو  رـسلا  یف  اقیدص  هل  تملع  ام  هللا  هنم و  لضفا  ادـحا  تیقل  ام  هتیقل و  معن 

(421  ) هیرادی هل  هتارادم  هدشل  وه  الا و  هضغبی  ناک  نا  ادحا و  تیار  الو  هدسحی ،  هلضفب  هتفرعم  هدشل  وه  الا و  هبحی  ناک  نا  ادحا و 
رد ار  ینمـشد  هن  متفاـی و  ناـهنپ  رد  ار  یتسود  وا  يارب  هن  نم  ادـخ  هب  مسق  ما .  هدـیدن  رترب  وا  زا  ار  یـسک  ما و  هدومن  تاـقالم  ار  وا  یلب 

تدش رثا  رب  هکنآ  رگم  دوب  ماما  رادتـسود  دنچ  ره  يدحا  مدـیدن  نم  تفگ :  تسا ؟  هنوگچ  ییوگ  یم  هکنیا  دندیـسرپ : وا  زا  راکـشآ .
نآ يارادـم  تدـش  تلع  هب  هکنآ  رگم  دوـب  وا  نمـشد  دـنچ  ره  يدـحا  مدـیدن  نم  درب ، یم  دـسح  يو  رب  ترـضح  تلیـضف  هب  تـفرعم 

. دومن یم  دروخرب  ماما  هب  ارادم  اب  راکشآ  رد  ترضح ، 
زا یضعب  یتح  دارفا  زا  یضعب  زا  دسح  هک  دیدرگ  نشور  انمـض  دش و  هداد  حیـضوت  هطبغ ))   )) و دسح ))  )) ینعم داتفا  ضورعم  هچنآ  زا 

تاماقم يونعم و  ياه  هبنج  رب  هکلب  هدوبن ،  یتلود  تاماقم  تردق و  ای  لام  تورث و  ندوباراد  رثا  رب  ماما  هب  تبسن  ترضح  نآ  ناتـسود 
(( دسح  )) هملک رب  هوالع  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  زا  هلمج  نیا  رد  هک  دش  هراشا  ثحب ،  زاغآ  رد  دندرب . یم  کشر  ترـضح  نآ  یناحور 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  ماما  دوش . هداد  حیضوت  دیاب  زین  هملک  نآ  و  تسا .  هدمآ  مه  یغب ))   )) هملک
 . هدوملا یغبلا  لها  دسح  نم  و 

 . تسا ینورد  ینمت  کی  یناور و  تلاح  کی  دسح  دیامن . لیدبت  تدوم  هب  ار  یغب  لها  راکمتس و  نامدرم  دسح  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا 
يرطخ دوسحم  صخش  يارب  تسا  هدومنن  يدعت  هدزن و  متس  ملظ و  هب  تسد  شیوخ  ینمت  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دوسح  هک  ینامز  ات 

، درب یم  جنر  هراومه  دوش  یمن  یلمع  دراد و  لد  رد  هک  ینمت  زا  هتخاس و  ینورد  باذع  راچد  ار  نتشیوخ  هک  تسا  دوسح  طقف  درادن ،
تـسد رد  هک  ار  یتـمعن  دـنک و  هداـیپ  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  ینطاـب  لـیم  دـهاوخب  دوـسح  هک  تسا  یعقوـم  دوـسحم ، يارب  دـسح  رطخ 
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رد بلطم  نیا  و  دریگ ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  دوسحم  دوش و  یم  هانگ  راچد  دوسح  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دـیامن . لیاز  تسا  دوسحم 
: دوش یم  لقن  اجنیا  رد  انیع  هک  هدمآ  یمارگ  لوسر  زا  یثیدح  نمض 

الف تننظ  اذا  کلذ .  نم  جرخملاب  مکثدـحاس  دـسحلاو و  هریطلا  نظلا و  دـحا : نهنم  وجنیال  ثـالث  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(422  .) غبتالف تدسح  اذا  ضماف و  تریطت  اذا  ققحت و 

هچ میوگ  یم  امـش  هب  نم  و  دـسح ، موس  دـب ، لاف  مود  دـب ، ناـمگ  لوا  دنتـسه : نآ  راـتفرگ  همه  هک  تسا  زیچ  هس  هدومرف :  مرکا  لوسر 
هدوبن و ترایتخا  رد  دب  نامگ  هک  نکم  قیقحت  شیتفت و  يدرب  دب  نامگ  یـسک  هرابرد  هک  یعقوم  يوشن :  راچد  اهنآ  باذع  هب  هک  ینک 

انتعا دـندز  دـب  لاف  یتشاد  ار  نآ  ماجنا  دـصق  هک  يراک  يارب  ای  يزیچ  رد  هک  یعقوم  يوش ،  یمن  رفیک  قیقحت  نودـب  ناـمگ  دوخ  يارب 
ینورد ینمت  یناور و  تلاح  طقف  رگا  دسح  نزن و  متـس  ملظ و  هب  تسد  يدرب  دسح  یـسک  هرابرد  یتقو  هدب ،  همادا  دوخ  هار  هب  نکم و 

. درادن تازاجم  سب  دشاب و 
اریز دزاس ، لیامتم  شیتسود  هب  ار  ملاظ  نادوسح  لد  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  دیوگ و  یم  نخس  یغب  لها  دسح  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

مارتـحا میرکت و  تمعن  زا  ردـقنآ  يوما  نارادـمامز  رکف  هشیدـنا و  رد  نینچمه  ناناملـسم و  یمومع  راـکفا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
دوب نکمم  دنتفرگ و  یمن  مارآ  دندوب  متس  یغب و  لها  نوچ  دندرب و  یم  کشر  تیبوبحم  همه  نآ  هب  ملاظ  نابلط  هاج  هک  دوب  رادروخرب 

يونعم شزرا  ات  دنیاشگب  متـس  ملظ و  هب  تسد  دشاب  رـسیم  هک  یهار  ره  زا  هصالخ  و  تیذا ،  رازآ و  تناها ،  کته و  تمهت ،  ارتفا و  اب 
. دنربب نایم  زا  یلکب  ای  دنهد  شهاک  ار  ترضح  نآ  یناحور  تمظع  ماما و 

دهاش روط  هب  اجنیا  رد  دنیامن ، هجوت  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  یغب  لها  تداسح  ببس  ماما و  یناحور  شزرا  هب  مرتحم  ناگدنونش  هکنآ  يارب 
. دوش یم  رکذ  مالسلا  هیلع  ماما  تیبوبحم  تمعن  زا  دروم  ود 

رظنی هیلع  سلج  ربنم و  هل  بصنف  هیلع  ردقی  ملف  هملتـسیل  رجحلا  یلا  دهجف  تیبلاب  فاطف  کلملادبع  نمز  یف  کلملادبع  نب  ماشه  جـح 
فاطف اجیرا  مهبیطا  اهج و  سانلا و  نسحا  نم  ءادر  رازا و  هیلع  مالـسلا و  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لـبقا  ذا  ماـشلا  لـها  هعم  ساـنلا و  یلا 

لاقف هبیهلا ؟  هذـه  سانلا  هباه  دـق  يذـلاذه  نم  ماشلا :  لها  نم  لجر  لاقف  هملتـسی .  یتح  سانلا  هل  یحنت  رجحلا  یلا  غلب  اـملکف  تیبلاـب 
لاقف سارف ؟  ابا  ای  وه  نم  یماشلا :  لاق  هفرعا .  ینکل  لاقف :  ارـضاح  قدزرفلا  ناک  و  ماشلا ،  لها  هیف  بغری  نا  هفاخم  هفرعا ،  ال  ماـشه : 

 : قدزرلا
هتاطو  ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه 

(423  ) مرحلاو لحلاو  هفرعی  تیبلاو 
شـشوک داد ، ماجنا  ار  هللا  تیب  فاوط  دمآ ، هکم  هب  هللا  تیب  جح  يارب  تقو ،  ردتقم  هفیلخ  شردپ  تایح  نامز  رد  کلملادبع  نب  ماشه 

ماـشه تینوصم  يارب  هک  دوب  دـیدش  ردـقنآ  مدرم  راـشف  ییوگ  دـندادن ، هار  ار  وا  مدرم  اریز  تسناوتن  یلو  دـیامن  رجح  مالتـسا  هک  درک 
شربنم درگ  دـندوب و  وا  اب  ماـش  لـها  زا  یناـسک  درک و  یم  هاـگن  ار  مدرم  مالتـسا  فاوط و  و  دـندناشن ، ربنم  يور  ار  وا  دـندروآ ، يربنم 

 ، شود رب  ییابع  تشاد و  نت  رب  دنلب  یسابل  دش . مارحلا  دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نایم  نیا  رد  دنتـشاد . روضح 
مدرم دیـسر  دوسالارجح  هب  یتقو  دومن . زاغآ  ار  هناـخ  فاوط  عوبطم .  رایـسب  شرطع  يوب  دوب و  مدرم  ياـهتروص  نیرتاـبیز  زا  شتروص 

زاب هار  ترضح  نآ  يارب  مدرم  دوب و  لاونم  نیمه  هب  بلطم  مه  دعب  ياهفاوط  رد  دیامن . رجح  مالتـسا  ترـضح  ات  دنداد ، هار  دندش ، رود 
کلملادبع نب  ماشه  زا  دـمآ ، تفگـش  هب  عضو  نیا  هدـهاشم  زا  دوب  کلملادـبع  نب  ماشه  ربنم  رانک  رد  هک  نایماش  زا  یکی  دـندرک . یم 

ترضح نآ  رگا  هک  دیسرت  یم  اریز  مسانـش ،  یمن  ار  وا  تفگ :  ماشه  دراد . تمظع  تهبا و  ردقنیا  مدرم  دزن  رد  هک  تسیک  نیا  دیـسرپ 
 (( مسانـش یمن   )) تفگ ماشه  یتقو  دوب . رـضاح  اجنآ  رد  رعاش  قدزرف  دندرگ . دـنم  هقالع  دـنوش و  لیامتم  وا  هب  نایماش  دـنک  یفرعم  ار 

تیب رد  هک  دناوخ  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  قدزرف  تسیک ؟  وا  سارف  ابا  يا  تفگ :  یماش  صخش  مسانـش .  یم  ار  وا  نم  تفگ :  قدزرف 
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یـسک درم  نیا  دسانـش ، یم  ار  وا  ادـخ  مرح  هک  تسا  یـسک  درم  نیا  دسانـش ، یم  ار  وا  هکم  هک  تسا  یـسک  درم  نیا  : )) دوـب هتفگ  لوا 
 .(( تسا دوهشم  همه  رب  وا  تیوه  دنسانش و  یم  ار  وا  مرحم  لحم و  زا  مدرم  مامت  هک  تسا 

هیلع ماما  هک  تسا  یتمظع  رگید  هنومن  داتفا . ضورعم  هک  دوب  ناناملـسم  دزن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تیبوبحم  تمعن  زا  هنومن  کی  نیا 
 . تسا هدروآ  نابز  هب  احیرص  وا  تشاد و  تقو  هفیلخ  دزن  مالسلا 

رثا نم  يءارام  کلملادـبع  مظعتـساف  لاـق  ناورم .  نب  کلملادـبع  یلع  مالـسلاو  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  عم  تلخد  لاـق :  يرهزلا  نع 
تنا ینسحلا و  هللا  نم  کل  قبس  دقل  داهتجالا و  کیلع  نیب  دقل  دمحم ! ابا  ای  لاقف :  مالسلا .  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ینیع  نیب  دوجـسلا 
دقل كرصع و  يوذ  کتیب و  لها  یلع  میظع  لضف  وذل  کنا  ببـسلا و  دیک  و  بسنلا ،  بیرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هعـضب 

 ، لاق هیرطی ،  هیلع و  ینثی  لبقا  کفلـس و  نم  یـضم  نم  الا  کلبق  الو  کلثم  دـحا  هتوی  ملاـم  عرولا  نیدـلاو و  ملعلاو  لـضفلا  نم  تیتوا 
(424  ) معناام یلع  هرکش  نیاف  هقیفوت  هدییءات و  هناحبس و  هللا  لضف  نم  هتفصو  هترکذ و  املک  ع :)  ) نیسحلا نب  یلع  لاقف 

ود نیب  ام  دوجـس  رثا  هدهاشم  اب  کلملادبع  متفر .  ناورم  کلملادبع  سلجم  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تیعم  رد  نم  دیوگ : یم  يرهز 
ياهراک تسا و  دوهـشم  یهلا  هاگـشیپ  رد  امـش  تادهاجم  درک : ضرع  دومن . یقلت  تمظع  یگرزب و  لامک  رد  ار  شترـضح  ماما  مشچ 

مکحم و رایسب  ببس  رظن  زا  یکیدزن و  مرکا  ربمیپ  هب  تبسن  تهج  زا  یتسه ،  ادخ  لوسر  نت  هراپ  وت  دراد ، هقباس  یلاعت  يراب  دزن  تکین 
يوقت نید و  بتارم  زا  ملع و  تلیضف و  جرادم  زا  يراد ،  تنامز  مدرم  رب  تدوخ و  تیب  لها  رب  یمیظع  يرترب  تلیضف و  امـش  یقثوم ، 

 ، هصـالخ تدوخ .  راوگرزب  ناردـپ  ناینیـشیپ و  رگم  تسا ،  هدوـبن  نآ  دـجاو  هتـشذگ  رد  هن  زورما و  هن  يدـحا  هک  يدـنم  هرهب  ردـقنآ 
یتفگ هک  ار  هچنآ  مالسلا :  هیلع  داجس  ماما  دیوگ : یم  يرهز  دومن . دیجمت  رایسب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  کلملادبع 
هفیظو نیا  ناوت  یم  هنوگچ  تساجک و  تمعن  همه  نیا  رکـش  اما  تسا ،  یلاعت  يراب  قیفوت  دییءات و  یهلا و  لضف  زا  يدومن  فیـصوت  و 

؟ داد ماجنا  یگتسیاش  یتسرد و  هب  ار  نیگنس  گرزب و 
يداع هداس و  يرما  نامز ،  ردـتقم  هفیلخ  هیحان  زا  مارتحا  میرکت و  همه  نیا  ناملـسم و  دزن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  میظع  تیبوبحم  نآ 

دوخ ياوشیپ  تمظع  زا  نطاب  رد  ماما  یقیقح  نایعیـش  یعقاو و  ناتـسود  دراذگ . یم  رثا  توافتم  روط  هب  نارگد  ریمـض  رد  اعطق  تسین و 
نانآ هب  تیونعم  صولخ و  تمعن  نآ  زا  مرازه ،  دص  کی  ردـق  هب  ولو  دـننک ، یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دوخ  يارب  دنرورـسم و  رایـسب 

یب تحاران و  شیوخ  ریمـض  رد  دـنرب و  یم  دـسح  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  تمعن  همه  نآ  هدـهاشم  زا  يداع  دارفا  اما  دـیامرف . اـطع 
هب تبسن  دنا ، تحاران  نیگمـشخ و  تمعن  همه  نآ  هدهاشم  زا  یغب  لها  ناراکمتـس و  یلو  دننز ، یمن  تسد  ییاوران  لمع  هب  اما  دنرارق ،
زا ات  دـنوش  لـسوتم  تناـها  کـته و  اـی  تمهت  ارتفا و  هب  ـالمع  تسا  نکمم  دـنزرو و  یم  هنیک  ینمـشد و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 

. دنهاکب ماما  تمظع  تیبوبحم و 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  اعد  ماقم  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

هدوملا یغبلا  لها  دسح  نم  و 
نآ زا  یـشان  تارطخ  زا  تمرک  فطل و  هب  اـمرف و  لیدـبت  تبحم  یتسود و  هب  ما  هراـب  رد  ار  ناراکمتـس  یغب و  لـها  دـسح  اراـگدرورپ !

. رادب مظوفحم  نوصم و 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگرد  هب  تسا ،  زورما  ثحب  عوضوم  زا  یتمسق  هک  اعد ، هلمج  نیمود  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هقثلا حالصلا  لها  هنظ  نم  و 
. امن لیدبت  نانیمطا  قوثو و  هب  نم  هرابرد  ار  حلاص  دارفا  ینامگ  دب  اهلاراب !

یم رارق  نظءوس  طیارـش  رد  ار  دوخ  صاخـشا  هک  یعقوم  تسا .  ناسنا  ینورد  اه  هشیدنا  یناور و  تالاح  زا  دـسح  دـننام  زین  دـب  نامگ 
نمض نآ  نیا و  نظءوس  زا  نیملسم  ندنام  نوصم  يارب  مالسا  یمارگ  يایلوا  دیآ . یم  دیدپ  ینامگدب  ینیبدب و  نارگد  يارب  ارهق  دنهد ،
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. دنا هداد  دوخ  ناوریپ  هب  ار  مزال  تارکذت  يدعتم  تایاور 
(425  ) همهتلا لها  سلاج  نم  همهتلاب  سانلا  یلوا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دنیامن یم  تسلاجم  تمهت  لها  اب  هک  دنتسه  یناسک  ندش  مهتم  يارب  دارفا  نیرت  هتسیاش  تسا :  هدومرف  یمارگ  لوسر 
(426) رایخالاب نظلا  ءوس  ثروت  رارشالا  هسلاجم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا ناکین  رایخا و  يارب  دب  نامگ  ءاشنم  نادب  رارشا و  اب  تسلاجم  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
(427  ) مهتا ءوسلا  لخادم  لخد  نم  و  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 

. دریگ یم  رارق  ینامگدب  تمهت و  دروم  دوش  دراو  دب  ياههاگیاج  رد  هک  یسک  هدومرف :  زین  و 
تسا قالخا  ملعم  ع )  ) داجس ماما  اریز  تسین  رارشا )) اب  تسلاجم  زا  یشان  نظوس   )) هدمآ اعد  هلمج  نیا  رد  هک  دب )) نامگ   )) زا دوصقم 
ياعد رد  هک  يدب  نامگ  تسا  نکمم  دراد . یم  رذحرب  نآ  زا  زین  ار  شیوخ  ناوریپ  هکلب  دهد ، یمن  هار  دوخ  هب  ار  دب  نیـشنمه  اهنت  هن  ، 
دروم ار  نآ  ع )  ) نینم ؤملا  ریما  هک  تسا  نامه  نیا  دـشاب و  هعماج  قالخا  فارحنا  هب  رظان  نامز و  داسف  زا  یـشان  هدـمآ  ع )  ) داجـس ماما 

 : تسا هدومرف  ناشن  رطاخ  شیوخ  ناوریپ  هب  هداد و  رارق  هجوت 
یلوتسا اذا  و  ملظ ،  دقف  هبوح  هنم  رهظت  مل  لجرب  نظلا  لجر  ءاسا  مث  هلها  نامزلا و  یلع  حالصلا  یلوتـسا  اذا  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(428) ررغ دقف  لجرب  نظلا  لجر  نسحا  هلها و  نامزلا و  یلع  داسفلا 
دب نامگ  يرگد  هب  یطیارـش  نینچ  رد  یـسک  رگا  دشاب  مکاح  نامز  لها  نامز و  رب  يراکتـسرد  حالـص و  هک  یعقوم  هدومرف :  ع )  ) یلع

نامز لها  نامز و  رب  داسف  یتسردان و  هک  یعقوم  اما  تسا ،  هدومن  متس  يو  هب  دشاب  هدیدن  یهانگ  نظءوس  دروم  صخش  زا  هکنآ  اب  دربب 
 . تسا هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  دنک ، راتفر  نظ  نسح  هب  يرگد  اب  قیقحت  نودب  هتخانشان و  یسک  رگا  ددرگ  یلوتسم 

هانگ دوخ  تموکح  تیبثت  يارب  هیما  ینب  ماکح  ریاس  وا  زا  سپ  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  تسا  هدمآ  هصاخ  هماع و  بتک  رد  هک  يروط  هب 
ار هعماج  دنتشاگنا و  هدیدان  ار  ادخ  مارح  لالح و  دندراذگ ، دازآ  تفع  فالخ  لامعا  یصاعم و  رد  ار  مدرم  دندومن ، عیاش  ار  یکاپان  و 
هک دـنتخاس  دوخ  طرـش  دـیق و  یب  عیطم  ار  ماـش  ناداـن  مدرم  دـنداد و  رارق  هبعلم  ار  قـح  نید  ناـنچنآ  دـنداد ، قوـس  یکاـپان  داـسف و  هب 

: دیوگ یم  خیرات  رد  يدوعسم 
(429  ) لاتقلا دنع  مهسوور  هوراعا  ءاعبرالا و  موی  یف  هعمجلا  نیفص  یلا  مهریسم  دنع  مهب  یلص  هنا  هل  مهتعاط  یف  مهرما  نم  غلب  دق  و 
زامن تفر  یم  نیفـص  هب  دوخ  نایرکـشل  اب  هک  ینامز  هیواعم  هک  دیـسر  ییاج  هب  نانآ  زا  مدرم  هناروکروک  تعاطا  هیما و  ینب  ماکح  راک 

ياهرس مدرم  نامه  هکلب  دومنن ، ضارتعا  يو  هب  گرزب  هانگ  حیرص و  تعدب  نیا  رد  یـسک  اهنت  هن  دومن ، هماقا  هبنـشراهچ  زور  ار  هعمج 
ع)  ) داجـس ماما  نامز  رد  دنتـشذگ . یم  دوخ  ناج  زا  شیربنامرف  تعاطا و  رد  دنداد و  یم  هیراع  يو  هب  ع )  ) یلع اب  گنج  يارب  ار  دوخ 
هدیـسر و دوخ  جوا  هب  ینامگدـب  هتفای ،  شیازفا  یکاپان  داسف و  زور  ره  هلـصاف  نیا  رد  دوب و  هتـشذگ  هیواعم  هناملاظ  تموکح  زا  اـهلاس 
دنتشاد و نظءوس  رگیدکی  هب  تبسن  يا  هنوگ  هب  مدرم  ياهرشق  مامت  ینامز  نینچ  رد  هتبلا  تسا .  هدنکفا  هیاس  هعماج  رسارس  رد  نظءوس 
هک دوب  نکمم  دـش و  یم  لاـمعا  ع )  ) ماـما هراـبرد  هک  ینظءوـس  دـیاش  تشادـن .  تینوـصم  نآ  نیا و  ینامگدـب  زا  زین  ع )  ) داجـس ماـما 

هآ و یلاعت ،  يراب  هاگـشیپ  رد  داجـس  ماما  تاداـبع  اـهاعد و  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  ینامگدـب  دروم  تهج  نآ  زا  شترـضح 
هب ار  نانآ  فطاوع  دیامن ، دوخ  هجوتم  ار  مدرم  عقاو  يور  زا  دهز  عرو و  همه  نآ  هصالخ ،  و  دنوادخ ، رضحم  رد  بانج  نآ  ياه  يراز 

ماـما هب  تبـسن  مدرم  دـب  ناـمگ  اـشنم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دروآ . تسد  هب  مـالک  ذوفن  تیبوبحم و  هار  نیا  زا  و  دزیگنارب ، نتـشیوخ  عفن 
ددرگ ترـضح  نآ  هرابرد  دب  نامگ  هنیمز  دناوتب  هک  يا  هدام  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رد  اریز  دـشابن ، نیا  زج  يزیچ  ع )  ) داجس

: دوش یم  هدافتسا  زین  تایاور  زا  یضعب  لالخ  زا  لامتحا  نیا  تشادن و  دوجو 
امهیلع نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاقف  عدـتبم .  لاض  کنا  یلا  کبـسنی  انالف  نا  نیـسحلا  نب  یلعل  لجر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع 
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ثعبلا انمعی و  توملا  نا  هملعا ،  تسل  ام  یخا  نع  ینغلبا  ثیح  یقح  تیدا  الو  هثیدح  انتلقن  ثیح  لجرلا  هسلاجم  قح  تیار  ام  مالسلا : 
(430) اننیب مکحی  هللا  اندعوم و  همایقلاو  انرشحم 

لها هارمگ و  يدرم  نیسحلا  نب  یلع  هک :  دیوگ  یم  امش  هرابرد  ینالف  درک : ضرع  داجس  ترـضح  هب  يدرم  هک  دومرف  ع )  ) قداص ماما 
ارم قح  يادا  نینچمه  يدومن و  لقن  نم  يارب  ار  وا  هتفگ  هک  يدومنن  تیاعر  ار  درم  نآ  تسلاجم  قح  دومرف : يو  هب  ماما   . تسا تعدـب 

ادـعب هک  يدارفا  رگد  وا و  یهاـگآ  يارب  هلمج  دـنچ  سپـس  متـسناد .  یمن  هک  یتفگ  يربخ  نم  هب  نم  ردارب  زا  هک  تهج  نیا  زا  يدرکن 
ام نیب  دـنوادخ  زور  نآ  رد  تسام و  هاگ  هدـعو  تمایق  و  تسام ،  رـشح  زور  ثعب  تسام ،  ماـمت  هدـنریگربرد  گرم  دومرف : دنونـش  یم 

. دومن دهاوخ  مکح 
تیمها تبـسن  یهلا  میلاعت  تیاعر  ینید و  هبـساحم  ساسارب  ناشلامعا  راکفا و  هک  یناسک  حلاصان و  دارفا  نظءوس  ع )  ) داجـس ماما  يارب 

نآ هب  راکتـسرد  رـصانع  حـلاص و  دارفا  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  نیملـسم  رطاـخ  ناـنیمطا  ینید و  تهج  زا  ماـما  رظن  رد  هچنآ  درادـن ،
ناناملـسم هتفر  هتفر  دوش  عیاش  هعماج  رد  رگا  دـنراد  رظن  نسح  نانآ  هب  مدرم  هک  دارفا  لیبق  نیا  نظءوس  اریز  دـنربب ، دـب  نامگ  ترـضح 

ماما اذـل  تسا .  راـبنایز  نیملـسم  مالـسا و  يارب  مدرم  نیب  يرکف  نینچ  عویـش  دـندرگ و  یم  نامگدـب  یهلا  نادرم  قح و  نید  هب  تبـسن 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  حلاص  دارفا  دب  نامگ  دوخ  ياعد  رد  ع )  ) داجس

هقثلا حالصا  لها  هنظ  نم  و 
. امن لدبم  دامتعا  قوثو و  هب  ار  نم  هب  تبسن  راکتسرد  حلاص و  مدرم  دب  نامگ  اهلاراب !

هتفگ یناسک  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  هتشاد و  دوجو  شیب  مک و  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  هرابرد  ءوس  تاغیلبت  اه و  یـشاپ  مس 
یم بجوم  لمع  نیمه  داد و  یم  خـساپ  یکین  هب  ار  نانآ  يدـب  قلخ ،  تمارک  ساسا  رب  ماما  دـندناسر و  یم  ماما  عالطا  هب  ار  نانآ  ياه 

. دیاین راب  هب  یهلا  ءایلوا  مالسا و  يارب  ینایز  دبای و  شهاک  لقاال  ای  دورب  نایم  زا  نانآ  ضغب  ینامگدب و  هک  دش 
هیراجلل ع )  ) هللادبعوبا لاقف  کیف .  هلاق  الا  هعیقولا  نم  ائیش  كرت  امف  كرکذ  کمع  نبا  انالاف  نا  لاقف :  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  لجر  یتا 

هبهف مرکاو ،  ینم  دوجا  تنا  هتبهو و  دق  یقح  بر و  ای  لاقف :  نیتعکر  یلصف  هیلع .  وعدی  یـسفن  یف  تلقف  لخد  اضوتف و  ءوضوب  ینیتیا 
(431  ) بجعتا تلعجف  وعدی ، لزی  ملف  قر  مث  هسیاقت .  الو  یب  هذخاوت  الو  یل 

. درکن راذگورف  ار  یمتش  ییوگدب و  چیه  تفگ و  نخس  امش  زا  تیومع ،  رـسپ  ینالف ،  درک  ضرع  دمآ ، ع )  ) قداص ماما  روضح  يدرم 
نیرفن وا  هرابرد  دـهاوخ  یم  ماما  متفگ :  دوخ  اب  داتـسیا . زامن  هب  تفرگ ،  وضو  دروایب ، وضو  بآ  دومرف  رازگتمدـخ  هب  ع )  ) قداص ماـما 

 ، يرتـمیرک رت و  هدنـشخب  نم  زا  وـت  متـشذگ و  وا  دروـم  رد  مدوـخ  قـح  زا  نم  اـهلاراب ! تفگ :  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  مدـید  دـنک ،
 ، ییامنن شا  هذخآوم  تسا  هدومن  نم  هب  هک  یتناها  يارب  یشخبب و  ار  وا  مراد  تساوخرد 

 . مدوب نایرج  نآ  رظان  یتفگش  اب  نم  درک و  اعد  وا  ترفغم  هب  هتسویپ  دوب  شمشچ  يور  یکشا  هدرپ  هک  یلاح  رد 
ناگدنونـش میدقت  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  هداد و  يور  ع )  ) یلع رـصع  رد  هک  یبیجع  هیـضق  نظءوس  ثحب  تبـسانم  هب  نخـس  نایاپ  رد 

: ددرگ یم  مرتحم 
یف طحـشتی  حوبذم  لجر  اذا  مدلاب و  خطلم  نیکـس  هدیبو  هبرخ  یف  دجو  لجرب  ع )  ) نینم ؤملا  ریما  یتا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 

لاقف اعرسم  لجر  لبقا  هب  اوبهذ  املف  هب .  وبهذا  لاق :  هلتق .  انا  نینم ،  ؤملا  ریما  ای  لاق :  لوقتام ؟  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  هل  لاقف  همد . 
 : لوالل ع )  ) نینم ؤملا  ریما  لاقف  هلتق .  انا  هبحاص ،  اذـه  ام  نینم  ؤملا  ریما  ای  هللاو  لاقف  هودرف ،  ع .)  ) نینم ؤملا  ریما  یلا  هودرو  اولجعت  ال  : 

ءالوه لاثما  یلع  دهـش  دـق  لوقا و  نا  عیطتـسا  تنک  اـمو  نینم !  ؤملاریما  اـی  لاـقف :  لـعفت ؟  ملو  کـسفن  یلع  كرارقا  یلع  کـلمح  اـم 
تحبذ تنک  لجر  انا  تررقاف و  برـضلا  تفخو  هیلع  مئاق  انا  همد و  یف  طحـشتی  لجرلاو  مدلاب  خطلم  نیکـس  يدیب  ینوذخا و  لاجرلا و 

لاقف ینوذخاف .  ءالوه  یلع  لخدف  ابجعتم  تمقف  همد  یف  طحشتی  لجرلا  تیءارف  هبرخلا  تلخذف  لوبلا  ین  ذخا  هاش و  هبرخلا  هذه  بنجب 
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(، ع  ) نیـسحلا یلا  اوبهذـف  امهیف ؟ مکحلا  ام  هل :  اولوق  امهتـصق و  هیلع  اوصقو  نسحلا  یلا  امهب  اوبهذاـف  نیذـه  اوذـخ  ع :)  ) نینم ؤملاریما 
نم و   )) لجوزع هللا  لاق  دـق  اذـه و  ایحا  دـقف  كاذ  حـبذ  ناـک  اذـه  نا  ع :)  ) نینموملا ریمـال  اولوق  ع )  ) نسحلا لاـقف  امهتـصق . هیلع  اوصق 

(432 (() اعیمج سانلا  ایحا  امناکف  اهایحا 
(433  .) لاملا تیب  نم  حوبذملا  هید  جرخت  امهنع و  یلخی 

شرانک رد  تشاد و  تسد  رد  يدولآ  نوخ  دراـک  دوب و  يا  هبارخ  رد  وا  دـش . بلج  ع )  ) یلع روضح  هب  يدرم  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما 
هاگن دنربب و  ار  وا  دراد  روتسد  متشک .  ار  وا  نم  یلب ،  درک : ضرع  یتشک ؟  ار  وا  وت  دیسرپ : وا  زا  ترـضح  دوب . نوخ  هب  قرغ  يا  هتـشک 

. دینادرگرب ع )  ) یلع هب  ار  وا  دـینکن ، هلجع  تفگ :  دیـسر و  هار  زا  باتـش  اب  يدرم  دـندرب  یم  ار  وا  هک  یلاح  رد  دوش . صاصق  ات  دـنراد 
 . تسین لتاق  هدش  ریگتسد  درم  متشک و  ار  وا  نم  هللاو  تفگ :  درم  نیا  دندنادرگرب .

دراـک هک  یلاـح  رد  دـندومن  ریگتـسد  ارم  نادرم  نیا  درک : ضرع  ینک ؟  رارقا  لـتق  هب  هک  تشاداو  ارت  زیچ  هچ  تفگ :  یلوا  هب  ع )  ) یلع
نوریب نم  مدومن .  رارقا  دننزب ، ارم  منک  راکنا  رگا  هک  مدوب  فئاخ  مدوب ،  هداتسیا  نوخ  هب  قرغ  لوتقم  رانک  رد  متشاد و  تسد  هب  نینوخ 

مدید ار  نوخ  هب  قرغ  درم  مدمآ ،  هبارخ  هب  رصح  عفر  يارب  نینوخ  دراک  اب  مدش ،  راردا  هقیضم  راچد  مدوب ،  هتشک  ار  يدنفـسوگ  هبارخ 
. دندرک ریگتسد  ارم  دندش و  هبارخ  دراو  نانیا  هک  مدرک  یم  هاگن  ار  وا  یتفگش  اب  ، 

نیا رد  ادخ  مکح  دـنیوگب : دـنناسرب و  ضرع  هب  ار  ود  نآ  هصق  دـنربب و  ع )  ) یبتجم ماما  دزن  ار  رفن  ود  ره  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدوبن لتاق  هک  ار  لوا  هدش  ریگتسد  هتشک  ار  لوتقم  یمود  مدرم  نیا  رگا  دییوگب  نینم  ؤملا  ریما  هب  تفگ :  ع )  ) یبتجم ماما  تسیچ ؟  هراب 

ایحا ار  مدرم  مامت  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  ایحا  ار  رفن  کی  هک  یسک  دومرف : تسا ،  هدومن  ایحا  ار  وا  عقاو  رد  هدرک و  صالخ  گرم  زا 
. ددرگ تخادرپ  لاملا  تیب  زا  لوتقم  هید  دنوش و  دازآ  رفن  ود  ره  سپ  دشاب ، هدرک 

َةَرْصُّنلاَنیِبَرْقَأْلا ِناَلْذِخ  ْنِم  َو  َةَّرَبَمْلا ، ِماَحْرَأْلا  ِيوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َۀَیاَلَوْلا ، َنْیَنْدَأْلا  ِةَواَدَع  ْنِم  َو  - 21

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ضرع دنوادخ  هاگشیپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  هس  نیا 

ترصن تیامح و  هب  ار  ناگتسب  يرای  كرت  یگتـسویپ و  یکین و  هب  ار  ماحرا  ییادج  یتسود و  هب  ار  ناکیدزن  ینمـشد  اهلاراب ! دنک : یم 
. امرف لیدبت 

سک ره  تسا .  هداد  رارق  ار  یلیاسو  بابـسا و  يزیچ  ره  يارب  هدومرف و  راوتـسا  لیلاعم  للع و  ساسارب  ار  ملاع  ماظن  میکح ،  راگدرورپ 
دهاوخ یم  قزر  هک  یـسک  ددرگ : لیان  نآ  هب  ات  دوش  دراو  تسا  ردقم  هک  ییارجم  زا  دیاب  دبای  تسد  دوخ  رظن  دروم  فده  هب  دـهاوخب 

سرد ندینـش  سالک و  باتک و  نآ  يارجم  دهاوخ  یم  ملع  هک  یـسک  تسا .  هویم  راجـشا  یخرب  و  يرادماد ،  يزرواشک ،  نآ  يارجم 
. روما ریاس  نینچمه  و  تسا .  نیلصحم  ریاس  اب  ندرک  ثحب  داتسا و 

لکل لعج  احرش و  ببس  لکل  لعج  اببس و  یش ء  لکل  لعج  بابـساب و  الا  ءایـشالا  يرجی  نا  هللا  یبا  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
(434) املع حرش 

يارب میکح  راگدیرفآ  بابـسا .  لیاسو و  هار  زا  رگم  دزادنا  نایرج  هب  ار  ناهج  روما  هکنیا  زا  دراد  ابا  دـنوادخ  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 
 . تسا هدومن  نییعت  ار  یملع  یحرش  ره  يارب  هتشاد و  ررقم  ار  یحیضوت  حرش و  يا  هلیسو  ره  يارب  هدومن و  قلخ  ار  يا  هلیسو  يزیچ  ره 
زا دنـسانشب و  روما  زا  کی  ره  رد  ار  لامک  بابـسا  لیاسو و  دیاب  دنتـسه  يدام  ای  يونعم  لماکت  یلاعت و  ناهاوخ  هک  ییاهناسنا  نیاربانب 
هب دنک  لمع  اهنآ  قبط  رب  دبای و  شیازفا  لیلاعم  للع و  هب  رـشب  یهاگآ  ملع و  هک  تبـسن  ره  هب  هتبلا  دنهاوخب . ار  ادخ  ضیف  يراجم ،  نآ 
هب لـین  يارب  يارب  ینید  میلاـعت  نتفرگارف  یهلا و  تیادـه  هب  طوبرم  هک  ار  يروما  دوب . دـهاوخ  رتشیب  شتیقفوم  يزوریپ و  تبـسن  ناـمه 
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لماوع للع و  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ  دومن و  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یمارگ و  ربمیپ  ناـیب  زا  دـیاب  تسا  يدـبا  تداـعس 
هرهب هیفصت و  یگنوگچ  برس و  سم و  نداعم  تخانش  نینچمه  و  ینف ،  ياه  هتشر  و  یمیـش ،  کیزیف و  لیبق  زا  تسا ،  يویند  يدام و 

 . تسا صصختم  دیتاسا  سیردت  یهاگشناد و  یعیبط  مولع  هب  طوبرم  يویند  روما  هرادا  يارب  اهنآ  زا  يرادرب 
فقاو تقلخ  ماـظن  رد  لـلع  بابـسا و  شزرا  تیمها و  هب  دوـش و  نشور  مرتـحم  ناگدنونـش  تـهج  رتـهب ، هـچ  ره  بـلطم ،  هـکنآ  يارب 

. دنبای یهاگآ  هنامیکح  تنس  نیا  هب  یهلا  تیانع  زا  دننک و  تقد  تیاور  نیا  نومضم  رد  تسا  مزال  دندرگ ،
هللا یحواف  ینیفـشی .  يذلا  وه  ینـضرما  يذـلا  نوکی  یتح  ياودـتا  ال  لاق :  ضرم و  ءایبنالا  نم  ایبن  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 

(435) ءافشلا یتاف  يوادتی  لعجف  ینم .  ءاودلا  ینم و  ءافشلا  ناف  يوادتت ،  یتح  کیفشا  ال  لجوزع : 
. دشخب میافـش  هدومن ،  ضیرم  ارم  هک  سک  نآ  ات  منک  یمن  اوادـم  نم  تفگ :  دـش . رامیب  یهلا  ناربمیپ  زا  یکی  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
هب نم  هلیسو  زا  دیاب  وت  نم و  زا  زین  اود  تسا و  نم  زا  افـش  اریز  ییامن ،  اوادم  ار  دوخ  ات  مهد  یمن  افـش  ارت  داتـسرف : یحو  وا  هب  دنوادخ 

. دیشخب تیفاع  وا  هب  دنوادخ  درک و  اوادم  دومن و  لمع  یهلا  روتسد  قبط  ربمیپ  نآ  یبای .  تسد  میافش 
نیدب دزادنا )) نایرج  هب  بابـسا  لیاسو و  هار  زا  زج  ار  ناهج  روما  هکنیا  زا  دراد  ابا  دنوادخ   )) هک هدـمآ  تایاور  رد  هکنیا  دـنامن  هتفگان 

رداق رگید  هدومن و  ینادنز  تسا  هدـیرفآ  ار  اهنآ  دوخ  هک  یبابـسا  للع و  بوچراچ  رد  زین  ار  نتـشیوخ  اناوت  راگدـیرفآ  هک  تسین  ینعم 
زا دارفا  ات  دومرف  رارقرب  ار  بیترت  مظن و  نیا  دوخ  هنامیکح  تیـشم  هب  دنوادخ  هکلب  دهد ، ماجنا  يراک  بابـسا  هلیـسو و  نودب  هک  تسین 
رد رگا  تسین و  روصحم  بابسا  نیا  رد  یلاعت  يراب  ترضح  دوخ  اما  دنبای ، تسد  شیوخ  ياهفده  هب  هدش  نییعت  تاررقم  لیاسو و  هار 

داجیا ار  دوخ  فده  دناشوپب و  قیقحت  هماج  دوخ  هدارا  هب  يداع  بابسا  هلیسو و  نودب  يزوس و  ببس  روط  هب  دناوت  یم  دهاوخب  يدروم 
دراد و اـبا  گرزب  رجاـت  نـالف  دـیوگب : رفن  کـی  رگا  ـالثم  تسا ،  بلطم  نیمه  زا  یکاـح  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  اـبا ))  )) هـملک دـیامن و 
وا تالماعم  رد  دیاب  دراد و  تیمومع  هبنج  میمصت  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ابا ))  )) هملک زا  دهد ، ماجنا  هطـساو  نودب  ار  دوخ  تالماعم 

دناوت یم  دـیامن  هدارا  يدروم  رد  رگا  تسا و  دازآ  وا  هکلب  دـنک ، هلماعم  هطـساو  نودـب  دـناوت  یمن  رجات  هکنآ  هن  دـشاب  راک  رد  هطـساو 
رد رگا  اما  دزادنا ، نایرج  هب  بابـسا  نودب  ار  ناهج  روما  هکنیا  زا  دراد  ابا  زین  دنوادخ  دشورفب . ای  درخب  ار  يزیچ  هطـساو  هلخادم  نودـب 

نآرق حیرـص  هب  بلطم  نیا  دیامن و  داجیا  تسا  هتـساوخ  هک  ار  نآ  يداع ،  بابـسا  تاررقم و  زا  جراخ  دـناوت  یم  دـیامرف  هدارا  يدروم 
لیکـشت هدام  رن و  شزیمآ  هلیـسو  هب  نایاپ  راهچ  هچب  هک  تسا  نیا  تقلخ  ماظن  رد  دـنوادخ  هدارا  تسا .  هتـسویپ  عوقو  هب  اررکم  فیرش 
هدروآرد هب  یگرزب  گنـس  هنیـس  زا  ار  يرتش  هک  دومرف  هدارا  دز و  مهرب  المع  ار  نوناق  نیا  حلاص  هقان  دروم  رد  اما  ددرگ ، دلوتم  دوش و 

هک ار  وا  ياصع  دز و  مهرب  ار  رام  نیوکت  نوناـق  نارمع  نب  یـسوم  دروم  رد  نینچمه  دـهد . رارق  حـلاص  ترـضح  توبن  هزجعم  ار  نآ  و 
رد دیعلب و  دندوب  هداد  هولج  رام  تروص  هب  نارحاس  هک  ار  ییاهزیچ  دومن و  لیدبت  گرزب  ییاهدژا  هب  هظحل  کی  رد  دوب  یکشخ  بوچ 
رد ام  ياعد  تسا و  بابـسا  للع و  ملاع  ایند  هکنآ  هجیتن  دروآرد . اصع  تروص  هب  نارمع  نب  یـسوم  تسد  اـب  ار  اـهدژا  نآ  رگید  هظحل 
رد مییامن و  ایهم  زین  ار  بابـسا  لیاسو و  هک  يدراوم  رد  میفظوم  هکلب  تسین ،  بابـسا  لـیاسو و  نتفرگ  هدـیدان  ياـنعم  هب  یهلا  هاگـشیپ 

یهلا هاگرد  لوبقم  ام  ياعد  رگا  تسا ،  هداد  تباجتـسا  هدعو  هدومن و  اعد  هب  رما  یلاعت  يراب  نوچ  تسین  ام  رایتخا  رد  هلیـسو  هک  ییاج 
مراـکم  )) ياـعد زا  هلمج  هس  هب  عـجار  ثحب  لـالخ  رد  بلطم  نیا  و  دروآ . یم  مهارف  شتمحر  فـطل و  هب  دوـخ  زین  ار  نآ  هلیـسو  دـتفا 

يراب هاگشیپ  هب  اعد  زا  تمـسق  نیا  نیا  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما  دش . دهاوخ  نشور  تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قالخالا )) 
: دنک یم  ضرع  یلاعت 
هیالولا نیندالا  هوادع  نم  و 

. امرف لدبم  یتسود  هب  ار  ناکیدزن  ینمشد  اهلاراب !
اب یهاگ  و  بیذـکت ،  قیدـصت و  مذ ،  حدـم و  لیبق  زا  نوگانوگ  ياهـشنکاو  اب  ار  شیوخ  ینورد  ياهـضغب  بح و  نانمـشد ،  یتسود و 
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ار ناکیدزن  ینمشد  هک  دننک  یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  ع )  ) داجس ماما  دننامه  زین  دارفا  زا  يرایـسب  دنراد . یم  زاربا  رتدیدش  لامعا 
دیاب دسرب  تباجتـسا  هب  اعد  هکنآ  يارب  تسا و  بابـسا  للع و  ملاع  ایند  داتفا ، ضورعم  هک  یحرـش  هب  هجوت  اب  دـیامرف . لدـبم  یتسود  هب 

زا شیپ  دوش ، عقاو  تباجتسا  دروم  دتفا و  لوبقم  یهلا  هاگشیپ  رد  هدننک  اعد  هتساوخ  ات  دیآ  مهارف  اعد  تازاوم  هب  یتسود  للع  بابـسا و 
رد هدومن و  نایب  دوخ  ناتسود  زا  یکی  يارب  هک  ار  ع )  ) قداص ماما  ثیدح  زا  یتمسق  دریگ  رارق  ثحب  دروم  یتسود  لماوع  للع و  هکنآ 

: دناسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  تسا ،  دیفم  ع )  ) داجس ماما  ياعد  زا  هلمج  نیا  حیضوت 
نخت الف  كوناخ  نا  و  ملظت ،  الف  تملظ  نا  سمخب :  کیصوا  رباج ! ای  لاق :  یفعجلا  دیزی  نب  رباجل  هتیصو  یف  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
کیف لیق  ام  کسفن  نم  تفرع  ناف  کیف  لیق  امیف  رکف  و  عزجت ،  الف  تممذ  نا  و  حرفت ،  الف  تحدـم  نا  و  بضغت ،  ـالف  تبذـک  نا  و  ، 

یلع تنک  نا  سانلا و  نیعا  نم  کطوقـس  نم  تفخ  امم  هبیـصم  کیلع  مظعا  قحلا  نم  کبـضغ  دنع  زع  لج و  هللا  نیع  نم  کطوقـسف 
(436  ) کندب بعتی  نا  ریغ  نم  هتبستکا  باوثف  کیف  لیق  ام  فالخ 

تنایخ وت  هب  نارگد  رگا  نکم ،  متس  يدش  عقاو  متس  دروم  رگا  منک :  یم  شرافس  وت  هب  ار  زیچ  جنپ  دومرف : یفعج  رباج  هب  ع )  ) رقاب ماما 
امنم و یباتیب  دندرک  تتمذم  رگا  و  نکم ،  يداش  دندومن  تدیجمت  رگا  وشم ، نیگمـشخ  دندرک  تبیذـکت  رگا  امنم ، تنایخ  وت  دـندومن 

فوقو سپ  يدوب ،  فصتم  يدب  تافـص  هب  یتفای و  نتـشیوخ  رد  ار  نارگد  ياه  هتفگ  رگا  دـنا ، هتفگ  تا  هرابرد  هک  نک  رکف  يزیچ  هب 
ار هچنآ  رگا  و  تسا ،  عامتجا  رد  وت  فوقو  زا  رتنیگنس  شتیبصم  يداد  ناشن  قح  نخس  ندینش  زا  هک  یمشخ  رثا  رب  یهلا  هاگـشیپ  رد  وت 

بعت هب  تندب  رجا ، نآ  هب  نتفای  تسد  يارب  هکنآ  نودب  يا  هدش  لیان  دنوادخ  زا  يرجا  هب  تسین  وت  رد  دنا  هتفگ  تا  هرابرد  هک  يدب  زا 
. دشاب هداتفا 

رباج هب  ع )  ) رقاب ماما  هیـصوت  زا  دیاب  دزاس  لدبم  یتسود  هب  ار  شناکیدزن  ینمـشد  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  دـنک و  یم  اعد  هک  یـسک 
 ، هدرک بیذکت  ای  هدومن  تمذـم  ارم  وا  هک  یعقاوم  رد  قحان و  ای  تسا  قح  رب  نم  اب  يو  ینمـشد  ایآ  دـنک  رکف  دـیامن و  هدافتـسا  یفعج 

هدومن و ریقحت  ار  وا  یعقاوم  رد  هدـننک  اعد  رگا  دـهد ، رارق  تقد  یـسررب و  دروم  ار  وا  ینمـشد  ءاشنم  هصالخ  اجبان ، اـی  تسا  هدوب  اـجب 
هدومن و ییوگدـب  وا  زا  شبایغ  رد  ای  تسا  هداد  رارق  شتناها  دروم  هتفگ و  هدـننز  تشز و  تاملک  وا  هرابرد  اـی  تسا  هدرمـش  کـچوک 

یتسود هب  وا  ینمـشد  دوش و  باجتـسم  شیاعد  هکنیا  يارب  هدـیدرگ ،  وا  توادـع  ءاـشنم  روما  لـیبق  نیا  دـنا و  هداد  ار  ربخ  نیا  یناـسک 
للع و ملاع  ایند  هک  دشاب  هتـشاد  دای  هب  دیوگ و  كرت  ار  هنامـصخ  شور  دـهد و  رییغت  ار  شیوخ  راتفگ  راتفر و  امتح  دـیاب  ددرگ  لدـبم 

لامعا اعد  تازاوم  هب  دـیاب  تسوا  رایتخا  رد  یتسود  ياه  هزیگنا  لیاسو و  نتـسب  راـک  هب  ینمـشد و  لـماوع  كرت  نوچ  تسا و  بابـسا 
. ددرگ یتسود  تبحم و  هیام  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  شراتفگ  راتفر و  دنک و  حالصا  ار  دوخ 

(437  ) عضاوتلا قفرلا و  نسح  قلخلا و  نسح  هبحملا :  نبجوی  ثالث  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
و هتـسیاش ،  حیحـص و  ندومن  ارادم  رگید  نآ  قلخ ،  نسح  یکی  دوش : یم  یتسود  تبحم و  بجوم  هک  تسا  زیچ  هس  هدومرف :  ع )  ) یلع

 . ینتورف عضاوت و  موس 
 ، تسا هدومن  یم  دروخرب  يو  اب  بدا  قالخا و  لوصا  تیاعر  اب  عقاوم  مامت  رد  هدـننکاعد  هدوب و  قح  فالخ  اـجبان و  يو  ینمـشد  رگا 

تسوا بلق  لوحت  هب  طقف  نمشد  حالصا  درادن و  هدهع  هب  یفیلکت  هفیظو و  یتسود ،  بابـسا  لیاسو و  نیمءات  رظن  زا  وا  تروص  نیا  رد 
، دنادرگب دنور  یم  هک  يریـسم  زا  ار  اهلد  دهد و  رییغت  ار  تین  دـناوت  یم  هک  تسوا  دراد ، صاصتخا  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  مهم  رما  نیا  و 

یلوحت وا  رد  رگا  ددرگ و  یم  ینمـشد  نیزگیاـج  تبحم  دوش و  یم  باجتـسم  اـعد  دزاـس  لوحتم  ار  وا  لد  دـیامن و  هدارا  دـنوادخ  رگا 
رصانع لیبق  نیا  ددرگ . یم  رادروخرب  یلاعت  يراب  رجا  زا  یندب  بعت  جنر و  لمحت  نودب  هدننکاعد  ع )  ) رقاب ماما  هدومرف  هب  دیامنن  داجیا 

ع)  ) یلع دنراد . هتشاد و  دوجو  يرـشب  عماوج  رد  مک  شیب و  دنراد  ینمـشد  نارابدرب  ناسانـش و  هفیظو  هب  تبـسن  تهج  یب  هک  فرحنم 
 : تسا هدومرف  نانیا  هرابرد 
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(438) رایخالا هاداعم  رارشالا  هداع 
 . تسا ناهاوخدب  رارشا و  دنسپان  مومذم و  تاداع  هلمج  زا  ناکاپ  رایخا و  اب  ینمشد 

زا یـضعب  ینمـشد  دومرف و  یم  تیاـعر  دارفا  همه  دروم  رد  ار  بدا  قـالخا و  فیاـظو  ماـمت  دوب و  اـهناسنا  یبرم  دوخ  ع )  ) داجـس ماـما 
: دنک یم  ضرع  اعد  ماقم  رد  هکنیا  تسا ،  هدوبن  دروخرب  ءوس  زا  یشان  ناکیدزن 

هیالولا نیندالا  هوادع  نم  و 
هدوب و هابتـشا  رد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  دـشاب  ینانمـشد  هب  رظاـن  تسا  نکمم  اـمن ، لدـبم  یتسود  هب  ار  ناـکیدزن  ینمـشد  اـهلاراب !

یب اجبان و  ینمـشد  ات  دـنک  نیب  عقاو  ار  ناـنآ  دـیادزب و  ناـشرطاخ  هحفـص  زا  ار  هابتـشا  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـنا و  هتـشادن  یتینءوس 
اب رارـشا  توادع  تسا :  هدومرف  نانآ  هرابرد  ع )  ) یلع هک  تسا  رارـشا  ناهاوخدب و  ینمـشد  هب  رظان  ای  ددرگ  یتسود  هب  لدبم  ناشدروم 

دوجو هب  یلوحت  نانیا  ریمـض  رد  هک  دـهاوخ  یم  بولقلا  بلقم  زا  ع )  ) داجـس ماما  تسا .  هورگ  نیا  دنـسپان  مومذـم و  تاداع  زا  ناـکاپ 
. ددرگ توادع  ینمشد و  نیزگیاج  ترضح  نآ  هب  تبسن  تبحم  یتسود و  ات  دروآ 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  رد  ع )  ) ماما تسا .  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمسق  نیا  مود  هلمج  رد 
هربملا ماحرالا  يود  قوقع  نم  و 

نآ تیاعر  هتفرگ و  رارق  دیکات  دروم  مالـسا  میلاعت  رد  هک  يروما  هلمج  زا  امرف . لدبم  یگتـسویپ  یکین و  هب  ار  ماحرا  زا  ییادـج  اهلاراب !
اجنیا رد  هک  هدیـسر  يرایـسب  تایاور  ددعتم و  تایآ  هراب  نیا  رد  و  تسا ،  محر ))  هلـص   )) هلئـسم هدش  هیـصوت  نیملـسم  هعماج  هب  ادیکا 

: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ 
لصی نا  همایقلا  موی  یلا  ءاسنلا  ماحرا  لاجرلا و  بالصا  یف  نم  مهنم و  بئاغلاو  یتما  نم  دهاشلا  یصوا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(439  ) نیدلا نم  کلذ  ناف  هنسلا  هریسم  یلع  هنم  تناک  نا  محرلا و 
ماحرا نادرم و  بالـصا  زا  هکنانآ  دـنا و  بیاغ  هکنانآ  دنرـضاح و  هکناـنآ  تسا  هدومرف  دوخ ، تما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

ترفاسم لاس  کی  ردق  هب  ناشماحرا  ات  نانآ  هلصاف  هچ  رگا  دنیامن ، محر  هلص  هک  منک  یم  شرافـس  دنیآ  یم  ایند  هب  تمایق  زور  ات  نانز 
 . تسا نید  مهم  لئاسم  زا  یکی  محر  هلص  هکنآ  هچ  دشاب ، ناوراک  اب 

ار تارکذـت  نیرتمهم  عقاوم  مامت  رد  یناسنا ،  یمالـسا و  فیاظو  هب  نانآ  ییامنهار  ناناملـسم و  راکفا  شرورپ  يارب  ص )   ) مرکا لوسر 
مدرم راکفا  ندومن  ایهم  ناضمر و  كرابم  هام  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  هلمج  نآ  زا  داد . یم  مدرم  هب  رـضحم  ربنم و  رد  فلتخم  عقاوم  رد 

: دومرف مه  یپ  زا  ار  هلمج  هس  نآ  لالخ  رد  دناوخ و  هبطخ  ربنم  رد  یعامتجا  فیاظو  يارب 
(440  ) مکماحرا اولصو  مکراغص  اومحراو  مکرابک  اورقو 

ار نآ  ترضح  دراد ، تیمها  محر  هلـص  هلئـسم  نوچ  یلو  دوش ، یم  زین  ماحرا  لاح  لماش  نالاسدرخ  دییامن ، مارتحا  ار  دوخ  نالاسگرزب 
. داد رکذ  هب  صیصخت 

تخس دروم ، نیا  رد  یهلا  هذخاوم  زا  دنراد و  لماک  هجوت  محر  هلـص  دروم  رد  یلاعت  يراب  رما  هب  مالـسا  نیتسار  ناوریپ  نامیا و  اب  دارفا 
 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  اریز  دنا ، نارگن  فئاخ و 

(441  ) باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نولصی  نیذلا  و 
زا دـننک و  یم  تعاطا  هدومرف  اهنآ  هلـص  هب  رما  هک  یـصاخشا  دروم  رد  ار  یلاعت  يراب  روتـسد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمیا  اـب  نادـنمدرخ 

. دنراد میب  وا  تخس  یسرباسح  دنوادخ و 
 : تسا هدمآ  ثیدح  رد 

(442  ) هتعطق اهعطق  نم  هتلص و  اهلصو و  نمف  یمسا ،  نم  امسا  اهل  تققش  محرلا  هذهو  نمحرلا ،  انا  یلاعت ،  لاق 
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اب دـنک و  محر  هلـص  سک  ره  سپ  ما ،  هدوـمن  قتـشم  مدوـخ  مسا  زا  ار  محر  ماـن  متـسه و  ناـمحر  نم  تسا :  هدوـمرف  ناحبـس  دـنوادخ 
مهاوخ عطق  وا  زا  ار  دوخ  تمحر  نم  دـنک  محر  عطق  سک  ره  درک و  مهاوخ  هلـص  دوخ  تمحر  اب  ار  وا  نم  دـیامن  دـنویپ  دوخ  ناگتـسب 

. دومن
ياوشیپ دنیب ، یم  رازآ  تیذا و  نانآ  زا   ، لباقم رد  یلو  دیامن  یم  تمدـخ  الوق  المع و  دوخ  ماحرا  هب  دـنک و  یم  محر  هلـص  یـسک  رگا 

. دراد یپ  رد  ار  یهلا  باذع  راک  نیا  هک  دیامن  یم  ناشنرطاخ  دنک و  محر  عطق  دهد  یمن  هزاجا  یصخش  نینچ  هب  مالسا 
هل لاقف  مهـضفر .  تدرا  دق  و  ینوذوی ،  مه  مهلـصا و  تنک  دق  الها  یل  نا  هللا :  لوسر  ای  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یتا  الجر  نا 

(443) اعیمج هللا  مکضفری  اذا  هللا :  لوسر 
یم دـنهد ، یم  رازآ  ارم  نانآ  یلو  منک  یم  هلـص  ار  اـهنآ  مراد و  یماـحرا  نم  درک : ضرع  دـش . بایفرـش  یمارگ  ربمیپ  روضح  هب  يدرم 

 . تفگ دهاوخ  كرت  ار  امش  همه  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دومرف : ترضح  میوگ .  ناشکرت  مهاوخ 
رد ار  بلطم  ود  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدـح  رد  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  یلاعت  يراب  بلج  لماوع  زا  يراـکوکین  محر و  هلص 

 . تسا هدرب  مان  نآ  يورخا  يویند و  هدیاف  زا  هدرک و  رکذ  مه  رانک 
ولو مکناوخاب  اورب  مکماحرا و  ولـصف  بونذـلا ،  نم  نامـصعی  باسحلا و  نانوهیل  ربلاو  محرلا  هلـص  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 

(444  ) باوجلا در  مالسلا و  نسحب 
هانگ زا  ار  یمدآ  ود  نآ  دـنک و  یم  ناسآ  تمایق  رد  ار  باسح  ناردارب  هب  ندرک  یکین  محر و  هلـص  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

مالـس باوج  وکین و  ندرک  مالـس  هب  هچ  رگا  دییامن  یکین  دوخ  ناردارب  هب  دـینک و  هلـص  دوخ  ماحرا  هب  امـش  سپ  دـیامن . یم  تظفاحم 
رگیدـکی اب  تاـهج  رگید  و  يراـمیب ،  یتمالـس و  هلئاـع ،  دادـعت  یلاـم ،  هینب  راـک ، يورین  تهج  زا  مدرم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـشاب . نداد 

لیبق نیا  رد  محر  هلـص  دنرادن ، زاین  یلام  کمک  هب  دننک  یم  هرادا  یگتـسیاشب  ار  دوخ  یگدنز  دنراد و  یفاک  دمآرد  ارهق  دنا ، توافتم 
 . تسا نتشاد  زیهرپ  ناشتیذا  رازآ و  زا  و  ندومن ،  یسرپلاوحا  مالس و  نتفر ،  رگیدکی  ندید  هب  دراوم 

يذالا فک  محرلا  هب  لصوت  ام  لضفا  ءام و  نم  هبرـشب  ول  کمحر و  لص  ع ،)  ) هللادـبع وبا  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  نع 
(445) اهنع

هلص نیرتهب  دشاب و  یبآ  تبرـش  هب  هچ  رگا  امن  محر  هلـص  تسا :  هدومرف  هک  هدومن  ثیدح  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  زا  اضر  ترـضح 
 . تسا نانآ  ءاذیا  زا  يراددوخ  محر 

 ( 446  ) مالسب ولو  ایندلا  یف  مکماحرا  اولص  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دشاب نتفگ  مالس  اب  هچ  رگ  دییامن ، محر  هلص  ایند  رد  تسا :  هدومرف  یمارگ  لوسر 

يدـنم و هقالع  لامک  رد  دـیاب  نکمتم  ماحرا  دـنراد  هلئاع  هداتفا و  راک  زا  وضع  صقن  اـی  يراـمیب  اـی  يریپ  رثا  رب  ماـحرا  هک  يدراوم  رد 
ره يارب  هک  هدـمآ  یمارگ  يایلوا  تایاور  رد  دـنیامن . هرادا  تاهج  عیمج  زا  ار  نانآ  یگدـنز  دـنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  ییور  هداشگ 

لمحت ار  لاهج  راتفگ  راـتفر و  لـقع  هوکز  تسا ،  نتخومآ  قیـال  هتـسیاش و  دارفا  هب  ار  دوخ  تاـمولعم  ملع  هوکز  تسا :  یتاـکز  يزیچ 
 : تسا هدومرف  هک  هدیسر  ع )  ) یلع زا  یتیاور  رد  لیبق .  نیا  زا  يروما  يرگید  تسا و  ندیشخب  وفع و  تردق  هوکز  تسا ،  ندومن 

(447  ) ماحرالا هلص  ناریجلا و  رب  راسیلا  هوکز 
 . تسا ماحرا  هلص  ناگیاسمه و  هب  یکین  دنرادروخرب  یلام  تالیهست  زا  هک  یناسک  تاکز 

تمایق رد  ناشرجا  شاداپ و  دنیامن  یم  یلام  کمک  دوخ  تعاضب  یب  تسدـیهت و  ماحرا  هب  هک  یناسک  تایاور ،  بجوم  هب  هکنآ  بلاج 
 . تسا رتنوزف  رتشیب و  دنهد  یم  ماجنا  نارگد  هرابرد  هک  یلام  ياهقافنا  ریاس  زا  یلاعت  يراب  دزن 

(448  ) نیرشع عبراب و  محرلا  هلص  نیرشعب و  ناوخالا  هلص  هرشع و  ینامثب  ضرقلا  هرشعب و  هقدصلا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
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محر هلـص  رجا  و  ربارب ، تسیب  ینید  ناردارب  هلـص  دزم  ربارب ، هدـجه  نداد  ضرق  شاداپ  ربارب ، هد  هقدـص  رجا  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
 . تسا ربارب  راهچ  تسیب و 

زورما ینارنخـس  زا  یتمـسق  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمـسق  نیا  رد  ع )  ) داجـس ماما  مود  هلمج  داتفا  ضورعم  هچنآ  زا 
: دیدرگ نشور  تسا 

هربملا ماحرالا  يوذ  قوقع  نم  و 
. امرف لیدبت  یگتسویپ  یکینب و  ار  ماحرا  یئادج  اهلاراب !

یم ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  تسا  زورما  ینارنخس  تمسق  نیرخآ  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد موس  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما 
: دنک

هرصنلا نیبرقالا  نالذخ  نم  و 
. امرف لیدبت  ترصن  تیامح و  هب  ار  ناگتسب  يرای  كرت  و 

یب ماحرا  دـنراد ، هداـشگ  تسد  یتخـس و  عبط  هک  یناـسک  اـطع . دوج و  هاگدـید  زا  لوا  تسا :  هجوت  ناـیاش  تهج  دـنچ  زا  محر  هلص 
هورگ نیا  دـنیامن . یم  هرادا  ار  نانآ  یگدـنز  ناشتزع  وربآ و  ظفح  اب  دـنهد و  یم  رارق  تیامح  دروم  يرظن  دـنلب  اب  ار  شیوخ  تعاـضب 

 : تسا هدومرف  نانیا  هرابرد  ع )  ) یلع دنتسه . یقالخا  تلیضف  يرترب و  ياراد 
(449  ) مارکلا میش  لضفا  نم  ماحرالا  هلص 

 . تسا راوگرزب  سفنلا و  میرک  نامدرم  شنم  يوخ و  نیرتگرزب  زا  محر  هلص 
هک یثیدـح  رد  گرزب .  ناهانگ  زا  محر  عطق  تسا و  ناـمیااب  دارفا  یعطق  فیاـظو  زا  محر  هلـص  یمالـسا ،  شزرا  ینید و  رظن  زا  مود ، 

عطق زا  مود  هدرب و  مان  كرـش  زا  لوا  ترـضح ،  تسیچ ؟  ادخ  دزن  اهراک  نیرتضوغبم  درک : لا  ؤس  مرکا  لوسر  زا  يدرم  داتفا ، روکذـم 
 . محر

تاذ ینیبدـب  ضغب و  دروم  هزادـنا  نآ  هب  هتفرگ و  رارق  كرـش  راـنک  رد  محر  عـطق  هک  تسا  تقیقح  نیا  نارگنـشور  باـنج  نآ  خـساپ 
 . تسا یهلا  سدقا 

هب تمدخ  نانآ ،  یلام  فیاظو  نایب  ماقم  رد  دندوب و  دوخ  ناتـسود  باحـصا و  بظاوم  هراومه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ور  نیا  زا 
. دوب ع )  ) قداص ماما  نکمتم  ناتسود  زا  رامع  مان  هب  يدرم  دنداد . یم  رکذت  ار  مهم  نیا  دنتخاس و  یم  ناشن  رطاخ  ار  تعاضب  یب  ماحرا 
؟  هوکزلا نم  کیلع  هللا  ضرتفا  ام  يدوتف  لاق :  كادف .  تلعج  هل  معن ،  لاق :  ریثک . لام  بر  تنا  رامع ! ای  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبا  هل  لاق 
ای لاقف :  معن .  لاق :  کناوخا ؟  لصتف  لاق :  معن .  لاق :  کتبارق ؟  لصتف  لاـق :  معن .  لاـق :  کـلام ؟  نم  مولعملا  جرختف  لاـق  معن  لاـق : 

کقحلی نلف  ترخا  امو  کقبـسی  نلف  تمدق  ام  هنا  رامع ! ای  تومیال ،  یح  نایدلاو  یقبی ،  لمعلا  یلبی و  ندـبلاو  ینفی ،  لاملا  نا  رامع !
(450)

یم ار  بجاو  تاکز  ایآ  دومرف : مدرگ .  تیادـف  یلب ،  درک : ضرع  يرایـسب .  لام  بحاص  وت  راـمع ! يا  دومرف : يو  هب  ع )  ) قداـص ماـما 
 . یلب درک : ضرع  ینک ؟  یم  تخادرپ  مولعم ))  قح  مهلاوما  یف   )) هدومرف فیرـش  نآرق  هک  یمولعم  لام  اـیآ  یلب .  درک : ضرع  یهد ؟ 

یم رادروخرب  یلام  تیامح  زا  ار  تینید  ناردارب  اـیآ  یلب .  درک : ضرع  ینک ؟  یم  یلاـم  کـمک  ناـنآ  هب  ییاـمن و  یم  محر  هلـص  اـیآ 
تـسا يا  هدنز  دنوادخ  و  دنام ، یم  یقاب  لمع  و  دسوپ ، یم  ربق  رد  ندب  دوش ، یم  یناف  لام  رامع ! يا  دومرف : یلب .  درک : ضرع  يزاس ؟ 
. دوش یمن  قحلم  وت  هب  يدراذگ  یقاب  هک  ار  نآ  دریگ و  یمن  تقبس  وت  زا  يداتسرف  شیپ  هک  ار  نآ  رامع ! يا  دریم . یمن  زگره  هک 
شیوخ تیامح  اب  ار  شزاین  دـنیامن و  یمن  يرای  ار  وا  يراـتفرگ  زور  رد  تعاـضب  یب  ماـحرا  هکنیا  محر و  عطاـق  نالذـخ  رظن  زا  موس ، 

دیاب دـنراد ، زاین  رگیدـکی  هب  یتایح  نوئـش  عیمج  رد  مدرم  تسا ،  راوتـسا  نواعت  يراکمه و  ساسارب  رـشب  یگدـنز  دزاس . یمن  فرطرب 
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ددرگ و نیمءات  يونعم  يدام و  ياـهزاین  عیمج  نآ  وترپ  رد  اـت  دـنروآرد  تکرح  هب  ار  یگدـنز  خرچ  دـنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  همه 
: درک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  هدیبعوبا  مان  هب  يدرم  دهد . همادا  شیوخ  یناسنا  تایح  هب  رشب 

ضعب و نم  مهـضعب  دابعلا  قازرا  لعجی  نا  الا  کلذ  کیلع  هللا  یبا  مالـسلا :  هیلع  لاقف  داـبعلا . يدـیا  یلع  یقزر  لـعجیال  نا  یل  هللا  عدا 
(451  ) هواقشلا نم  هناف  هقلخ  رارش  يدیا  یلع  هلعجی  الو  هداعسلا  نم  هناف  هقلخ  رایخ  يدیا  یلع  کقزر  لعجی  نا  هللا  عدا  نکل 

رگدکی نواعت  اب  مدرم  دارفا  زاین  دیاب  دراد و  ابا  رما  نیا  زا  دنوادخ  دومرف : دهدن . رارق  شناگدنب  تسد  رد  ارم  قزر  هک  دیهاوخب  ادـخ  زا 
تـسد رد  و  تسا ،  تداعـس  زا  دوخ  نیا  هک  دـهد  رارق  ریخ  بوخ و  نامدرم  تسد  رد  ار  تقزر  هک  هاوخب  دـنوادخ  زا  وت  ددرگ . نیمءات 

 . تسا ناسنا  تواقش  یتخبدب و  زا  نیا  هک  دهدن  رارق  نادب  رارشا و 
دارفا زا  یکی  الثم  دراد ، زاین  نارگید  کمک  هب  هک  ددرگ  یم  هجاوم  یثداوح  اـب  دـیآ و  یم  شیپ  یعیاـقو  یگدـنز  لوط  رد  یمدآ  يارب 
هیهت يارب  دریم و  یم  هکنآ  ای  دـنیامن  شلقتنم  ناتـسرامیب  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دوش و  یم  تخـس  يراـمیب  راـچد  ناـهگان  شا  هدوناـخ 

نارگد تیامح  اب  دیاب  دوش و  یم  عقاو  یناسک  موجه  دروم  ای  دـنهد  يرای  ار  وا  یـصاخشا  تسا  مزال  نفد  نفک و  هزانج و  لمح  لیاسو 
جایتحا يرای  تیامح و  هب  ناتـسدیهت  ای  يداـع  دارفا  زا  شیب  نکمتم  دارفا  هتبلا  لـیبق .  نیا  زا  ییاهدادـیور  ریاـس  دـبای و  ییاـهر  رطخ  زا 

رد ایناث  و  دروآ ، یم  تسد  هب  تیبوبحم  محر  هلـص  رثا  رب  هدننک  هلـص  الوا  اریز  دراد ، يرثوم  شقن  مهم  نیا  ماجنا  رد  محر  هلـص  دنراد .
. دنیامن یم  بوکرس  راوخ و  ار  وا  نمشد  دننک و  یم  مایق  شیرای  هب  دنتسه  وا  یقالخا  نویدم  هک  یماحرا  مزال  عقاوم 

(452) ودعلا تبکت  هبحملا و  بجوت  محرلا  هلص  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دوش یم  نمشد  تلذ  يراوخ و  بجوم  دروآ و  یم  راب  هب  تیبوبحم  محر  هلص 

ادخ هاگشیپ  هب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  ماحرا  يرای  کمک و  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  تمسق  نیا  موس  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 
: دنک یم  ضرع 

هرصنلا نیبرقالا  نالذخ  نم  و 
. امرف لیدبت  ترصن  تیامح و  هب  ار  ناگتسب  يرای  كرت  اهلاراب !

ینغ و دارفا  تیامح  دروم  یلام  ياهکمک  اب  موزل  تروص  رد  و  مدـق ،  ملق و  نابز ،  تسد و  اـب  دـیاب  کـیدزن  ناگتـسب  ماـحرا و  اـهنت  هن 
تیاعر کیدزن  رود و  ناگتسب  مامت  دروم  رد  ار  هدیدنسپ  شور  نیا  شیدنا  لام  سانش و  هفیظو  دارفا  هکلب  دنریگ ، رارق  هداوناخ  نکمتم 

رادروخرب نانآ  ترـصن  فطاوع و  زا  اهدادـیور  ثداوح و  رد  ات  دنرمـش  یم  مرتحم  ار  اهنآ  همه  یقالخا  قوقح  دودـح و  دـنیامن و  یم 
 : تسا هدومرف  ناشنرطاخ  یثیدح  نمض  ع )  ) یلع ار  هنامیکح  روتسد  نیا  دندرگ و 

 ، مهتنسلا مهیدیاب و  مهعافد  مهتمارک و  مهتدوم و  نع  دلو و  لاماذ و  ناک  نا  هتریـشع و  نع  ءرملا  بغری  نل  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
نع هدـی  ضبقی  نم  رومالا و  هراـکم  ضعب  هب  لزنوا  هبیـصم  هتباـصا  نا  هثعـشل و  مهملا  هیلع و  مهفطعا  هئارو و  نم  هطیح  ساـنلا  دـشا  مه 

(453  ) هریثک دیا  مهنم  هنع  ضبقت  هدحاو و  ادی  مهنع  ضبقی  امناف  هتریشع 
دیابن دشاب ، دالوا  لام و  ياراد  هچ  رگا  درگنب . یتبغر  یب  مشچ  اب  ار  نانآ  دوش و  انتعا  یب  ناگتـسب  لیماف و  هب  تبـسن  یمدآ  دـیابن  زگره 

اب اـی  دوش  هجوم  یتبیـصم  وا  اـب  رگا  دراـگنا . هدـیدان  دـنهد  یم  ماـجنا  ناـبز  تسد و  اـب  هک  ار  ناـنآ  عاـفد  یقـالخا و  تمارک  یتـسود و 
يو ياـه  یگدـنکارپ  نیرت  هدـننک  عمج  و  دارفا ، نیرتفوطع   ، عفادـم نیرتـگرزب  رـس  تشپ  زا  لـیماف  هریـشع و  ددرگ ، ور  هبور  یمیـالمان 

لیماف و ددعتم  ياهتسد  لباقم ،  رد  اما  هدومن  ضبق  نانآ  زا  ار  تسد  کی  وا  دشکب  تسد  دوخ  ناگتـسب  براقا و  زا  یـسک  رگا  دنتـسه .
 . تسا هدش  ضبق  يو  زا  ناگتسب 

دیاب امتح  دریگن ، رارق  نالذـخ  دروم  دـشاب و  رادروخرب  نارگد  يرای  ترـصن و  زا  یتخـس  يراـتفرگ و  عقاوم  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
ناشندرمش کبس  ییانتعا و  مک  اریز  دهد  رارق  هجوت  دروم  هراومه  درمش و  مرتحم  ار  ماحرا  ناگتسب و  همه  ینید و  ناردارب  مامت  قوقح 
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. ددرگ یم  نانآ  ترصن  يرای و  زا  ندنام  مورحم  بجوم 
(454  ) ناوخالا قوقحب  هناهتسالا  نالذخلا  لیالد  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا ناردارب  قوقح  ندرمش  زیچان  نارگد  ترصن  زا  ندنام  مورحم  نالذخ و  تابجوم  زا  یکی 

. ِۀَنَمَأْلا َةَواَلَح  َنیِمِلاَّظلا  ِفْوَخِةَراَرَم  ْنِم  َو  ِةَرْشِعْلا ، َمَرَک  َنیِسِباَلُمْلا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِۀَقِمْلا ، َحیِحْصَت  َنیِراَدُمْلا  ِّبُح  ْنِم  َو  - 22

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ضرع یهلا  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ادـخ  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  هس  نیا 

هنامیرک و ياهترـشاعم  هب  ار  روآ  نهو  ياهـشزیمآ  یعقاو و  تبحم  هب  دننک  یم  دروخرب  ارادم  اب  هک  ار  یناسک  یتسود  اهلاراب ! دـنک : یم 
. امرف لیدبت  رطاخ  شمارآ  تینما و  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت 

هب برع  تغل  رد  ارادم ))  . )) تسا هدرب  مان  ناگدننکارادم  زا  هدومن و  هدافتسا  ارادم ))  )) هملک زا  اعد  تمسق  نیا  لوا  هلمج  رد  ع )  ) ماما
دنک ارادم  يرگد  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـنمهف . یم  ار  ینعم  نامه  هملک  نیا  زا  زین  نانابز  یـسراف  تسا و  تمیالم  تفطالم و  يانعم 

 ، مزال عقاوم  رد  نآ  تیاعر  ارادم و  هرابرد  دیوگ . یم  نخـس  تفطالم  یمرن و  هب  دیامن و  یم  دروخرب  ییور  هداشگ  هب  وا  اب  ههجاوم  رد 
: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  هک  هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يدایز  تایاور 

(455  ) ضئارفلا ءاداب  ینرما  امک  سانلا  هارادمب  یبر  ینرما  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . مهد ماجنا  ار  تابجاو  تسا  هداد  نامرف  هک  روطنامه  مییامن  ارادم  مدرم  اب  هک  میاد  تیرومءام  ناربمیپ ،  هعماج  ام ، تسا :  هدومرف  زین  و 
هللا یف  مهناوخا  لجال  مهتیقت  نسح  هللا و  نید  ءادعاب  مهتارادم  هدـشب  هقلخ  یلع  هللا  مهلـضف  امنا  ءایبنالا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هنع  و 

(456)
رد شیوخ  ناردارب  ظفح  يارب  دننک و  یم  ارادم  ادخ  نید  نانمـشد  اب  ادـیدش  هک  تهج  نیا  زا  ار  ناربمیپ  دـنوادخ  تسا :  هدومرف  زین  و 

 . تسا هداد  تلیضف  يرترب و  مدرم  مامت  رب  دنیامن  یم  هیقت  یگتسیاش  یبوخب و  وا  هار 
(457  ) مهناغضا تمت  رشبلاب  مهقلا  مهئاخاب و  عتمتست  سانلا  راد  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

رد اـه  هنیک  اـت  وش  هجاوم  ناـنآ  اـب  هداـشگ  يور  اـب  يوـش و  دـنم  هرهب  ناـنآ  يردارب  زا  اـت  نک  ارادـم  مدرم  اـب  تسا :  هدوـمرف  ع )  ) یلع
. دریمب ناشریمض 

رکف رادیب و  لقع  هناشن  ییارادم  نینچ  تسا ،  مهم  هدنزرا و  رایـسب  دشاب  نانآ  تیـصخش  هب  میرکت  مارتحا و  روظنم  هب  رگا  مدرم  اب  ارادم 
دنتشاد رایـسب  تیانع  ییارادم  نینچ  هب  یهلا  يایلوا  تسا .  نارگد  راکفا  رد  ذوفن  هار  تیبوبحم و  هیام  ییارادم  نینچ  تسا ،  نیب  نشور 

. دندومن یم  قیوشت  شخبرمث  دیفم و  روتسد  نیا  تیاعر  هب  ار  دوخ  ناوریپ  و 
(458  ) سانلا ناها  نم  سانلا  لذا  سانلل و  هارادم  مهدشا  سانلا  لقعا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ار ناـنآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتراوخ  دـنک و  یم  ارادـم  دارفا  اـب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلقاـع  تسا :  هدومرف  یمارگ  لوسر 
. دهد یم  رارق  نیهوت  ریقحت و  دروم 

(459  ) ضئارفلا ءاداب  انرما  امک  سانلا  هارادمب  ءایبنالا  رشاعم  انرما  انا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
یناسک میرومءام .  یهلا  ضیارف  يادا  هب  هک  روطنامه  مییامن  ارادم  مدرم  اب  هک  میراد  تیرومام  ناربمیپ ،  هعماج  ام ، تسا :  هدومرف  زین  و 
شیارگ قح  نید  هب  زگره  دـندوب  هدـناشوپ  هناروکروک  ياهدـیلقت  و  جاجل ،  دانع و  بلـصت ،  بصعت و  ياه  هدرپ  اب  ار  دوخ  ياهلقع  هک 

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  دندومن . یمن  تباجا  ار  ناربمیپ  توعد  دنتفای و  یمن 
(460  ) نونمویال مهرذنت  مل  ما  مهترذنا  مهیلع ء  ءاوسا  اورفک  نیذلا  نا 
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. دنروآ یمن  نامیا  ییامنن  ای  ییامنب  رطخ  مالعا  نانآ  هب  رگا  دنا  هدومن  ناهنپ  ار  دوخ  ياهلقع  هدروآ و  رفک  هک  یناسک 
يوریپ و ناـنآ  زا  دـندش و  یم  اریذـپ  دوب  مـالک  فطل  ارادـم و  هب  هتخیمآ  هک  ار  ناربمیپ  توعد  دـندوب  دازآ  لـقع  ياراد  هک  اـهنآ  یلو 
رد ارادم  لیبق  نیا  تسا .  دبتسم  نامیا و  یب  نانمشد  رش  زا  ندنام  نوصم  يارب  هیقت و  روظنم  هب  ندومن  ارادم  یهاگ  دندومن . یم  تعاطا 

هیقت دوخ  نانآ  ور  نیا  زا  تشاد ،  ترورض  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تماما  نامز  ات  ع )  ) داجـس ترـضح  تماما  مایا 
نانآ فرش  ضرع و  لام و  ناج و  یفرط  زا  هلیسو  نیدب  ات  دندرک  یم  هیـصوت  ار  هیقت  ادیکا  زین  دوخ  ناوریپ  باحـصا و  هب  دندومن و  یم 
دارفا نیب  ناهنپ  روط  هب  نانآ  هلیسو  هب  ار  یمالـسا  فراعم  یهلا و  ماکحا  دنناوتب  هیقت  تیاعر  اب  رگید  فرط  زا  دنراد و  نوصم  رطخ  زا  ار 

. دنیامن تظفاحم  نارازگتعدب  نینئاخ و  دربتسد  زا  ار  ادخ  نید  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دنهد و  رشن  نم  ؤم 
(461  ) نینم ؤملا  هناوخا  هسفن و  یلع  ءرملا  هقدص  لضفا  نم  هللا  ءادعا  هارادم  نا  مالسلا :  هیلع  مامالا  لاق 

شنامیا اب  ناردارب  يارب  دوخ و  سفن  يارب  یمدآ  هقدص  نیرترب  نیرتهب و  زا  ادخ  نانمـشد  اب  ندومن  ارادـم  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع ماما 
. دشاب یم 

دندرمش یم  مهم  ار  هیقت  هنوگچ  دندرک و  یم  تسیز  یطیارش  هچ  رد  نیموصعم  همئا  زا  یضعب  هک  دننادب  مرتحم  ناگدنونـش  هکنیا  يارب 
: دنیامن هجوت  تیاور  نیا  هب 

همتاش فنا  لکات  نا  عیطتست  ول  کیدی  نیب  مالسلا  هیلع  یلع  متش  اذا  کبسحال  ینا  مالسلا  هیلع  هللادبعوبا  یل  لاق  لاق :  ناکـسم  نبا  نع 
الا هنیب  ینیب و  ام  ایلع و  متشی  نم  تعمـس  امبرل  هللاوف  لعفت  الف  یل :  لاقف  یتیب .  لها  اذکهل و  ینا  كادف  تلعج  هللاو  يا  تلقف :  تلعفل . 

(462  ) هحفاصا هیلع و  ملساف  هب  رماف  یتاولص  نم  تعرف  اذاف  اهبرتتساف  هناوطسا 
هئاسا متـش و  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  تروضح  رد  رگا  هک  مراد  نامگ  وت  هرابرد  دومرف : نم  هب  ع )  ) قداص ماما  دـیوگ : یم  ناکـسم  نبا 

زین نم  تـیب  لـها  مـینچ و  نـم  موـش ،  تیادـف  هللاو  یلب  مدرک :  ضرع  يزگ .  یم  نادـند  اـب  ار  وا  ینیب  یناوـتب  رگا  وـت  دریگ ، رارق  بدا 
نوتـس زج  وا  نم و  نیب  دـیوگ و  یم  دـب  ع )  ) یلع هب  یـسک  مدینـش  یم  اسب  هک  ادـخ  هب  مسق  شاـبم ،  هنوگنیا  دومرف : ترـضح  نینچنیا . 

مالس وا  هب  مدرک ،  یم  رذگ  شرانک  زا  مدش  یم  غراف  زامن  زا  هک  یعقوم  مدومن و  یم  نوتـس  تشپ  ار  دوخ  نم  دوبن . يا  هلـصاف  دجـسم 
 . مدومن یم  هحفاصم  يو  اب  مداد و  یم 

 . تسا هدناوخ  نامیا  دقاف  ار  نآ  كرات  ع )  ) ماما هک  هدش  هدرمش  مهم  ردقنآ  ادخ  نید  تنایص  يارب  هیقت  رما  تایاور  زا  یضعب  رد 
(463  ) هل هیقت  نمل ال  نامیاال  هناف  هیقتلاب  وبجحا  مکنید و  یلع  اوقتا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

نامیا درادـن  هیقت  هک  یـسک  اریز  دـیراد ، بوجحم  هیقت  هدرپ  سپ  رد  ار  نآ  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  دوخ  نید  رب  هدومرف :  ع )  ) قداص ماـما 
. درادن

هک يزیچ  نتفگ  هیقت و  زا  تلفغ  نیرتکچوک  هک  دـش  یم  دـیدش  ردـقنآ  هقیـضم  دیـسر و  یم  دوخ  جوا  هب  ماکح  راشف  قانتخا و  یهاگ 
هداد همتاخ  هدـش  عقاو  نظءوس  دروم  تلفغ  نیا  رد  هکنآ  ای  هدومن  تلفغ  هک  یـسک  تایح  هب  دروآ و  یم  راب  هب  گرم  دوش  هتفگ  دـیابن 

. دوب هدراذگ  نایم  رد  وا  اب  ع )  ) قداص ماما  هک  دوب  يزار  ندومن  اشفا  هیقت و  زا  تلفغ  رثا  رب  سینخ  نب  یلعم  ندش  هتشک  دش . یم 
یلتباـف اـهعاذاف  یلعملا  تثدـح  ضفحاـی !  یل :  لاـقف  یلعم .  لـتق  ماـیا  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  یلع  تلخد  لاـق :  بیـسن  نب  صفح  نع 

(464) دیدحلاب
یلعم هب  صفح !  يا  دومرف : نم  هب  مدش ،  بایفرش  ع )  ) قداص ماما  رـضحم  هب  سینخ  نب  یلعم  لتق  مایا  رد  دیوگ : یم  بیـسن  نب  ضفح 

. دیدرگ ریشمش  باذع  راتفرگ  نآ  رثا  رب  داد و  رشن  ار  نآ  وا  متفگ و  ثیدح 
يراتفرگ و بجوم  وا  زا  ندرب  مان  صخـش و  ندومن  یفرعم  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  لاوحا  عاـضوا و  تاذاـحم  عضو و  عقاوم  زا  يا  هراـپ  رد 

. دیدرگ یم  نیهوت  کته و  ثعاب  لقاال  ای  دش  یم  التبا 
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یبا بوث  لجر  بذجف  مالـسلا .  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  فلخ  هنیدملا و  قاوسا  یف  اموی  یـضمی  ناک  مالـسلا :  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع  يور 
(465  ) هفرعا ال  لاقف :  خیشلا ؟  نم  هل :  لاق  مث  ع )  ) نسحلا

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شمظعم  راوگرزب  دـنزرف  درک و  یم  روـبع  هنیدـم  رازاـب  رد  ع )  ) قداـص ماـما  يزور  هک  هدـش  تیاور 
دوب و دب  طیحم  طیارش  ردقنآ  تسیک ؟  درمریپ  نیا  دیسرپ : دیشک و  تفرگ و  ار  دنزرف  هماج  یصخش  دوب . ترضح  نآ  رس  تشپ  مالسلا 

 ((. مسانش یمن  ار  وا   )) هک دیوگب  درم  نآ  خساپ  رد  دش  راچان  مظاکلا  یسوم  ترضح  هک  دش  یم  رطخ  ساسحا 
ماقم رد  ادخ  ناربمیپ  تسا و  هدیدنـسپ  تایقلخ  هدیمح و  تافـص  زا  مالـسا  رد  ارادم  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

رد نوراه  یـسوم و  هب  گرزب  يادـخ  دـنیوگ . نخـس  تمیالم  اب  دـنیامن و  دروخرب  ارادـم  هب  مدرم  اـب  هک  دنتـشاد  تیرومءاـم  نید  غیلبت 
: داد روتسد  نینچ  نوعرف  اب  تاقالم 

(466  ) یشخیوا رکذتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف  یغط .  هنا  نوعرف  یلا  ابهذا 
باذع زا  ای  ددرگ  هاگآ  دیآ و  دوخ  هب  دیاش  دییوگب  نخس  یمرنب  يو  اب  تسا .  هدومن  نایغط  تخس  وا  هک  دیورب  نوعرف  دزن  رفن  ود  امش 

. دیوگ كرت  ار  يرگمتس  دسرتب و  یهلا 
زا يا  هراپ  رد  و  تسا ،  نتفگ  نخس  یمرن  ییور و  هداشگ  اب  نتـشاد و  دروخرب  تمیالم  تفطالم و  اب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  ندومن  ارادم 

هیقت ای  قالخادب  وخدنت و  دارفا  اب  ارادم  و  تسا ،  نتفرگ  هدـیدان  لفاغت و  ای  توکـس ،  نتـسبورف و  بل  يرابدرب ،  ملح و  يانعم  هب  دراوم 
 . تسا ینعم  نیدب  ناسر  نایز  دارفا  نیفلاخم و  لباقم  رد 

 ( 467) راذتعا یلا  كاجلا  هارادم و  یلا  کجوحا  نم  کناوخا  رش  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
رتشیب یهاوخ  رذع  هب  دـنک و  یم  تدـنمزاین  ندومن  ارادـم  هب  رتدایز  وا  اب  ترـشاعم  هک  تسا  یـسک  تناردارب  نیرتدـب  دومرف : ع )  ) یلع

. دزاس یم  تراداو 
رگا دـننک و  لوـبق  ار  شا  هتفگ  ارچ  نوـچ و  یب  نارگد  هک  دراد  راـظتنا  دـیوگ  یم  هچ  تسا و  جـنردوز  یـضار و  دوـخ  زا  هـک  یتـسود 

هتـشاد ماهیا  شرظن  رد  هک  دوش  هتفگ  ینخـس  رگا  تسا و  ریگ  هدرخ  روما  مامت  رد  هک  یتسود  دوش ، یم  هدیجنر  رطاخ و  هدرزآ  دنریذپن 
رد رگا  درب و  یم  نظءوس  نارگد  هب  تبسن  تسا و  ینامگدب  ریـسا  هک  یتسود  دوش ، یم  رات  هریت و  شیتسود  ددرگ و  یم  تحاران  دشاب 

هرخسم داب  هب  ار  يو  هک  دنک  یم  روصت  درب و  یم  دب  نامگ  وا  دنیوگب  ینخس  رگیدکی  اب  هتـسهآ  دننزب و  دنخبل  مه  هب  قیفر  ود  یـسلجم 
هراومه دیاب  تسا .  هاکناج  نیگنس و  رایسب  یتبیصم  دننک  هطبار  عطق  دنناوت  یمن  هک  یناسک  يارب  ناتسود  لیبق  نیا  دنا ، هتفرگ  ازهتـسا  و 
یتیاور رد  دنیادزب . ناشرطاخ  هحفـص  زا  ار  کیرات  هطقن  نآ  دننک و  یهاوخرذع  دـندومن  تلفغ  یعقوم  رد  رگا  دـنیامن و  ارادـم  نانآ  اب 
هدومن يردارب  بلـس  نانآ  زا  رگید  تیاور  رد  هدناوخ و  تسود  نیرتدب  ار  محازم  شزرا و  یب  ناتـسود  لیبق  نیا  ع )  ) یلع دـش  رکذ  هک 

 : تسا
(468  ) هتارادم یلا  تجتحا  نم  خاب  کل  سیل  مالسلا :  هیلع  یلع  نع 

 . تسین ردارب  وت  يارب  یشاب  هتشاد  زاین  ارادم  هب  شیردارب  ظفح  يارب  هک  سک  نآ  دومرف : ع )  ) یلع
لـفاغت و ياـنعم  هب  يارادـم  توکـس ،  ملح و  ياـنعم  هب  يارادـم  تسا ،  ندومن  ارادـم  یعون  قاـنتخا ،  طـیحم  روج و  تموکح  رد  هیقت 

تسا رترابنایز  بتارمب  رت و  تخس  عقوترپ  یضار و  دوخ  زا  ناتـسود  اب  يارادم  زا  ندومن  ارادم  هیقت ،  طیحم  رد  هضراعم .  زا  يراددوخ 
هیام اـنایحا  ترودـک و  هب  هتخیمآ  ییادـج  هب  رجنم  یتسود و  هتـشر  عطق  ثعاـب  تسا  نکمم  ناتـسود  لـیبق  نیا  اـب  ندومنن  ارادـم  اریز  ، 

، دوش هتخیر  اهنوخ  نآ  رثا  رب  ددرگ و  رابج  مکاح  مشخ  ینیبدـب و  هیام  تسا  نکمم  هیقت  دروم  رد  اـما  ددرگ ، يدرف  توادـع  ینمـشد و 
يرورض و تسا  يرما  ندومن  ارادم  هیقت  طیحم  رد  نیاربانب  دندرگ . هجنکش  نادنز و  راتفرگ  فیرش  دارفا  و  دور ، داب  رب  ضارعا  لاوما و 

رگا هک  دنا  هتخاس  ناشنرطاخ  دنا و  هدومن  هیـصوت  ادیکا  دوخ  ناتـسود  هب  ار  عوضوم  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ور  نیا  زا  مزال . 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدش  ریبعت  ماما  دمع  لتق  هب  لمع  نیا  تایاور ،  رد  دیامن  اشفا  رطخ  طیحم  رد  ار  تیب  لها  نانخس  دنک و  لمع  فالخرب  یسک 
(469) ءاطخ انلتقی  ملو  ادمع  انلتق  نمک  وهف  انرما  نم  ائیش  انیلع  عاذا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

هکنآ هن  دـناسرب  لتق  هب  ادـمع  ار  ام  هک  تسا  نیا  دـننامه  دـیامن  عیاش  نیفلاخم  نیب  ار  ام  رما  زا  يزیچ  هک  یـسک  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
. دشاب هتشک  ار  ام  اطخب 

هک ینخس  درک  یم  باجیا  طیارش  نآ  رد  هیقت  تیاعر  دنتشاد و  رارق  هقیضم  نیرتدیدش  راشف و  نیرتخس  رد  شیعقاو  ناتسود  و  ع )  ) ماما
ارادـم و رثکادـح  رگیدـکی  اب  اهدروخرب  تاکرح و  مامت  رد  دـنرواین و  نابز  هب  دوش  یم  تمواـقم  تشادرب  تفلاـخم و  مامـشتسا  نآ  زا 

رظن هب  دهاوخ . یم  وا  سدقا  تاذ  زا  ار  تالکـشم  لح  هتـشادرب و  یهلا  هاگـشیپ  هب  ینمت  تسد  ماما  ور  نیازا  دـنیامن . تیاعر  ار  طایتحا 
دوجوم ياسرف  تقاط  كاـندرد و  عضو  هب  رظاـن  تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  هلمج  هس  دـسر  یم 

ددرگ و یم  فرطرب  عناوم  دوش  باجتـسم  دتفا و  لوبقم  رگا  هک  هدومن  یلاعت  يراب  زا  تساوخرد  هس  هقیـضم  نآ  لح  يارب  ماما  دـشاب و 
 : هک دنک  یم  ضرع  اعد  لوا  هلمج  رد  دوب . دهاوخ  لمحت  لباق  یگدنز 

هقملا حیحصت  نیرادملا  بح  نم  و 
. امن لیدبت  یعقاو  تبحم  هب  دننک  یم  دروخرب  ارادم  اب  هک  ار  یناسک  یتسود  اهلاراب !

رب دـنزومایب و  تسه  هک  روطنآ  ار  ادـخ  نید  دـنوش و  بایفرـش  ماما  روضح  هنادازآ  هک  دنتـشاد  هقالع  یقیقح  ناتـسود  یعقاو و  ناـیعیش 
دنم هرهب  شیپ  زا  شیب  شکراـبم  رـضحم  زا  دـنیامن و  توعد  دوـخ  لزنم  هب  یهاـگ  ار  ماـما  هک  دنتـشاد  وزرآ  دـنیازفیب ، شیوـخ  تفرعم 
ماما اب  رذـگهر  رد  یهاگ  رگا  دـنهد . ماجنا  ار  یلمع  نینچ  دنتـسناوت  یمن  دنتـسه  ارادـم  هیقت و  قرغ  هک  یلعف  طیارـش  رد  یلو  دـندرگ .

دنیوگب نخـس  رگیدکی  اب  و  دنیامن ، هحفاصم  دنهدب ، تسد  مه  هب  یمرگ  اب  یمیمـص  تسود  ود  دـننام  دوبن  نکمم  دـندومن  یم  دروخرب 
ماما و طباور  بقارم  نیرومءام  ادابم  ات  دنتفرگ  یم  دوخ  هب  تخانشان  هرهچ  دنتفگ و  یم  بل  ریز  یمالـس  طایتحا  ارادم و  لامک  رد  هکلب 

. دیآ راب  هب  تمحز  يراتفرگ و  دنهد و  شرازگ  ار  وا 
یتسود هب  امنب و  فرطرب  تسا  دـیدش  قانتخا  لولعم  هیقت و  زا  یـشان  هک  ار  روآ  جـنر  خـلت و  يارادـم  نیا  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  ماما 

. امرف لیدبت  دشاب  راوگان  ودب  يارادم  هیقت و  زا  هزنم  هک  یعقاو 
ماما زا  هک  يروتسد  قبط  نانیا  دیوگ . یم  نخس  دنا  تیب  لها  یعقاو  ناتسود  هک  ناگدننک  ارادم  زا  ع )  ) داجـس ترـضح  لوا ،  هلمج  رد 

تابجوم ات  دشاب  طایتحا  ارادم و  اب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  اب  ناشدروخرب  دننک و  هیقت  دنا  فظوم  دـنا  هدومن  تفایرد 
. دیاین مهارف  ماما  يارب  تمحز  ناشدوخ و  يراتفرگ 

: دنک یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دارفا  هرابرد  تسا  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 
هرشعلا مرک  نیسبالملا  در  نم  و 

. امن لدبم  هنامیرک  ياهترشاعم  هب  ار  روآ  نهو  ياهشزیمآ  اهلاراب !
ای رابج  تموکح  زا  يوریپ  هب  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو  هیامورف  تسپ و  يدارفا  تلود  لاـمع  مدرم و  نیب  هشیمه  يدادبتـسا  ياـهتموکح  رد 

لدـع و رادـفرط  هدازآ و  صاخـشا  یعقاوم  رد  دـندش و  یم  ییاوران  ناـهانگ و  بکترم  وا  هجوت  بلج  دبتـسم و  مکاـح  يدونـشخ  يارب 
شوگ هب  ناـشلمع  اـی  دـنهدب  ناـشن  تموکح  رادـفرط  ار  دوخ  اـت  دـنداد  یم  رارق  تناـها  ریقحت و  دروم  دـندرک و  یم  تیذا  ار  يرگداد 

نیموصعم همئا  هب  تبـسن  سابع  ینب  هیما و  ینب  تموکح  مامز  رد  راک  نیا  و  دـنریگ ، رارق  قیوشت  دروم  دـیاش  دـسرب ، دبتـسم  ياورناـمرف 
یشنکاو هک  دندومن  یم  دیکات  دوخ  باحـصا  هب  راوگرزب  ناماما  یلو  هتـسویپ ،  عوقو  هب  اررکم  ناشردق  یلاع  باحـصا  مالـسلا و  مهیلع 

 : لوا دوش ، یم  رکذ  دروم  هس  هنومن  روط  هب  اجنیا  رد  دنوشن و  يداح  لمع  بکترم  دنهدن و  ناشن 
نم البقم  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  ابا  يآر  ذا  یعسملا  یلع  فرشم  یعـسملا  یف  یتلا  هراد  یف  یـسیع  نب  یـسوم  انیب  نامثع :  نب  دامح 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


هلجر نسحلاوبا  ینثف  هلغبلا  یعدا  ماجللاب و  قلعتف  یتاف  هلغبلا  یعدـی  هماجلب و  قلعتی  نا  نادـمه  نم  الجر  جایه  نبا  رماف  هلغب  یلع  هورملا 
اندنع تبذک ،  مالسلا :  هیلع  نسحلاوبا  لاق  اضیا ؟ جرـسلاو  لاق :  هیلا .  اهوعفدا  اهجرـس و  اوذخ  هناملغل :  لاق  هلغبلا و  نع  لزنف  هلغبلا  نع 

(470  ) تلقام ملعا و  تنا  بیرق و  ذنم  اهانیرتشا  اناف  هلغبلا  اماو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  جرس  هناب  هنیبلا 
رفعج نب  یـسوم  ترـضح  دـید  دوـب  یعـسم  هب  فرـشم  هک  شلزنم  رد  یـسیع  نب  یـسوم  هک  یعقوـم  رد  دـیوگ : یم  ناـمثع  نـب  داـمح 
دورب داد  روتـسد  دوب  اجنآ  رد  هک  نادـمه  هلیبق  زا  يدرم  هب  جایه  نبا  عقوم  نیا  رد  دـمآ . یم  هورم  زا  تسا و  يرطاق  راوس  مالـسلاامهیلع 

ياپ ع )  ) ماما متـسه .  رطاق  نیا  کلام  نم  تفگ :  تفرگ و  ار  ماجل  دـمآ و  تسا ،  نم  هب  قلعتم  رطاق  نیا  دـیوگب : دریگب و  ار  رطاق  ماجل 
درم دـیهدب . وا  هب  ار  رطاق  دـیرادرب و  ار  رطاق  نیز  دومرف : دـندوب  شهارمه  هک  یناسک  هب  دـش و  هداـیپ  دومن و  جراـخ  باـکر  زا  ار  دوخ 

یگزاتب ار  رطاق  اما  تسا و  هدوب  ع )  ) رقاب ترضح  کلم  نیز  نیا  هک  میراد  دهاش  ام  دومرف : ترضح  تسا .  نم  هب  قلعتم  مه  نآ  تفگ : 
 . ییوگ یم  هک  ار  نآ  یناد و  یم  وت  میا ،  هدرک  يرادیرخ 

باحـصا و زا  رفن  ود  دورب . دوب  دادـغب  یخـسرف  هد  رد  هک  یحلاـص  هب  فورعم  يا  هطقن  هب  دوـمرف  هدارا  دوـب ، هریح  رد  ع )  ) قداـص ماـما 
تلود رومءام  دلب  لخدم  رد  هک  يدرم  دندیسر . یحلاص  هب  بش  لوا  دندوب . ترـضح  تیعم  رد  فداصم  مازرم و  ياهمان  هب  شناتـسود 
دومرف فقوت  اجنآ  رد  ماما  يوش .  دراو  مهد  یمن  هزاجا  تفگ :  دیدرگ و  ترـضح  نآ  دورو  عنام  دوب  راب  هیرـشع  ضراوع و  نتفرگ  رد 
تخـس اجبان  تمحازم  نیا  زا  فداصم  مازرم و  دوب . عنام  نانچمه  وا  دومن و  تقفاوم  تساوخرد  رومءاـم  زا  یلـصاوف  رد  راـب  نیدـنچ  و 

اب تدشب  ترـضح  منکفیب .  طش  رد  ار  شا  هزانج  میناسرب و  لتق  هب  ار  وا  دیهدب  هزاجا  درک : ضرع  ترـضح  هب  فداصم  دندش . تحاران 
تقفاوم ماما  دورو  اب  هاگنآ  دـیدرگ . يرپس  بش  تقو  رتشیب  ات  تشاد  همادا  نانچمه  دـلب  رومءاـم  تعناـمم  دومرف و  تفلاـخم  لـمع  نیا 

. دش لحم  دراو  ترضح  دومن .
لذ یف  کلذ  هلخدـیف  ریغـصلا  لذـلا  نم  جرخی  لجرلا  نا  لاقف :  كادـف .  تلعج  اذـه ، تلق  هامتلق ؟  يذـلا  ما  ریخ  اذـه  مزارمای !  لاقف : 

(471) ریبکلا
تلذ زا  ات  دـنک  یم  يراک  درم  دومرف : لمع .  نیا  درک : ضرع  دـیدوب ؟ هتفگ  رفن  ود  امـش  هک  ار  نآ  ای  دوب  رتهب  لمع  نیا  مازرم !  دومرف :

. دنادرگ یم  رتگرزب  تلذ  راتفرگ  ار  وا  لمع  نامه  دبای و  ییاهر  کچوک 
املف ادیدش . يذا  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هنم  یقلف  يراوج  یئیـسی  لیعمـسا  نب  ماشه  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ورمع  نع 

و لاق :  هیلع .  ملـسف  لاق :  ناورم .  لآ  دنع  فقوا  دق  مالـسلا و  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  رمف  لاق :  سانلل .  فقوی  نا  دیلولا  هب  رما  لزع 
(472) دحا هل  ضرعی  نا ال  هتصاخ  یلا  مدقت  دق  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک 

امهلع نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  درک و  یم  يراتفردب  نم  اب  هنیدم  رادنامرف  لیعمـسا  نب  ماشه  دیوگ : یم  ع )  ) داجـس ماما  نادنزرف  زا  یکی 
يو ریقحت  يارب  داد  روتسد  تقو ،  هفیلخ  کلملادبع ،  نب  دیلو  دش  لزع  تموکح  زا  هک  یعقوم  دید . رایسب  رازآ  تیذا و  يو  زا  مالـسلا 
یم يرادـهاگن  ناورم  لزنم  رد  رب  ار  وا  هک  یعقوم  درک . رذـگ  يو  رب  يزور  ع )  ) داجـس ماما  دـنیامن . قفوتم  مدرم  رظنم  یئرم و  رد  ار  وا 

: دومرف درک و  ور  دندمآ  یم  رامش  هب  شصاوخ  زا  دندوب و  ترضح  نآ  تیعم  رد  هک  یناسک  هب  ع )  ) ماما دومن . مالس  ترضح  هب  دندرک 
. دوشن وا  ضرعتم  يدحا 

هجاوم یتالکـشم  هچ  اب  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ  ناـمز  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  دـش  نشور  یخیراـت  هعطق  هس  نیا  زا 
نهوم و ياـهدروخرب  دومن و  یم  بدا  هئاـسا  ار  یمارگ  ربمیپ  نادـنزرف  تلود  نیرومءاـم  يداـع و  مدرم  زا  تسپ  دارفا  هنوگچ  دـندوب و 

یم يریگولج  دـندش و  یم  عنام  نانآ  هب  تبـسن  ناشناتـسود  ضرعت  زا  فوطع  شیدـنا و  تحلـصم  ناماما  دنتـشاد . ناـنآ  اـب  زیمآریقحت 
. دندرک

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنا  نیملسم  تبیصم  یتخبدب و  ءاشنم  هک  راکمتس  نیدبتسم  هرابرد  موس  هلمج  رد 
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هنمالا هوالح  نیملاظلا  فوخ  هرارم  نم  و 
. امرف لیدبت  تینما  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  اهلاراب !

: دومرف هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع تسا و  ریذپان  بانتجا  يرورض و  رما  کی  مدرم  يارب  تموکح  دوجو  مالسا ،  رد 
(473) رجاف وا  رب  ریما  نم  سانلل  دبال  هنا  و 

. راکهانگ دب و  ای  دشاب  راکوکین  بوخ و  دنشاب ، هتشاد  ییاورنامرف  ریما و  راچانب ، دیاب ، مدرم 
رد ع )  ) یلع دـشاب . ناشدوخ  فالخ  لامعا  هانگ و  زا  دـیاب  مدرم  سرت  هکلب  دنـشاب ، فئاخ  تموکح  زا  مدرم  دـیابن  یمالـسا  هعماـج  رد 

 : تسا هدومرف  یثیدح  نمض 
(474  ) هبنذ الا  نفاخی  هبر و ال  الا  دحا  نوجریال  الا 

شدوخ نوناق  فالخ  لامعا  هانگ و  زا  زج  دسرتن  سک  چیه  زیچ و  چیه  زا  یهلا و  سدقا  تاذ  هب  رگم  دشابن  راودیما  يدحا  هب  سکچیه 
.

مولظم و زا  تیامح  دـنوادخ  ماقم  تسا ،  قح  قاقحا  لدـع و  هماقا  دـنوادخ ، ماقم  تسا .  دـنوادخ  ماقم  زا  سرت  دـنوادخ  زا  مدرم  سرت 
: دیامرف یم  فیرش  نآرق  تسا .  ملاظ  تازاجم 

(475  ) يواملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و 
. دوب دهاوخ  تمحر  تشهب  وا  هاگیاج  دیامن  یهن  يوه  تعاطا  زا  ار  دوخ  سفن  دسرتب و  ادخ  ماقم  زا  یسک 

نیاربانب دشاب ، ناشدوخ  هانگ  ینعی  مکاح ،  ماقم  زا  دیاب  ناشفوخ  هکلب  دنشاب ، فئاخ  مکاح  صخش  زا  دیابن  مدرم  مالـسا ،  تموکح  رد 
لیلد دنشاب  فئاخ  مکاح  رش  زا  هانگ  یب  مدرم  یطیحم  رد  رگا  درادن . یفوخ  يو  زا  دسرت و  یمن  مکاح  زا  تسا  هزنم  هانگ  زا  هک  یـسک 

 . تسا مکاح  نآ  يراکمتس  يدب و  رب 
يربلا ء(476) هفاخی  نم  هالولا  رش  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دنا ناسرت  فئاخ و  نانآ  رش  زا  هانگ  یب  هزنم و  صخش  هک  دنتسه  یناسک  نارادمامز  نایلاو و  نیرتدب 
دنهاوخ ناما  رد  زین  ساره  فوخ و  زا  دـنرادروخرب  ضرع  لام و  ناج و  تینما  زا  مدرم  هکنآ  رب  هوالع  رگداد ، ياورناـمرف  تموکح  رد 

. دیامن یمن  یتمحز  داجیا  دوش و  یمن  نانآ  ضرعتم  تموکح  دنا  هدشن  یهانگ  بکترم  ات  هک  دنناد  یم  ینعی  دوب ،
ع)  ) ماما دراد . رظن  بلطم  نیمه  هب  تسا ،  زورما  ینارنخس  عوضوم  رخآ  تمسق  هک  قالخالا ،))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق  نیا  موس  هلمج 
ریمـض و شمارآ  ینیریـش  زا  هلمج  نایاپ  رد  درب و  یم  مان  تسا  ملاـظ  ملظ  زا  یـشان  هک  ریمـض  ینارگن  عبط و  یخلت  زا  هلمج  يادـتبا  رد 

هناملاظ راـتفر  دـیامن . لدـبم  ینمیا  ینیریـش  ار  فوخ  یخلت  هک  دـنک  یم  تساوخرد  ادـخ  هاگـشیپ  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  رطاـخ  تینما 
ؤملا ریما  دنوش . یم  هتخاس  وا  دننامه  هاگآان  روط  هب  مدرم  تفگ  ناوت  یم  دهد و  یم  لکش  هعماج  راکفا  هشیدنا و  هب  رگمتـس  ياورنامرف 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  ) نینم
(477  ) مهئابآب مهنم  هبشا  مهئارماب  سانلا 

تنایخ دنیوگ ، یم  روز  تموکح ،  دننامه  نانیا  دنراد ، دوخ  ناردپ  هب  هک  تسا  یتهابـش  زا  شیب  ناشنایاورنامرف  ارما و  اب  مدرم  تهباشم 
یم دنت  ملاظ  مکاح  زا  شیب  نتـشیوخ  یگدنز  دودحم  عاعـش  رد  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  و  دننز ، یم  تسد  يدـعت  زواجت و  هب  دـنیامن ، یم 

. دنور
یبیس  دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز 

خیب  زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروآرب 
، دـنیوگ یم  قلمت  اورنامرف  ياضر  بلج  يارب  ای  دوخ  ناج  سرت  زا  مدرم  دوش ، یم  دایز  یقالخا  فارحنا  ملاظ ،  ياورنامرف  تموکح  رد 
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مالعا یمالـسا  تایاور  رد  دنروآ . یم  دورف  میظعت  رـس  شلباقم  رد  و  دننک ، یم  مارتحا  فوخ  زا  دنیامن ، یم  انث  حدـم و  ار  يو  غورد  هب 
. دوب دنهاوخ  یهلا  دیدش  باذع  لومشم  تمایق  زور  رد  ملاظ  ماکح  لیبق  نیا  هک  تسا  هدش 

(478  ) هرش هفاخم  مرکا  نمل  لیو  هروج ،  هفاخم  عبطا  نمل  لیو  هرش ،  هفاخم  سانلا  هیکزت  نمل  لیو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
یناسک لاح  رب  ياو  دـننک ، یم  دای  یکین  یکاپ و  هب  ناشرـش  سرت  زا  ار  نانآ  مدرم  هک  یناسک  لاـح  رب  ياو  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

. دنریگ یم  رارق  مارتحا  میرکت و  دروم  ناشرش  يراکدب و  سرت  زا  مدرم  هک 
یلـص مرکا  لوسر  ثیدح  قبط  هک  دراد  تیمها  شزرا و  ردقنآ  نایمدآ  یگدـنز  یناسنا و  نءاش  رظن  زا  رگداد  هاوخریخ و  مکاح  دوجو 
نیمز يور  رب  مدرم  نآ  يارب  دـبای ، ققحت  يرـشب  هعماج  رد  هدـش  رکذ  نآ  راـنک  رد  هک  رگید  طرـش  ود  طرـش و  نیا  رگا  هلآ  هیلع و  هللا 

 . تسا رت  هتسیاش  رتهب و  نیمز  يور  زا  نانآ  يارب  كاخ  نورد  هنرگو  تسا ،  كاخ  مکش  زا  رتهب  ندوب 
نم مکل  ریخ  ضرـالا  رهظف  مکنیب  يروـش  مکرما  مکواحمـس  مک  ؤاـینغا  مکراـیخ و  مکوارما  ناـک  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع 

(479) اهنطب
تروشم و اب  امـش  هعماج  روما  و  دنـشاب ، امـش  ءایخـسا  ناتنادنمتورث  نینکمتم و  و  دنـشاب ، امـش  ناکین  ناتنایاورنامرف  نارادـمامز و  یتقو 

هعماج رگا  و  تسا ،  كاخ  لد  زا  رتهب  امـش  يارب  نیمز  يور  دیتسه و  یناسنا  یگدنز  دـجاو  عقوم  نیا  رد  ددرگ ، میظنت  ناتراکفا  لدابت 
 . تسا رتهب  نیمز  يور  زا  امش  يارب  كاخ  مکش  دشاب  مورحم  تیزم  هس  نیا  زا  امش 

يرکف نزاوـت  يداـصتقا و  لداـعت  ییاورناـمرف و  لدـع  زا  نیملـسم  هعماـج  رگا  دـیامرفب : دـهاوخ  یم  مالـسا  ربـمیپ  رتهاـتوک ، تراـبع  هب 
نیمز يور  زا  رتهب  نیمزریز  نانآ  يارب  دنرادن و  یناسنا  تایح  دندوب ، اه  يرترب  نیا  دقاف  رگا  دنتسه و  یگدنز  هتسیاش  دندوب  رادروخرب 

 . تسا
دهد و حرش  تحارص  اب  ار  زور  یـسایس  لاوحا  عاضوا و  دناوت  یمن  اسرف  تقاط  طیارـش  دیدش و  قانتخا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هب ار  زور  هنوگچ  درذگ و  یم  هچ  شدنم  هقالع  نامیا و  اب  نایعیـش  رب  شدوخ و  رب  دیوگب  دناوت  یمن  دزاس ؛ هاگآ  عیاقو  قمع  زا  ار  مدرم 

داـجیا شباحـصا  يارب  ماـما و  يارب  هنوگچ  تلود  هتخورفدوخ  لاـمع  زا  یـضعب  دـیوگب  دـناوت  یمن  دـنروآ ، یم  زور  هب  ار  بش  بش و 
دارفا زا  یضعب  هک  دنک  نایب  دناوت  یمن  دنا ، هتخاس  راوگان  خلت و  دح  هچ  ات  نانآ  رب  ار  یگدنز  ناسوساج ،  هلیسو  هب  دننک و  یم  تمحز 

موصعم و ماما  اب  هنوگچ  دـنوش  کیدزن  همکاح  تئیه  هب  هار  نیا  زا  دـنهدب و  ناـشن  تلود  رادـفرط  ار  دوخ  هکنیا  يارب  تسپ  هیاـمورف و 
ملظ و هک  دـهد  حرـش  دـناوت  یمن  دـنهد ، یم  رارق  ریقحت  نیهوـت و  دروـم  ار  ناـنآ  دـننک و  یم  دروـخرب  بدا  هئاـسا  اـب  لدـکاپ  ناـیعیش 

بلـس اهلد  زا  ار  نوکـس  شمارآ و  هدنکفا و  هیاس  بولق  رب  ساره  فوخ و  هدیـسر و  دوخ  جوا  هب  شنیرومءام  تقو و  هفیلخ  يرگدادیب 
لح تساوخرد  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  هتفگ و  نخـس  اعد  ترابع  اب  دنک  هئارا  ار  دوجوم  عضو  زا  يا  هشوگ  هکنآ  يارب  راچان  تسا ،  هدومن 

يارب لوا  هلمج  رد  تسا .  بلاـطم  نیا  هب  رظاـن  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  هعطق  نیا  ریخا  هلمج  هس  و  تـسا ،  هدوـمن  ار  تالکـشم 
طایتحا ارادم و  اب  ناشراتفر  راتفگ و  دننک و  یم  هیقت  ترضح  نآ  روتـسد  قبط  هک  ینایعیـش  دنک ، یم  اعد  هاگآ  سانـش و  هفیظو  نایعیش 

ناسوساج تسد  هب  یکسمتسم  هکنیا  يارب  دننک ، یمن  هقالع  زاربا  احیرص  دنیامن و  یمن  دمآ  تفر و  داجـس  ترـضح  اب  اراکـشآ  تسا ، 
. دنوشن ناشدوخ  يراتفرگ  ماما و  تمحز  ثعاب  دنهدن و 

هقملا حیحصت  نیرادملا  بح  نم  و 
ترورض هک  روآ  دوجو  هب  ار  یطیارـش  ینعی  امن ، لدبم  یعقاو  یتسود  هب  دنیامن  یم  دروخرب  ارادم  هب  ام  اب  هک  ار  یناسک  یتسود  اهلاراب !

. دنشاب هتشاد  لمع  يدازآ  ام  هب  هقالع  زاربا  رد  نامناتسود  دورب و  نایم  زا  هیقت 
دنراد نهوم  ياهدروخرب  نایعیـش  ماما و  اب  تموکح  هجوت  بلج  روظنم  هب  هک  دنک  یم  اعد  يا  هیامورف  تسپ و  دارفا  يارب  مود  هلمج  رد 

: دننک یم  لمع  لدع  قح و  فالخرب  و 
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هرشعلا مرک  نیسبالملا  در  نم  و 
نک و حالصا  ار  هیامورف  تسپ و  دارفا  تین  هشیدنا و  ادنوادخ ! ینعی  امن ، لیدبت  هنامیرک  ياهترشاعم  هب  ار  روآ  نهو  ياهـشزیمآ  اهلاراب !

. دشاب لدع  قح و  قفو  رب  هنامیرک و  ناشترشاعم  ات  امرف  تیاده  حیحص  ریسم  هب  ار  نانآ  لد 
رات بش  نوچ  مدرم  رب  ار  زور  دوخ  هناملاظ  ياـهراشف  اـب  هکناـنآ  دـنک ، یم  اـعد  راـبج  همکاـح  تئیه  تقو و  هفیلخ  يارب  موس  هلمج  رد 

. دنا هتخاس  طلسم  اهلد  همه  رب  ار  ساره  فوخ و  و  دنا ، هدرک  قانتخا  نیرتدیدش  راتفرگ  ار  نیملسم  هعماج  دنا ، هدومن 
 : هنمالا هوالح  نیملاظلا  فوخ  هرارم  نم  و 

رب دورب و  نایم  زا  ملظ  هک  روآ  مهارف  یتابجوم  ینعی  امرف ، لیدبت  رطاخ  شمارآ  تینما و  ینیریش  هب  ار  ناراکمتـس  زا  سرت  یخلت  اهلاراب !
. دوش نآ  نیزگیاج  تینما  ینیریش  ددرگ و  لیاز  اهلد  زا  سرت  یخلت  نآ  رثا 

یِنَدَناَع ْنَمِب  ًارَفَظ  َو  یِنَمَصاَخْنَم ،  یَلَع  ًاناَسِل  َو  یِنَمَلَظ ،  ْنَم  یَلَع  ًادَی  یِل  ْلَعْجا  َو  ِهِلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 23

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نم اب  هکنآ  رب  و  مشاب ،  دنمورین  یتسد  دنک  یم  متس  نم  هب  هک  یسک  رب  هک  هد  رارق  نانچنآ  ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  اهلاراب !

 . مشاب زوریپ  دزرو  یم  دانع  نم  هب  هک  یسک  رب  و  ایوگ ، ینابز  دنک  یم  تموصخ 
زورما ینارنخس  رد  هدمآ ،  تاولص  رکذ  زا  دعب  قالخالا ))  مراکم   )) فیرش ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  هک  يا  هلمج  هس  دنوادخ  تساوخ  هب 

. دش دهاوخ  هداد  حیضوت 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 

ینملظ نم  یلع  ادی  ینلعجا  و 
 . مشاب دنمورین  یتسد  دنک  یم  متس  نم  هب  هک  یسک  رب  هک  هد  رارق  نانچنآ  ارم  اهلاراب !

ییاه یشاپمس  ناناوج  راکفا  رد  دندومن و  یم  یتاغیلبت  مالسا ،  دض  رب  هتـشذگرد ،  فیرـش ،  نآرق  میلاعت  نیفلاخم  قح و  نید  نانمـشد 
راکفا ریدخت  يارب  ار  نآ  تسا و  هعماج  كایرت  نید  دـنتفگ : یم  هلمج  نآ  زا  دـنرادزاب . یهلا  نییآ  هب  شیارگ  زا  ار  نانآ  ات  دـندرک  یم 
لمحت ار  ملاظ  ملظ  ینعی  دنـشاب ، رابدرب  رباص و  مدرم  هک  هدش  هداد  روتـسد  ادـیکا  مالـسا  رد  هک  دـندروآ  یم  یلاثم  و  دـنا ، هتخاس  مدرم 

مدرم نید ،  هک  دنتفرگ  یم  هجیتن  نخـس  نیا  زا  دراد . تسود  ار  رباص  دارفا  دنوادخ  هک  دنهدرد  نت  ناراکمتـس  رازآ  تیذا و  هب  دـننک و 
یم دیامن . یم  قیوشت  نیزواجتم  تیذا  رازآ و  لمحت  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  توعد  نایوگروز  زا  ندروخ  يرـسوت  ینوبز و  تلذ و  هب  ار 

دانتـسا هب  و  تشاد ،  دیهاوخ  گرزب  شاداپ  تمایق  رد  دیدادن  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  دـیدش و  اریذـپ  ار  اهملظ  ایند  رد  رگا  دـیوگ :
كرت ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  تسین و  يوریپ  لباق  دروایب  راب  روخ  يرسوت  لیلذ و  ار  مدرم  هک  ینید  دنتفگ  یم  عقاو  فالخ  نخس  نیا 
يانعم تسا  مزـال  تسین ،  شیب  یتمهت  هتفگ  نیا  هک  دـننادب  دـنوش و  فقاو  نخـس  نیا  نـالطب  هب  مرتحم  ناگدنونـش  هکنآ  يارب  تفگ . 

ددرگ و راکـشآ  تسه  هک  روط  نآ  تقیقح  ات  میـسانشب  تسا  هدیـسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  هک  ار  نآ  لامعا  دراوم  مینادـب و  ار  ربص 
. دوش حضاو  نیدناعم  مالک  نالطب 

 : تسا هدومرف  هدومن و  ریبعت  تعاجش  هب  ار  نآ  ع )  ) یلع تسا و  يرادنتشیوخ  تردق  سفن و  تیکلام  يانعم  هب  ربص 
(480  ) هعاجش ربصلا 

داتسا و سرد  ندینـش  رد  يرادنتـشیوخ  ربص و  لمحت  نودب  لصحم  مادک  تسا .  تیقفوم  یبایماک و  هار  يزوریپ و  زمر  يرابدرب  ربص و 
نودب رادغاب  زرواشک و  مادک  دسرب ، تسا  نآ  هتـسیاش  هک  یلامک  هب  دیامیپب و  ار  ملع  جرادم  دـناوت  یم  مزال  ياهنیرمت  باتک و  هعلاطم 

رد ار  دوخ  هافر  تابجوم  دروآ و  تسد  هب  بوخ  لوصحم  دناوت  یم  یـشاپمس  دنویپ و  تمحز  نودـب  يرایبآ و  مخـش و  تقـشم  لمحت 
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ياه یتحاران  اهجنر و  اب  و  دیامن ، لمحت  ار  راک  تمحز  دشاب ، رباص  دـیاب  تسا  راد  هدـهع  يراک  ره  رد  سک  ره  دزاس . مهارف  یگدـنز 
. ددرگ لیان  دراد  هک  یفده  هب  ات  دزاسب  نآ 

دوش  یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان 
درک راک  هک  ردارب  ناج  هک  تفرگ  نآ  دزم 

هیلع و هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  لجوزع  هللا  ناف  كروما  عیمج  یف  ربصلاب  کیلع  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاق  لاق :  ثایغ  نب  صفح  نع 
(481) الیمج ارجه  مه  رجها  نولوقی و  ام  یلع  ربصا  و  لاقف :  قفرلا  ربصلاب و  هرماف  هلآ 

تیاهراک مامت  رد  صفح !  يا  تسا :  هدومرف  هلمج  نآ  زا  هدومن  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ربص  هرابرد  یلـصفم  ثیدـح  ثایغ  نب  صفح 
: دومرف داد . ارادم  ربص و  روتـسد  وا  هب  دومرف و  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دنوادخ  شاب ،  رابدرب  رباص و 

. دنیزگ يرود  وکین  بوخ و  يا  هنوگ  هب  نانآ  زا  دیامن و  يرابدرب  نافلاخم  ياه  هتفگ  لباقم  رد 
نایاپ رد  هدومن و  رکذ  هداد  روتـسد  شربمیپ  هب  اهنآ  بجوم  هب  دـنوادخ  هک  ار  يددـعتم  تایآ  ع )  ) قداـص ماـما  ثیدـح ،  نیا  رد  سپس 

 . تسا هدومن  دای  نانمشد  ناکرشم و  رب  ترضح  نآ  هبلغ  يزوریپ و  زا  ثیدح 
دنا  میدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب 
مالـسا فده  هکنآ  يارب  دشکب . ازارد  هب  شربص  تدم  هچ  رگا  دوش  یمن  رفظ  يزوریپ و  دـقاف  رابدرب  روبـص و  ناسنا  هدومرف :  ع )  ) یلع

ربص و هب  رما  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسا ،  یمارگ  ایلوا  دروم  هچ  رد  اجک و  رد  هک  مینادـب  تسا  مزـال  دوش ، هتخانـش  لـمحت  ربص و  هب  رما  رد 
یم نشور  نآ  زا  دوصقم  فدـه و  ربص ، دراوم  ندـش  نشور  اب  و  دـنا ، هدراذـگ  نانآ  هدـهع  رب  ار  نیگنـس  هفیظو  نیا  هدومن و  يراـبدرب 

. ددرگ
نیمـسقلا نم  هجرد  یلعا  ثلاثلا  مسقلا  اذـه  و  هیـصعملا ،  نع  وا  هعاطلا  یلعوا  هبیـصملا  یلع  ربص  اما  ربصلا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(482  ) نیلوالا
مـسق نیموس  نیا  هجرد  و  تیـصعم ،  زا  ربص  ای  تسا و  تعاـط  رب  ربص  اـی  تسا  تبیـصم  رد  ربص  اـی  يراـبدرب  ربص و  هدومرف :  ع )  ) یلع

 . تسا رتالاب  رترب و  لوا  هجرد  ود  زا  ربص ،
مامت هک  شغاب  هعرزم و  دوش ، یم  هتـشک  نیـشام  اـب  فداـصت  رثا  رب  شناوج  دـنزرف  دـیآ : یم  شیپ  تبیـصم  ناـمیا ،  اـب  درف  کـی  يارب 

ادخ يارب  تسا  نامیا  اب  نوچ  ایالب ، بئاصم و  لیبق  نیا  زا  و  ددرگ ، یم  تسدیهت  دور و  یم  نایم  زا  لیـس  رثا  رب  تسوا  یگدـنز  هیامرس 
 . تسا تبیصم  رد  ربص  يانعم  نیا  و  دیامن ، یمن  عزج  یبات و  یب  دنک و  یم  ربص 

دـنک و یم  لمحت  ار  هزور  یتخـس  دـهد ، یم  نت  ینید  فیلاکت  ياهتمحز  هب  یلاعت  يراـب  تاروتـسد  زا  تعاـطا  يارب  ناـمیا  اـب  صخش 
تاکز سمخ و  زا  یهلا  قوقح  تخادرپ  ینورد  راشف  دهد ، یم  ماجنا  ار  اهنآ  دزاس و  یم  هیموی  ضیارف  تالکشم  اب  دیامن ، یم  كاسما 
تـسا ربص  مسق  نیمود  هک  تسا  تعاط  رب  ربص  نیا  و  دنک ، یم  ادا  ار  دوخ  یعرـش  نید  دـیامن و  یم  لمحت  ار  یلام  ياهتخادرپ  رگید  و 

 . هدومرف ع )  ) ماما هک 
دنک یم  ربص  ادخ  يارب  دراد  دـیدش  زاین  هکنآ  اب  دوش ، یم  عقاو  عورـشم  ریغ  ياهلوپ  رگید  ای  هوشر  ای  ابر  لوپ  لباقم  رد  نامیااب  صخش 

دیدش رایسب  لیامت  یسنج  هزیرغ  رظن  زا  هکنآ  اب  دریگ ، یم  رارق  تفع  اب  یفانم  لمع  طیارـش  رد  نامیا  اب  ناوج  دریگ ، یمن  ار  اهلوپ  نآ  و 
يرابدرب و ربص ، مسق  نیا  و  دـنک ، یمن  هدولآ  یتفع  یب  هب  ار  دوخ  كاپ  نماد  دراد و  یم  هاگن  ار  نتـشیوخ  ادـخ  ياضر  يارب  اـما  دراد ،
رترب و لوا  مسق  ود  زا  ربص  مسق  نیا  هجرد  ع ،)  ) یلع هدومرف  هب  دـنراد . رایـسب  هجوت  نآ  هب  ناـمیااب  نادرم  تسا و  هاـنگ  لـباقم  رد  ربـص 

ياضر بلج  يارب  تیـصعم ،  تعاطا و  تبیـصم و  هنیمز  رد  تسا  سفن  تیکلام  ياراد  يوق و  ناـمیا  دـجاو  هک  سک  نآ  تسا .  رتمهم 
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تیرح تمعن  زا  ع )   ) قداـص ماـما  هدومرف  هب  یناـسنا  نینچ  دراد ، یم  هاـگن  ناـمیا  يورین  اـب  ار  نتـشیوخ  دـنک و  یم  ربص  یلاـعت  يراـب 
. دازآ دنوادخ  ریغ  یگدنب  زا  تسا و  دنوادخ  طرش  دیق و  یب  عیطم  هدنب و  تسا ،  رادروخرب 

هیلع تکادـت  نا  و  اهل ، ربص  هبئان  تبان  نا  هلاوحا ،  عیمج  یلع  رح  رحلا  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمـس  لاـق :  ریـصب  یبا  نع 
دبعتسا نا  هتیرح  ررضی  مل  هیلع  هللا  تاولص  نیمالا  قیدصلا  فسوی  ناک  امک  ارسع  رسیلاب  لدبتساورهق  رسا و  نا  و  هرـسکت ،  مل  بئاصملا 

(483) اکلام هل  ناک  ذا  دعب  ادبع  هل  یتاعلا  رابجلا  لعجف  هیلع  هللا  نم  نا  هلان  ام  هتشحو و  بجلا و  هملظ  هررضت  مل  رسا و  رهق و  و 
دوش هجاوم  تبیـصم  کی  اب  رگا  تسا ،  دازآ  لاوحا ،  مامت  رد  دازآ  ناسنا  دومرف : هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماـما  زا  دـیوگ ، یم  ریـصب  یبا 

شناسآ لهس و  یگدنز  ددرگ و  روهقم  ریـسا و  هچ  رگا  دوش ، یمن  هتـسکش  مهرد  دریگ  رارق  بئاصم  موجه  دروم  رگا  و  دنک ، یم  ربص 
دناسرن و بیـسآ  نیما  قیدص  فسوی  یگدازآ  هب  ندش  روهقم  یگدرب و  هاچ و  یکیرات  هک  روطنامه  دوش ، لیدـبت  تمحز  تقـشم و  هب 
وا هدنب  دوب  يو  رایتخا  بحاص  کلام و  هکنآ  زا  سپ  ار  رـصم  ربکتم  رابج  داهن و  تنم  يو  رب  دنوادخ  ییابیکـش ،  ربص و  رثا  رب  ماجنارس 

. داد رارق 
ظفح هدارا و  تیکلاـم  ربـص ، ياـنعم  تسا ،  سفن  توـق  تعاجـش و  ربـص ، ياـنعم  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتـن  نیا  داـتفا  ضورعم  هچنآ  زا 

اورماک دندرگ و  زوریپ  یلمع  ای  یملع  ياه  هتـشر  رد  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  مامت  يارب  تیقفوم  زمر  ربص ، تسا ،  يرادنتـشیوخ 
هب مالـسارد  ار  ربص  هک  یناسک  تسا ،  يونعم  يدام و  لامک  جرادـم  ندومیپ  يارب  لیاسو  نیرتمهم  زا  یکی  ربص  هکنیا  هصـالخ  دـنوش ،

نیزواجتم لباقم  رد  توکـس  تلذ و  هب  نداد  نت  ار  يرابدرب  هک  یناسک  دندرک ، یم  ینعم  يرگدادـیب  ملظ و  ناراکمتـس و  متـس  لمحت 
فرحنم ناناملـسم و  نتخاس  هارمگ  هیانئاخ  لمع  نیا  رد  ناشفده  دندش ، بکترم  ضامغا  لباقریغ  گرزب و  یتنایخ  دـندومن  یم  ریـسفت 

رد يرابدرب  ربص و  اب  ناملـسم  ناناوج  داد و  هدـنبوک  خـساپ  نانآ  هب  المع  یمالـسا  بالقنا  هناتخبـشوخ  دوب . نامیا  اب  ناوج  لسن  ندومن 
ریسفت تسا  تیقفوم  زمر  هک  ار  ربص  اهجنر ، اهمخز و  یلیمحت  گنج  ياهنادیم  رد  نینچمه  اهسلسم و  اب  هلباقم  اهرهش و  ياه  ییامیپهار 

. دندمآ لیان  يزوریپ  هب  دندومن و 
مراکم  )) ياعد زا  هعطق  نیا  لوا  هلمج  ندش  نشور  يارب  کنیا  دیدرگ . حـضاو  مالـسا  رد  ربص  يانعم  دـش  رکذ  هک  یلیـصفت  حرـش و  اب 

 : هدمآ ع )  ) داجس ماما  مالک  رد  هک  قالخالا )) 
ینملظ نم  یلع  ادی  ینلعجا  و 

هدهع رب  ار  يا  هفیظو  هچ  هداد و  يروتسد  هچ  دوش  یم  عقاو  ملظ  دروم  هک  یسک  هرابرد  هتفگ و  هچ  ملظ  هرابرد  مالسا  مینادب  تسا  مزال 
تسا و هدیدرگ  ناشنرطاخ  نآ  يورخا  يویند و  راثآ  ضراوع و  هدیسر و  يرایسب  تایاور  تایآ و  ملظ ،  هرابرد  اما  تسا .  هدراذگ  يو 

: دوش یم  رکذ  هراب  نیا  رد  تیاور  کی  طقف  اجنیا  رد 
نیب فوقولا  لاق  اهبعصا ؟ امف  هللا !  لوسر  ای  تلق :  سنا  لاق  توملا .  اهنوها  باقع  عبس  دبعلاو  هنجلا  نیب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

(484  ) نیملاظلاب نومولظملا  قلعت  اذا  لجوزع  هللا  يدی 
ضرع ترـضح  هب  دـیوگ  یم  کلام  نب  سنا  تسا .  گرم  اهنآ  نیرتناـسآ  تسا و  هدـنب  تشهب و  نیب  باذـع  تفه  دومرف : مرکا  لوسر 

 ، قح قاقحا  يارب  ناگدیدمتـس  هک  یعقوم  یلاعت  يراب  روضح  رد  فوقو  دومرف : تسا ؟  مادک  اهنآ  نیرت  تخـس  هللا !  لوسر  ای  مدرک : 
. دنوش یم  ریگرد  نارگمتس  اب 

. دسر یم  مرتحم  ناگدنونش  عمس  هب  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  تسا و  دایز  رابخا  تایآ و  زین  دنا  هدش  عقاو  متس  دروم  هک  یناسک  هرابرد 
 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هدومن ،  رکذ  نامیا  اب  مدرم  يارب  ار  یمئالع  هیآ  دنچ  نمض  يروش  هروس  رد  فیرش  نآرق 

(485  ) نورصتنی مه  یغبلا  مهباصا  اذا  نیذلا  و 
یم راصنتسا  ملاظ  تسد  ندرک  هاتوک  يارب  دننک و  یم  عافد  دنوش  یم  عقاو  متس  تباصا  دروم  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  نامیا  اب  نامدرم 
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. دنیامن
هدراذگ هعیدو  هب  اهناسنا  همه  دوجو  رد  میکح  دنوادخ  هک  تسا  یعافد  ياهورین  نتفرگ  راک  هب  ملظ  اب  هزرابم  ملاظ و  اب  هلباقم  هار  نیلوا 
دنرادب ظوفحم  نوصم و  ناویح  زا  رتدب  راکمتس  ای  هدنرد  ای  هدنزگ  تاناویح  رش  زا  ار  نتـشیوخ  دنیامن و  عافد  دوخ  زا  مزال  عقاوم  رد  ات 

: دیوگ یم  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) ماما تسا .  ملاظ  ملظ و  عفد  يارب  راصنتسا  نیلوا  نیا  و 
ینملظ نم  یلع  ادی  ینلعجا  و 

ارم اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ماما  تسا .  يزوریپ  هبلغ و  يانعم  هب  دـی ))  ، )) تسا توق  تردـق و  ياـنعم  هب  دـی )) ))
یمن ع )  ) ماما هکنآ  بلاج  مشاب .  دنمورین  یتسد  دـیامن  یم  يدـعت  نم  هب  تبـسن  دـنک و  یم  متـس  نم  رب  هک  یـسک  رب  ات  هد  رارق  نانچنآ 
ینعی هد  رارق  اناوت  تسد  ارم  اهلاراب  ادی :)) ینلعجاو   )) دیوگ یم  هکلب  هد  رارق  يوق  تسد  نم  يارب  اهلاراب ! ادی :)) یل  لعجا  و -   )) دـیوگ

زا ار  وا  رـش  منک و  هزرابم  هدومن  ملظ  نم  هب  هک  یـسک  اب  دوجو  مامت  اب  مناوتب  ات  مشاب  تسد  مدوخ  هک  امرف  ررقم  يا  هنوگ  هب  ار  معـضو 
 . منادرگب دوخ 

تسا فظوم  ناملسم  ناسنا  هک  دنامهف  یم  نانآ  هب  دنک و  یم  نایب  ملاظ  اب  هلباقم  رد  ار  ناناملسم  هفیظو  تحارـص  لامک  رد  ترابع  نیا 
درک هبلغ  ملاظ  رب  رگا  دریگ ؛ راک  هب  وا  عفد  يارب  ار  دوخ  ناوت  مامت  دتسیاب و  شلباقم  رد  دهدن و  رد  نت  ملظ  هب  دراد  تردق  هک  ییاج  ات 

لباقم رد  وا  دنام  یقاب  مولظم  دنک و  هبلغ  ملاظ  رب  تسناوتن  رگا  تسا و  هدیشخب  ییاهر  شضرعت  زا  ار  نتشیوخ  هدرب و  نایم  زا  ار  وا  ملظ 
ناشن لمعلا  سکع  راکمتـس  لباقم  رد  شکمتـس  رگا  اما  تسا .  هداد  ماجنا  یبوخب  ار  دوخ  هفیظو  هکنیا  يارب  تساروجاـم ،  راـگدرورپ 

شـسرپ هذخآوم و  دروم  ملاظ  دننامه  ملظنم  تمایق ،  رد  تسا و  ملظنم  وا  دـیامن  لمحت  یگدنکفارـس  تلذ و  اب  ار  وا  تابرـض  دـهدن و 
ياوران لمع  اـب  عقاو  رد  و  دزاـس ، یم  راومه  يو  رب  ار  يرگمتـس  هار  دـیازفا ، یم  ملاـظ  تراـسج  تئرج و  رب  ملظنم  اریز  دریگ ، یم  رارق 

. دیامن یم  بیغرت  قیوشت و  دوخ  هناملاظ  لامعا  رد  ار  ملاظ  شیوخ 
تساجرب  متس  ناینب  تساپرب  متس  خاک  ات 

يداشان یماکان و  تسامرب  اور  هتسویپ 
هنرو  شکم  دادیب  یهاوخ  یمه  داد  رگ 

يداد متس  هب  نت  نوچ  ملاظ  دنک  دادیب 
: دیوگ یم  يرگد  رعاش 

ندوب  هدرسف  خی  هچ  دنچ  ات 
ندوب هدرم  شوم  هچ  بآ  رد 

شوگرب  هقلح  راخ  هچ  شاب  یم 
شوغآ رد  یشک  لگ  نمرخ  ات 
درآ  ینورد  للخ  یتسس 

درآ ینوبز  یشک  دادیب 
ییارجا تردـق  ینعی  تموکح  زا  ندـش  رادروخرب  یـضاق و  یـسرداد  ماـقم  ییاـضق و  هاگتـسد  زا  هدافتـسا  موـلظم  راصنتـسا  هار  نیمود 

ملظ و عفد  هار  نیموس  دنادرگب . دوخ  زا  ار  متس  دنک و  هدافتـسا  زین  ییارجا  هوق  ءاضق و  ورین  زا  دیاب  ملظ  عفد  يارب  مولظم   . تسا تکلمم 
هب دراد و  رارق  هجوت  لامک  دروم  مهم  نیا  مالسا ،  سدقم  نییآ  رد  تسا .  یمومع  راکفا  زا  راصنتسا  هدافتسا و  ملاظ  تسد  ندرک  هاتوک 

کمک رد  ار  وا  توعد  دننک و  تیامح  مولظم  زا  دنا  فظوم  ناملسم  مدرم  هدیسر ،  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  هک  يرایسب  تایاور  بجوم 
هداد روتسد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ترـضح  نسح و  ترـضح  هب  دوخ  همانتیـصو  نمـض  ع )  ) یلع دنیامن . تباجا  ملاظ  عفد  يارب  یهاوخ 
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 : تسا
(486) انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  انوک 

. دیشاب هدیدمتس  مولظم و  راکددم  رای  راکمتس و  ملاظ و  نمشد  نم !  نادنزرف 
يآر نمم  نمقتنال  هلجآ و  هلجاع و  یف  ملاظلا  نم  نمفتنـال  یلـالج  یتزع و  و  لـجوزع ،  هللا  لوقی  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(487  ) هرصنی ملف  هرصنی  نار  دقف  امولظم 
زا نینچمه  دریگ و  یم  ماقتنا  ترخآ  ایند و  رد  ملاظ  زا  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  دیوگ : یم  دنوادخ  هک  تسا  مرکا  لوسر  ثیدـح  رد 
هک یلکش  ره  هب  ملظ  عفد  يارب  یمومع  راکفا  زا  هدافتسا  دیامنن . يرای  دنک و  کمک  يو  هب  هک  دشاب  رداق  دنیبب و  ار  یمولظم  هک  یـسک 

 . تسا هدش  شخب  هجیتن  هداد و  يدرف  هب  ار  یصاخ  روتسد  متس  زا  تاجن  يارب  یمارگ  لوسر  یهاگ  تسا و  شخبرمث  دیفم و  دشاب 
هاتا مث  ربصا . ص :)   ) هللا لوسر  هل  لاقف  هراج .  يذا  هیلا  یکـشف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  لجر  ءاج  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

هعمجلا یلا  سانلا  حاور  دنع  ناک  اذا  اکـش : يذـلا  لجرلل  ص )   ) یبنلا لاقف  هثلاث .  هاکـشف  هیلا  داع  مث  ربصا . ص :)   ) یبنلا هل  لاقف  هیناث . 
کعاتم و در  هل :  لاقف  يذوملا .  هراج  هاتاف  لعفف .  لاق :  مهربخاف .  كولاس  اذاف  هعمجلا  یلا  حوری  نم  هاری  قیرطلا  یلا  کـعاتم  جرخاـف 

(488) دوعا نا ال  یلع  هللا  کل 
زا سپ  نکربص .  دومرف  يو  هب  ترـضح  درک . تیاکـش  دوخ  هیاسمه  زا  دمآ و  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  روضح  يدرم  دومرف : ع )  ) رقاب ماما 
زور دومرف  وا  هب  ترضح  دومن . دیدجت  ار  دوخ  تیاکش  دمآ و  موس  هعفد  تفر و  نک .  ربص  دومرف  وا  هب  ترضح  دمآ ، هرابود  زور  دنچ 

هب نک  هتـشابنا  ربعم  رانک  روایب و  نوریب  لزنم  زا  ار  تا  هناخ  ثاـثا  دـنور  یم  دجـسم  هب  هعمج  زاـمن  هماـقا  يارب  مدرم  هک  یعقوم  هعمج ، 
راکفا زا  دومرف  يو  هب  عقاو  رد  نک و  لـقن  هیاـسمه  اـب  ار  دوخ  ناـیرج  دندیـسرپ  ار  راـک  نیا  تلع  وت  زا  یتقو  دـننیبب . مدرم  هک  يا  هنوگ 

. امن هدافتسا  یمومع 
درک تساوخرد  دمآ و  وا  دزن  دومن ، رطخ  ساسحا  دوخ  ررض  هب  عضو  نیا  زا  هدنهد  رازآ  هیاسمه  داد و  ماجنا  ار  روتـسد  نیا  یکاش  درم 
 . میامنن رارکت  ار  هتشذگ  ياهراک  مدنب  یم  دهع  ادخ  اب  وت  يارب  تفگ  دشخب و  نایاپ  عضو  نیا  هب  دربب و  لزنم  لخاد  هب  ار  شثاثا  هک 

تـسد ندرک  هاتوک  متـس و  عفد  يارب  دـننامن و  تواـفت  یب  ملاـظ  ملظ  لـباقم  رد  هک  تسا  هداد  روتـسد  ناناملـسم  هب  مالـسا  هکنآ  هجیتن 
ياـعد زا  هعطق  نیا  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماـما  . دـنیامن هزراـبم  رگدادـیب  اـب  دـننک و  هدافتـسا  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  زا  راـکمتس 

 (( ینملظ نم  یلع  ادـی  ینلعجاو  : )) دـنک یم  ضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  زا  یتمـسق  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم  ))
 . میامن عفد  ار  شملظ  منک و  هزرابم  تسا  هدومن  ملظ  نم  هب  هک  سک  نآ  اب  دوجو  مامت  اب  هک  هد  رارق  اناوت  دنمورین و  تسد  ارم  اهلاراب 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما 
ینمصاخ نم  یلع  اناسلو 

 . هد رارق  ایوگ  ینابز  دیامن  یم  زیمآ  تموصخ  ثحب  نم  اب  هک  یسک  لباقم  رد  ارم  اهلاراب !
هک دیامن  تبقارم  دیاب  دشاب  نوصم  مدرم  ینمـشد  زا  یـشان  ياهتمحازم  زا  دنک و  یگدنز  تداعـس  تمالـس و  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
هب رما  نیا  دیامنن و  داجیا  ینمـشد  هنیک و  مدرم  بولق  رد  درواین و  مهارف  شدوخ  هب  تبـسن  ار  نارگد  تموصخ  تابجوم  رودـقملا  یتح 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  هک  تسا  مهم  يردق 
(489  ) لاجرلا هاداعم  یف  یلا  دهع  ام  یش ء  یف  مالسلا  هیلع  لیئربج  یلا  دهع  ام 

. دومنن دیقم  نادرم  ینمشد  زا  بانتجا  دهعت  دننامه  يدهعت  چیه  هب  ارم  ع )  ) نیما لیئربج 
لجعی لهاج  وا  مکبرکمی  لقاع  نم  نیبرـض :  نم  نولخیال  مهناف  لاـجرلا  هاداـعم  مکاـیا و  ینب !  اـی  هینبل  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاـق 

(490  ) مکیلع
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ینمـشد لامعا  يارب  دنا و  لقاع  ای  دنتـسین ، جراخ  مسق  ود  زا  نانیا  هک  دییامن  زیهرپ  نادرم  ینمـشد  زا  دومرف : دوخ  نادنزرف  هب  ع )  ) یلع
. دنهد یم  رازآ  امش  هب  دنیامن و  یم  لامعا  ار  دوخ  ینمشد  باتش ،  اب  دنا و  لهاج  ای  دنشک  یم  هشقن  امش  ررض  رب  دوخ 

عونمم اوران و  ار  یثحب  نینچ  مالسا  دشاب . تموصخ  ءارم و  هب  هتخیمآ  هک  تسا  یملع  ياهثحب  توادع ،  ینمشد و  داجیا  لماوع  زا  یکی 
نابز تافآ  هرابرد  زین  قالخا  بتک  رد  دنا و  هدومن  زاب  تایاور  نآ  يارب  ار  یـصوصخم  باب  ثیدح ،  ياملع  رابخا ، بتک  رد  هتخانش و 

: دوش یم  هراشا  تایاور  نآ  زا  يا  هراپ  هب  اجنیا  رد  تسا و  هدش  هداد  صاصتخا  نآ  هب  یصوصخم  لصف 
(491) رشلا رذب  ءارملا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا داسف  رش و  نآ  لوصحم  دوش و  یم  هدناشفا  اهلد  رد  هک  تسا  يرذب  تموصخ ،  ءارم و  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
(492  ) نئاغضلا بسکت  قافنلا و  ثروت  بلقلا و  لغشت  اهناف  هموصخلاو  مکایا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

یم دوجو  هب  ییورود  قافن و  دنک ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  لد  تموصخ  هک  دـیزیهرپب  تموصخ  ینمـشد و  زا  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 
. ددرگ یم  هنیک  دقح و  هیام  دروآ و 

: داد روتسد  وا  هب  راگدرورپ  دش . ادخ  نید  غیلبت  رومءام  دیدرگ و  ثوعبم  توبن  هب  مالسا  ياوشیپ 
(493  ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملاو  همکحلاب  کبر  لیبس  یلا  عدا 

اب موس  وکین ، ياهزردـنا  ظعاوم و  اب  مود  هنامیکح ،  تالاقم  اب  لوا ،  هار :  هس  زا  نک  توعد  تراـگدرورپ  نییآ  یهلا و  نید  هب  ار  مدرم 
. ددرگن هدولآ  تموصخ  ءارم و  هب  دشاب و  وکین  بوخ و  يا  هنوگ  هب  دیاب  لدج  یلو  لدج  هثحابم و 

هعطق نانآ  زا  یکی  دندمآ . یمارگ  یبن  روضح  داعم  نیرکنم  نیکرـشم و  زا  یناسک  تسا .  هدش  رکذ  فیرـش  نآرق  رد  وکین  لدج  هنومن 
تروـص هب  درـشف و  دوـخ  تشگنا  ود  اـب  ار  نآ  مالـسا  ياوـشیپ  روـضح  رد  تفرگ و  تسد  رد  ار  يا  هدرم  هدیـسوپ  ناوختـسا  کـچوک 

: درک ضرع  ترضح  هب  نآ  زا  سپ  دیدرگ . هدنکارپ  اضف  رد  نآ  تارذ  دیمد و  نآ  رد  سپس  دمآرد . يردوپ 
(494  ) میمر یه  ماظعلا و  ییحی  نم 

؟ دنک یم  هدنز  هرابود  ار  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  یسک  هچ 
: دمآ روتسد 

(495  ) هرم لوا  اهاشنا  يذلا  اهییحی  لق 
نآ هب  هرابود  دـنک و  یم  هدـنز  ار  ناوختـسا  نیا  وا  هدیـشخب ،  تایح  هدروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  لوا  زا  هک  ییاناوت  دـنوادخ  وگب : ناـنیا  هب 

. دشخب یم  تایح 
(496  ) میلع قلخ  لکب  وه  و 

. دراد یهاگآ  اه  هدیرفآ  عیمج  رب  مامت و  هب  دنوادخ  نآ  و 
تسا هدننک  عناق  لیلد  مکحم و  خساپ  يواح  یفرط  زا  وکین ، هدیدنسپ و  تسا  یلدج  یمارگ  لوسر  ناکرشم و  نیب  نخـس  لدب  در و  نیا 

نآ رد  ار  دوخ  يورین  مامت  تشاد و  دایز  قوش  مدرم  تیاده  هب  مالـسا  یمارگ  ربمیپ  تموصخ .  ءارم و  زا  هزنم  يربم و  رگید  یفرط  زا  و 
 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  رد  يا  هیآ  نمض  دنوادخ  درب و  یم  راک  هب  هار 

(497  ) مکیلع صیرح 
 . تسا صیرح  امش  تیاده  هب  مالسا  ياوشیپ 

ياهثحب رد  هک  دندوب  بقارم  هراومه  یلو  دنتـشاد ، دیدش  هقالع  مدرم  ییامنهار  هب  مرکا  لوسر  دننامه  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
، دنتـشاد توافتم  ياهـشور  فلتخم  صاخـشا  لباقم  رد  ور  نیا  زا  دریگن ، دوخ  هب  تموصخ  گنر  دـیالاین و  ءارم  هب  ناشنانخـس  یملع ، 

دوخ هار  نیا  زا  ات  دنک  ثحب  ماما  اب  دهاوخ  یم  هکلب  تسین  تقیقح  كرد  شدوصقم  تسا و  یجوجل  درم  هدـننک  ثحب  دـندید  یم  رگا 
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ار دوخ  ردقنارگ  تاقوا  دندرک و  یمن  ثحب  یصخش  نینچ  اب  دیامن ، یفرعم  ریبخ  ملاع و  مدرم ،  نیب  ار  نتشیوخ  دنایامنب و  هعماج  رد  ار 
. دندومن یمن  فرص  تساوران  هک  یهار  رد 

فوشکم نیدلاب ،  ریصب  انا  اذه ! ای  لاقف :  نیدلا .  یف  رظانتن  یتح  سلجا  مالسلا :  امهیلع  بلاطیبا  نب  لع  نب  نیـسحلل  لاق  الجر  نا  يور 
یف سانلا  رظان  لوقی  هیجانی و  لجرلل و  سوسویل  ناطیـشلا  نا  هارامملل و  یلام و  هبلطاف .  بهذاف  کنیدـب  الهاج  تنک  ناف  يادـه ،  یلع 

(498  ) لهجلاو زجعلا  کبونظیالئل  نیدلا 
 . مییامن هثحابم  هرظانم و  ینید  بلطم  رد  ات  دینیشنب  درک : ضرع  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هب  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور 

بلط ار  نآ  ورب  یلهاـج  تنید  هب  رگا  امـش  تسا و  نشور  نم  رب  تقیقح  مراد و  یهاـگآ  منید  هب  نم  دومرف : يو  هب  خـساپ  رد  ترـضح 
؟  تسا راک  هچ  زیگنا  تموصخ  ياهثحب  اب  ارم  تسا ؟  راکچ  تارامم  اب  ارم  دومرف : یم  تفگ و  یم  نخس  دوخ  اب  ترـضح  سپـس  نک . 

. دنربن ینادان  یناوتان و  نامگ  وت  هرابرد  ات  نک  هرظانم  مدرم  اب  ادخ  نید  رد  دیوگ  یم  دنک و  یم  هسوسو  هک  تسا  ناطیش  نیا 
، دوش هدننک  ثحب  تیاده  بجوم  دشاب و  شخب  هجیتن  ینید  تارکاذم  هک  تفر  یم  دیما  دش و  یمن  دانع  جاجل  ساسحا  يدروم  رد  رگا 
هچ ره  ار  ناشنایب  ایوگ و  رتشیب  هچره  ار  ناشنابز  یلاعت  يراب  هک  دندومن  یم  تساوخرد  ادخ  هاگـشیپ  زا  یلو  دندش  یم  اریذپ  ار  هرظانم 

جاجل ءارما و  هب  مالک  هکنیا  نودـب  دـنوش و  زوریپ  دریگ  یم  دوخ  هب  تنوشخ  گنر  شثحب  لالخ  رد  هک  یـسک  اب  ات  دـیامن  ذـفان  رتدایز 
زا یتمـسق  عوـضوم  هک  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  و  دـنیامن ، تیادـه  ار  وا  دـننک و  هـبلغ  يو  رب  ددرگ  یهتنم 

: دراد رظن  بلطم  نیا  هب  تسا  زورما  ینارنخس 
ینمصاخ نم  یلع  اناسلو 

ثحب رد  مناشنورف ،  ار  شتموصخ  مدرگ ،  زوریپ  دیوگ  یم  نخس  هنامـصخ  نم  اب  هک  یـسک  لباقم  رد  ات  هد  رارق  ایوگ  ینابز  ارم  اهلاراب !
 . میامن شیربهر  تداعس  يراگتسر و  هار  هب  منک و  شعناق 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ع )  ) داجس ماما  قالخالا ،))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق  نیا  موس  هلمج  رد 
یندناع نمب  ارفظ  و 

 . هد رارق  يدنمزوریپ  دزرو  یم  دانع  نم  هرابرد  هک  یسک  هب  تبسن  ارم  اهلاراب 
دنک و یم  در  ار  نآ  دمع ، هدارا و  اب  یلو  هتـسناد  ار  رما  تقیقح  هتخانـش و  ار  قح  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  برع  تغل  رد  دـناعم )) ))
، دریگب همـشچرس  يددعتم  لماوع  للع و  زا  دناوت  یم  نآ  هب  ملع  اب  قح  یفن  دـنادرگ . یم  يور  نآ  زا  دـیامن و  یم  یفن  ار  قح  هناهاگآ 
زا هاگ  و  یبلط ،  قوفت  ییوج و  يرترب  روظنم  هب  یملع  ياهثحب  رد  هاگ  يدـنمورین ،  تردـق و  راهظا  يارب  هاـگ  ماـقم ،  لاـم و  بح  هاـگ 

. زیارغ ریاس  ای  تاذ  بح  هزیرغ  زا  یشان  رگید  للع 
(499  ) فصانتلا یف  اهقیضا  فصاوتلا و  یف  ءایشالا  عسوا  قحلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

هقیـضم و رد  تخـس  ار  یمدآ  لمع ،  ماـقم  رد  اـما  دراد  نتـشون  نتفگ و  يارب  یعیـسو  نادـیم  فیـصوت ،  رظن  زا  قح  هدومرف :  ع )  ) یلع
. دراذگ یم  يانگنت 

وا رما  نتسب  راک  هب  هچ  رگا  دننک ، یم  يوریپ  یهلا  رما  زا  طرش  دیق و  یب  هک  دنتسه  یناسک  قح  لها  تسا و  دنوادخ  ءامسا  زا  یکی  قح 
يوه هدنب  لطاب و  وریپ  وا  درادن  انتعا  یهلا  رما  هب  تسا و  نتشیوخ  سفن  ياوه  عیطم  هک  یسک  . دشاب نانآ  تاینمت  سفن و  ياوه  فلاخم 

. دروایب نابز  هب  رایسب  ار  ادخ  مان  هچ  رگا  تسا ، 
یم نانآ  مدـق  ياج  هب  مدـق  دنتـسه ، اـیبنا  وریپ  هک  تسا  یناـسک  يارب  سپـس  تسا و  یهلا  ءاـیبنا  يارب  لوا  هجرد  رد  قح  يوریپ  راـختفا 

. دندنب یم  راک  هب  المع  ار  ناشمیلاعت  دنراذگ و 
(500  ) هب لمعلا  یلع  مه  ربصا  قحلل و  مهلاوقا  هللا  ءایبناب  سانلا  هبشا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
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. دنرترابدرب قح  هب  لمع  رد  دنیوگ و  یم  رتشیب  قح  نخس  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناربمیپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
: دوش یم  هدرب  راک  هب  ددعتم  یناعم  هب  برع  تغل  رد  قح ))  ))

تسا لیبق  نیا  زا  یناعم  رگید  و  لام ))  کلم و   )) يانعم هب  نیقی ،))   )) يانعم هب  یعقاو ،))  رما   )) يانعم هب  لدع ،))   )) يانعم هب  قح ))  ))
.

یـضاران و نآ  زا  ام  دوش و  یم  رداص  ام  یناسفن  شهاوخ  لیم و  فالخرب  اما  قح  لدـع و  قفاوم  یمکح  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب  هچ 
هک مییامن  ارجا  ار  لدع  مینک و  لمحت  ار  یگدرزآ  نآ  دیاب  میـشاب  قح  لها  رگا  اما  دـیآ ، یم  خـلت  نیگنـس و  ام  يارب  میرطاخ و  هدرزآ 

. دیامرف یم  ناربج  يا  هنوگ  هب  ار  یگدرزآ  نآ  دوش و  یم  دونشخ  ادخ 
 . هیف ههارکلا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  وبا  يآرف  بحیام .  فالخب  هاتقاف  لبجلا  لها  نم  لـجر  هاتفتـسا  هنا  مالـسلا ،  هیلع  قداـصلا  اـنالوم  نع 

(501  ) هل ریخ  وه  ام  هللا  هضوع  الا  قحل  طق  دحا  ربصی  مل  هناف  قحلا  یلع  ربصا  اذه  ای  لاقف 
فالخرب اوتف  نآ  اما  داد ، اوتف  ترضح  دومن ، اتفتسا  ترضح  نآ  زا  يرما  هرابرد  لبج  لها  زا  يدرم  هک  تسا  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور 

دنک یمن  لمحت  ار  قح  سکچیه  هک  شاب  رباص  قح  ربارب  رد  دومرف : يو  هب  ترـضح  . دـید ییاضران  وا  هرهچ  رد  ع )  ) ماما دوب و  وا  لـیم 
فلاخم تسا و  فاصنا  قح و  هب  لیامتم  یناسنا  ره  یقـالخا  يرطف  نادـجو  دـیامرف . یم  اـطعا  يو  هب  يرتهب  ضوع  دـنوادخ  هکنآ  رگم 

. دنراد يرطف  راجزنا  فصنمریغ  لطاب و  لها  زا  دنا و  مدرم  بوبحم  اترطف  فاصنا  قح و  ور  نیا  زا  فاصنا .  فالخ  لطاب و 
(502) زع الا  لیلذ  هب  ذخا  الو  لذ  الا  زیزع  قحلا  كرتام  لاق :  مالسلا  هیلع  دمحمیبا  نع 

زع و هـب  هـکنآ  رگم  هدوـمنن  يرادـفرط  قـح  زا  یلیلذ  هـکنآ  رگم  تـفگن  كرت  ار  قـح  يزیزع  چــیه  تـسا :  هدوـمرف  ع )  ) یبـتجم ماـما 
. دمآ لیان  يدنموربآ 

یم و  دنوش ، یمن  قح  میلـست  دـننک ، یم  دانع  لئاسم  رگید  ای  یلام  روما  ای  ینید  تارظانم  ای  یملع  ياهثحب  رد  دارفا  زا  یـضعب  هناتخبدـب 
نیا موس  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما  دننکـشب . مهرد  ار  وا  قح  نخـس  دننک و  لیمحت  شیوخ  لباقم  فرط  رب  ار  دوخ  لطاب  هتفگ  دـنهاوخ 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  تمسق  نیرخآ  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق 
یندناع نمب  ارفظ  و 

یم يور  نآ  زا  دـیامن و  یم  تفلاخم  نآ  اـب  تسا  هتخانـش  ار  قح  هچ  رگا  دزرو و  یم  داـنع  ما  هراـبرد  هک  یـسک  هب  تبـسن  ارم  اـهلاراب !
 . هد رارق  يدنمزوریپ  دنادرگ ،

اب مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یهلا و  ناربمیپ  راصعا ، نورق و  مامت  رد  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  فیرـش و  نآرق  رد  هک  يروط  هب 
نیدناعم زا  یـضعب  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  هدومن  زوریپ  يوق  یقطنم  اب  ار  نانآ  هرظانم  ثحب و  رد  دنوادخ  دـنا و  هدوب  هجاوم  نیدـناعم 

. دنداد همادا  شیوخ  دانع  جاجل و  هب  نانچمه  یضعب  دندومن و  فارتعا  قح  هب  هدش و  میلست  ثحب ،  زا  سپ 

یِنَدَهَطْضا ِنَم  یَلَع  ًةَرْدُق  َو  یِنَدَیاَک ،  ْنَم  یَلَع  ًارْکَم  یِل  ْبَه  َو  - 24

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
 . تسا زورما  ینارنخس  ثحب  عوضوم  یلاعت  يراب  ترضح  تساوخ  هب  هک  تسا  قالخالا ))  مراکم   )) فیرش ياعد  زا  هلمج  ود  نیا 

هب وت  دوش  یم  دراو  بذک  هعدخ و  رد  زا  نم  اب  سک  ره  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لوا ،  هلمج  رد 
دهاوخ یم  هک  ره  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ماما  مود ،  هلمج  رد  منک .  عفد  ار  وا  هک  مناوتب  هک  امرف  اطع  يرکم  نم 

 . موش وا  تیراهق  تیرابج و  عنام  هک  امرف  اطع  یتردق  نم  هب  وت  دنک  ادیپ  هطلس  نم  رب  هبلغ  رهق و  هار  زا 
هملک دنراد ، لوذـبم  لماک  هجوت  نآ  هب  تقد  لامک  اب  ناگدنونـش  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  دـیاب  اعد  زا  هعطق  نیا  رد  هک  يا  هملک  نیلوا 
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: دیوگ یم  بغار  تسا .  رکم )) ))
ریخ هللاو   ) لاق کلذ  یلع  لیمج و  لعف  کلذب  يرحتی  نا  کلذ  دومحم و  رکم  نابرـض :  کلذ  هلیحب و  هدـصقی  امع  ریغلا  فرـص  رکملا 

(503  () هلهاب الا  یسلا ء  رکملا  قیحی  الو   ) لاق حیبق ،  لعف  هب  يرحتی  نا  وه  مومذم و  و  نیرکاملا ،) 
یکی تسا :  مسق  ود  نیا  دـنادرگب و  تسا  هدرک  دـصق  هک  يزیچ  نآ  زا  ار  يرگید  رکف  هلیح  اب  هدـننکرکم  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  رکم 

نیرتهب راگدرورپ ،  : )) هک تسا  هدومرف  ادـخ  هراـب  نیا  رد  دـشاب و  یبوخ  راـک  بلط  رد  هدـننک  رکم  هک  تسا  يرکم  نآ  دومحم و  رکم 
يرکم نینچ  هراـبرد  دـنوادخ  دـشاب و  یحیبـق  لـمع  بلط  رد  هدـننک  رکم  هک  تسا  يرکم  نآ  مومذـم  رکم  و  تسا ،)).  ناگدـننکرکم 

.(( دنا هدش  رکم  لمع  بکترم  هک  نانآ  رب  رگم  دوش  یمن  لزان  دنسپان  رکم  يازج   : )) تسا هدومرف 
 ، يداصتقا یقالخا ،  ینید ،  یعامتجا ،  نوئـش  عیمج  رد  دنناوت  یم  راکم  دارفا  تسا ،  مدرم  ندرک  هارمگ  ندومن و  لافغا  رکم ، هعدخ و 

لین يارب  هک  ار  اهرکم  لیبق  نیا  مالـسا ،  دنبای . تسد  دوخ  عورـشمان  فده  هب  هار  نیا  زا  دندنب و  راک  هب  ار  دیلپ  شور  نیا  ، روما رگید  و 
: دنا هتشاد  رذحرب  نآ  زا  ادج  ار  ناناملسم  مالسا  یمارگ  يایلوا  هدومن و  حیبقت  تسا  كاپان  هنانئاخ و  دصاقم  هب 

(504) رانلا یف  هنایخلا  هعیدخلاو و  رکملا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا شتآ  رد  تنایخ  هعدخ و  رکم و  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

دنک و حرط  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  دصق  دناوتب  ات  دشاب  دنمورین  يوق و  دادعتـسا  شوه و  تهج  زا  دـیاب  دـهد  یم  بیرف  ار  مدرم  هک  یـسک 
دـشاب رتشوهاب  صخـش  ردقره  نیاربانب  دنوش . فقاو  وا  يراکبیرف  هب  دـنناوتن  یلوا  رظن  رد  يداع  صاخـشا  هک  دـیامن  هدایپ  يروط  ار  نآ 

یلع نیدحوملا  یلوم  نینم  ؤملاریما  ترـضح  دراذگب . ارجا  هب  يرتدایز  ماهبا  اب  دهن و  ناینب  رت  هدیچیپ  يا  هشقن  اب  ار  دوخ  رکم  دناوت  یم 
: دیامرف یم  ساسا  لصا و  نیمه  يور  دوب ، تیارد  شوه و  شسدقم  دوجو  مامت  هک  مالسلا  هیلع 

(505  ) سانلا رکما  تنکل  رانلا  یف  هعیدخلاو  رکملا  نا  الول 
 . مدوب رت  يوق  مدرم  همه  زا  نداد  بیرف  ندومن و  رکم  رد  نم  تسا  شتآ  رد  هعدخ  بیرف و  رکم و  هک  دوب  یمن  رگا 

نید يایلوا  ندرب  نایم  زا  مالسا و  يدوبان  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مایا  رد  نینچمه  یمارگ و  لوسر  رصع  رد  مالـسا  نانمـشد 
رثا تفای و  ققحت  اهنآ  زا  یـضعب  دش و  عفد  دنوادخ  تیانع  اب  اهرکم  نآ  زا  یـضعب  دندومن ، اه  هعدخ  فلتخم  روص  هب  دندرک و  اهرکم 

نآرق رد  دنوادخ  دنتسه . رکم  نآ  موش  ضراوع  راتفرگ  نیملسم  مالسا و  زونه  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  نونکا  مه  دنام و  ياج  هب  نآ  ءوس 
: دومرف دیجم 

(506  ) نیرکاملا ریخ  هللاو  هللارکمی  نورکمی و  كوجرخیوا و  كولتقیوا  كوتبثیل  اورفک  نیذلا  کب  رکمی  ذا  و 
هب یناوتن  هک  دننک  يراک  هصالخ ،  دنیامن و  تجارخا  هکم  زا  ای  دنناسرب  لتق  هب  ای  دننک  ینادنز  ارت  ات  دندیشک  رکم  هشقن  رافک  هک  یتقو 
 ، هدننکرکم نیرتهب  هک  درب  راک  هب  شخبرمث  دیفم و  يرکم  نانآ  هنانئاخ  رکم  لباقم  رد  یلاعت  يراب  یهدب ،  همادا  قح  سدقم  نید  غیلبت 

 . تسا یهلا  سدقا  تاذ 
بانج نآ  ات  دوش  حبص  دندوب  رظتنم  دندومن و  هرصاحم  هنابش  ار  مرکا  لوسر  هناخ  دوخ  رکم  يارجا  مالسا و  ربمیپ  نتشک  يارب  نیکرشم 

روآ و تهب  يا  هنوگ  هب  ار  مالـسا  ياوشیپ  نیکرـشم ،  هشقن  ندز  مهرب  مرکا و  ربمیپ  تایح  ظفح  يارب  دـنوادخ  یلو  دـنناسرب ، لتق  هب  ار 
رکم و اما  تخاـس .  اـیهم  هبیط  هنیدـم  هب  ار  ترـضح  نآ  ترجه  تاـبجوم  دـناسر و  روث  راـغ  هب  ار  وا  دربرد و  نیکرـشم  ناـیم  زا  ازتریح 

هیواعم هک  دوب  يرکم  هدنام  یقاب  نونکات  مالـسا  ردص  زا  نآ  شخبنایز  كاندرد و  ضراوع  دیـشوپ و  ققحت  هماج  هک  يا  هنانئاخ  هعدخ 
: دیوگ یم  هیواعم  هک  دومن  باطخ  ع )  ) یلع رکـشل  هب  وا  يدانم  دز و  ین  يالاب  ار  اه  نآرق  درب ، راک  هب  نیفـص  گنج  رد  نایفـس  یبا  نب 

هناتـسآ رد  یماـظن  رظن  زا  هک  داد  ماـجنا  یعقوـم  ار  لـمع  نیا  میهد .  رارق  دوـخ  نیب  مکاـح  ار  نآرق  مـیرادرب و  تـسد  گـنج  زا  دـییایب 
ینادان لهج و  هناتخبدـب  یلو  دوب ، هدـنامن  یقاب  ع )  ) یلع ییاهن  يزوریپ  هب  گنج و  نایاپ  هب  یتعاس  دـنچ  زا  شیب  تشاد و  رارق  تسکش 
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زا دنراذگب . شتین  نسح  باسح  هب  ار  وا  هنانئاخ  نخـس  دنوش و  اریذپ  ار  هیواعم  رکم  هک  دش  بجوم  ع )  ) یلع نایرکـشل  زا  يدایز  هدـع 
یلع ددرگ . زاب  ههبج  زا  دیوگ و  كرت  ار  گنج  هک  دتـسرفب  مایپ  رکـشل ، هدنامرف  رتشا ، کلام  هب  هک  دندرک  هعجارم  ع )  ) یلع هب  ور  نیا 

رد نانچمه  دنتفریذپن و  اهنادان  نآ  دهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  کلام  دـیراذگب  تسین ،  شیب  يرکم  هیواعم  داهنـشیپ  دومرف : نانآ  هب  (ع )
عفن هب  هنانئاخ  كاپان و  هعدخ  نیا  دـندومن . لتق  هب  دـیدهت  ار  ع )  ) یلع هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ماجنارـس  دـندرک و  يراشفاپ  دوخ  نخس 

، دش جراخ  دوخ  یقیقح  ریسم  زا  مالسا  تیرف  رکم و  نیا  رثا  رب  تفای .  نایاپ  ع )  ) یلع نآرق و  مالـسا و  یعقاو  ررـض  هب  هیواعم و  يرهاظ 
هدـنام یقاب  زونه  هک  دـیدرگ  رادـیدپ  نیملـسم  نیب  یفالتخا  نآ ،  رثا  رب  و  دروآ ، دوجو  هب  ار  اروشاع  هثداـح  داد ، نتـشک  هب  ار  ع )  ) یلع

ات دـش  یم  حرط  هناراکم  ياه  هشقن  یـسابع  يوما و  يافلخ  هیحان  زا  مک  شیب و  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  ناـمز  رد  تسا . 
همتاخ ناشتایح  هب  دوشب  رگا  دنیامن و  رازآ  تیذا و  ار  ترـضح  نآ  نادنزرف  دنروآ و  تسد  هب  ربمیپ  نادناخ  دض  رب  یکـسمتسم  دـناوتب 

یم بآ  رب  شقن  ار  ناـنآ  هناراـکم  هشقن  دومرف و  یم  نشور  ار  تقیقح  يا  هنوگ  هب  دوـخ  تیاـنع  اـب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  یلو  دـنهد ،
. دوش یم  هراشا  دروم  کی  هب  اجنیا ، رد  هنومن ،  يارب  تخاس و 

یمارگ لوسر  تیب  لها  هب  ام  هقالع  ببس  یناد  یم  تفگ  نم  هب  ثعشا  نب  دمحم  دنزرف  رفعج  دیوگ : یم  ییحی  نب  ناوفص  مان  هب  يدرم 
نم هب  دوب ؟ هچ  تفرعم  ببـس  مدیـسرپ :  میتشادـن ؟  تفرعم  اهنآ  ماقم  هب  نایعیـش  دـننامه  ام  هکنآ  اب  دوب ، هچ  نادـناخ  نآ  هب  نامتفرعم  و 
نم فرط  زا  هک  نک  بلط  دشاب  يوق  ییاناد  رد  هک  ار  یلقاع  قیال و  درم  تفگ :  ثعـشا  نب  دـمحم  مردـپ  هب  یقناود  روصنم  داد : خـساپ 

هفیلخ روضح  هب  ار  دوخ  ییاد  وا  روایب . نم  دزن  ار  وا  تفگ :  روصنم  دومن . یفرعم  ار  رجاهم  نبا  دوخ ، ییاد  مردـپ  دـهد . ماجنا  ار  يراک 
. درب تقو 

هدع نسحلا و  نبا  هللادبع  قلا  هنیدملا و  تا  کلذ و  نم  هللا  ءاشاموا  ریناند  فولا  هاطعاف  لاملا ،  اذـه  ذـخ  رجاهم ! نبای  رفعجوبا : هل  لاقف 
عفداف لاملا  اذهب  کیلا  اوهج  مکتعیـش و  نم  هعیـش  اهب  ناسارخ و  لها  نم  بیرغ  لجر  ینا  مهل  لق  دمحم و  نبا  رفعج  مهیف  هتیب  لها  نم 
متضبق ام  مکـضبقب  مکطوطخ  یعم  نوکی  نا  بحا  لوسر و  ینا  لقف  لاملا  اوضبق  اذاف  اذک  اذک و  طرـشلا  اذه  یلع  مهنم  دحاو  لک  یلا 

موقلا تیتا  لاق :  كاروام ؟  رفعجوبا  لاقف  هدـنع  ثعـشالا  نب  دـمحم  ناک  رفعجیبا و  یلا  عجر  مث  هنیدـملا  یتا  لاملا و  ذـخاف  لاق  ینم . 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دجسم  یف  یلصی  وه  هتیتا و  یناف  دمحم  نب  رفعج  الخ  لاملا  مهـضبقب  مهطوطخ  هذه  هب و  ینترما  ام  تلاسو 

تیب لها  نرغت  الو  هللا  قتا  اذـه  ای  لاـقف  یلا  تفتلا  مث  فرـصناو  لـجعف  هباحـصال .  ترکذاـم  هل  رک  ذاـف  فرـصنی  تلق  هفلخ و  تسلجف 
اذام تلقف و  لاق  جاتحم .  مهلک  ناوارم و  ینب  هلودـب  دـهعلا  وبیرق  مهناـف  دـمحم  تیب  لـها  نرغت  ـال  هللا و  قتا  کـبحاصل :  لـق  دـمحم و 
سیل هنا  ملعا  رجاهم : نبای  رفعجوبا  لاقف  لاق  انثلاث . ناک  هناک  یتح  کنیب  ینیب و  يرجام  عیمجب  ینربخاف  ینم  ندا  لاقف :  هللا ؟  کحلصا 

(507  ) هلاقملا هذهب  انلق  انا  هلالد  هذه  تناکف  مویلا  ثدحم  دمحم  نب  رفعج  نا  ثدحملا و  هیف  الا و  هوبنلا  تیب  لها  نم 
نب هللادـبع  هنیدـم  ورب  داد  روتـسد  دراذـگ ، يو  رایتخا  رد  هک  دوب  راـنید  اـهرازه  نآ  ریگب و  ار  اـهلوپ  نیا  تفگ :  يو  هب  یقناود  روصنم 
لها زا  یبـیرغ  درم  نم  وـگب ؛ ناـنآ  همه  هب  نک و  تاـقالم  تسا  ناـنآ  نیب  زین  دـمحم  نب  رفعج  هک  ار  وا  تیب  لـها  زا  يا  هدـع  نـسح و 

نم وگب  دـنتفرگ  ار  لوپ  نوچ  هدـب و  یغلبم  نانآ  زا  کـی  ره  هب  دـنا و  هداتـسرف  ار  لاوما  نیا  امـش  نایعیـش  زا  هعیـش  یهورگ  مناـسارخ و 
قبط تفرگ و  روصنم  زا  ار  لوپ  دشاب . نم  دزن  دـنک  تیاکح  لوپ  نتفرگ  زا  هک  امـش  طوطخ  هک  مراد  تسود  متـسه و  نایعیـش  هداتـسرف 
رما نایرج  زا  هفیلخ  دوب . رـضاح  سلجم  رد  زین  ثعـشا  نب  دمحم  تفر و  یقناود  روصنم  دزن  تشگرب و  سپـس  دـمآ و  هنیدـم  هب  روتـسد 

ار غلبم  هک  تسا  نانآ  ياه  هتشون  نیا  مدرک و  ارجا  ار  روتسد  مدومن ،  تاقالم  ار  تیب  لها  متفر و  هنیدم  هب  تفگ :  دومن . شـسرپ  هنیدم 
 ، متفگ دوخ  اب  متسشن ،  ترضح  نآ  رس  تشپ  زامن . لوغشم  دوب ، ربمیپ  دجـسم  رد  متفر ،  وا  دزن  دمحم . نب  رفعج  زج  دنا  هدومن  تفایرد 

: دومرف دش و  نم  هجوتم  درک و  كرت  ار  زامن  هلجع  اب  میوگ .  یم  زین  ناشیا  هب  ما  هتفگ  نارگد  هب  هک  ار  هچنآ  نم  دوش ، یم  غراف  زامن  زا 
نانیا اریز  هدن ،  بیرف  ار  ربمیپ  تیب  لها  سرتب و  ادـخ  زا  هک  وگب  مه  روصنم  هب  نکن و  لافغا  ار  ربمیپ  تیب  لها  سرتب و  ادـخ  زا  ینالف ، 
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، ایب کیدزن  دومرف : تسیچ ؟  نانخـس  نیا  زا  امـش  دوصقم  متفگ  نم  دـنراد . زاـین  لوپ  هب  ناـنآ  همه  دـنا و  کـیدزن  ناورم  ینب  تلود  هب 
رـسپ يا  تفگ :  روصنم  هدوب .  ام  یموس  وا  ییوگ  هک  يروط  هب  داد  ربخ  دوب  هتـشذگ  امـش  نم و  نیب  هک  ار  هچنآ  ماـمت  متفر و  کـیدزن 

 . تسا تیب  لها  زورما  ثدحم  دمحم  نب  رفعج  هتشاد و  دوجو  ثدحم  کی  هشیمه  ربمیپ  نادناخ  نیب  رجاهم !
 . تسویپ نایعیش  هورگ  هب  تفای و  شیارگ  ربمغیپ  تیب  لها  هب  ام  هداوناخ  هک  دش  بجوم  نایرج  نیا  هدهاشم 

نب رفعج  دیوگب : دنک و  هئارا  مدرم  هب  ار  نآ  ندروآ و  تسد  هب  يدنـس  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  دوب  نآ  راک  نیا  زا  یقناود  روصنم  فده 
تفایرد یمالسا  قوقح  نیملسم  زا  و  هدش ،  تفالخ  ماقم  یعدم  هداد ،  لیکشت  یتلود  رد  یتلود  هدز ،  مهرب  ار  نیملـسم  تدحو  دمحم 

هنانئاخ رکم  نیا  زا  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  یلو  دیامن ، مادقا  ع )  ) قداص ماما  لتق  هب  المع  دنـس  نامه  دانتـسا  هب  هک  دوبن  دیعب  دنک و  یم 
. دومن رثا  یب  ار  یقناود  روصنم  هعدخ  دومرف و  تظفاحم 

هدیدنسپ رکم  اما  دیدرگ . نشور  تسا  هنانئاخ  دوصقم  هب  لین  نآ  زا  فده  هک  دنسپان  عورـشمریغ و  هعدخ  رکم و  داتفا ، روکذم  هچنآ  زا 
هب تسا و  زاجم  مالسا  سدقم  نییآ  رد  هک  تسا  يرکم  ددرگ  یم  لامعا  یهلا  یضرم  ریخ و  تین  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  هک  حودمم  و 

 . تسا هدیسر  مالسا  يایلوا  زا  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  لدع  هماقا  قح و  يالعا  روظنم 
(508  ) متدرا امب  اوملکت  لوقی  و  هعدخ ،  برحلا  قدنخلا :  موی  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق 
دیهاوخ یم  هچ  ره  راکیپ  هنحص  رد  تسا و  رکم  هلتاقم  برح و  تفگ :  یم  هک  مدینش  قدنخ  زور  رد  یمارگ  لوسر  زا  دومرف : ع )  ) یلع

. دیوش زوریپ  ات  دییوگب 
تنا کتزراب و  ینا  كافکاما  ورمع ! اـی  ع )  ) یلع هل  لاـقف  هللادـبع  نبورمع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیب  يرج  مـالک  یف  بازحـالا  هوزغ  یف 
یلا لبقا  اعیمج و  امهنطاف  هیقاس  یلع  اعرسم  ع )  ) نینم ؤملا  ریما  هبرـضف  هفلخ  یلا  ورمع  تفتلاف  ریهظب ؟ یلع  تنعتـسا  یتح  برعلا  سراف 
لاق هترکام .  یلع !  ای  ص )   ) هللا لوسر  لاقف  مدلا  هنم  رطقی  هفیس  ورمع و  هبرض  نم  هسار  یلع  مدلا  لیست  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

(509  ) هعیدخ برحلا  هللا :  لوسر  ای  معن 
هک ارت  دوبن  یفاک  ایآ  دومرف : نینم  ؤملا  ریما  دـیدرگ ، لدـب  در و  دودـبع  نب  ورمع  و  ع )  ) یلع نیب  هک  ینانخـس  زا  سپ  بازحا  گنج  رد 
رس تشپ  هب  تشگرب  ورمع  يا ؟  هتـساوخ  کمک  يرگد  زا  نم  اب  گنج  يارب  لاح  نیا  اب  یبرع  راوس  گرزب  وت  ما و  هدمآ  گنج  هب  نم 

ياهقاس هب  مکحم  ار  دوخ  ریـشمش  دومن و  هدافتـسا  اسآ  قرب  تصرف ،  نیا  زا  ع )  ) یلع دیآ . یم  وا  يرای  هب  هک  تسیک  دنیبب  دنک و  هاگن 
نب ورمع  تبرـض  ياـج  زا  هک  یلاـح  رد  دـمآ  یمارگ  لوسر  روضح  هب  يزوریپ  اـب  دوـمن و  عـطق  ار  قاـس  ود  ره  دروآ و  دورف  وا  ياـهاپ 

لوسر دیکچ . یم  نوخ  دوب  هدز  ورمع  قاس  هب  هک  زین  ع )  ) یلع ریشمش  زا  تفای و  نایرج  نوخ  دوب ، هدز  ع )  ) یلع رـس  هب  البق  هک  دودبع 
 . تسا رکم  هعدخ و  گنج ،  هللا ،  لوسر  ای  یلب  درک : ضرع  يدرک ؟  رکم  ورمع  اب  یلع !  دومرف : یمارگ 

مالسا شخب  تایح  نییآ  هک  دش  بجوم  دیدرگ و  ناناملسم  یمارگ و  ربمیپ  تایح  همادا  مالـسا و  ياقب  هیام  نمـشد  اب  دربن  رد  رکم  نیا 
نیح رد  دـنوادخ  یـضرم  دومحم و  رکم  یهاگ  دـندرگ . دـنم  هرهب  نآ  میلاعت  زا  راـصعا  نورق و  لوط  رد  ناـسنا  اـهنویلیم  دـنامب و  یقاـب 

هتـسکش مهرد  يرکم  هعدـخ و  اب  هناـنئاخ  هلیح  نآ  رگا  هدومن و  حرط  يدـیک  هلیح و  نمـشد  هک  تسا  يدروم  رد  هکلب  تسین ،  گـنج 
گنج زا  دـعب  یلاعت  يراب  رما  هب  یمارگ  لوسر  هک  تسا  یلمع  رکم  مسق  نیا  هنومن  دروآ و  یم  راـب  هب  یگرزب  تاـفآ  ضراوع و  دوشن .

. داد ماجنا  نیکرشم  ددجم  موجه  زا  يریگولج  يارب  دحا 
رثا یف  جرخت  نا  كرمای  هللا  نا  دـمحم : ای  لاقف  لیئربج  هیلع  لزن  هنیدـملا  لخد  دـحا و  هعقو  نم  عجر  اـمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا 

جرخیلف هحارج  هب  تناک  نم  راصن  الاو  نیرجاهملا  رـشعم  ای  يدانی  ایدانم  ص )   ) هللا لوسر  رماف  هحارج  هب  نم  الا  کعم  جرخی  ـالو  موقلا 
(510  (() موقلا ءاغتبا  یف  اونهت  الو   (: )) ص  ) هیبن یلع  هللا  لزناف  مهنووادی  مهتاحارج و  نودمضی  اولبقاف  مقیلف .  هحارج  هب  نکی  مل  نم  و 
یم رما  ارت  دنوادخ  دمحم ! يا  تفگ :  دیدرگ و  لزان  يو  رب  لیئربج  دش ، دراو  هنیدم  هب  تشگرب و  دحا  هعقو  زا  مرکا  لوسر  هک  یعقوم 
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ادـن يدانم  درک  رما  مرکا  لوسر  دوشن . جراخ  رهـش  زا  حورجم  دارفا  زج  یـسک  يوش و  جراخ  هنیدـم  زا  نیکرـشم  بیقعت  يارب  هک  دـنک 
دامض هب  نیحورجم  دنامب . رهش  رد  درادن  تحارج  سک  ره  دوش و  جراخ  رهـش  زا  تسا  حورجم  سک  ره  راصنا ! نیرجاهم و  يا  دهدرد 

: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ ، دنتخادرپ و  دوخ  تاحارج  ياوادم  و 
(511  ) موقلا ءاغتبا  یف  اونهت  و ال 
. دییامنن یتسس  نمشد  بیقعت  رد 

هن هک  دندومن  تمالم  ار  رگیدکی  دـندش ، نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  دـندومیپ  هار  يرادـقم  دنتـشگرب و  دـحا  زا  نیکرـشم  نایفـسوبا و  یتقو 
. دنهد همادا  گنج  هب  دندرگ و  زاب  هنیدم  هب  هرابود  دنتفرگ  میمصت  میتخادنا .  تیلاعف  زا  ار  شنارای  هن  میتشک و  ار  دمحم 

نم مهنهوی  مل  مهباصا  يذـلا  نا  هوق و  هب  اونظیف  مهبلط  یف  جرخ  هنا  مهغلبیل  ودـعلا و  بهریل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  امنا  و 
(512  ) لایما هینامث  یلع  هنیدملا  نم  یه  دسالا و  ءارمح  غلب  یتح  الجر  نیعبس  یف  جرخف  اوفرصنیف  مهودع 

هب ات  دنا  هدش  نوریب  هنیدم  زا  اهنآ  بلط  رد  نیملسم  هک  دنامهفب  نانآ  هب  دناسرتب و  ار  نمشد  هکنآ  يارب  دش  جراخ  رهـش  زا  مرکا  لوسر 
اب دنا و  هدشن  تسس  نمشد  لباقم  رد  هتخاسن و  فیعض  ار  نانآ  دحا  گنج  ياهبیسآ  هک  دنوش  هجوتم  دنربب و  توق  نامگ  ترـضح  نآ 
ات دمآ و  نوریب  هنیدم  زا  حورجم  رفن  داتفه  اب  یمارگ  ربمیپ  دنیامن . تعجارم  هکم  هب  دـندرگرب و  دوخ  میمـصت  زا  نیملـسم  توق  هب  هجوت 

. دومن فقوت  تسا  هنیدم  یلیم  تشه  رد  هک  دسالا  ءارمح 
شتآ هطقن  دصناپ  رد  داد  یم  روتسد  اهبش  دنام ، دسالا  ءارمح  رد  زور  هس  مرکا  ربمغیپ  هک  هدمآ  رگید  بتک  یضعب  خیراوتلا و  خسان  رد 

زا شتآ و  همه  نآ  هدهاشم  زا  دوش  یم  کیدزن  هطقن  نآ  هب  نیملسم  رکـشل  عاضوا  زا  یهاگآ  يارب  هک  نایفـسوبا  سوساج  ات  دنزورفارب 
ات دیامن  نایب  نیکرـشم  رگد  نایفـسوبا و  يارب  تعجارم  رد  ار  دوخ  ساسحا  دوش و  تشحو  راچد  دـنراد  زاین  اهـشتآ  نآ  هب  هک  يرکـشل 

دش و عقاو  دیفم  رایسب  رکم  نیا  . دنریگ شیپ  رد  ار  هکم  هار  و  دننک ، نوریب  رـس  زا  ار  هنیدم  هب  تشگزاب  رکف  دنوش ، هدز  تشحو  زین  نانآ 
. دیدرگ یهتنم  رظن  دروم  هجیتن  هب 

هاگشیپ زا  تسا ،  زورما  ینارنخس  زا  یتمـسق  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق  نیا  لوا  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دیامن یم  تساوخرد  دنوادخ 

یندیاک نم  یلع  ارکم  یل  بهو 
 . منک عفد  ار  وا  هعدخ  هک  امرف  اطع  نم  يرکم  هبوت  دوش  یم  دراو  دیک  هعدخ و  رد  زا  نم  اب  سک  ره  اهلاراب !

نایفسوبا و دیک  هلیح و  لباقم  رد  راگدرورپ  هک  تسا  يرکم  نامه  ریظن  رکم ، ياطعا  رد  دنوادخ  هاگشیپ  زا  ع )  ) داجـس ماما  تساوخرد 
. داد تاجن  رطخ  زا  ار  نیملسم  مالسا و  هلیسو  نادب  دومرف و  اطعا  مرکا  ربمغیپ  هب  نیکرشم 

دنوادخ هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما  تسا ،  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد 
: دنک یم  ضرع 

یندهطضا نم  یلع  هردق  و 
 . موش وا  تیراهق  عنام  هک  هدب  یتردق  نم  هب  ددرگ  طلسم  نم  رب  هبلغ  رهق و  هار  زا  دهاوخ  یم  هک  ره  اهلاراب !

. دهد رارق  يرگد  ناسنا  هدنب  هدرب و  ار  دوخ  یناسنا ،  دیابن  تسا و  مدرم  يدازآ  شسدقم  تاذ  هتساوخ  هدیرفآ و  دازآ  ار  مدرم  ادنوادخ 
 : تسا هدومرف  هتشون  یبتجم  ترضح  شدنزرف  هب  هک  يا  همان  نمض  ع )  ) یلع

(513) ارح هللا  کلعج  دقو  كریغ  دبع  نکت  و ال 
 . یشاب دازآ  وت  هک  تسا  نیا  رد  یلاعت  يراب  هدارا  یهلا و  ءاضق  هک  شابن  یسک  هدنب  زیزع ! دنزرف 

ریقحت عاونا  دروم  دنتفرگ و  یم  دوخ  هدنب  هدرب و  ار  مدرم  هک  دنا  هتـشاد  دوجو  وگروز  هاوخ و  دوخ  ینامدرم  هتـشذگ  نورق  رد  هناتخبدب 
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گرزب تامدخ  زا  یکی  دنرایـسب . هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  یتح  ناهاوخدوخ  لیبق  نیا  زین  رـضاح  رـصع  رد  دـنداد و  یم  رارق  ناشتناها  و 
مهم رما  نیا  ررکم  مالـسا  یمارگ  يایلوا  تاـیاور  رد  فیرـش و  نآرق  رد  دوب . تراـسا  تلذ و  نیا  زا  اـهناسنا  نداد  تاـجن  یهلا  ناربمیپ 
ینب رد  رب  هچ  ره  تسناد  یم  مدرم  کلام  ار  دوخ  درک و  یم  تموکح  هنارابج  رصم  رد  نوعرف  هک  یعقوم  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدش  رکذ 

هک دومرف  ماهلا  شردام  هب  وا  ناج  ظفح  يارب  دنوادخ  دمآ . ایند  هب  نامز  نامه  رد  یسوم  ترضح  دیرب و  یم  رس  دش  یم  دلوتم  لیئارسا 
یمرب وت  هب  ار  وا  منک و  یم  ظفح  ار  وا  هک  داد  هدـعو  وا  هب  ماـهلا  اـب  دـنکفیب و  لـین  دور  رد  دـهد و  رارق  يا  هچقودنـص  رد  ار  شدـنزرف 

ار هچقودنـص  نوعرف  هیـسآ و  تشاد .  نایرج  رابرد  گرزب  غاب  رد  هک  درب  يرهن  رد  ار  هچقودنـص  یهلا  ناـمرف  هب  بآ  ناـیرج  منادرگ . 
تفرگ رارق  ناشلد  رد  كدوک  تبحم  قح ،  ترضح  هدارا  هب  هک  دندرک  هدهاشم  نآ  رد  ار  یلفط  دنتفرگ . بآ  زا  ناشروتـسد  هب  دندید ،

شردام هب  لفط  هک  دروآ  مهارف  ار  یبیترت  یهلا  ياضق  كدوک ،  هیذغت  ياری  دنراد و  هاگن  ار  وا  دش  رارق  تفای .  ییاهر  گرم  رطخ  زا  ، 
نوعرف خاـک  هب  نوراـه  شردارب  تیعم  رد  دـیدرگ و  ثوعبم  توبن  هب  یـسوم  هک  یعقوـم  داد . یم  ریـش  ار  شیوـخ  دـنزرف  وا  تشگرب و 

جراخ هب  رفن  ود  نآ  اب  ار  نانآ  درادرب و  تسد  لیئارـسا  ینب  زا  هک  دنتـساوخ  يو  زا  دـندومن و  یفرعم  یهلا  ناگداتـسرف  ار  دوخ  دـندمآ ،
تنم يو  رب  دیـشک و  شخر  هب  ار  يو  يرادـهاگن  تفگ و  نخـس  وا  یکدوـک  راـگزور  زا  تخانـش ،  ار  یـسوم  نوـعرف  دتـسرفب . رـصم 

 : تفگ تفشآرب و  یسوم  تشاذگ . 
(514  ) لیئارسا ینب  تدبع  نا  یلع  اهنمت  همعن  کلت  و 

؟  يراذگ یم  تنم  نم  رس  رب  ار  لیئارسا  ینب  نتفرگ  هدرب 
اب یلاعت  يراب  تیامح  لیذ  رد  یسوم  هصالخ ،  و  یناد ؟  یم  راکبلط  ار  دوخ  یگدنمرش ،  ياج  هب  يا  هدش  بکترم  هک  یتیانج  رد  ینعی 

. داد همتاخ  شنیگنن  تایح  هب  یلاعت  دنوادخ  دش و  قرغ  لین  دور  رد  نوعرف  ماجنارس  درک و  هزرابم  نوعرف 
 : هدومرف هراشا  نآرق  رد  دنوادخ  تشاد .  نینچنیا  یتیرومءام  یلاعت  يراب  ترضح  فرط  زا  زین  مالسا  گرزب  ياوشیپ 

(515  ) مهیلع تناک  یتلا  لالغالاو  مهرصا  مهنع  عضی  و 
ار ناـنآ  و  دنکـشب ، ار  یگدرب  ياـهریجنز  درادرب ، مدرم  شود  زا  ار  نیگنـس  ياـهراشف  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  فظوم  مرکا  ربـمغیپ 

. دزاس دازآ 
 : تسا هدومن  نایب  نینچ  يا  هبطخ  نمض  ار  یمارگ  لوسر  تیرومءام  یلاع  فده  ع )  ) یلع

هدوهع یلا  هدابع  دوهع  نم  هتدابع و  یلا  هدابع  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  ثعب  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  دعب ، اما 
(516  ) هتیالو یلا  هدابع  هیالو  نم  هتعاط و  یلا  هدابع  هعاط  نم  و 

یگدنب هب  ناگدنب  یگدنب  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هجوت  هکنآ  يارب  دومن  ثوعبم  ار  مرکا  ربمغیپ  دـنوادخ ، دومرف : یلاعت  يراب  دـمح  زا  سپ 
تیالو و زا  دزاس و  راداو  دنوادخ  تعاطا  هب  ناگدنب  تعاطا  زا  دیامن و  مزتلم  یهلا  تادهعت  هب  ناگدنب  تادهعت  زا  دراد و  فوطعم  ادخ 

. دنوش یهلا  هطلس  میلست  ناگدنب  هطلس 
اهتعاطا و تادـهعت ،  اه ، یگدـنب  مامت  زا  دنتـشاد  نیتسار  ناـمیا  ترـضح  نآ  هب  هک  یعقاو  ناناملـسم  یمارگ ،  لوسر  تادـهاجم  رثا  رب 
یعقاو و يدازآ  هب  دندیهر و  نارابج  تیرابج  تیانج  زا  دندش و  ادـخ  طرـش  دـیق و  یب  ربنامرف  هدـنب و  دـنتفای و  ییاهر  اوران  ياه  هطلس 

قح ریسم  زا  ار  نانآ  دندومن و  ذوفن  نیملـسم  نایم  رد  اجیردت  ینئاخ  دارفا  یمارگ  لوسر  گرم  زا  دعب  یلو  دنتفای ، تسد  ناسنا  هتـسیاش 
مالـسا تفالخ  یـسرک  رد  رابج ، رـسدوخ و  درم  هیواعم ،  نب  دیزی  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دنداد و  قوس  فارحنا  هب  دـنتخاس و  فرحنم 

رب ع )  ) نیسح ترضح  لتق  اروشاع و  نینوخ  هثداح  رثا  رب  هنیدم  مدرم  هک  یعقوم  هلمج  نآ  زا  دیدرگ ، تایانج  میارج و  نیرتدب  بکترم 
نآ رد  دریگب . تعیب  نانآ  زا  دنک و  بوکرس  ار  مدرم  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ماش  رکـشل  اب  ار  هبقع  نب  ملـسم  دندومن  مایق  يو  تموکح  دض 

یمیارج بکترم  زور  دـنچ  فرظ  دـندش و  هنیدـم  دراو  هبقع  نبا  ملـسم  یهدـنامرف  هب  ماش  رکـشل  دوب ؛ هنیدـم  رد  ع )  ) داجـس ماما  ناـمز 
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دوخ ياهباتک  رد  هصاخ  هماع و  ياملع  زا  يرایـسب  میارج ،  تایانج و  همه  نآ  رثا  رب  دراد و  مرـش  نآ  حرـش  زا  ملق  نابز و  هک  دندیدرگ 
 ، يدوعـسم هبقع .))  نبا  فرـسم   )) دنتـشون بلغا  دـندراذگ و  فرـسم ))   )) هملک نآ  ياج  هب  دنتـشادرب و  وا  مان  زا  ار  ملـسم ))   )) هملک

یناگدنز خیرات  زا  يا  هشوگ  دیوگ و  یم  نخـس  مدرم  زا  هبقع  نب  ملـسم  نتفرگ  تعیب  هرابرد  هنیدـم  رما  نایرج  نمـض  فورعم ،  خروم 
 : تسا زورما  ثحب  اب  بسانم  رایسب  یخیرات ،  هلمج  نآ  هک  دنک  یم  لقن  عضوم  نآ  رد  ار  ع )  ) داجس ماما 

ربقلاب و ذال  دقو  داجسلا  نیسحلا  نب  یلع  یلا  سانلا  رظن  فیـسلا و  یلع  فرـسم  هرما  کلذ  یبا  نم  دیزیل و  دیبع  مهنا  یلع  سانلا  عیاب  و 
لاق هبناج و  یلا  هدعقا  هل و  ماق  دعترا و  هیلع  فرـشا  دق  هآر و  املف  هئابآ  نم  هنم و  اربتف  هیلع  ضاتغم  وه  فرـسم و  یلا  هب  یتاف  وعدـی  وه 

مالغلا و اذه  بست  كانیار  ملـسمل  لیق  هنع و  فرـصنا  مث  هیف .  هعفـش  الا  فیـسلا  یلا  مدق  نمم  دحا  یف  هلاسی  ملف  کجئاوح .  ینلـس  هل 
(517) ابعر هنم  یبلق  یئلم  دقل  ینم  يارل  کلذ  ناک  ام  لاقف :  هتلزنم .  تعفر  کیلا  هب  یتا  املف  هفلس 

یم هتشک  هبقع  نب  ملسم  روتسد  هب  دومن  یم  ابا  یتعیب  نینچ  زا  سک  ره  دنـشاب و  دیزی  هدنب  هک  تفرگ  یم  تعیب  مدرم  زا  هبقع  نب  ملـسم 
اعد یلاعت  يراب  هاگـشیپ  رد  هدش و  هدنهانپ  ربمیپ  سدقم  ربق  هب  ع )  ) داجـس ماما  دندید  هنیدم  مدرم  ازتشحو  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  دـش .
یلع دوب و  نیگمشخ  ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  دندرب  هبقع  نب  ملـسم  دزن  ار  شترـضح  نیرومءام ،  عقوم ،  نیا  رد  هک  دنک  یم 

هب شمشچ  دیسر و  هبقع  نب  ملـسم  کیدزن  ماما  یتقو  تسج .  یم  يربت  هداد و  رارق  بدا  هئاسا  دروم  ار  شموصعم  يابآ  نیـسحلا و  نب 
ار دوخ  جـیاوح  درک : ضرع  شترـضح  هب  هدـناشن و  دوخ  يوـلهپ  ار  باـنج  نآ  و  تساـخ ،  اـپ  هب  دـیزرل ، دوـخ  رب  داـتفا  ترـضح  يور 

رانک هب  نتشک  يارب  هک  ار  یناسک  مامت  دومن و  هدافتسا  دوب  هداد  ار  ناشلتق  روتـسد  هک  یناسک  تاجن  يارب  تصرف  نیا  رد  ماما  دیهاوخب .
سلجم زا  ع )  ) یلع ماما  سپس  دنتفای . ییاهر  لتق  زا  نانآ  همه  تفریذپ و  ار  تعافش  هبقع  نب  ملسم  دومن و  تعافـش  دندوب  هدرب  ریـشمش 

اما ییوگ ،  یم  دب  شناردـپ  داجـس و  ماما  هب  هک  میدـید  ارت  دـنتفگ : هبقع  نبا  ملـسم  هب  یناسک  ترـضح  نآ  جورخ  زا  سپ  دـمآ . نوریب 
ولمم ترضح  نآ  ندید  زا  نم  بلق  هکلب  مدرکن ،  نینچ  دوخ  يار  هدارا و  قبط  نم  داد  خساپ  يدومن .  مارتحا  دندروآ  وت  دزن  ار  وا  یتقو 

 . مدومن شمارتحا  میرکت و  ور  نیا  زا  دیدرگ ، سرت  زا 
دنوادخ هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینازنخـس  زا  یتمـسق  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما 

: دنک یم  ضرع 
یندهطضا نم  یلع  هردق  و 

 . موش وا  تیراهق  عنام  هک  امرف  اطع  نم  هب  یتردق  دنک  ادیپ  هطلس  نم  رب  هبلغ  رهق و  هار  زا  دهاوخ  یم  هک  ره  اهلاراب !
نب ملـسم  نآ ،  رثا  رب  دومرف و  رقتـسم  ترـضح  نآ  دوجو  رد  هک  دوب  یتمظع  تهبا و  نامه  ع )  ) داجـس ماما  هب  دـنوادخ  ییاطعا  تردـق 

ار ترضح  دیـشوپ ، مشچ  تیرابج  لامعا  زا  دیدرگ و  عضاخ  نیـسحلا  نب  یلع  لباقم  رد  هدارا  نودب  دیزرل و  دوخرب  ماما  ندید  زا  هبقع 
. دش اریذپ  دندوب  هتفرگ  رارق  لتق  هناتسآ  رد  هک  یناسک  هرابرد  ار  شتعافش  داد و  رارق  مارتحا  میرکت و  دروم 

لامعا ار  دوخ  تیرابج  تساوخ  روصنم  هاگره  داتفا و  قافتا  ررکم  هیـضق  لـیبق  نیا  یقناود  روصنم  ناـمز  رد  زین  ع )  ) قداـص ماـما  يارب 
مهرد نآ  رثا  رب  روصنم  میمـصت  هک  دیدرگ  رادروخرب  یتهبا  تمظع و  زا  وا  لازیال  تردق  زا  دادمتـسا  دنوادخ و  هب  هجوت  اب  ماما  دیامن ،

هب یقناود  روصنم  دوش : یم  رکذ  دروم  کی  هنومن ،  روط  هب  اجنیا ، رد  دیامن و  تیرابج  لامعا  ترضح  نآ  هب  تبسن  تسناوتن  تسکش و 
دـشکب ادخ  تفگ :  داتفا  ماما  هب  روصنم  مشچ  یتقو  دومن . رـضاح  ار  ترـضح  دروایب . شروضح  هب  ار  ع )  ) قداص ماما  داد  روتـسد  ریزو 

 . یتسه نم  تکاله  بلط  رد  و  ینک ،  یم  لالخا  نم  تنطلس  رد  مناسرن ،  لتق  هب  ارت  رگا  ارم 
ار وا  مشخ  شتآ  هکنیا  يارب  تسا .  هتفگ  غورد  هداد ،  يربـخ  نینچ  یـسک  رگا  ما و  هتـشادن  يدـصق  نینچ  هک  درک  داـی  مـسق  ع )  ) ماـما

نانیا دومن . رکـش  دـش  یهلا  ياطع  لومـشم  نامیلـس  و  درک ، ربص  دـیدرگ  ـالتبم  بویا  و  دیـشخب ، دـش  ملظ  فسوی  هب  دومرف : دـناشنورف 
توعد سلجم  عیفر  هطقن  هب  ار  ماما  تفرگ و  مارآ  هلمج  دنچ  نیا  ندینـش  زا  روصنم  دـسر . یم  اهنآ  هب  وت  تبـسن  دـندوب و  یهلا  ناربمیپ 
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قفاوم دوخ  هتفگ  اب  ارم  ات  نک  شراضحا  دومرف : ماـما  هداد .  نم  هب  ینـالف  ار  ربخ  نیا  تفگ :  سپـس  تسـشن ،  اـجنآ  رد  ترـضح  دومن .
هب ماـما  يرآ .  داد : باوج  يا ؟  هدینـش  دـمحم  نب  رفعج  زا  يا  هتفگ  هک  ار  نآ  تفگ :  يو  هب  روصنم  دـندومن . سلجم  دراو  ار  وا  دـنک .
هب ماما  دومن . زاغآ  ار  دـنگوس  یلب و  داد : خـساپ  ینک ؟  یم  دای  مسق  تفگ :  روصنم  هدـب .  مسق  دـیوگ  یم  هچنآ  رب  ار  وا  دومرف : روصنم 
هوق لوح و  هب  یجتلم  مشاب و  يرب  ادخ  هوق  لوح و  زا  وگب  دومرف : ماما  تفریذپ .  روصنم  مهدب .  مسق  ار  وا  ات  راذگاو  ارم  دومرف : روصنم 

فقوت هظحل  دـنچ  يدـنگوس  نینچنیا  زا  هدـننک  تیاعـس  درم  هتفگ .  نانچ  نینچ  هدرک و  نانچ  نینچ و  ع )  ) قداص ماما  هک  مشاـب  مدوخ 
. داتفا دیبوک و  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  هک  دیشکن  یلوط  ندرک  دای  مسق  نایرج  رد  دومن و  زاغآ  ادعب  یلو  درک ، عانتما  دومن و 

. دنک تنعل  شیادخ  دیشکب ، نوریب  سلجم  زا  دیریگب و  ار  وگغرد  نیا  ياپ  تفگ  دش ، تحاران  رایسب  هرظنم  نیا  هدهاشم  زا  روصنم 
روصنملا بضغ  نکس  امهک  رح  املکف  هیتفش  كرحی  روصنملا  یلع  لخد  نیح  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  تیار  تنک  و  عیبرلا :  لاق 

سانلا دـشا  نم  ناک  لجرلا  اذـه  نا  هل :  تلقف  هتعبتا  رفعجیبا  دـنع  نم  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعوبا  جرخ  املف  هنع .  یـضردق  هنم و  اـندا  یتح 
ءاعدب لاق  امهکرحت ؟ تنک  یش ء  يابف  هبـضغ ،  نکـس  امهتکرح  املک  کیتفـش و  كرحت  تنا  تلخد و  هیلع  تلخد  املف  کیلع  ابـضغ 

ینس رحا  یتبرک  دنع  یثوغای  یتدش و  دنع  یتدع  ای   )) لاق ءاعدلا ؟ اذه  ام  كادف و  تلعج  تلق  مالسلا .  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  يدج 
(518  ) ماریال يذلا  کنکرب  ینفنکاو  مانتال  یتلا  کنیعب 

یم يزیچ  هتـسهآ  درک و  یم  تکرح  شبل  ود  دش  یم  روصنم  سلجم  دراو  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  یتقو  مدید  یم  تفگ :  عیبر 
هب سلجم  ماجنارـس ،  دیـسر و  روصنم  کـیدزن  اـت  دـش  یم  رتـمارآ  روـصنم  مشخ  داد  یم  همادا  دوـخ  هتفگ  هب  هک  تبـسن  ره  هب  تفگ و 

تبسن ادتبا  رد  روصنم  مدرک  ضرع  متفر و  ترضح  یپ  زا  تفگ  كرت  ار  روصنم  ع )  ) قداص ماما  یتقو  دیدرگ . یهتنم  هفیلخ  يدونـشخ 
نب نیسح  مدج  ياعد  دومرف  دیتفگ ؟ یم  هچ  امش  رگم  دش ، یم  مارآ  شمـشخ  امـش  ياهبل  تکرح  اب  اما  دوب ، نیگمـشخ  رایـسب  امـش  هب 
يا  : )) تسا نیا  شا  همجرت  دـناوخ و  ار  اعد  ترـضح  تسیچ ؟  اعد  نآ  موش ،  تیادـف  مدرک  ضرع  دـناوخ . یم  ار  مالـسلاامهیلع  یلع 

مـشچ اب  ارم  اهلاراب ! ینم ،  رـصان  نیعم و  هاکناج  هودـنا  مغ و  رد  هک  ییادـخ  يا  ینم ،  اجلم  هانپ و  اـه  یتخـس  دـیادش و  رد  هک  ییادـخ 
تسـس و زگره  هک  دوخ  ینابیتشپ  تیامح و  فنک  رد  ارم  اهلاراب ! نک ،  تظفاحم  يرادـهاگن و  دور  یمن  باوخ  هب  زگره  هک  تییادـخ 

 . هد رارق  دوش  یمن  فیعض 

یِنَدَّعَوَت ْنَّمِم  ًۀَماَلَس  َو  یِنَبَصَق ،  ْنَمِل  ًابیِذْکَت  َو  - 25

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
داجس ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  قالخالا ))  مراکم   )) فیرش ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  یلاعت  يراب  ترـضح  تساوخ  هب 

ییوگمانـشد ییوـجبیع و  میناوـتب  هـک  اـمرف  رادروـخرب  ییورین  زا  ارم  اـهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگــشیپ  هـب  لوا  هـلمج  رد  (ع )
یم دیدهت  رازآ  تیذا و  هب  دـنک و  یم  باعرا  ارم  هک  یـسک  اراگدرورپ ! دـنک : یم  ضرع  مود  هلمج  رد  میامن .  بیذـکت  ار  ناهاوخدـب 

. رادب نوصم  ملاس و  وا  رش  زا  ارم  وت  دیامن 
زا مدرم  دـندراذگ ، یم  ارجا  عقوم  هب  ارچ  نوچیب و  ار  شیوخ  هنانئاخ  تایونم  دنتـسه و  اورنامرف  وگروز  دبتـسم و  ماکح  هک  یعماوج  رد 
نت ایالب  بئاـصم و  هب  دـننک و  لـمحت  ار  اـه  يرگدادـیب  هک  دـنراچان  دـنرادن ، دوخ  زا  عاـفد  تردـق  نوچ  دـنا و  مورحم  تلادـع  قح و 

ار مدرم  دننک و  ضارتعا  نئاخ  رابج  هب  یعقاوم  رد  دنناوتب  هک  دنشاب  هتـشاد  دوجو  رانک  هشوگ و  رد  یعاجـش  هدازآ و  دارفا  رگا  دنهدرد .
هک رگید  هار  ره  زا  و  ییوگمانـشد ،  ییوجبیع و  ارتـفا ، تمهت و  اـب  تقو  تموـکح  دـنیامن ، کـیرحت  شرماوا  زا  یچیپرـس  فـلخت و  هب 

و ع )  ) یلع دزادنیب . رثا  زا  ار  ناشنانخس  و  دربب ، نایم  زا  ار  ناشتلزنم  ردق و  دیامن ، ماندب  ار  فیرـش  رـصانع  نآ  ات  دشوک  یم  دوش  نکمم 
فلتخم روص  هب  دـندوب و  هجاوم  يراتفرگ  نیا  اـب  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ماـکح  ریاـس  هیواـعم و  تموکح  لوط  رد  نیموصعم  همئا  رگید 
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نآ دـض  رب  یهاوخنوخ  مان  هب  ار  مدرم  دومن و  مهتم  نامثع  لتق  هب  ار  ع )  ) یلع هیواعم  زور  کـی  دـندش . یم  عقاو  تناـها  کـته و  دروم 
رد ار  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  بدا  هئاـسا  ییوگدـب و  دومن و  راداو  ع )  ) یلع بس  هب  تبـسن  ار  مدرم  رگید  زور  درک ، کـیرحت  ترـضح 

يارجا رد  ار  مدرم  مومع  تلود و  نیرومءام  دروآ و  باسح  هب  مدرم  ابطخ و  يدابع  فیاظو  زا  ار  نآ  تخاس و  لومعم  سلاجم  رباـنم و 
تـسا ناورم  ینب  يافلخ  زا  یکی  دوخ  هک  کلملادبع  نب  دیلو  یتح  ار  یخیرات  بلطم  نیا  تخاس .  فظوم  فلکم و  ادـیکا  روتـسد  نیا 

 . تسا هتخاس  فقاو  رما  نیا  هب  ار  نانآ  هتفگ و  شیوخ  نادنزرف  هب 
دیزیالف هنانش  یلع  سانلا  نولمحی  هلئاضف و  نونفدی  بلاطیبا و  نب  یلع  نوبسی  انلها  انباحصا و  عمـسا  تلزام  کلملادبع :  نبا  دیلولا  لاق 

نم رمالا  هیلا  یهتنا  ام  یف  ادعب و  الا  بولقلا  نم  کلذ  مه  دـیزی  الف  قلخلا  سوفن  نم  مهبیرقت  یف  نودـهتجی  ابرق و  الا  بولقلا  نم  کلذ 
ؤملاریما نع  يوری  نا  دارا  اذا  لجرلا  ناک  یتح  لقاع  یلع  هیف  ههبـش  الام  اهرـشن  ءاملعلا و  نیب  هلولیحلاو  ع )  ) نینم ؤملا  ریما  لـئاضف  نفد 

یلص هللا  لوسر  باحصا  نم  لجر  ینثدح  لوقی :  نا  یلا  هرورضلا  هوعدت  هبسن و  همسا و  رکذب  هیلا  اهفیضی  نا  عطتسی  مل  هیاور  ع )  ) نینم
(519  ) بنیز وبا  ینثدح  لوقی  نم  مهنم  شیرق و  نم  لجر  ینثدح  لوقی  وا  هلآ  هیلع و  هللا 

دننک و یم  بس  ار  ع )  ) یلع ام  نادناخ  ام و  باحـصا  هک  مدینـش  یم  هتـسویپ  نم  تفگ :  دوخ  نادـنزرف  هب  کلملادـبع  نب  دـیلو  يزور 
باحصا راظتنا  فالخرب  راک  نیا  اما  دنراد ، یماو  بانج  نآ  اب  ینمـشد  هب  ار  مدرم  دنیامن و  یم  نفد  ار  ترـضح  نآ  تالامک  لیاضف و 

دارفا نتـشادهاگن  ربخ  یب  و  ع )  ) یلع لیاضف  نفد  راک  رترود و  اهلد  زا  هیما  لآ  دوش و  رتکیدزن  اهلد  هب  ع )  ) یلع هک  دـش  یم  بجوم  اـم 
لقن ع )  ) یلع زا  سلاجم  رد  ار  یثیدح  درک  یمن  تئرج  يدـحا  هک  دیـسر  ییاج  هب  ترـضحنآ  تالامک  بتارم  زا  هدرکلیـصحت  ملاع و 

شیرق زا  يدرم  دـیوگب  اـی  تسا ،  هدومن  ثیدـح  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  دـیوگب : دوب  راـچان  دربـب و  مسا  ترـضح  نآ  زا  دـنک و 
 . تسا هدومن  ثیدح  بنیز  ردپ  دنتفگ : یم  یضعب  و  تسا ،  هدرک  تیاکح 

ثیدح ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  دـنا و  هدروآ  دوخ  بتک  رد  ناناملـسم  بس  هب  عجار  یمارگ  لوسر  زا  يدایز  ثیداحا  هماع  هصاخ و  ياملع 
: دوش یم  افتکا 

(520  ) هکلهلا یلع  فرشملاک  نم  ؤملا  بابس  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا هتفرگ  رارق  تکاله  هاگترپ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  نم  ؤم  هدننک  بس 

(521) رفک هلاتق  قوسف و  ملسملا  بابس  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
. رفک وا  اب  گنج  تسا و  قسف  ناناملسم  هب  ییوگمانشد 

روتـسد فالخرب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  هناتخبدـب  تسا .  هدـمآ  هجام  نبا  یئاسن و  يذـمری ،  ملـسم ،  يراخب ،  ياـهباتک  رد  ثیدـح  نیا 
تمـسق ود  ره  لومـشم  هجیتن  رد  دیگنج و  ترـضح  نآ  اب  مه  دومن و  بس  ار  ع )  ) یلع مه  تفرگ ،  هدیدان  ار  لدـع  قح و  مرکا  لوسر 

: دییامنب هجوت  ع )  ) یلع یهلا  یمالسا و  شور  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ياوران  لامعا  لباقم  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  یمارگ  ربمیپ  ثیدح 
و مهلامعا ،  متفصو  ول  مکنکلو  نیبابس ،  اونوکت  نا  مکل  هرکا  ینا  نیفـصب :  مهبرح  مایا  ماشلا  لها  نوبـسی  هباحـصا  نم  اموق  عمـس  دق  و 
اننیب و تاذ  حلصا  و  مه ،  ءامدو  ان  ءامد  نقحا  مهللا  مهایا :  مکبـس  ناکم  متلق  و  رذعلا ، یف  غلبا  لوقلا و  یف  بوصا  ناک  مهلاح ،  مترکذ 

(522  ) هلهج نم  قحلا  فرعی  یتح  مهتلالض  نم  مهدها  مهنیب و 
مانـشد عمج  رد  امـش  مرادـن  لـیم  دومرف : دـننک . یم  بس  ار  ماـش  لـها  نیفـص  گـنج  ماـیا  رد  شباحـصا  زا  یـضعب  هک  دینـش  ع )  ) یلع

امش تسا ،  رتاسر  رذع ، تهج  زا  رت و  هتسیاش  نخـس  رظن  زا  دیوشب  ناشلاح  رکذتم  دییوگب و  ار  ماش  لها  لامعا  رگا  دیـشاب و  ناگدنهد 
امن و رارقرب  حالـصا  نانآ  ام و  نیب  ایادـخ ! راد ، ظوفحم  نوصم و  رگیدـکی  نوخ  نتخیر  زا  ار  نانآ  ام و  ایادـخ ! دـییوگب : بس  ياـج  هب 

. دسانشب ار  قح  لهاج ،  ات  هد  قوس  تیاده  هب  یهارمگ  زا  ار  اهنآ 
و سلاـجم ،  رد  ترـضح  نآ  مانـشد  بس و  و  ع )  ) یلع هب  عـقاو  فـالخ  غورد و  ياهتبـسن  رب  هوـالع  هـیما  لآ  نایفـس و  یبا  نـب  هیواـعم 
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عیـسو هقطنم  رد  صوصخب  دوخ ، هنانئاخ  تاغیلبت  اب  دـندز و  تسد  يرگد  روآ  تهب  تنایخ  هب  بانج ،  نآ  لیاضف  ندومن  نفد  نینچمه 
رد ار  نانآ  تیوه  دنتشاد و  ناهنپ  یمارگ  لوسر  اب  ار  ناشموصعم  نادنزرف  رهطا و  هقیدص  ترضح  و  ع )  ) یلع تبارق  یگتسباو و  ماش ، 

هیما ینب  ترـضح  نآ  ثارو  ادخ و  لوسر  تیب  لها  اهنت  هک  دندنامهف  مدرم  هب  دـندرک و  میـسرت  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  مدرم  ماوع  راکفا 
دندش بکترم  ار  یگرزب  تایانج  سدقم ،  ناونع  نیا  تحت  دندومن و  یفرعم  مالسا  ياوشیپ  قحب  نیشناج  ار  دوخ  هار ،  نیا  زا  دنتـسه و 

نانآ غورد  تخیرورف و  هیما  ینب  يراکمتـس  خاک  سابع ،  ینب  بالقنا  اب  ات  تشاد  نایرج  نانچمه  عقاو  فالخ  هنانئاخ و  تاـغیلبت  نیا  و 
ضرع هب  ار  خـیرات  زا  يا  هشوـگ  اـجنیا  رد  دـنوش ، فـقاو  یغیلبت  تناـیخ  نیا  هب  ناگدنونـش  يا  هزادـنا  اـت  هکنآ  يارب  دـیدرگ . راکـشآ 

 : تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  ملاع  هدرکلیـصحت و  ناردارب  زا  یکی  لوق  زا  یمان ،  خروم  يدوعـسم ،  مناسر .  یم  مرتحم  ناگدنونش 
ياه هتفگ  میدرک و  یم  هرظانم  هیواـعم  و  ع )  ) یلع رمع و  رکبوبا و  هراـبرد  و  میتسـشن ،  یم  يا  هطقن  رد  میدـمآ ،  یم  یعمج  اـب  اـهزور 

يزور دندومن . یم  عامتسا  ار  ام  نانخـس  دنتـسشن و  یم  ام  کیدزن  دندمآ ، یم  ماوع  رفن  دنچ  میدومن .  یم  لقن  هراب  نیا  رد  ار  ملع  لها 
وا زا  دـییوگ ، یم  نخـس  نالف  نالف و  یلع و  هیواعم و  هرابرد  ردـقچ  تفگ :  ام  هب  تشاد  يرتدـنلب  شیر  رتشیب و  لقع  هک  نانآ  زا  یکی 

نیا هنرگم  تفگ  ع .)  ) یلع متفگ  تسیک ؟  ناتدوصقم  دیسرپ ، یم  یصخش  هچ  هرابرد  تفگ  دییوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  امش  میدیسرپ 
ع)  ) یلع هصق  مدیسرپ  هیواعم .  رهاوخ  و  هشیاع ،  رتخد  مالسا ،  ربمغیپ  لایع  تفگ :  تسیک ؟  همطاف  دیـسرپ  دوب ، همطاف  ردپ  وا  هک  تسا 

. دش هتشک  نینح  هوزغ  رد  تفگ :  دیماجنا ؟ اجک  هب 
: دیوگ یم  يدوعسم  سپس 

اوفلحف ماشلا  دانجا  رئاس  نم  هسایرلاو  معنلا  بابرا  نم  ماشلا  لها  نم  اخایـشا  حافـسلا  سابعلا  یبا  یلا  هجو  ماشلا و  یلع  نب  هللادبع  لزن  و 
(523  ) هفالخلا متیلو  یتح  هیما  ینب  ریغ  هنوثری  تیب  لها  هبارق و ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  اوملع  ام  مهنا  حافسلا  سابعلا  یبال 

لها خویـش  زا  یعمج  وا  دش . دراو  ماش  هب  يوما ،  هفیلخ  نیرخآ  رامح ، ناورم  نتـشک  يارب  دوب و  سابع  ینب  نارـسفا  زا  یلع  نب  هللادـبع 
نانیا داتسرف . حافـس  سابعلاوبا  دزن  ظفحلا  تحت  دندمآ  یم  باسح  هب  ماش  نایهاپـس  زا  ریغ  دندوب و  تسایر  تورث و  بحاص  هک  ار  ماش 
یمن هیما  ینب  زج  دنـشاب  وا  ثارو  هک  یتیب  لها  تبارق و  مالـسا  یمارگ  ربمیپ  يارب  ام  هک  دـندرک  داـی  مسق  حافـس  ساـبعلاوبا  روضح  رد 

. دیتفرگ تسد  هب  ار  روما  مامز  دیدش و  تفالخ  رما  راد  هدهع  امش  ات  میتخانش 
یهاگآ دیاب  هک  نانچنآ  رما  نیا  زا  زین  هفوک  مدرم  زا  يدایز  هدـع  هکلب  دـندوب ، هتخانـشان  ماش  مدرم  يارب  یمارگ  لوسر  تیب  لها  اهنت  هن 
لومعم سلاجم ،  رد  ع )  ) یلع بس  هیما ،  ینب  هنانئاخ  تاغیلبت  رثا  رب  لاس  لهچ  زا  زواجتم  دنتخانش . یمن  یبوخب  ار  تیب  لها  دنتـشادن و 

تدا هئاسا  تراسج و  نیا  زا  زین  ترـضح  نآ  موصعم  نادنزرف  دـنتفگ و  یم  مانـشد  شترـضح  هب  ربانم  رد  هتخرفدوخ  ناگدـنیوگ  دوب و 
. دنتشادن تینوصم 

دراذگ ارجا  عقوم  هب  ار  دوخ  میمصت  دیامن . يریگولج  ترضح  نآ  بس  زا  تفرگ  میمـصت  دیـسر  تفالخ  ماقم  هب  هک  زیزعلادبع  نب  رمع 
رد ع )   ) یلع بس  هتفر ،  هتفر  میمصت ،  نیا  رثا  رب  دنیامن و  یلمع  ار  مهم  نیا  داد  روتسد  روشک ، رـسارس  رد  تلود ،  نیرومءام  مامت  هب  و 

لهچ نآ  لالخ  رد  یمارگ  لوسر  تیب  لها  ریاس  و  ع )  ) داجـس ماما  تراسا  اروشاـع و  كاـندرد  هعقاو  دـیدرگ . كورتم  رباـنم  عماـجم و 
 . تفرگ تروص  لاس 

رادقم هب  ار  مدرم  دیزی  سلجم  يوما و  دجسم  رد  صوصخب  ماش  هفوک و  ساسح  طاقن  رد  تنیز  ترـضح  داجـس و  ماما  ذفان  ياه  هبطخ 
ار نتـشیوخ  دـندوب و  ربمغیپ  اب  کیدزن  تبارق  یعدـم  هک  ار  نانآ  رکم  دومن و  هاگآ  هیما  لآ  تنایخ  رما و  تقیقح  زا  يا  هظحـالم  لـباق 

ماما تفای .  لیلقت  ماش  هفوک و  لخاد  رد  مانشد  بس و  نانخس ،  نآ  رشن  رثا  رب  تخاس و  راکشآ  دندناوخ  یم  مالسا  ياوشیپ  قحب  ثارو 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجس

ینبصق نمل  ابیذکت  و 
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 . میامن بیذکت  ار  ناهاوخدب  ییوگ  انشد  ییوجبیع و  مناوتب  هک  امرف  رادروخرب  ییورین  زا  ارم  اهلاراب !
دنوادخ هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  فده  هکلب  تسا ،  غورد  اه  هتفگ  نآ  دـیامرفب  مدرم  هب  هک  تسا  نآ  هن  بیذـکت  نیا  زا  ماما  دوصقم 

ات دزاس  فقاو  هنانئاخ  تاغیلبت  نآ  ندوب  غورد  هب  ار  ناگدنونـش  دنک و  نایب  مدرم  يارب  ار  رما  قیاقح  دناوتب  هک  دروآ  مهارف  ار  یتابجوم 
نیا دنیامنن . هدولآ  ناهانگ  نآ  هب  ار  نتـشیوخ  سپ  نآ  زا  دنوش و  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  هدوب و  هانگ  ناشمانـشد  بس و  هک  دننادب  مدرم 
دوخ لامعا  زا  دنتسیرگ و  فلتخم  عقاوم  رد  درم  نز و  هک  دش  بجوم  دیدرگ و  ص )   ) لوسر لآ  بیـصن  ماش  هفوک و  رفـس  رد  تیقفوم 

: دومرف هفوک  هبطخ  زاغآ  رد  بنیز  ترضح  هک  اجنآ  دندومن . یگدنمرش  زاربا 
. دیوگ یم  نخس  امش  اب  هک  تسا  مالسا  ربمیپ  رتخد  وا  هک  دنامهف  مدرم  هب  دمحم ، یبا  یلع  هاولصلا  و 

: دومرف موثلک  ما  یتقو 
 . میربمیپ نادنزرف  ام  دومرف : دنهد  هقدص  نز  هب  و  همرحم ،  انیلع  هقدصلا  نا 

یم نینچ  تیاور  رد  دوب . مدرم  دیزی و  روضح  اب  ماش  دجـسم  رد  ع )  ) داجـس ماما  نخـس  تراسا  رفـس  رد  اه  ینارنخـس  مامت  زا  رتمهم  اما 
: دیوگ

هناسل یلع  ءاجام  رکذی  ربنملا و  دعـصی  نا  انوعلم  رما  هعمجلا  موی  ناک  املف  معن .  لاقف  هعمجلا  موی  بطخی  نا  دـیزی  لءاس  مالـسا  هیلع  هنا 
انا بطخا  یتح  یل  نذئا  ع )  ) مامالا لاقف  کلذ .  نم  ءاش  ام  لاق  ربنملا و  نوعلملا  دعصف  مالسلا .  امهیلع  نیسحلا  یلع و  یف  يواسملا  نم 
ای نسلا :  ریغص  وه  هنبا و  هیواعم  لاق  مث  مهتعافش .  لبقی  ملف  هیف  سانلا  عفـشف  هل .  نذای  ملف  هل  نذای  نا  نم  هدعوام  یلع  دیزی  مدنف  اضیا .
نم لصحی  نا  فاخا  هحاصفلاو و  ملعلا  اوثرو  مهنا  کش .  یف  ءالوه  رما  یف  متنا  دیزی : لاق  بطخی .  یتح  هل  نذـئا  هتبطخ .  غلبی  ام  هابا ! 

ربنملا ع )  ) دعصف هزاجا .  مث  انیلع ، هنتف  هتبطخ 
رما ار  یفرحنم  درم  دیسرارف . هعمج  زور  دوب . هداد  تبثم  خساپ  دیزی  دورب و  ربنم  هعمج  زور  هک  دوب  هتساوخ  دیزی  زا  البق  ع )  ) داجـس ماما 

تفگ هراب  نیا  رد  تساوخ  هچ  ره  تفر و  ربنم  وا  دیامن . ییوگدب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ترضح  یلع و  ترـضح  هب  دورب ، ربنم  هک  دومن 
.

سپس دشن . هتفریذپ  دندومن  تعافـش  مدرم  دادن . هزاجا  دوب  هدش  نامیـشپ  دوخ  لبق  هدعو  زا  هک  دیزی  دومن . ربنم  ناذیتسا  ع )  ) ماما سپس 
ماجنا دوخ  هبطخ  اب  دناوت  یم  ار  يراک  هچ  صخـش  نیا  ردپ ! تفگ :  دـمآرب و  اضاقت  ماقم  رد  تشاد  یمک  نس  هک  دـیزی  دـنزرف  هیواعم 

 . هدب هزاجا  دهد ،
ترضح داد و  هزاجا  ماجنارس  دوش . اپرب  ام  ررض  هب  يا  هنتف  وا  ینارنخـس  زا  مسرت  یم  نم  دنا و  تحاصف  ملع و  ثراو  نانیا  تفگ :  دیزی 
نانخـس مظعا  تمـسق  تخادرپ و  دوخ  یفرعم  هب  شـسدقم  تاذ  ندوب  يدبا  یلزا و  رکذ  دنوادخ و  دمح  زا  سپ  تفر .  ربنم  ع )  ) داجس
مالـسا یمارگ  لوسر  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  دنزرف  دیوگ  یم  نخـس  امـش  اب  هک  یـسک  دـنامهفب  راضح  هب  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ 

. دنا هدناوخ  مالسا  ياوشیپ  ثارو  تیب و  لها  ار  دوخ  غوردب  هیما  ینب  هک  دوش  راکشآ  مدرم  رب  ات  تسا 
لزان جارعم  رما  رد  هک  ار  فیرـش  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  هکلب  درکن ، افتکا  مرکا  یبن  مسا  هب  اـهنت  دوخ  یفرعم  ماـقم  رد  ع )  ) داجـس ماـما 

: دومرف تخاس و  ناشنرطاخ  تسا  مالسا  یبن  صخش  هب  طوبرم  هک  دنتسناد  یم  همه  هدش و 
انا ینداوا ،  نیسوق  باق  باکف  یلدتف ،  یند  نم  نبا  انا  یهتنملا ،  هردس  یلا  هب  غلب  نم  نبا  انا  یصقالا ،  دجسملا  یلا  هب  يرـسا  نم  نبا  انا 

یحوا ام  لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا 
: دومرف ترضح  نآ  فاصوا  تازیمم و  زا  يا  هراپ  رکذ  زا  سپ  هصالخ ، 

ءارهزلا همطاف  نبا  انا  یفطصملا ،  دمحم  نبا  انا  یضترملا ،  یلع  نبا  انا  البرکب ، لیتقلا  نیسحلا  نبا  انا 
 . میارهز همطاف  دنزرف  نم  میافطصم ،  دمحم  رسپ  نم  میاضترم ،  یلع  رسپ  نم  میالبرک ،  لیتق  نیسح  دنزرف  نم 
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تفگ نذ  ؤم  هب  درک ، بوشآ  هنتف و  ساسحا  دـیزی  دـش ، دـنلب  مدرم  دـیدش  هیرگ  نویـش و  يادـص  دیـسر  اجنیا  هب  ع )  ) ماما نخـس  یتقو 
همامع داجس  ماما  دیسر ، مرکا  لوسر  كرابم  مسا  هب  نذ  ؤم  یتقو  دومرفن ، كرت  ار  نخـس  یـسرک  ماما  دیوگب . ناذا  زامن  يارب  دیزیخرب 

دج دمحم  نیا  دومرف : دـش و  دـیزی  هجوتم  هباطخ  یـسرک  يور  زا  سپـس  دوش . تکاس  هک  داد  مسق  نذ  ؤم  هب  تشادرب و  رـس  زا  ار  دوخ 
ارچ مسرپ  یم  وت  زا  ینادب  نم  دج  ار  وا  رگا  اما  يا ،  هتفگ  غورد  دنناد  یم  همه  ینادـب  تدوخ  دـج  ار  وا  رگا  تسا ،  نم  دـج  ای  تسوت 

دیزی يا ؟  هدـنادرگ  دالب  درگ  هتفرگ و  ریـسا  ار  ربمغیپ  هداوناخ  ارچ  يا و  هدرب  تراغ  هب  ار  تیب  لها  لاوما  ارچ  يا و  هتـشک  ار  وا  دـنزرف 
. دیوگب ار  زامن  هماقا  دز  دایرف  نذ  ؤم  هب  دید و  كانرطخ  ار  لاوحا  عاضوا و 

اوقرفت یتح  لصی  مل  مهضعب  یلص و  ضعبف  همیظع ،  همزمز  همدمد و  سانلا  نیب  عقوف 
، دندناوخ زامن  یـضعب  دیـسر ، یم  شوگ  هب  شتآ  بیهل  دـننامه  ییاهادـص  دـش و  یم  هدینـش  دولآ  مشخ  تاملک  مدرم  زا  عقوم  نیا  رد 

. دندش قرفتم  دندناوخن و  زامن  یضعب 
متاملا نمقاف  هراجحلا  راد  یف  نهلزنا  کلذ و  زاجاف  نیسحلا  یلع  متاملا  نمقی  نا  نذالا  هلءاست  دیزی  یلا  مالسلاامهیلع  بنیز  تلسرا  مث 

 . هولتقی هراد و  یف  دیزی  یلع  اومجهی  نا  سانلا  دصقف  ءاسنلا  نم  یصحت  هریثک ال  هعامج  موی  لک  یف  نه  دنع  عمتجی  مایا و  هعبس  كانه 
مهل ایهف  زاجحلا  یلا  مهب  ثعباو  زاهجلا  مهل  دعاف  ماشلا  یف  نیسحلا  تیب  لها  فقوت  کل  حلـصیال  دیزیل : لاق  ناورم و  کلذ  یلع  علطاف 

(524  ) هنیدملا یلا  مهب  ثعب  ریسملا و 
، دهد لیکشت  یمتام  سلجم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  دنک  تقفاوم  هک  داتـسرف  مایپ  دیزی  يارب  مالـسلا  امهیلع  بنیز  ترـضح 

اهنایرج عومجم  دـندرک ، یم  تکرـش  سلجم  رد  ماش  نانز  زا  يداـیز  هدـع  زور  ره  تشاد و  همادا  ازع  سلجم  زور  تفه  دومن ، تقفاوم 
 ، تفای یهاگآ  میمـصت  نیا  زا  ناورم  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  دنرب و  موجه  دیزی  هناخ  هب  دنتـساوخ  یم  دومن ، هدامآ  مدرم  رد  ناجیه  هنیمز 
ار نانآ  دومن و  هدامآ  نک ،  هدامآ  ار  زاجح  هب  ناشتکرح  لیاسو  تسین ،  حالـص  هب  ماش  رد  تیب  لها  ندـنام  هک  داتـسرف  مایپ  دـیزی  يارب 

 . تخاس هنیدم  هناور 
نآ مانشد  بس و  داد ، عقاو  فالخ  غورد و  ییاهتبسن  ع )  ) یلع هب  دیدرگ ، هنانئاخ  یلمع  گرزب و  یهانگ  بکترم  نایفس  یبا  نب  هیواعم 

تعدـب ییوگدـب و  نیا  زا  زین  ترـضح  نآ  راوگرزب  موصعم و  نادـنزرف  دومن و  يراذـگ  هیاـپ  رباـنم  یمومع و  سلاـجم  رد  ار  ترـضح 
مالسلاامهیلع بنیز  ترـضح  داجـس و  ماما  دنتفرگ . یم  رارق  هاگآان  دارفا  ضرعت  بدا و  هئاسا  دروم  شیب  مک و  دندوبن و  نوصم  هناملاظ 

هب مدرم  هک  دش  نانچنآ  دنتخاس و  المرب  ار  هیما  لآ  قحان  لمع  ییوگغورد و  دندومن ، هزرابم  گرزب  تنایخ  نیا  اب  ماش  هفوک و  رفـس  رد 
اوران و نانخـس  اب  عقاوم  زا  يا  هراـپ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  نسحلا  نب  یلع  ترـضح  دنتـسیرگن . یم  ضغب  هنیک و  مشچ  اـب  هیما  لآ  دـیزی و 

یم خـساپ  نانآ  ياه  هتفگ  هب  یقالخا  هنامیکح و  قطنم  اب  زین  دراوم  نآ  رد  دـش و  یم  هجاوم  یـصوصخ  روط  هب  دارفا  زا  یـضعب  هناملاظ 
داد و مانشد  هناملاظ  بانج  نآ  هب  دومن و  فقوت  ترـضح  روضح  رد  داجـس  ماما  ناگتـسب  زا  يدرم  دومن . یم  راکـشآ  ار  ناشبذک  داد و 

نانخـس دومرف : دوخ  رـضحم  راضح  هب  ماما  دش  جراخ  سلجم  زا  هدنهد  مانـشد  هکنآ  زا  سپ  دوب . تکاس  ترـضح  تفگ .  اوران  نانخس 
ماما مییوگب .  مه  ام  دییوگب و  امش  میراد  تسود  دنتفگ : دینشب . نم  زا  ار  وا  ياه  هتفگ  در  ات  دییایب  نم  اب  مراد  لیم  دیدینـش ، ار  درم  نآ 

 : تفگ یم  هتسهآ  دوخ  اب  یلو  تفرگ ،  شیپ  رد  ار  وا  لزنم  هار  درک و  تکرح 
(525  ) نینسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلاو  ظیغلا  نیمظاکلا 

لزنم رد  هب  ع )  ) ماما درک . دهاوخن  هلباقم  دیامن و  یمن  دروخرب  يدنت  اب  هتفگ  مانشد  هک  يدرم  هب  ماما  دندیمهف  دندوب  ترضح  اب  هکنانآ 
هک یلاح  رد  دش ، جراخ  لزنم  زا  دیایب . نورب  لزنم  زا  هدمآ ،  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دـییوگب  وا  هب  دومرف : دـنلب  يادـص  هب  دیـسر ، درم  نآ 

: دومرف ع )  ) ماما شراظتنا  فالخرب  یلو  دوش  ور  هبور  دب  ياهدماشیپ  اب  دوب  هدش  هدامآ 
هللا رفغف  یف  سیل  ام  تلق  تنک  نا  و  هنم ،  هللارفغتـسا  اناف  یف  ام  تلق  دـق  تنک  ناف  تلقو .  تلقو  افنا  یلع  فقو  دـق  تنک  کنا  یخا !  ای 
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(526  ) هب قحا  انا  کیف و  سیل  ام  کیف  تلق  یلب  لاق :  هینیع و  نیب  لجرلا  لبقف  لاق :  کل . 
شـشخب وفع و  بلط  دنوادخ  زا  دراد ، دوجو  نم  رد  تیاه  هتفگ  رگا  یتفگ .  ینانخـس  يدومن و  فقوت  نم  لباقم  لبق  یتعاس  وت  ردارب !

ار ماما  مشچ  ود  نیب  دمآ و  شیپ  درم  دهد . رارق  دوخ  نارفغ  وفع و  لومـشم  ارت  دنوادخ  تسین ،  نم  رد  وت  ياه  هتفگ  رگا  و  میامن ،  یم 
 . مرت هتسیاش  متفگ  هچنآ  هب  نم  دوخ  تسین و  امش  رد  هک  نتفگ  ییاهزیچ  نم  یلب  تفگ :  دیسوب و 

: دش نشور  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  داجس  ماما  ياعد  لوا  هلمج  يانعم  داتفا  روکذم  هچنآ  اب 
ینبصق نمل  ابیذکت  و 

 . میامن بیذکت  ار  ناهاوخدب  ییوگدب  ییوجبیع و  مناوتب  هک  امرف  رادروخرب  ییورین  زا  ارم  اهلاراب !
ییورین زا  و  دومن ، هیما  ینب  غورد  ندوـمن  راکـشآ  هب  قـفوم  ماـش  هفوـک و  رفـس  رد  ار  داجـس  ماـما  هک  دوـب  دـنوادخ  ییاـطعا  يورین  نیا 
فارتعا شیوخ  ياـه  هتفگ  ندوب  غورد  ماـما و  یکاـپ  هب  وا  هک  دـنک  لـمع  يا  هنوگ  هب  روسج  صخـش  لـباقم  رد  اـت  تخاـس  رادروخرب 

. دیامن
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  ماما  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد 

یندعوت نمم  همالس  و 
. رادب نوصم  ملاس و  وا  رش  زا  ارم  وت  دیامن ، یم  دیدهت  مرازآ  تیذا و  هب  دنک و  یم  باعرا  ارم  هک  یسک  اهلاراب !

یهلا و باذع  زا  سرت  دشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاب  نامیا  اب  دارفا  رد  ینید  رظن  زا  هک  تسا  یحور  تلاح  ود  دـیما  سرت و  ای  ءاجر  فوخ و 
: دیوگ یم  فوخ ))   )) تغل رد  تادرفم  باتک  رد  بغار  وا . هعساو  تمحر  هب  يراودیما 

همولعم وا  هنونظم  هراما  نع  بوبحم  عقوت  ءاجرلا  نا  امک  همولعموا  هنونظم  هراما  نع  هورکم  عقوت  فوخلا 
(( ءاجر  )) و عطق ،  ملع و  هنوگ  هب  ای  تسا  نامگ  روط  هب  ای  تمالع ،  نآ  زا  میالمان  راظتنا  هک  يا  هناشن  زا  تسا  میالمان  عقوت  فوخ ))  ))

 . مولعم ای  تسا  نونظم  ای  تمالع  نآ  زا  میالم  نآ  هب  لوصو  هک  يا  هناشن  زا  میالم  بولطم و  تسا  يزیچ  ندیسر  راظتنا 
ياج هب  یئوس  رثا  ات  دـشاب  لدـتعم  نزاوتم و  روط  هب  دـیاب  نامیااب  دارفا  ریمـض  رد  ءاـجر  فوخ و  دوجو  هک  تسا  نیا  تقد  ناـیاش  هتکن 

 : تسا دوهشم  هدومرف  بدنج  نبا  هب  هک  ع )  ) قداص ماما  مالک  زا  بلطم  نیا  دراذگن .
(527  ) هتمحر نم  کسیویال  افوخ  هفخ  هتیصعم و  یلع  کیرجیال  ءاجر  لجوزع  هللا  جراو  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

زا ارت  هک  یفوخ  شاـب ،  فئاـخ  دـنوادخ  زا  دـنکن و  يرج  تیـصعم  رب  ارت  هک  يدـیما  شاـب  راودـیما  دـنوادخ  هب  دوـمرف : بدـنج  نبا  هب 
: دیوگ یم  بغار  تسا .  هدمآ  رایسب  تنس ،  باتک و  رد  فوخ ))   )) هملک دننام  زین  بعر ))   )) هملک دیامنن . سویام  شتمحر 

فوخلا ءالتما  نع  عاطقنالا  بعرلا 
 (( فوخ  )) زا رتدیدش  بعر ))   )) تلاح دیآ . یم  دـیدپ  سرت ،  زا  یمدآ  ریمـض  ندـشرپ  رثا  رب  هک  تسا  یگتخابدوخ  تلاح  بعر ))  ))

عیرـس يزوریپ  هب  ار  ترـضح  نآ  دـش و  مالـسا  یمارگ  لوسر  ترـصن  هیاـم  هک  یلماوع  زا  یکی  رتشیب . یمدآ  ریمـض  رد  نآ  رثا  تسا و 
. دمآ دیدپ  رافک  نیکرشم و  بولق  رد  بانج  نآ  زا  هک  دوب  یبعر  درک ، قفوم 

(528  ) بعرلاب ترصن  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . مدیدرگ رادروخرب  يرای  ترصن و  زا  تفای  هار  نانمشد  لد  رد  هک  یبعر  هلیسو  هب  نم 

 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هتفگ و  نخس  نانمشد  ندش  بوعرم  زا  دروم  دنچ  رد  فیرش  نآرق 
(529  ) هللااب اوکرشا  امب  بعرلا  اورفک  نیذلا  بولق  یف  یقلنس 

رد ار  يزیچاـن  داـمج  دوجوم  دـنا و  هدـش  یگرزب  ملظ  بکترم  ناـنیا  هک  دوـمن  مهاوـخ  ساره  بعر و  راـچد  ار  راـفک  لد  بیرقنع  نم 
. دنا هداد  رارق  ناهج  گرزب  راگدیرفآ  کیرش  شتسرپ ، 
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 : تسا هظیرق  ینب  دوهی  هرابرد  هتفگ  نخس  بعر ))   )) زا فیرش  نآرق  هک  يرگید  دروم 
(530  ) بعرلا مهبولق  یف  فذق  مهیصایص و  نم  باتکلا  لها  نم  مهورهاظ  نیذلا  لزنا  و 

لوسر اب  هظیرق  ینب  دوهی  هکنآ  هصالخ  تسا .  هدـمآ  ریـسافت  ریاـس  رد  نینچمه  هیآ و  نیمه  لـیذ  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  ناـیرج  حرش 
هب ناناملـسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـندرک . دـهع  ضقن  یلو  دـنهدن ، يراـی  ار  ربمیپ  نانمـشد  هک  دـندوب  هتـسب  دـهع  مرکا 

. دیدرگ رقتسم  نانآ  ياه  هعلق  فارطا  رد  دمآ و  نانآ  هاگیاج 
(531  (() بعرلا مهبولق  یف  هللا  فذق  و   )) راصحلا مهدهجا  یتح  هلیل  نیرشع  اسمخ و  هللا  لوسر  مهرصاح  و 

ناشلد رد  دـنوادخ  دـنداتفا و  تمحز  هب  تخـس  تیدودـحم  نیا  زا  تشاد و  هاگن  هرـصاحم  رد  ار  ناـنآ  بش  جـنپ  تسیب و  مرکا  لوسر 
. دنکفا ساره  بعر و 

 ( 532  ) مکودع هللاودع و  هب  نوبهزت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مهل  اودعا  و 
امـش يورین  زا  نمـشد  ات  دیـشاب  هدامآ  هراومه  دـینک و  هیهت  یگنج  بکرم  یماـظن و  ياوق  دوخ  ییاـناوت  رادـقم  هب  امـش  ناناملـسم !  يا 

. درورپن رس  رد  ار  نیملسم  هب  زواجت  رکف  ددرگ و  بارطضا  هب  هتخیمآ  فوخ و  راچد  ناتتردق  هوق و  زا  دوش و  بوعرم 
تاذ یـضرم  فوخ ،  نیا  دراد و  یم  زاـب  هاـنگ  باـکترا  زا  ار  مدرم  تسا و  ینید  نیناوق  يارجا  نماـض  یهلا  باذـع  زا  نینم  ؤم  فوـخ 

لدع و رـشن  قح و  هملک  يالعا  بجوم  یهلا و  تسا  یـضیف  زین  ناناملـسم  مرکا و  لوسر  زا  رافک  نیکرـشم و  بعر  تسا .  یهلا  سدقا 
اب فیرـش و  دارفا  بولق  رد  اوران  هناملاظ و  بعر  فوخ و  عقاوم  زا  یـضعب  رد  اما  تساـناوت .  دـنوادخ  یـضرم  زین  نیا  تسا و  يرگداد 
 ، هفاخا باعرا و  دیعو و  دیدهت و  اب  هاگ  دولآ و  مشخ  دـنت و  ياههاگن  رثا  رب  یهاگ  دـیآ ، یم  دـیدپ  نایوگروز  رارـشا و  هیحان  زا  نامیا 
هب مالسا  يایلوا  هراب  نیا  رد  دراد و  یپ  زا  ار  ادخ  باذع  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  هکلب  تسین ،  دنوادخ  یضرم  اهنت  هن  لامعا ،  لیبق  نیا 

: دنا هداد  ار  مزال  رکذت  مدرم 
(533  ) هلظ الا  لظال  موی  لجوزع  هللا  هفاخا  اهب  هفیخیل  هرظن  نم  ؤم  یلا  رظن  نم  هلآ :  هیل و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

وا هیاس  زج  یهاگهانپ  هیاس و  هک  يزور  رد  ار  وا  دنوادخ  دناسرتب ، ار  وا  هک  دنکفیب  ینم  ؤم  هب  يدنت  رظن  یـسک  رگا  دومرف : مرکا  لوسر 
. دناسرت یم  درادن  دوجو 

هنم هبیـصیل  ناطلـسب  انموم  عور  نم  و  رانلا ، یف  وهف  هبـصی  ملف  هورکم  هنم  هتـصیل  ناطلـسب  انموم  عور  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
(534) رانلا یف  نوعرف  لآ  نوعرف و  وهف  هباصاف  هورکم 

 ، تسا یمنهج  هدنناسرت  دسرن ، يو  هب  تیذا  نآ  دناسرتب و  یتردق  بحاص  ءاذیا  زا  ار  ینم  ؤم  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  ع )  ) قداص ماما 
 . تسا شتآ  رد  نوعرف  لآ  نوعرف و  اب  هدنناسرت  دسرب ، يو  هب  تیذا  نآ  دناسرتب و  یتردق  بحاص  ءاذیا  زا  ار  ینم  ؤم  یسک  رگا  و 

هب تسا ،  زورما  ینارنخـس  تمـسق  نیرخآ  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياـعد زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ 

یندعوت نمم  همالس  و 
. رادب نوصم  ملاس و  وا  رش  زا  ارم  وت  دیامن  یم  دیدهت  مرازآ  تیذا و  هب  دنک و  یم  باعرا  ارم  هک  یسک  اهلاراب !

نید يایلوا  هدش و  هتخانش  مومذم  یلمع  مالسا ،  رد  تسا  یحور  شمارآ  يرکف و  تینما  بلس  هیام  هک  مدرم  ندومن  باعرا  ندناسرت و 
. دوش یم  هراشا  اجنیا  رد  یخیرات  دروم  کی  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دنا و  هدومن  یقلت  مهم  ار  نآ 

نآ زا  دنیامن ، توعد  مالسا  هب  ار  یحاون  ریاشع  دنورب و  هکم  فارطا  هب  داد  تیرومءام  ار  يدارفا  هکم  حتف  زا  سپ  مالـسا  یمارگ  لوسر 
دلاخ دومن . توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  تشون و  يا  همان  داتـسرف و  دندوب  قلطـصملا  ینب  زا  هک  همیذج  ینب  يوس  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  هلمج 
ادتقا يو  هب  نانآ  دومن ، تعامج  زامن  هماقا  دلاخ  دندش . اریذپ  ار  مالـسا  نانآ  داد ، ار  ربمیپ  همان ،  دمآ ، لحم  هب  دوخ  نایماظن  اب  دـیلو  نب 
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زامن عقوم  دندوب . هتـشک  ار  دـلاخ  يومع  تیلهاج ،  رد  اریز  دوب  نیگمـشخ  همیذـج  ینب  زا  نطاب  رد  دـلاخ  اما  دـندرازگ ، زامن  دـندرک و 
هدع دندز ، تسد  يزیرنوخ  هب  نایماظن  دیلو  نب  دلاخ  نامرف  هب  راب  نیا  یلو  دندومن ، تعامج  هماقا  دندمآ ، هرابود  مدرم  دیـسر  هک  حبص 

مالـسا ربمیپ  دزن  رتدوز  هچ  ره  دنتفای و  ار  همان  دنداتفا ، ربمیپ  همان  يوجتـسج  هب  دـش . دراو  نانآ  هب  يرایـسب  تراسخ  دـندش و  هتـشک  يا 
 : تفگ داتسیا و  هلبق  هب  ور  دش ، تحاران  تخس  مرکا  لوسر  دنتخاس . هاگآ  رما  نایرج  زا  ار  شترضح  دندومن و  میدقت  ار  همان  دندمآ و 

دیلو نب  دلاخ  عنص  امم  کیلا  ءربتا  نیا  مهللا 
 . میوج یم  يربت  دلاخ  هناملاظ  لمع  زا  وت  هاگشیپ  رد  نم  اهلاراب !

ماجنا دلاخ  هک  يا  هناملاظ  ياهراک  زا  ار  نانآ  دورب و  همیذـج  ینب  دزن  دومرف  دراذـگ و  ع )  ) یلع رایتخا  رد  يا  هظحالم  لباق  غلبم  هاگنآ 
ربمغیپ روضح  سپس  داد و  ماجنا  تاررقم  نیزاوم و  قبط  ار  یعرش  فیاظو  مامت  تفر و  تیرومءام  لحم  هب  ع )  ) یلع دزاس . یضار  هداد 

. دومن تعجارم  مرکا 
لکل هید و  مد  لکل  تیطعاف  تدـمع  هللا !  لوسر  ای  لاقف :  تعنـص .  امب  ینربخا  یلع !  اـی  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  عجر  اـملف 

مهئاسن و هعورل  مهتیطعاف  هلضف  یعم  تلضف  مهتاعر و  هلبح  مهبالاک و  هغلیمل  مهتیطعاف  هلضف  یعم  تلـضف  الام و  لام  لکل  هرغ و  نینج 
(535  ) هللا لوسرای  کنع  وضریل  مهتیطعاف  هلضف  یعم  تلضف  نوملعیال و  امل  نوملعی و  امل  مهتیطعاف  هلضف  یعم  تلضف  مهنایبص و  عزف 

 . يدرک هچ  هدیدمتس  مدرم  نآ  اب  وگب  یلع !  دومرف  يو  هب  ترضح  دش ، بایفرش  مرکا  لوسر  روضح  تشگرب و  رفس  زا  ع )  ) یلع یتقو 
زا يرادـقم  مداد ،  لاـم  هتفر  نیب  زا  لاـم  ره  يارب  مدومن ،  ییاـهتخادرپ  اـهنینج  يارب  مداد ،  هید  اـهنوخ  يارب  هللا !  لوسر  اـی  درک  ضرع 

يرادقم مه  زاب  متخادرپ ،  یغلبم  زین  تساهناپوچ  تسد  رد  هک  ینامـسیر  اهگـس و  ياذـغ  فرظ  يارب  دـمآ ، دایز  دـیدوب  هداد  هک  یلوپ 
امـش زا  مدرم  هکنیا  يارب  ار  نآ  دـمآ ، دایز  یغلبم  مه  زاب  مدرک ،  تخادرپ  دـنناد  یمن  ای  دـنناد  یم  هک  یتاراـسخ  يارب  دـمآ ، داـیز  لوپ 

 . متخادرپ نانآ  هب  دنوش  یضار 
اهنز و سرت  تباب  ار  مرکا  لوسر  لوپ  زا  یغلبم  مالـسا ،  قیاـقد  ماـمت  هب  هاـگآ  سانـش و  نید  هیقف  نآ  ع ،)  ) یلع هک  دـینک  یم  هضحـالم 

تـسا نید  يایلوا  هجوت  دروم  دـح  هچ  ات  ناملـسم  مدرم  هفاخا  باعرا و  هک  دوش  یم  نشور  لمع  نیا  زا  هدومن و  تخادرپ  اـه  هچب  عزج 
. دهد یم  تراسخ  مییوگب  ای  دیامن  یم  تخادرپ  لوپ  یناور ،  تحاران  یحور و  تلاح  نآ  ناربج  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک 

 . یِنَدَشْرَأ ْنَم  ِۀَعَباَتُم  َو  یِنَدَّدَس ،  ْنَم  ِۀَعاَطِل  یِنْقِّفَو  َو  - 26

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
داجس ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  یلاعت  يراب  ترضح  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) فیرـش ياعد  زا  هلمج  ود  نیا 
یماو باوص  یتسرد و  هار  هب  ارم  هک  یـسک  زا  ات  هد  قیفوت  نم  هب  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  لوا  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع 
دیامن یم  تیاده  يراگتـسر  تداعـس و  هب  ارم  هک  یـسک  زا  ات  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  مود  هلمج  رد  منک .  تعاطا  دراد 

 . میامن يوریپ 
: دیوگ یم  بغار  دریگ . رارق  یسررب  ثحب و  دروم  قیفوت ))   )) هملک تسا  مزال  اعد  لوا  هلمج  حرش  رد 

هنکل هوحن  قیفوتلا  رش و  هل  قفتاو  ریخ  نالفل  قفتا  لاقی :  رشلا . ریخلا و  یف  کلذ  لاقی  و  اقافو )) اءازج   )) لاق نیئیشلا :  نیب  هقباطملا  قفولا 
رشلا نود  ریخلاب  فراعتلا  یف  صتخی 

هب دـب  بوخ و  راک  دروم  رد  قفو  لمع ،))  قفو  رب  ییازج   : )) هدومرف فیرـش  نآرق  تسا .  زیچ  ود  نیب  قفاوت  تقباطم و  زا  ترابع  یتقو 
هملک مدرم ،  فرع  رد  یلو  تسا ،  قفو  يانعم  هب  قیفوت  و  دمآ ، شیپ  دب  ای  دمآ  شیپ  بوخ  ینالف  يارب  دـنیوگ : یم  دوش . یم  هدرب  راک 

 . يدب دوش و  یم  قالطا  یبوخ  ریخ و  هب  طقف  قیفوت ))  ))
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: دیوگ یم  نیرحبلا  عمجم 
ریخلا بولطملا  وحن  بابسالا  هیجوت  هللا :  نم  قیفوتلا 

لـصاح دوصقم  هک  دوش  میظنت  يا  هنوگ  هب  بابـسا  لـیاسو و  بوخ ،  رما  کـی  قـقحت  يارب  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  دـنوادخ  زا  قـیفوت 
ار اهنآ  ات  هداد  رارق  ناشدوجو  رد  تیلاعف  راک و  يورین  اهناسنا  يونعم  يداـم و  تاـیح  همادا  یگدـنز و  روما  هرادا  يارب  دـنوادخ  ددرگ .

راک هب  يارب  هک  تسا  نیا  هجوت  نایاش  هتکن  دنروآ . مهارف  ار  شیوخ  يورخا  يویند و  تداعـس  تابجوم  دـنیامن و  لامعا  دوخ  ياج  رد 
يرترب توهـش ،  تذـل و   ، ماقم لام و  بلج  تیلاعف  فدـه  هک  ییاج  رد  تسا ،  مزال  كرحم  هزیگنا و  لاعف  ياـهورین  كرحت  نداـتفا و 

هب ار  دارفا  تسا و  يدـنمورین  كرحم  دوخ  یناویح ،  هزیرغ  دـشاب  ییارگ  تذـل  سفن و  ياوه  عاـنقا  هصـالخ ،  و  ییوج ،  قوفت  یبلط و 
یناحور ياهراک  يدابع و  لامعا  اما  دنروآ . مهارف  ار  ییاورماک  يدونشخ و  تابجوم  دنشوکب و  هزیرغ  ياضرا  رد  ات  دراد  یماو  تیلاعف 

تالیامت و فلاخم  هکلب  تسین ،  زیارغ  لیم  تبغر و  دروم  اهنت  هن  تسا ،  یهلا  ناربمیپ  یلـصا  فدـه  ناـسنا و  يدـبا  تداعـس  هیاـم  هک 
 . تسا یناسفن  ياهشهاوخ 

اوملعاو لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  و  تاوهـشلاب .  تفح  رانلا  نا  هراکملاب و  تفح  هنجلا  نا  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک 
(536  ) هوهش یف  یتای  الا  یش ء  هللا  هیصعم  نم  ام  هرک و  یف  یتای  الا  یش ء  هللا  هعاط  نم  ام  هنا 

تاوهـش يوه و  هب  فوفحم  منهج  یلو  تسا  هدومن  هطاـحا  یناـسفن  تاـهورکم  تعیبط و  تاـمیالمان  ار  تشهب  دومرف : یم  مرکا  لوسر 
زا کـیچیه  و  یلیم ،  یب  تـهارک و  اـب  رگم  دوـش  یمن  ماـجنا  یهلا  ياـهتعاط  زا  کـیچیه  دـینادب ، تـسا :  هدوـمرف  زین  ع )  ) یلع تـسا . 

 . يوهش لیامت  تبغر و  اب  رگم  دبای  یمن  ققحت  ادخ  ياهتیصعم 
ریمـض رد  لمع  تین  نامیا  هار  زا  دـیاب  دـتفا ، راک  هب  یناحور  یلاعت  روظنم  هب  يزیرغ و  ریغ  يراجم  رد  تیلاعف  راـک و  يورین  هکنآ  يارب 
هکنآ يارب  و  ددرگ ، شلاح  لماش  یلاعت  يراب  قیفوت  تسا  مزال  دـنک ، هدایپ  ار  دوخ  سدـقم  تین  دـناوتب  هکنآ  يارب  دـیآ و  دـیدپ  یمدآ 

قبط ار  لمع  دسانـشب و  ار  نید  ماکحا  تسا  مزال  دوش  عقاو  یلاـعت  يراـب  ياـضر  قفو  رب  لـمع ،  دـیامیپب و  ار  حیحـص  هار  شقفوم  تین 
ماـما هناـمیکح  نانخـس  رد  بلطم  نیا  و  تسا ،  هدومیپ  ار  يراگتـسر  هار  وا  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـهد . ماـجنا  یهلا  تنس 

 : تسا هدمآ  ع )  ) قداص
هردـقلاو و هینلا  تعمتجا  اذاف  اعـضوم ، هل  باصا  قفو  نم  لک  هل و ال  قفو  یـش ء  یلع  ردـق  نم  لکال  هیلع و  ردـق  ائیـش  يون  نم  لـک  اـم 

(537  ) هداعسلا تمت  کل  انهف  هباصالا  قیفوتلا و 
، ددرگ قفوم  نآ  هب  دراد  ار  يراک  تردق  سک  ره  هک  تسین  نینچ  دشاب ، رداق  شماجنا  هب  دـنک  تین  ار  يزیچ  سک  ره  هک  تسین  نینچ 

قح تباصا  قیفوت و  تردـق و  تین و  یتقو  سپ  تسا ،  هدومن  تباصا  قح  عضوم  هب  شلمع  دوش  قیفوت  دـجاو  سک  ره  هک  تسین  نینچ 
 . تسا هدیدرگ  بیصن  لماک  تداعس  هتسویپ  مه  هب 

ءاشنم دناوت  یمن  ییاهنتب  لمع  تردق  هکنیا  قیفوت و  تیمها  شزرا و  نایب  يارب  يرگد  ثیدـح  رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
 : تسا هدومرف  نینچ  يدرم  هب  دوش  ریخ  راک 

هوقلا لاق :  كدـنع ؟  هعاطتـسالا  ام  ع )  ) لاقف تفلک ؟  امل  عیطتـسم  انا  سیلا  هللا :  لوسر  نب  ای  لاقف :  مالـسلا  هیلع  ملاعلا  لءاس  ـالجر  نا 
لاق قیفوتلا ؟  ءاطعا  ملف  لاق :  قیفوتلا .  لاق :  هنوعملا ؟  امف  لجرلا :  هل  لاق  هنوعملا .  تیطعا  نا  هوقلا  تیطعا  دق  ع :)  ) هل لاق  لمعلا .  یلع 

(538) الماع نوکیالف  قیفوتلا  یطعی  الو  کنم  يوقا  رفاکلا  نوکیدق  الماع و  تنک  اقفوم  تنک  ول  : 
: داد خـساپ  تسیچ ؟  وت  رظن  رد  تعاطتـسا  دومرف : ماما  معیطتـسم ؟  مفیلاـکت  هب  نم  هک  تسین  نینچ  اـیآ  دومن  لا  ؤس  ع )  ) ماـما زا  يدرم 
: دومرف تسیچ ؟  يرای  دیـسرپ : درم  دـشاب . هدـش  اطع  زین  ترـصن  يرای و  رگا  تسا  هدـش  اطع  وت  هب  لمع  هوق  دومرف : ماما  لـمع .  يورین 
زا لمع  رد  رفاک  یهاگ  هچ  دوب ، یهاوخ  ریخ ، لمع  لماع  يدوب  قفوم  رگا  دومرف : ماما  تسیچ ؟  يارب  قیفوت  ياطعا  دیسرپ : درم  قیفوت . 
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 . تسین ریخ  لمع  لماع  هدشن ،  رادروخرب  قیفوت  زا  نوچ  تسا و  رت  يوق  وت 
بابسا لیاسو و  یلو  دراد ، يدج  هقالع  ندناوخ  سرد  يارب  شدوخ  تسا و  ملع  لیـصحت  طیارـش  دجاو  یعیبط  ياوق  رظن  زا  هک  یـسک 
لیاـسو وا  تیاـنع  اـب  اـت  دـنک  قـیفوت  بلط  دـنوادخ  زا  دراد  قـح  تسین ،  شراـیتخا  رد  ملق  ذـغاک و  باـتک و  ملعم و  لـیبق  زا  لیـصحت 
هدهاجم هار  نآ  رد  درادن و  ندـناوخ  سرد  هب  هقالع  ملع  لیـصحت  يارب  یعیبط  يورین  نتـشاد  اب  هک  یـسک  اما  ددرگ ، هیجوت  شلیـصحت 

 . تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  دیامن  قیفوت  تساوخرد  دنوادخ  زا  رگا  دنک ، یمن 
: دومرف یم  ترضح 

(539  ) هسفنب ءازهتسا  دقف  دهتجی  مل  قیفوتلا و  لءاس  نم  و 
 . تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دیامنن ، ششوک  هدهاجم و  هار  نآ  رد  یلو  دنک ، قیفوت  بلط  دنوادخ  زا  یسک 

هار رد  دشاب و  قح  ترضح  عیطم  هراومه  دراد  هقالع  هک  یهلا ،  ناسنا  نآ  موصعم ،  ماما  نآ  مالـسلاامهیلع ،  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
دنوادـخ هاگـشیپ  زا  تباـث  مزع  يدـج و  هدارا  اـب  تسا ،  زورما  ثـحب  عوـضوم  هـک  اـعد  لوا  هـلمج  رد  درادرب ، مدـق  باوـص  یتـسرد و 

: دنک یم  ضرع  هدومن ،  قیفوت  تساوخرد 
ینددس نم  هعاطل  ینقفو  و 

ریخ لمع  ماجنا  رد  یلاعت  يراب  قیفوت  ضیف  منک .  تعاطا  دناوخ  یم  باوص  یتسرد و  هار  هب  ارم  هک  یـسک  زا  ات  هد  قیفوت  نم  هب  اهلاراب !
درادن هقالع  نآ  هب  تبـسن  تسا و  توافت  یب  ریخ  لمع  ماجنا  هب  نطاب  رد  هک  یـسک  دـشاب ، نآ  ناهاوخ  هک  دوش  یم  یناسک  لاح  لماش 

 . ندومن يرای  يانعم  هب  قیفوت  تسا و  ترصن  كرت  يانعم  هب  نالذخ  تسا .  هدمآ  نالذخ  لباقم  رد  قیفوت 
(540  ) هزیح یف  تناک  بلغ  امهیاف  سفنلا  نابذاجتی  نالذخلا  قیفوتلا و  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

هب دنک و  یم  لیم  نآ  هب  سفن  درک  هبلغ  ود  نیا  زا  کی  ره  دنتـسه ، یمدآ  سفن  بذج  شکاشک  رد  نالذخ  قیفوت و  هدومرف :  ع )  ) یلع
. دبای یم  شیارگ  نآ  يوس 

ادخ يرای  ناهاوخ  میشاب و  هتـشاد  هقالع  ریخ  راک  هب  رگا  تسام ،  ینورد  هتـساوخ  قفو  رب  سکعرب ،  ای  نالذخ ،  تسکـش  قیفوت و  هبلغ 
ماما دوش . یم  زوریپ  نالذخ  هجوت ،  یب  دنوادخ  يرای  هب  تبـسن  میتسه و  هقالع  یب  ریخ  راک  ماجنا  هب  رگا  و  دنک ، یم  هبلغ  قیفوت  میـشاب 

 : تسا هدومرف  نینچ  هداد و  رارق  مه  لباقم  رد  ار  نالذخ  قیفوت و  يرگید  نایب  هب  زین  مالسلا  هیلع  قداص 
یش یف  لخدی  نا  دبعلا  دارا  اذا  و  اقفوم ، هب  دبعلا  یمـس  لجوزع و  هللا  رمال  اقفو  هلعف  ناک  هعاطلا  نم  هب  لجوزع  هللا  هرما  ام  دبعلا  لعف  اذا 
یلخ یتم  هرکذ و  یلاعت  هللا  قیفوتب  اهل  هکرت  ناک  اهکرتف  هیـصعملا  کلت  نیب  هنیب و  یلاعت  كرابت و  هللا  لاحف  لـجوزع  هللا  یـصاعم  نم  ء 

 ( 541  ) هقفوی ملو  هرصنی  ملو  هلذخ  دقف  اهبکتری  یتح  اهنیب  هنیب و  لحی  ملف  هیصعملا  کلت  نیب  هنیب و 
. دوش یم  هدناوخ  قفوم  هدنب  وا  دیامن ، یم  هفیظو  ماجنا  شسدقم  تاذ  روتسد  قفو  رب  دنک و  یم  تعاطا  ار  یهلا  رما  ادخ  هدنب  هک  یعقوم 

نیا دیوگ ، یم  كرت  ار  هانگ  نآ ،  رثا  رب  ددرگ و  یم  لیاح  تیـصعم  وا و  نیب  دنوادخ  دوش ، یتیـصعم  بکترم  هک  دـنک  یم  هدارا  یتقو 
شدوخ لاـح  هب  ار  وا  دوشن و  هلـصاف  راـکهانگ  هاـنگ و  نیب  دـنوادخ  ناـمز  ره  تسا و  هدـش  ماـجنا  یلاـعت  يراـب  قیفوت  هب  ندومن  كرت 

 . تسا هتخاسن  رادروخرب  شقیفوت  ترصن و  زا  هدومن و  لوذخم  ار  هدنب  نآ  دنوادخ  ددرگ ، تیصعم  بکترم  دراذگاو و 
دوخ عقوم  رد  اهنآ  زا  رگا  تسام و  دوخ  رایتخا  رد  لیاسو  نآ  زا  یـضعب  تسا و  ددـعتم  ریخ  لـمع  ماـجنا  يارب  قیفوت  بابـسا  لـیاسو و 
لالخ رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  دوخ  ناوریپ  ییاـمنهار  يارب  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا  میا .  هدومن  کـمک  نتـشیوخ  قیفوت  هب  مییاـمن  هدافتـسا 

: دوش یم  رکذ  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یتمسق  هک  دنا  هتخاس  ناشنرطاخ  تایاور 
(542  ) هبرجتلا ظفح  قیفوتلا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا هبرجت  طبض  یمدآ  قیفوت  رد  رثوم  روما  هلمج  زا  هدومرف :  ع )  ) یلع
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دیاب هک  دسر  یم  شرکف  هب  تسا .  تسدیهت  یگدنز  رد  وا  هک  دناد  یم  دنک و  یم  رذـگ  یمرتحم  صخـش  لزنم  ولج  زا  يراکوکین  درم 
: دـیوگ یم  دوخ  اب  ناهگان  دور . یم  وا  فرط  هب  یمدـق  هس  ود  دراد ، لوپ  مزال  ردـق  هب  لـغب  فیک  رد  عقوم  ناـمه  درک . کـمک  يو  هب 
هب منک .  یم  کـمک  نمـض  رد  مینک و  یم  تبحـص  مه  اـب  يردـق  منک ،  یم  تاـقالم  ار  وا  میآ ،  یم  رتدوز  ادرف  تسیچ ؟  يارب  هـلجع 

تسا ربخ  هچ  دمهفب  هک  دوش  یم  کیدزن  دنا . هدمآ  درگ  يا  هطقن  رد  هک  دنک  یم  دروخرب  یعمج  اب  هار  نیب  دور . یم  دوخ  لزنم  فرط 
بیج تسا ،  نانآ  عمجت  تلع  يوجتـسج  رد  و  تسا .  مدرم  هب  شهجوت  ماـمت  راـکوکین  درم  هک  یلاـح  رد  دـنا : هدـش  عمج  مدرم  ارچ  و 
عقوـم رد  حبـص  دـنارذگ . یم  ار  بش  دور ، یم  لزنم  هب  دوـش . یمن  هجوـتم  وا  دـنز و  یم  ار  فـیک  دـنک و  یم  هدافتـسا  تـصرف  زا  يرب 
شبیج زا  دوب  تعیمج  نیب  هک  یعقوم  رـصع  زورید  هک  دیآ  یم  شدای  دـنک  یم  رکف  تسین ،  شفیک  هک  دوش  یم  هجوتم  سابل  ندیـشوپ 

سوسفا و یلو  ما ،  هدومنن  کمک  متفرن و  مرتحم  صخـش  نآ  لزنم  هب  زورید  نم  ارچ  دیوگ : یم  دوخ  اب  دوش ، یم  رثءاتم  دـنا ، هدروآرد 
فیرش نآرق  روتسد  هب  سپ  نیا  زا  دریگب  میمـصت  درپسب و  نهذ  هب  ار  زومآ  هبرجت  هعقاو  نیا  راکوکین  صخـش  رگا  تسا .  رثا  یب  شرثات 

 : تسا هدومرف  هک 
تاریخلا اوقبتسا  و 

. ددرگ یم  قفوم  نآ  ماجنا  هب  دیامن و  یم  مادقا  اروف  دوش  هجاوم  يریخ  اب  اج  ره  دیریگ ، یشیپ  ریخ  ياهراک  رد 
(543  ) هریحلا دنع  فوقولا  قیفوتلا  نم  مالسلا :  هیلع  هنع  و 

. دنک فقوت  تریح  عقاوم  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  اهقیفوت  هلمج  زا  تسا :  هدومرف  زین  و 
يرما اـب  ناـسنا  یهاـگ  دـیامن و  یم  مادـقا  نآ  ققحت  يارب  قح ،  قفو  رب  تسا و  بوخ  اـعطق  هک  دوش  یم  هجاوم  يرما  اـب  ناـسنا  یهاـگ 
ریحتم شا  هرابرد  هک  دوش  هجاوم  يزیچ  اب  رگا  اـما  دـنک ، یم  ضارعا  نآ  زا  تسا ،  قح  فـالخرب  تسرداـن و  اـعطق  هک  دوش  یم  هجاوم 

 ، لوهجم رما  نآ  رد  یفرط  زا  دروم  نآ  رد  فقوت  اریز  دیامنن ، یمادقا  دنک و  فقوت  اجنآ  رد  دـیاب  دـب ، ای  تسا  بوخ  دـناد  یمن  تسا ، 
 . تسا هدشن  عقاو  یلطاب  رد  هتسنادان  ددرگ  حضاو  شندوب  قح  فالخ  رگا  رگید  فرط  زا  تسا و  هدادن  رده  هب  ار  دوخ  يورین 

 : تسا هدمآ  یفلتخم  ياهریبعت  اب  تایاور  لالخ  رد  بلطم  نیا  تسا و  یمدآ  تیقفوم  لماوع  هلمج  زا  هاوخریخ  اناد و  قیفر 
(544  ) کنید یف  کل  مهحصنا  کسفن و  حالص  یلع  کل  مهنوعا  کیلع  سانلا  قفشا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

هاوخریخ وت  نید  هب  سک  ره  زا  شیب  دـشوکب و  تسفن  حالـصا  رد  نارگد  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  وـت  هب  تبـسن  مدرم  نیرتدـنم  هقـالع 
. دشاب

یپ زا  رگا  ددـنب و  راک  هب  ار  اهنآ  المع  دـهد و  ارف  شوگ  وا  هناهاوخریخ  تارکذـت  هب  یمدآ  هک  تسا  قیفوت  هیاـم  یناـمز  نینچنیا  یقیفر 
. ددرگ یمن  لیان  تداعس  قیفوت و  هب  دهدن ، رارق  هجوت  انتعا و  دروم  ار  دنمشزرا  تسود  نآ  حیاصن  دورب و  اه  یتشز 

(545  ) حیصنلا لوق  نع  ضرعا  حیبقلا و  نسحتسا  نم  قفوی  مل  لاق :  مالسلا  هیلع  نع 
. دیامن ضارعا  دوخ  حصان  هاوخریخ و  تسود  هتفگ  زا  درمشب و  وکین  ار  اه  يدب  هک  یسک  دوش  یمن  قفوم  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع

هک نامیا  اب  اناد و  ناتـسود  هناهاوخریخ  حیاصن  نتـسب  راک  هب  هک  دیدرگ  نشور  انمـض  دـش و  حـضاو  قیفوت  ینعم  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
قالخالا مراکم   )) ياعد زا  تمسق  نیا  لوا  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما  هک  دراد  شزرا  ردقنآ  دنناوخ  یم  باوص  حالص و  هار  هب  ار  یمدآ 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  (( 
یند دس  نم  هعاطل  ینقفو  و 

 . میامن تعاطا  دناوخ  یم  میقتسم  طارص  باوص و  هار  هب  ارم  هک  یسک  زا  ات  هد  قیفوت  نم  هب  اهلاراب 
هاگـشیپ هب  ع )  ) داجـس ترـضح  تسا ،  زورما  ینارنخـس  مود  تمـسق  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ 
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یندشرا نم  هعباتم  و 
 . منک يوریپ  دیامن  یم  تیاده  يراگتسر  تداعس و  هار  هب  ارم  هک  یسک  زا  ات  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب 

وا هچ  تسا ،  یهلا  سدقا  تاذ  هتسیاش  لوا  هجرد  رد  راک  نیا  سدقم و  فیرش و  رایسب  تسا  یلمع  حالص  ریخ و  هار  هب  ندومن  تیاده 
هار تسا ،  زجع  لخب و  زا  هزنم  نوچ  ییامنهار  تهج  زا  دناد و  یم  تسا  هدـیرفآ  دوخ  هک  ار  تادوجوم  مامت  یعقاو  حالـص  ملع  رظن  زا 

. دیامن یم  هئارا  يو  هب  دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  ار  يدوجوم  ره  حالص 
 : تسا هدومرف  ناسنا  تیاده  هب  عجار  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  ناسنا :  تیاده 

(546) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا 
دنک يوریپ  نآ  زا  دشاب و  ام  تیاده  تمعن  رازگرکش  هکنیا  رد  تسا  دازآ  وا  میا ،  هدومن  هئارا  يو  هب  ار  ناسنا  تداعـس  حالـص و  هار  ام 

. دیامن ضارعا  نآ  زا  دشاب و  ام  تیاده  تمعن  هدننک  نارفک  ای 
؟  تسیک رفن  ود  امش  يادخ  یسوم !  يا  دیسرپ : دندمآ  نوعرف  توعد  يارب  نوراه  یسوم و  هک  یعقوم  یتسه :  لماوع  مامت  تیاده 

(547  ) يده مث  هقلخ  یش ء  لک  یطعا  يذلا  انبر  لاق : 
هدوب ناشتقلخ  همزال  هچنآ  مامت  هب  ار  دوخ  ياه  هدـیرفآ  یتسه  ناـهج  عومجم  رد  هک  تسا  یـسک  اـم  يادـخ  تفگ :  خـساپ  رد  یـسوم 

 . تسا هدومرف  تیاده  ناشلامک  حالص و  هار  هب  ار  اهنآ  همه  سپس  هتخاس و  زهجم 
. دنا مدرم  يداه  راگدرورپ ، ییامنهار  اب  زین  یهلا  ناربمیپ 

(548  ) قحلا نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه 
 . تسا هدومرف  ثوعبم  قح  نید  هئارا  مدرم و  تیاده  روظنم  هب  ار  دوخ  ربمیپ  هک  تسا  دنوادخ  نیا 

 : تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیاده  هرابرد  ع )  ) یلع
(549  ) ننسلا يدها  اهناف  هتنسب  اونتسا  يدهلا و  لضفا  هناف  مکیبن  يدهب  اودتقا  و 

 . تسا رتلماک  ننس  مامت  زا  تیاده  رد  هک  دیشاب  وا  تنس  وریپ  تسا و  تیاده  نیرترب  نآ  هک  دییامن  ادتقا  ناتربمیپ  تیاده  هب 
. دنیامن یم  هئارا  نانآ  هب  ار  حالص  هار  دنا و  مدرم  يداه  دوخ  رصع  رد  کی  ره  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

لکل رذـنملا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف :  داه )) موق  لکل  رذـنم و  تنا  امنا   : )) لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
(550  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  یبن  هب  ءاجام  یلا  مهیدهی  داهانم  نامز 

 . تسا ییامنهار  يداه و  ار  یموق  ره  یمدرم و  هدنهدرایشه  وت  ربمیپ ! يا  تسا :  هدومرف  فیرش  نآرق 
ار مدرم  هک  تسا  ییامنهار  تیب  لها  ام  زا  نامز  ره  رد  تسا و  هدننکراذنا  یمارگ  لوسر  تسا :  هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما 

. دیامن یم  تیاده  تسا  هدروآ  مرکا  لوسر  هچنآ  هب 
(551) ءاملظلا یف  متیدتها  انب  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دیدش تیاده  دیتخانش و  ار  حالص  هار  ام  هلیسو  هب  اهتملظ  اه و  یگریت  رد 
هدیسر مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و  يراگتـسر  حالـص و  هار  هب  مدرم  تیاده  رد  رثوم  لماوع  زا  زین  لقع 

مکح نب  ماشه  نآ  بطاخم  هک  یلـصفم  ثیدح  نمـض  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دوش . یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  هک 
 : تسا هدرب  مان  راگدرورپ  يرهاظ  ججح  رانک  رد  نآ  زا  هدناوخ و  دنوادخ  ینطاب  تجح  ار  لقع  تسا ، 

(552  ) لوقعلاف هنطابلا  اما  و  همئالا ،  ءایبنالا و  لسرلاف و  هرهاظلا  اماف  هنطاب  هجح  هرهاظ و  هجح  نیتجح :  سانلا  یلع  نا هللا  ماشه !  ای 
ناماما ایبنا و  ناربمیپ و  راکـشآ ، تجح  اما  ناهن .  تجح  رگید  نآ  راکـشآ و  تجح  یکی  تسا :  تجح  ود  مدرم  نیب  رد  دنوادخ  يارب 

 . تسا مدرم  ياهلقع  ناهن  تجح  اما  دنتسه و 
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. دهد زیمت  یهارمگ  زا  ار  تیاده  داسف و  زا  ار  حالص  هار  دناوت  یم  نیب و  نشور  تسا  ییامنهار  نازورف و  تسا  یغارچ  لقع 
(553  ) كدشر نم  کیغ  لبس  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دنک یم  نشور  تتیاده  ياههار  زا  ار  تیهارمگ  ياههار  هک  تلقع ،  زا  ارت  تسا  یفاک  هدومرف :  ع )  ) یلع
سپس دهد  زیمت  ار  راک  نآ  رش  ریخ و  لقع  تیاده  اب  دنک و  هدافتـسا  درخ  يورین  زا  دیاب  دنزب  تسد  يراک  هب  هکنآ  زا  شیپ  لقاع  ناسنا 

هیـصوت شیوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  یمارگ  ياوشیپ  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  اهناسنا  ییامنهار  رد  لقع  شقن  دـیامن . يراددوخ  ای  دـنک  مادـقا 
. دیامن تیاده  حالص  ریخ و  هب  ار  امش  دیوگب و  ار  دب  کین و  دروم ، ره  رد  ات  دیهاوخب  دوخ  لقع  زا  هک  هدومرف 

(554) اومدنتف هوصعت  الو  اودشرت  لقعلا  اودشرتسا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دش دیهاوخ  نامیشپ  ماجنارس  هک  دینکن  یچیپرس  شروتسد  زا  دیامن و  ناتداشرا  ات  دیهاوخب  لقع  زا  تسا :  هدومرف  مرکا  ربمغیپ 

كرد يورین  رب  القع  اب  روش  هلیـسو  هب  دـینک و  هدافتـسا  زین  نارگد  لقع  زا  تسا  مزـال  هک  یعقاوم  رد  دوخ  لـقع  زا  هدافتـسا  تازاوم  هب 
 . تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  زین  بلطم  نیا  و  دیازفیب ، دوخ 

(555  ) لوقعلا راوناب  ءاضتسا  لوقعلا  يوذ  رواش  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا هدومن  نشور  ار  نتشیوخ  اهلقع  رون  زا  دنک  روش  نادنمدرخ  اب  هک  یسک  هدومرف :  ع )  ) یلع

زا هدافتـسا  دروم  رد  دنهاوخب  ییامنهار  دوخ  لقع  زا  تسا  هدومن  هیـصوت  مدرم  هب  هک  یترابع  نامه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
 . تسا هدرب  راک  هب  ار  ترابع  زین  لقاع  دارفا  لقع 

(556) اومدنتف هوصعت  الو  اودشرت  لقاعلا  اودشرتسا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
هجاوم تمادن  اب  هک  دینکن  فلخت  وا  ییامنهار  زا  دیبای و  تسد  تیادـه  دـشر و  هب  ات  دـیهاوخب  ییامنهار  لقاع  زا  هدومرف :  مرکا  لوسر 

. دش دیهاوخ 
زورما ینارنخـس  رد  هک  تسا  قالخالا ))  مراکم   )) ياـعد زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  ياوتحم  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما  تفرگ .  رارق  ثحب  دروم 
یندشرا نم  هعباتمو 

. دیامن یم  مداشرا  حالص  ریخ و  هب  هک  منک  يوریپ  یسک  زا  ات  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب !
 ، تسا ینید  سرد  دـنراد  نامیا  داعم  ادـبم و  هب  هک  یناـسک  يارب  قـالخالا ))  مراـکم   )) فیرـش ياـعد  تـالمج  نیماـضم و  زا  یـضعب 
ار نتشیوخ  دنهاوخ  یم  دنا و  لئاق  یهلا  شزرا  ریمض  یکاپ  اوقت و  يارب  دنرمش ، یم  مهم  یتسرپاتکی  دیحوت و  نءاش  رد  ار  تین  صولخ 
زا مدرم  مامت  يارب  اعد  نیا  نیماضم  زا  يا  هراپ  اما  دـنیآ ، لیان  يدـبا  تداعـس  يونعم و  یلاعت  هب  دـنزاسب و  ع )  ) داجـس ماما  روتـسد  قبط 
ریخ يامنهار  تسا و  داشرا  تیناسنا و  سرد  دنا  شخب  نانیمطا  بوخ و  یگدنز  ناهاوخ  هک  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  يدام ،  یهلا و 

دوـخ يارب  یهلا  هاگـشیپ  زا  هدوـمرف و  ع )  ) داجـس ماـما  هـک  ار  یبلاـطم  دـننک و  هدافتـسا  اهروتـسد  نآ  زا  دـنناوت  یم  هـمه  تحلـصم ،  و 
يارب دراد و  ینالقع  یناسنا و  هبنج  هک  ینیماضم  هلمج  زا  دنوش . دنم  هرهب  نآ  جـیاتن  زا  دـندنب و  راک  هب  زین  نانآ  تسا  هدرک  تساوخرد 

رارق ینارنخـس  عوضوم  زورما  هک  تسا  قـالخالا ))  مراـکم   )) ياـعد زا  هعطق  نیا  هلمج  ود  تسا ،  شخبرمث  دـیفم و  ناـهج  مدرم  ماـمت 
ناشحالص ریخ و  هب  یعقاوم  رد  لقاع  دارفا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب  اناد  هدیمهف و  صاخـشا  يارب  خیرات  لوط  رد  نامگ  یب  تفرگ . 

رطخ و زا  دـنا و  هتـسب  راک  هب  المع  هدرب و  یپ  نآ  تحـص  هب  تقد  هعلاطم و  زا  سپ  نانآ  دـنا و  هدومن  ییاه  ییاـمنهار  هتفگ و  یناـنخس 
رد دوش . یم  رکذ  دروم  کی  دـهاش  روط  هب  اجنیا  رد  و  دـنا ، هدـنام  نوصم  دوش  ناـشریگنماد  دوب  نکمم  نآ  اـب  تفلاـخم  رد  هک  یناـیز 

عمج هب  هاش  دندوب . وا  روشک  تیعمج  يدایز  مدرم  درک و  یم  تموکح  يدابآ  عیـسو و  هقطنم  رد  ردـتقم ، يوق و  دوب  یهاش  ناتـسودنه 
يریزو دیـشوک . یم  نآ  دایدزا  رد  هراومه  دوب و  هدروآ  درگ  دوخ  نیازخ  رد  يدایز  لاوما  تشاد ،  دیدش  هقالع  تورث  نتخودنا  لام و 
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فالخ تسردان و  ار  وا  شور  دومن ، یم  رطخ  ساسحا  هدـنیآ  يارب  دوب و  رثءاتم  یـضاران و  هاش  لمع  زا  وا  لقاع ،  نادراک و  هک  تشاد 
تکلمم و ضئاقن  عفر  يارب  مدرم و  هافر  هار  رد  دروایب و  نوریب  نیازخ  زا  ار  دوخ  لاوما  هاـش  هک  دوب  هتفگ  ررکم  تسناد ،  یم  تحلـصم 

هتفگ زا  هاش  تخودنا .  رایـسب  لام  ناوت  یم  درم  زا  یلو  تخاس  درم  ناوت  یمن  لام  زا  تفگ :  یم  دریگ ، راک  هب  شترا  تیوقت  روظنم  هب 
هتفگ هب  ندیـشخب  ققحت  هاش و  ندرک  عناق  يارب  ریزو  هک  اهزور  زا  یکی  دروآ . یمن  نابز  هب  اما  دوب  هدش  رطاخ  هدیجنر  ریزو  ررکم  ياه 
درگ يدایز  سگم  هک  دیشکن  یلوط  دندراذگ . نیمز  هب  ریزو  دزن  دندروآ و  یلسع  فرظ  داد  روتسد  هاش  دومن ، رایسب  رارـصا  دوخ  ياه 

. دش عمج  نیبگنا 
دننامه دقن  لوپ  رز و  دنامهفب  نم  هب  هک  دوب  نیا  هاش  دوصقم  تفگ :  تساوخ و  یصخرم  هزاجا  سپس  دومن ، هدهاشم  ار  هرظنم  نآ  ریزو 

. دنرب یم  موجه  لسع  فرط  هب  ناسگم  هک  روطنامه  دنوش  یم  عمج  نآ  هضرع  اب  مدرم  تسا ،  لسع 
اب درادرب و  ار  یلـسع  فرظ  تفگ  شمداخ  هب  ریزو  تفرگارف .  ار  اج  همه  یکیرات  دمآ و  بش  ات  دنام  رظتنم  تفر ،  هاش  روضح  زا  ریزو 

دوخ مدختـسم  هب  دش و  دراو  ریزو  داد ، هزاجا  هاش  دهاوخ . یم  روضح  هزاجا  دراد و  یمهم  راک  داد  مایپ  دمآ و  رابرد  هب  ریزو  دـیایب . نآ 
هب ریزو  هاگنآ  دـماین . یـسگم  کیرات  دوب و  بش  نوچ  یلو  تشاذـگ  ار  لسع  فرظ  دراذـگب . نیمز  هب  شلباقم  ار  لـسع  فرظ  تفگ : 

، دنوش یم  عمج  نیبگنا  درگ  زور  هک  ناسگم  دننام  یهدب ،  نانآ  هب  ار  رز  عقومب  هک  دنوش  یم  عمج  یتقو  رز  هضرع  اب  مدرم  تفگ :  هاش 
لمع ریثات  تحت  تخـس  هاش  دیآ . یمن  نیبگنا  فرط  هب  بش  رد  سگم  هک  روطنامه  دنک ، یمن  انتعا  رز  هب  یـسک  درذگب  تقو  نوچ  اما 

ار لاوما  دوشگ ، ار  نیازخ  ياهرد  سپس  داد . هزیاج  يو  هب  هوالعب  درک و  شدیجمت  دومن و  نیسحت  ار  وا  تفرگ ،  رارق  يو  هتفگ  ریزو و 
رد و  دومن ، نایـشترا  یگدنز  رتهب  هچ  ره  نیمءات  شترا و  تیوقت  و  مدرم ،  هافر  شیاسآ و  روشک ، يدابآ  نارمع و  فرـص  دروآ ، نوریب 

. دیدرگ رادروخرب  يدایز  تیبوبحم  تزع و  زا  هاش  هجیتن 
نآ المع  و  درکن ، تجاجل  داد ، ارف  شوگ  دوخ  لقاع  ریزو  تیادـه  داشرا و  هب  هاش  هک  دـش  بیـصن  تهج  نآ  زا  تیقفوم  يزوریپ و  نیا 
رثا رب  هک  دیـشک  یمن  یلوط  دومن  یم  يرادـهاگن  نیازخ  رد  نانچمه  ار  لاوما  دز و  یم  زابرـس  ریزو  ییامنهار  زا  رگا  تسب .  راـک  هب  ار 
یم دـیدپ  ار  يراب  تمادـن  ضراوع  دادـیور  نیا  ارهق  دـندش و  یم  یلام  هقیـضم  راتفرگ  مدرم  یناریو و  راچد  تکلمم  نوزوماـن  داـصتقا 

: داتفا روکذم  هک  تسا  مرکا  لوسر  فیرش  ثیدح  قیداصم  زا  دوخ  لمع  نیا  دروآ و 
اومدنتف هوصعت  اودشرت و ال  لقاعلاو  دشرتسا 

. دش دیهاوخ  نامیشپ  هک  دیامنن  یچیپرس  شروتسد  زا  دیوش و  تیاده  ات  دیهاوخب  داشرا  ییامنهار و  لقاع ،  زا 
هب نتفای  تسد  يارب  مهم و  سب  تسا  يرما  هاوخریخ  لقاع و  دارفا  تیادـه  داشرا و  زا  يوریپ  هک  دوش  هداد  رکذـت  هتکن  نیا  تسا  عقومب 
هب ار  ام  هک  میهاوخب  گرزب  راگدرورپ  زا  میریگب و  سرد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  ترـضح  ياـعد  زا  دـیاب  سدـقم  فدـه  نیا 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  اعد  زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما  درادب . دیوم  قفوم و  لقاع  ناهاوخریخ  زا  يوریپ 
یندشرا نم  هعباتم  و 

 . منک يوریپ  دیامن  یم  داشرا  حالص  ریخ و  هار  هب  ارم  هک  یسک  زا  هک  رادب  مقفوم  اهلاراب !
یم لیان  تداعـس  هب  دـنک و  یم  يوریپ  لقاع  ناهاوخریخ  تیادـه  داشرا و  زا  یناسآ  هب  یمدآ  دوش  لاح  لـماش  رگا  یلاـعت  يراـب  قیفوت 

ار دوخ  لقع  هکنانآ  دنشاب ، درخ  يدازآ  يرکف و  ياوقت  ياراد  هک  دنوش  یم  عفتنم  یناسک  یهلا  قیفوت  زا  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  ددرگ .
یمن دنتـسین و  یهلا  قیفوت  قیال  دـنا ، هدومن  تراسا  لـماوع  رگید  و  یهاوخدوخ ،  یتسرپ و  يوه  دـیلقت ، بصعت و  داـنع ، جاـجل و  ریـسا 

 : تسا اهناسنا  تیاده  باتک  فیرش  نآرق  دنیامن . هدافتسا  دیاب  هک  روطنآ  هاوخریخ  لقاع و  داشرا  زا  دنناوت 
(557  ) موقا یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا 

. دیامن یم  تیاده  تداعس  هار  نیرتراوتسا  هب  ار  مدرم  ینامسآ ،  باتک  نیا 
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ناشنرطاخ فیرش  نآرق  يادتبا  رد  دشاب . هنالهاج  فاصوا  زا  هزنم  یقتم و  ناشلقع  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  یناسک  نآرق  تیاده  زا  یلو 
 : هدیدرگ

(558  ) نیقتملل يده 
 . تساوقتاب دارفا  يامنهار  باتک  نیا 

: دنا هدش  یفرعم  نیقتم  هیآ ،  نیا  لیذ 
(559  ) مهسفنا یلع  هفسلا  طیلست  نوقتی  تاقبوملا و  نوقتی  نیذلا 

نینچمه دنیامن و  یم  زیهرپ  تسوا  تمحر  زا  نداتفارود  تیدوبع و  زا  رارف  هک  یلاعت  يراب  ینامرفان  هانگ و  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نیقتم 
. دننامزاب قیاقح  كرد  زا  دوش و  هریچ  ناشلقع  رب  تهافس  ینادان و  هکنیا  زا  دننک  یم  زیهرپ 

ار لقع  یگتخاس  ياهدوبعم  رگید  تب و  شتـسرپ  رد  هک  یناسک  دنتـسه ، دوخ  یناویح  تاینمت  سفن و  ياوه  هدـنب  هک  یناسک  نیارباـنب 
ار دوخ  لقع  دنا و  هرهب  یب  رکف  يدازآ  درخ و  ياوقت  زا  هکنانآ  هصالخ ،  دنیامن و  یم  دیلقت  شیوخ  نادان  ناردـپ  زا  دـننز و  یم  سپاو 

هاوخریخ لـقاع و  دارفا  داـشرا  زا  دـنناوت  یمن  دنتـسین و  یهلا  قیفوت  هتـسیاش  دـنا ، هدوـمن  ینادـنز  جاـجل  بصعت و  یناـملظ و  طـیحم  رد 
ره یپ  زا  هوالعب  ددرگ و  یم  فورصم  تحلـصم  فالخ  هنالهاج و  لامعا  رد  ناشرمع  هیامرـس  زا  یتمـسق  ور  نیا  زا  دندرگ . رادروخرب 

هدوب رایسب  هتشذگ  ناربمغیپ  تثعب  راودا  رد  نادان  دارفا  لیبق  نیا  دنتسه . نآ  تمادن  سوسفا و  راتفرگ  دنوش  یم  بکترم  هک  اوران  یلمع 
یم هرخـسم  داب  هب  ار  ناشداشرا  دـنتفگ و  یم  خـساپ  دـننام  نایذـه  هناهیفـس و  نانخـس  اب  ار  ادـخ  ناگداتـسرف  هنالقاع  ياـه  هتفگ  دـنا و 
نآ هنومن  هدمآ ،  دعب ) هب  هیآ 84  زا  دوه ، هروس   ) فیرش نآرق  رد  هک  رصع  نآ  مدرم  ياهخساپ  ربمغیپ و  بیعش  هنامیکح  میلاعت  دنتفرگ .

. دنیامرف هعجارم  ریسفت  بتک  هب  دنناوت  یم  اهخساپ  میلاعت و  نآ  زا  یهاگآ  يارب  مرتحم  ناگدنونش  تساهوگتفگ و 

ِحْصُّنلاِب یِنَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَأِل  یِنْدِّدَس  َو  ِهِلآ ، َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  - 27

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
زا سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  یلاعت  يراب  تساوخ  هب  قالخالا ))  مراکم   )) فیرـش ياعد  زا  هلمج  نیا 
نم هب  هداد و  مبیرف  هک  یـسک  اب  اـت  نک  دـییءات  باوص  هار  هب  ارم  اـهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  شلآ  دـمحم و  رب  دورد 

 . میامن هلباقم  یهاوخریخ  فطل و  اب  تسا  هدومن  تنایخ 
تسا شغ ))   )) هملک یکی  دوش : نشور  ع )   ) داجس ماما  مالک  يانعم  ات  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دیاب  هک  تسا  هملک  ود  ترابع  نیا  رد 
تغل رد  حـصن  شغ و  بوشم .  ریغ  صلاخ و  ياـنعم  هب  حـصن  تسا و  بوشم  صلاـخان و  ياـنعم  هب  شغ  حـصن .))   )) هملک رگید  نآ  و 

: دنراد يددعتم  یناعم  برع 
هناخ هعدخ و  هحلصملا ،  ریغ  هل  نیز  هرمضا ،  ام  فالخ  هل  رهظا  هشغ 

هولج ابیز  ندومن و  تنیز  يانعم  هب  شغ  تسا ،  هدومن  ناهنپ  هچنآ  فـالخ  تسا  يزیچ  ندومن  رهاـظ  ياـنعم  هب  يرگید  اـب  ندومن  شغ 
 . تسا تنایخ  هعدخ و  يانعم  هب  شغ  دشاب ، یم  تحلصم  فالخ  هک  تسا  يزیچ  نداد 

هیف شغال  بلقلا  یقن  يا  بیجلا  حصان  هریغ ،  لسعلا و  نم  صلاخلا  حصانلا  هدوملا .  هل  صلخا  هدعو ،  هحصن 
صلاخ لسع  تسا ،  صلاخ  ياـنعم  هب  حـصان  تخاـس .  صلاـخ  وا  هراـبرد  ار  دوخ  تدوم  ینعی  دومن ، هظعوم  ینعی  درک  تحیـصن  ار  وا 

 ((. بیجلا حصان   )) دنیوگ یم  دراد  شغ  زا  یلاخ  كاپ و  بلق  هک  یسک  هب  لسع .  ریغ  ای  دشاب 
قالخا میارک  یناسنا و  يایاجـس  زا  هدـمآ  ع )  ) داجـس ماما  مـالک  رد  نآ  زا  دـعب  هک  هلمج  دـنچ  تسا و  زورما  ثحب  دروم  هک  هلمج  نیا 
ناـهانگ لـماش  دراد و  یـصوصخ  يدرف و  هبنج  یناـسنا  گرزب  ياهتـشذگ  قـلخ و  تمارک  ندرب  راـک  هب  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تسا . 
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درف هب  تبـسن  يدرف  رگا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  مالـسا  رد  قـالخا  تمارک  رگید ، تراـبع  هب  دوش ، یمن  یعاـمتجا  ياـهمرج  یمومع و 
یلو دهد ، رفیک  دنک و  بیقعت  ار  وا  دناوت  یم  نوناق  رظن  زا  هدـش  عقاو  متـس  دروم  هک  یـصخش  درک  زواجت  وا  قح  هب  دومن و  متـس  رگید 

تمارک اب  دشخب و  یم  ار  وا  دوش  حالـصا  تسا  نکمم  یـشوپ  مشچ  تشذگ و  رثا  رب  دـشاب و  ضامغا  وفع و  قیال  زواجتم  صخـش  رگا 
نم صخـش  هب  هک  یـسک  اب  ات  رادـب  قفوم  ارم  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  ع )  ) ماـما ثحب ،  دروم  هلمج  نیمه  رد  درذـگ . یم  يو  زا  بوخ 

 . میامن هلباقم  يو  اب  یهاوخریخ  تحیصن و  هار  زا  تسا  هداد  مبیرف  هدومن و  متس 
ماـما ياـعد  دراد و  یـصوصخ  هبنج  هک  تسا  شغ  مادـک  مینادـب  دوش و  نشور  رتشیب  رتـهب و  هچ  ره  ع )  ) ماـما ياـعد  بلطم  هکنآ  يارب 
شغ  )) زا اهنآ  رد  هک  یثیداحا  نیع  تسا  مزال  تسین ،  داجـس  ماما  ياعد  لومـشم  هک  تسا  شغ  مادک  دوش و  یم  نآ  لماش  ع )  ) داجس
مادک دومن و  هلباقم  نآ  اب  یهاوخریخ  فطل و  اب  دوش  یم  هک  تسا  یـشغ  مادک  هب  رظان  ماما  ياعد  مینادـب  ات  دوش  رکذ  هدـش  هدرب  مان  (( 

زا دتسوداد  تالماعم و  درک . یشوپ  مشچ  نآ  زا  زردنا  فطل و  اب  ناوت  یمن  دریگ و  یمن  رب  رد  ار  نآ  داجـس  ماما  ياعد  هک  تسا  یـشغ 
 . تسا هدش  هدرب  راک  هب  اهنآ  هرابرد  شغ ))   )) هملک نید  يایلوا  تایاور  رد  هک  تسا  يروما  هلمج 

نیملـسملل قلخلا  شغا  مهنال  دوهیلا  عم  هماـیقلا  موی  رـشحی  اـنم و  سیلف  عیبوا  ءارـش  یف  املـسم  شغ  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(560)

نایدوهی اب  تمایق  رد  تسین و  ام  زا  دـنک  بلقت  دـیامن و  تنایخ  شورف  اـی  دـیرخ  رد  یناملـسم  اـب  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
. دنا قلخ  نیرتنئاخ  ناناملسم  هب  تبسن  اه  يدوهی  اریز  ددرگ  یم  روشحم 

(561) اشغ نوکی  هنال  عیبلا  هب  دیرا  اذا  ءاملاب  نبللا  بوش  نع  یهن  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
شغ راک  نیا  اریز  دییامنن ، طولخم  بآ  اب  دینک  یم  هضرع  هلماعم  يارب  یتقو  ار  ریش  دومرف : هک  تسا  هدش  ثیدح  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

 . تسا هلماعم  رد 
(562  ) مهشغ نم  نیملسملا  نم  سیل  هنا  تملع  اما  نالفای !  رمتلا : عیبی  لجرل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

تنایخ نانآ  اب  هلماعم  رد  هک  یسک  تسین  ناناملـسم  زا  یناد  یمن  ایآ  ینالف !  دومرف : تخورف  یم  امرخ  هک  يدرم  هب  ص )   ) مرکا لوسر 
. دیامن

زا لیوحت  نیزوت و  عقوم  یلو  دوش  عمج  يرتشم  ات  هدـیچ  بوغرمان  يور  ار  بوغرم  بوخ و  يامرخ  يرادـقم  شورف  اـمرخ  درم  ییوگ 
يارب هویم  يدنب  هتـسب  عقوم  دننک و  یم  لمع  نینچنیا  ناناملـسم  زا  یـضعب  زین  ام  رـصع  رد  هناتخبدب  دـهد . یم  يرتشم  هب  بوغرمان  مسق 
ناهنپ راب  ریز  ار  اهبوغرمان  دـنراذگ و  یم  راب  يور  ار  بوخ  روگنا  هشوخ  دـنچ  ای  بوغرم  بیـس  ای  تاـبکرم  زا  هناد  دـنچ  ندرک  هضرع 

. دنیامن یم  ادج  نیملسم  فص  زا  ار  نتشیوخ  لمع  نیا  اب  یمارگ  لوسر  هدومرف  هب  دننک و  یم 
(563  ) هنیب الا  کلذ  ملع  نمل  لحیالو  هیف  ام  نیب  الا  ائیش  عبیی  دح  لحیال ال  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  ینا 

دـنک و نایب  ار  شـصئاقن  هکنآ  رگم  دـشورفب  ار  يزیچ  يدـحا  يارب  تسین  لـالح  دومرف : هک  مدینـش  یمارگ  لوسر  زا  دـیوگ  یم  يوار 
. دیامن هلماعم  صئاقن  نایب  نودب  تسین  لالح  هدیدرگ ،  فقاو  عاتم  نآ  بویع  هب  هک  یسک  يارب  نینچمه 

. دزاس هاگآ  عاتم  صئاقن  زا  ار  وا  دیوگب و  يرتشم  هب  هلماعم  عقوم  رد  دـیاب  شورف  شرف  تسا ،  هدروخ  دـیب  ای  هدـش  وفر  یـشرف  رگا  الثم 
رد دوش . هلماعم  هناهاگآ  ات  دـیامن  نایب  ار  شرف  بویع  دـیاب  دـشورفب ، يرگد  هب  ار  نآ  ادـعب  دـهاوخب  رگا  هدـش  هاـگآ  رادـیرخ  نینچمه 

تروص هب  هرقن  الطریغ و  تازلف  اب  ییاه  هکس  دندرک و  یم  تنایخ  یناسک  دش  یم  ماجنا  هرقن  الط و  ياه  هکس  اب  تالماعم  هک  هتـشذگ 
ار اهنآ  دنداد  یم  صیخـشت  ار  یبلقت  لوپ  هک  يدارفا  دندرک . یم  هلماعم  دندومن و  یم  طولخم  یعقاو  ياهلوپ  اب  دنتخاس و  یم  جیار  لوپ 

یم بلقت  هب  تسد  هک  یناسک  تسا  نایرج  رد  سانکـسا  هرقن  ـالط و  كوکـسم  ياـجب  هک  مه  هزورما  دـنتخاس . یم  ادـج  یعقاو  لوپ  زا 
. دنهد یم  مدرم  تسد  هب  یعقاو  لوپ  ياج  هب  دنزاس و  یم  ار  یجراخ  ای  یلخاد  ياهسانکسا  دننز و 
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لمع نیا  هک  درخب  زیچ  یگتخاس  لوپ  نآ  اب  درادن  قح  دیمهف  ادعب  دنداد و  یبلقت  سانکسا  وا  هب  لباقم  رد  تخورف و  یسنج  یـسک  رگا 
 . تسا هلماعم  رد  شغ  تنایخ و  ، 

مث نیفـصنب  هعطق  مث  هدیب  ذخاف  رانید  یلا  رظنف  هیدی .  نیب  هبوبـصم  ریناند  اذاف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  دنع  انک  لاق :  رکب  نب  یـسوم  نع 
(564  ) شغ هیف  یئیش  عایبال  یتح  هعولابلا  یف  هقلا  یل :  لاق 

. دوب هتخیر  نیمز  يور  ترضح  لباقم  رانید  دنچ  میدوب .  مالسلاامهیلع  نسحلاابا  ترضح  روضح  رد  دیوگ : یم  رکب  نب  یسوم 
نم هب  سپـس  دومن ، فصن  تشگنا  راشف  اب  تشادرب و  ار  نآ  ترـضح  تسا .  یبلقت  هک  دـش  هجوتم  درک و  رظن  تقد  اـب  اـهنآ  زا  یکی  هب 

. دریگ تروص  تنایخ  شغ و  نآ  رد  هک  دوشن  يا  هلماعم  نآ  اب  ات  زادنیب  بالضاف  هاچ  رد  ربب  ار  نیا  دومرف :
هب دـنک و  یم  تناـیخ  تروشم  رد  هک  تسا  یـسک  هراـبرد  هدـش ،  هدرب  راـک  هب  شغ ))   )) هملک تاـیاور  رد  هک  يدراوـم  زا  رگید  یکی 

. دیامن یم  هئارا  ار  تحلصم  فالخ  هار  هدننک  تروشم 
(565  ) هنم تئرب  دقف  هروشم  یف  نیملسملا  شغ  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . مرازیب يرب و  وا  زا  نم  دنک  تنایخ  نانآ  هب  دیامن و  تروشم  رد  شغ  ناناملسم  اب  هک  یسک  تسا :  هدومرف  ع )  ) یلع
رد ار  تسردان  شور  نیا  یـسک  رگا  ترطف و  فالخ  ینادـجو و  ریغ  تسا  یلمع  ییوگغورد  تسا و  نتفگ  غورد  تروشم  رد  تناـیخ 

. دنام یم  زاب  یشیدنا  لام  ینیب و  عقاو  زا  دوش و  یم  راچد  يرکف  فارحنا  هب  اجیردت  دریگ  شیپ 
(566  ) هریبدت بلس  هریشتسم  شغ  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دوش یم  بلس  يو  زا  یشیدنا  لام  ریبدت و  دیامن  تنایخ  شغ و  دوخ  هدننک  تروشم  اب  هک  یسک  هدومرف :  ع )  ) یلع
تخانـش يارب  دراد . رایـسب  هقالع  تسوا  تحلـصم  فالخ  هک  يراک  ماجنا  هب  ناسنا  یهاگ  هک  دوش  هداد  رکذـت  اـجنیا  رد  تسا  عقوم  هب 

دیامن و مادقا  رتدوز  هچ  ره  ات  دـهدب  قفاوم  رظن  وا  هک  دراد  لیم  نطاب  رد  یلو  دـنک  یم  روش  یهاوخریخ  لقاع و  ناسنا  اب  داسف  حالص و 
تحلـصم دـیوگ : یم  یلدـکاپ  صولخ و  لامک  يور  زا  لقاع  هاوخریخ و  ناسنا  نآ  یلو  دـناشوپب ، ققحت  هماج  شیوخ  ینورد  لیامت  هب 

تداعـس دزاسب و  یخلت  نآ  اب  دیاب  یلو  دیآ ، یم  راوگان  خلت و  هدـننک  تروشم  هقئاذ  رد  تحلـصم  قفو  رب  حیرـص و  خـساپ  نیا  تسین . 
. دهدن تسد  زا  ار  دوخ 

(567  ) شغلا هوالح  نم  عفنا  حصنلا  هرارم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا تنایخ  شغ و  ینیریش  زا  رتعفان  حالص  ریخ و  يراوگان  هدومرف :  ع )  ) یلع

اهدتسوداد و تالماعم و  رد  حصن ))   )) هملک و  شغ ))   )) هملک یمالـسا ،  تایاور  رد  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
ینارنخـس عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  نیا  رد  (ع ) داجـس ماما  تسا .  هدـش  هدرب  راک  هب  ررکم  اهتروشم  رد  نینچمه 

هاگـشیپ رد  ع )  ) ماما دـیامرف : یم  لامعا  نینچنیا  يدراوم  رد  ار  قلخ  تمارک  دراد و  رظن  لـیبق  نیا  زا  ییاهحـصن  اهـشغ و  هب  تسا  زورما 
: دنک یم  ضرع  ادخ 

حصنلاب ینشغ  نم  ضراعا  نال  ینددس  و 
 . مییامن هلباقم  یهاوخریخ  حصن و  اب  تسا  هدومن  تنایخ  شغ و  نم  هب  هداد و  مبیرف  هک  یسک  اب  ات  نک  دییءات  باوص  هار  هب  ارم  اهلاراب !
رد شغ  هدادن و  حیـضوت  ار  اهنآ  هدنـشورف  یلو  هتـشاد ،  دوجو  یبویع  صئاقن و  نآ  رد  هک  تسا  هدیرخ  یـسنج  یـسک  زا  ماما  رگا  الثم 

دنک و هعجارم  هدنـشورف  هب  دناوت  یم  دیامن ، خسف  ار  هلماعم  دنادرگرب و  ار  عاتم  بیع  رایخ  ناونع  هب  دـناوت  یم  ماما  تسا ،  هدومن  هلماعم 
تـسا هدومن  تنایخ  هلماعم  رد  هتفگن و  ار  عاتم  بویع  هکنیا  زا  دـنزب و  دایرف  شرـس  هب  دورب ، وا  دزن  دـناوت  یم  دریگب ، ار  تواـفتلا  هب  اـم 

دزن ییور  هداـشگ  اـب  قلخ  تمارک  يراوـگرزب و  يور  زا  هکلب  دـنک ، یمن  هدافتـسا  دوـخ  ینوناـق  قوـقح  زا  ماـما  یلو  دـیامن ، شخیبوـت 
 . میامن هلباقم  یهاوخریخ  صولخ و  لامک  رد  دور و  یم  هدنشورف 
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رد شغ  هدادن و  حیـضوت  ار  اهنآ  هدنـشورف  یلو  هتـشاد ،  دوجو  یبویع  صئاقن و  نآ  رد  هک  تسا  هدیرخ  یـسنج  یـسک  زا  ماما  رگا  الثم 
دنک و هعجارم  هدنـشورف  هب  دناوت  یم  دیامن ، خسف  ار  هلماعم  دنادرگرب و  ار  عاتم  بیع  رایخ  ناونع  هب  دـناوت  یم  ماما  تسا ،  هدومن  هلماعم 

تـسا هدومن  تنایخ  هلماعم  رد  هتفگن و  ار  عاتم  بویع  هکنیا  زا  دـنزب و  داـیرف  شرـس  هب  دورب ، وا  دزن  دـناوت  یم  دریگب ، ار  تواـفتلا  هباـم 
دزن ییور  هداـشگ  اـب  قلخ  تمارک  يراوـگرزب و  يور  زا  هکلب  دـنک ، یمن  هدافتـسا  دوـخ  ینوناـق  قوـقح  زا  ماـما  یلو  دـیامن ، شخیبوـت 

، زیهرپب تنایخ  شغ و  زا  تالماعم  رد  دـیوگ : یم  يو  هب  دـنک و  یم  هظعوم  ار  وا  یهاوخریخ  صولخ و  لاـمک  رد  دور و  یم  هدنـشورف 
. زاسن هدنمرش  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  نتشیوخ  نکم و  هدولآ  ار  تیناسنا  نماد 

. دیامن یم  شتیاده  تداعس  حالص و  هار  هب  دراد و  یم  زاب  شیاوران  ياهراک  زا  دنک ، یم  هبنتم  یناسنا  قالخا  نیا  اب  ار  وا 
ياهشغ يدرف و  ياهتنایخ  مامت  رد  هک  تسا  نآ  قالخال ))  مراکم   )) ياعد زا  هلمج  نیا  رد  یهلا  هاگشیپ  زا  ع )  ) داجـس ماما  تساوخرد 

اب ار  نانآ  لمع  دنک و  هلباقم  یهاوخریخ  حصن و  هب  دنیامن  یم  شغ  تنایخ و  وا  هب  هک  یناسک  اب  ات  دهد  رارق  شدییءات  دروم  یـصوصخ 
ياعد لومشم  داتفا  روکذم  نآ  تایاور  دهد و  یم  ماجنا  درف  هب  تبسن  درف  هک  ییاهتنایخ  اهشغ و  دیامن . یفالت  دوخ  هنامیکح  ياهزردنا 

دوش یمن  ناشلماش  ع )  ) داجس ماما  ياعد  هک  هدش  هدرب  مان  يرگید  ياهتنایخ  اهشغ و  زا  یمالسا  تایاور  رد  یلو  تسا .  ع )  ) داجس ماما 
هب تمایخ  ماما ،  ربمیپ و  هب  تنایخ  تداـبع ،  رد  شغ  ادـخ و  هب  تناـیخ  دـننام  دومن  هلباـقم  اـهنآ  اـب  یهاوخریخ  حـصن و  اـب  ناوت  یمن  و 

اهتناـیخ مسق  نیا  نییعت  حیـضوت و  يارب  شدوـخ .  سفن  هب  یمدآ  تناـیخ  شغ و  مدرم و  نید  هب  تناـیخ  نـینچمه  و  نیملـسم ،  هعماـج 
. دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  هراب  نیا  رد  هدیسر  تایاور  دوش و  یم  هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  ینارنخس  تقو  هدنامیقاب 

موزللا نیملـسملا و  همئـال  هحیـصنلا  لـمعلا هللا و  صـالخا  ملـسم :  ءرما  بلق  نهیلع  لـغیال  ثـالث  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع 
(568  ) مهتعامجل

صخـش بلق  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : دوخ  تاـنایب  نمـض  دـناوخ و  هبطخ  فـیخ  دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
هکنآ مود  دهد ، ماجنا  يا  هبئاش  ره  زا  يراع  تین و  صولخ  اب  ار  ینید  لامعا  هکنآ  لوا  دشاب : شغ  زا  هزنم  اهنآ  هب  تبـسن  دیاب  ناملـسم 

. درواین مهارف  ار  نانآ  یگدنکارپ  قرفت و  تابجوم  دنک و  ظفح  ار  ناشتدحو  دوشن ، ادج  نیملسم  همئا  نید و  نایاوشیپ  هب  تبسن 
طقف ار  تدابع  فلکم ،  صخش  هک  تسا  نیا  مالسا  رد  صلاخ  لمع  تسوا .  شتـسرپ  تقیقح  تدابع و  حور  ادخ  يارب  لمع  صالخا 

. دیامنن هدولآ  یشغ  چیه  اب  ار  دوخ  كاپ  تین  دهد و  ماجنا  وا  رما  تعاطا  روظنم  هب  ادخ و  يارب 
(569  ) یلاعت هللا  هجو  اهب  دیرت  نا  کصالخا و  هولصلا  امنا  كدوعق  کمایق و  هولصلا  یف  سیل  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

طقف زامن  لمع  ماجنا  رد  تدـصق  هکنیا  ادـخ و  يارب  تساوت  صالخا  زامن ، هکلب  تسین  تدوعق  مایق و  زامن ، تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
 . سب دشاب و  یهلا  رما  تعاطا 

(570  ) لمع هللا نم  یش ء  یلع  دمحی  نا  بحیال  یتح  صالخالا  هقیقح  دبع  غلب  ام  هقیقح و  قح  لکل  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
هک دسرب  اجنآ  هب  ات  ددرگ  یمن  لیان  صالخا  تقیقح  هب  هدـنب  تسا و  یتقیقح  یقح  ره  يارب  هدومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

. دنک دیجمت  وا  زا  یسک  هداد  ماجنا  ادخ  يارب  هک  يراک  رد  دشاب  هتشادن  تسود 
رد يایر  مالـسا  تایاور  تسا و  تدابع  رد  شغ  يراکایر و  نداد  ماجنا  نارگید  هجوت  بلج  روظنم  هب  ادـخ و  ریغ  يارب  ار  ادـخ  تدابع 

 . تسا هتخانش  ادخ  هب  كرش  ار  تدابع 
عداخت نا ال  یف  هاجنلا  امنا  لاقف :  ادغ  هاجنلا  ام  یف  لئـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع 

هرما امب  لمعی  لاق :  هللا ؟  عداخی  فیک  و  هل :  لیقف  رعشی . ول  عدخی  هسفن  نامیالا و  عنم  علخی  هعدخی و  هللا  عداخی  نم  هناف  مکع  دخیف  هللا 
(571  ) هللااب كرش  هناف  ءایرلا  اوبنتجا  هللا و  اوقتاف  هریغ  هب  دیری  مث  هللا 

: دومرف تسیچ ؟  رد  تاجن  تمایق  يادرف  دش : لا  ؤس  یمارگ  لوسر  زا  هک  دومن  ثیدح  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح 
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اب دمهفب  رگا  هدننک  هعدخ  دیامن و  یم  لیاز  ار  ناتنامیا  دنک و  یم  هعدـخ  امـش  اب  هک  دـینکن  هعدـخ  دـنوادخ  اب  هک  تسا  نیا  رد  تاجن 
ادخ هک  يزیچ  هب  دومرف : دنک ؟ یم  هعدخ  دنوادخ  اب  ناسنا  کی  هنوگچ  دش : ضرع  ترضح  هب  دهد . یم  بیرف  ار  نتـشیوخ  دوخ  لمع 

هب كرـش  ایر  هک  دییامن  بانتجا  ایر  زا  دیزیهرپب و  راک  نیا  زا  دنک . یم  هدارا  ار  ادخ  ریغ  دوخ  ریمـض  رد  یلو  دیامن  یم  لمع  هدومن  رما 
 . تسا دنوادخ 

فیرش نآرق  حیرص  هب  دریمب ، كرشم  یسک  رگا  هک  تسا  مهم  ردقنآ  یلاعت ،  يراب  شتـسرپ  رد  تنایخ  شغ و  ینعی  تدابع  رد  كرش 
. دوش یمن  شلاح  لماش  یهلا  ترفغم  تمایق  رد  ، 

(572  ) هب كرشی  نا  رفغیال  هللا  نا 
. دزرمآ یمن  تسا  هدرم  كرشم  هدروآ و  كرش  وا  هب  هک  ار  یسک  دنوادخ 

هتفگ نخس  نید  نایاوشیپ  هب  تبسن  ناملسم  مدرم  تحیـصن  زا  ادخ  يارب  لمع  صولخ  رکذ  زا  سپ  فیخ  دجـسم  هبطخ  رد  مرکا  لوسر 
 : تسا هدومرف  و 
نیملسملا همئال  هحیصنلا 

: دیوگ یم  بغار 
هبحاص حالص  هیف  لوق  وا  لعف  يرحت  حصنلا 

 . تسا رظن  دروم  صخش  يارب  یلوق  ای  یلمع  حالص  ریخ و  بلط  يانعم  هب  حصن 
: دیوگ یم  دراوملا  برقا 

هدوملا هل  صلخا  هظعو و  هل  حصن 
. دومن هبئاش  زا  يراع  صلاخ و  يو  هب  تبسن  ار  دوخ  تدوم  داد و  شزردنا  ینعی  درک  تحیصن  ار  وا 

ای یهاوخریخ  يانعم  هب  حصن  یلو  دنشاب  هجاوم  مه  اب  هدنونـش  هدنیوگ و  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاج  رد  الومعم  هظعوم  يانعم  هب  تحیـصن 
رد نم  ؤم  هب  تبسن  نم  ؤم  تیحصن  هک  تسا  هدیدرگ  ناشنرطاخ  یمالسا  تایاور  رد  ور  نیا  زا  تسین .  ههجاوم  شطرـش  صلاخ  تدوم 

 . تسا بایغ  روضح و 
(573  ) بیغملاو دهشملا  یف  هل  هحیصنلا  نم  ؤملا  یلع  نم  ؤملل  بجی  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
 . بایغ رد  مه  دشاب و  روضح  رد  دیاب  مه  نم  ؤم  هب  تبسن  نم  ؤم  تحیصن  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 

(574  ) باغ اذا  هل  حصنی  ضرم و  اذا  هدوعی  هیقل و  اذا  هیلع  ملسی  نا  قحلا  نم  ملسملا  هیخا  یلع  ملسملل  مالسلا :  هیلع  هنع  و 
دیامن و شتدایع  دش  رامیب  نوچ  دیوگ و  مالس  شتاقالم  عقوم  هک  تسا  نیا  شناملسم  ردارب  هب  ناناملسم  قوقح  زا  تسا :  هدومرف  زین  و 

. دشاب شحصان  ددرگ  یم  بئاغ  دوش و  یم  رود  وا  زا  هک  یعقوم 
يدرف هبنج  یکی  دنتسه : هبنج  ود  ياراد  تسا  هدومرف  هیصوت  مدرم  هب  ار  نانآ  هبئاش  یب  تدوم  تحیصن و  یمارگ  ربمیپ  هک  نیملسم  همئا 

اب ار  وا  شغ  دـناوت  یم  ماما  دـیامن  تنایخ  شغ و  ماـما  هب  يدرف  تهج  زا  یـسک  رگا  یعاـمتجا .  تماـما و  هبنج  رگید  نآ  یـصخش و  و 
ياعد هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما  هک  روطنامه  دـیامرف ، شیربهر  حیحـص  ریـسم  هب  زردـنا  هظعوم و  اـب  دـنک و  هلباـقم  یهاوخریخ  فطل و 

يو اب  یهاوخریخ  رظن  زا  دـیامن  یتنایخ  شغ و  وا  هب  تبـسن  یـسک  رگا  هک  تسا  هتـساوخ  ار  قیفوت  نیا  دـنوادخ  زا  زورما  ثحب  عوضوم 
دیامن و تنایخ  شیئاوشیپ ،  يربهر و  نءاش  ینعی  ماما ،  تماما  هبنج  هب  یـسک  رگا  اما  دیامنب . تیاده  تداعـس  هارب  ار  وا  دـنک و  ههجاوم 

دهاش تفرگ و  هدـیدان  ار  شتنایخ  دومن و  هلباـقم  يو  اـب  یهاوخریخ  حـصن و  هار  زا  ناوت  یمن  دروآ  راـب  هب  گرزب  دـسافم  هعماـج ،  رد 
هتـشک و ناملـسم  اـهرازه  نآ ،  رثا  رب  دـش و  بکترم  ع )  ) یلع تماـما  دروـم  رد  هیواـعم  هک  تسا  یتناـیخ  شغ و  بـلطم ،  نـیا  نـشور 

: دوش یم  هداد  حیضوت  تنایخ  نآ  زا  يا  هشوگ  اجنیا  رد  دمآ و  دراو  نیملسم  مالسا و  هب  یناربج  لباقریغ  نیگنس و  تابرض 
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لوسر تسا ،  هدمآ  بتک  ریاس  رد  هک  یتایاور  نینچمه  دـنا و  هدروآ  دوخ  حاحـص  بتک  رد  هماع  ياملع  هک  يرایـسب  تیاور  بجوم  هب 
نخـس شدوخ  زا  دـعب  ع )  ) یلع يرادـمامز  تیالو و  هرابرد  فلتخم  ياهریبعت  اب  ررکم و  دوخ  تایح  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

ياوشیپ هکنآ  زا  سپ  اما  دومرف . تجح  مامتا  دوب  نانآ  تفرـشیپ  لماع  نیملـسم و  تدـحو  ظـفاح  هک  مهم  بلطم  نیا  هب  تبـسن  تفگ و 
ریسم نآ  ساسارب  دنتفرگ و  شیپ  رد  يرگد  ریسم  تفالخ  رما  يارب  دنتشاگنا و  هدیدان  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  تفر ،  ایند  راد  زا  مالـسا 

رارـصا و اب  دندیدرگ و  ع )  ) یلع هجوتم  يریظن  یب  ناجیه  روش و  اب  مدرم  نامثع ،  لتق  زا  سپ  دـندش و  باختنا  نامثع  رمع و  رکب و  یبا 
زا یمان  دارفا  مامت  راصنا و  رجاهم و  دریگب . تسد  هب  ار  نیملسم  روما  نامز  دریذپب و  ار  تفالخ  رما  هک  دنتساوخ  ترـضح  نآ  زا  تیدج 

هیواعم يارب  ع )  ) یلع سپس  دنتخاس . رقتسم  يرادمامز  تفالخ و  یـسرک  رب  ار  شترـضح  دندومن و  تعیب  ماما  اب  ریبز  هحلط و  هلمج  نآ 
تعیب ترـضح  نآ  اب  هفیظو  قبط  دزاس و  شهاگآ  رما  نایرج  زا  ات  تشون  هماـن  دوب ، ماـش  عیـسو  هقطنم  ياورناـمرف  هک  نایفـس ،  یبا  نبا 

 : تشون دوخ  همان  رد  ع )  ) ماما دیامن .
(575) دری نا  بئاغلال  راتخی و  نا  دهاشلل  نکی  ملف  هیلع ،  مهوعب  ابام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  نیذلا  موقلا  ینعی  اب  هنا 

رضاح هکنآ  هن  نیاربانب  دنداد ، ماجنا  نانآ  اب  هک  یتعیب  نامه  قبط  دندومن ، تعیب  نم  اب  دندرک  تعیب  نامثع  رمع  رکب و  یبا  اب  هک  یمدرم 
. دیامن در  ار  تعیب  دناوت  یم  تسا  بئاغ  هکنآ  هن  دراد و  ار  يرگد  شور  شنیزگ  قح  تسا 

یلامعا ماشلا و  یلع  ینرقا  نا  لاق  هل و  هعیبلا  راهظا  نع  فقوت  دـق  هیواـعم  نا  هغلب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  عیوب  اـمل 
کلبق ناک  نم  ماشلا  هالو  دـقف  تفرع  دـق  هیواعم  نا  نینم !  ؤملا  ریما  ای  هل  لاقف  نینم  ؤملا  ریما  یلا  هریغملا  ءاجف  هتعیاب  نامثع  اـهینلو  یتلا 

لاق هعلخ ؟  یلا  هتیلوت  نیب  امیف  هریغم  ای  يرمع  یل  نمـضتا  نینم  ؤملا  ریما  لاقف  کلادـب .  نا  هلزعا  مث  رومالا ، يرع  قستت  امیک  تنا  هلوف 
هیلا و ثعبا  نکل  ادـضع  نیلـضملا  ذـختم  تنک  ام  ادـبا و  ءادوس  هلیل  نیملـسملا  نم  نیلجر  یلع  هتیلوت  نع  لجوزع  هللا  ینلءاسیال  لاق  ال .

 ( 576  ) یلاعت هللا  یلا  هتمکاح  یبا  نا  مهیلع و  ام  هیلع  مهل و  ام  هل  نیملسملا  نم  لجرف  باجا  ناف  قحلا ،  نم  يدی  یف  ام  یلا  هوعدا 
یلع رگا  تسا  هتفگ  هدومن و  يراددوخ  تعیب  زا  هیواعم  هک  دـنداد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  تفریذـپ  ناـیاپ  ع )  ) یلع اـب  تعیب  هکنآ  زا  سپ 
یلع روضح  هریغم  منک .  یم  تعیب  دیامن  یم  دییءات  تسا  هداد  نم  هب  نامثع  هک  ار  یتارایتخا  دنک و  یم  تیبثت  ماش  تموکح  رد  ارم  (ع )

ات دییامرف  تقفاوم  وا  تموکح  اب  زین  امش  تسا ،  هداد  تموکح  وا  هب  امش  زا  لبق  هفیلخ  یسانش و  یم  ار  هیواعم  درک : ضرع  دمآ و  (ع ) 
وا هک  ینامز  زا  ینک  یم  تنامض  وت  ایآ  دومرف : هریغم  هب  ع )  ) یلع دییامن . شلزع  دیتسناد  مزال  رگا  سپس  دبای ، میکحت  امـش  تفالخ  رما 

کی ارچ  هک  دیامن  هذـخآوم  نم  زا  دـنوادخ  مهاوخ  یمن  دومرف : هن .  تفگ :  مشاب ؟  هدـنز  میامن  یم  شعلخ  هک  ینامز  ات  مرامگ  یم  ار 
یقح هب  نک  شتوعد  هدـب و  ماغیپ  وا  يارب  مریگ .  یمن  کمک  هب  ار  ناهارمگ  نم  يداد ،  رارق  مکاح  طلـسم و  ناملـسم  ود  رب  ار  وا  بش 

اب درک  ابا  رگا  دوب و  دهاوخ  کیرش  نیملسم  ریاس  اب  راضم  عفانم و  رد  ناملسم  کی  دننام  مه  وا  درک  لوبق  رگا  تسا ،  نم  تسد  رد  هک 
 . میامن یم  همکاحم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وا 

هرابرد داتفا  رکف  هب  دیوگ ، كرت  رتدوز  هچ  ره  ار  ماقم  نآ  دـیاب  دـیامن و  یمن  اقبا  ماش  تموکح  رد  ار  وا  ع )  ) یلع تسناد  هیواعم  یتقو 
فده نیا  هب  لین  يارب  دنک و  فالتخا  داجیا  هعماج  رد  تنایخ  شغ و  هار  زا  دیامنب و  یتامادقا  تحلصم ،  قح و  فالخرب  نیملسم  ماما 

 : تشون ریبز  يارب  نومضم  نیا  هب  يا  همان  مدق  نیلوا  رد 
ماشلا لها  کل  تعیاب  دق  یناف  دعب ، اما  کیلع .  مالس  نایفس .  یبا  نب  هیواعم  نم  نینم  ؤملا  ریما  ریبزلا  هللا  دبعل  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 

نب هحلطل  تعتاب  دق  نیلثملا و  نیذه  دعب  یـشال ء  هناف  بلاطیبا  نبا  اهل  کنقبـسیال  هرـصبلاو  هفوکلا  کنودف  ترحلا  اوقثوتـسا  اوباجاف و 
(577) ریمشتلاو دجلا  مکنم  نکیلو  کلذ  یلا  سانلا  اوعدا  نامثع و  مدب  بلطلا  ارهظاف  كدعب  نم  هللادیبع 

همه متفرگ ،  تعیب  امش  يارب  ماش  مدرم  زا  نم  مالس .  زا  سپ  نایفس .  یبا  نب  هیواعم  زا  نینم  ؤملا  ریما  ریبز  ادخ  هدنب  يارب  تسا  يا  همان 
هرـصب هفوک و  رما  هب  دریگ  تقبـس  امـش  رب  بلاطوبا  رـسپ  هکنآ  زا  شیپ  هک  داب  امـش  رب  دندرک . دای  دنگوس  يرادیاپ  هب  دندومن و  تباجا 
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نب هحلط  يارب  ماش  مدرم  زا  امش  زا  دعب  تشون  همان  نایاپ  رد  تسین و  هار  رد  یلکشم  هرصب  هفوک و  رما  میظنت  زا  سپ  هکنآ  هچ  دیزادرپب ،
يدج و هدارا  اب  لمع  نیا  رد  دیهد و  قوس  هار  نآ  هب  ار  مدرم  دینک و  بلط  ار  نامثع  نوخ  مهاب  رفن  ود  ره  دیاب  ما .  هتفرگ  تعیب  هللادیبع 
دـندومن و زاغآ  ار  تفلاخم  همزمز  درک ، رادـیب  ریبز  هحلط و  ریمـض  رد  ار  عمط  سح  هدـنبیرف ،  همان  نیا  دـییامنب . مادـقا  لماک  یگداـمآ 

لطاب هشیدنا  هب  هک  ماما  یعقاو  ناتـسود  دنتـسویپ . ود  نآ  هب  دندوب  یـضاران  مدرم  قوقح  يواست  تیاعر  و  ع )  ) یلع لدع  زا  هک  یـضعب 
. دوب هتفر  هنیدم  جراخ  هب  ع )  ) یلع عقوم  نآ  رد  دندش . تحاران  تخس  دندوب  هدرب  یپ  نانآ 

ربخب هوربخیف  هانقلاب ؛  مالسلا  هیلع  یلع  یلا  اوبکری  نا  اورواشتف  فینح  نب  لهـس  بویا و  وبا  هعافر و  مثیهلاوبا و  رـسای و  نبرامع  عمتجاف 
 ! نینم ؤملا  ریما  ای  مثیهلاوبا :  هل  لاق  نامثع و  لتقل  میظعتلا  يوکـشلا و  راـهظا  نم  هیف  مه  اـم  موقلا و  عاـمتجاب  هوربخاـف  هیلا  اوبکرف  موقلا 

ریخلا لها  عمتجاو  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  ربنملا  دعـص  هنیدـملا و  لخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلغب  بکرف  رمالا . اذـه  یف  رظنا 
دمحم مکیبن  مکنیب و  اننیب و  هللا  باتک  اذه  لاملا و  اذه  یف  لضف  دحال  سیل  مالسلا :  هیلع  یلع  لاقف  نیرجاهملاو  هباحـصلا  نم  لضفلاو 

یناـیتات و ملا  اـمهل  لاـق  مث  امهاعدـف  ریبزلاو  هحلط  یلا  ثعب  دجـسملا و  هیحاـن  سلج  ربـنملا و  نع  لزنو  هتریـس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیملـسملارما نم  هیلا  ینامتوعد  رما  یفا  لاق :  ال . الاق : یف ء ؟ یف  راثیتساوا  مکح  یف  روجا  مترکنا ،  امف  نیهرکم ؟  ریغ  نیعئاـط  یناـعیابت 

مسقلا و یف  باطخلا  نبرمع  کـفالخ  ـالاق : یفـالخ ؟  اـمتیار  یتح  يرما  نم  اـمتهرک  يذـلا  اـمف  لاـق :  هللا .  ذاـعم  ـالاق : هنع ؟  ترـصقف 
یفلا ء(578) نم  انقح  انصاقتنا 

هک تانق  رد  هنیدم  رهش  جراخ  هب  دنوش  راوس  هک  دندومن  روش  دندمآ و  درگ  فینح  نب  لهس  بویا و  وبا  هعافر ،  مثیهلاوبا ،  رسای ، رامع 
ضرع دندیـسر ، ترـضح  روضح  دندومن ، یلمع  ار  دوخ  میمـصت  دـنناسرب . عالطا  هب  ار  رما  نایرج  دـنورب و  تسا  ع )  ) یلع تماقا  لحم 
ربمیپ رطاق  رب  ع )  ) یلع دندرمش . یم  مهم  زین  ار  نامثع  لتق  دنراد و  تیاکش  لاملا  تیب  يواستم  میـسقت  زا  دنا  هدش  عمج  يا  هدع  دندرک 

هب ماما  دندش . عمج  رجاهم  باحـصا و  زا  تلیـضف  ریخ و  لها  تفرگ .  رارق  ربنم  رب  تفر ،  دجـسم  هب  امیقتـسم  دمآ . هنیدم  هب  دـش ، راوس 
لاوما رد  ار  سکچیه  دومرف : داد و  خـساپ  دنتـشاد  ضارتعا  لاـملا  تیب  میـسقت  رد  نیملـسم  قوقح  يواـست  هب  هک  یناـسک  ياـجبان  عقوت 

زا سپـس  تسا .  مالـسا  یمارگ  ربـمغیپ  شور  تساـم و  تسد  رد  هک  تسا  دـنوادخ  باـتک  مکح  نیا  تسین و  يرترب  يرگد  رب  یمومع 
اب هارکا  نودب  تبغر و  هب  امش  ایآ  دومرف : ود  نآ  هب  دیبلط ، روضح  هب  ار  ریبز  هحلط و  تسـشن .  دجـسم  زا  يا  هطقن  رد  دمآ و  ریز  هب  ربنم 

لاملا تیب  زا  اجبان  یتخادرپ  ای  مکح  رد  يروج  ایآ  دـیا ؟ هتفرگ  شیپ  رد  راکنا  هار  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هچ  نونکا  دـیدرکن ؟ تعیب  نم 
سپ دومرف : هن .  دنتفگ  ما ؟  هدرک  یهاتوک  نم  دیا  هدومن  متوعد  هدوب و  نآ  رد  نیملـسم  ریخ  هک  يراک  رد  ایآ  هن .  دنتفگ  هدـمآ ؟  شیپ 

هلخادم نیرتمک  ع )  ) یلع تسا و  غورد  دنتـسناد  یم  اریز  دنتفگن  ینخـس  نامثع  نوخ  زا  اهنآ  هدـیدرگ ؟  امـش  تفلاخم  بجوم  زیچ  هچ 
نب رمع  فالخرب  یشور  امـش  دنتـشاد  راهظا  دنتفگ و  نخـس  لاملا  تیب  میـسقت  زا  ع )  ) ماما خساپ  رد  ور  نیا  زا  هتـشادن ،  رما  نیا  رد  يا 
یلو دندناوخ . دوخ  ضارتعا  هدام  ار  نآ  عقاو  رد  دیا و  هداد  رارق  يواسم  نارگد  اب  ار  ام  لاملا  تیب  میـسقت  رد  دیا و  هدومن  ذاختا  باطخ 

. دنتفگ هک  دوب  نآ  زا  ریغ  تقیقح 
هک یتناـیخ  شغ و  تسا ،  هدومن  تناـیخ  نیملـسم  يربهر  تماـما و  ماـقم  هب  وا  هکلب  دوبن ، ع )  ) یلع صخـش  هب  هیواـعم  تناـیخ  شغ و 

ناربج لباق  ریغ  ياهنایز  نیملسم  مالـسا و  يارب  هک  یتنایخ  شغ و  دیدرگ ، ناورهن  نیفـص و  هرـصب و  رد  گرزب  ياه  يزیرنوخ  بجوم 
اهنآ هنیمز  رد  یناملـسم  چـیه  لد  هک  تسا  زیچ  هس  دوب : هدومرف  فیخ  دجـسم  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دروآ . راـب  هب 

لامعا اب  هیواعم  نیملـسم و  همئا  يارب  صلاخ  تبحم  یهاوخریخ و  مود  ادخ ، يارب  لمع  صالخا  لوا  دـشاب : هدولآ  شغ  لغ و  هب  دـیابن 
فالتخا و رذب  دومن و  تنایخ  نیملسم  ماما  هب  تخاس ،  راکـشآ  مالـسا  ربمیپ  روتـسد  نیمود  اب  ار  دوخ  حیرـص  تفلاخم  شیوخ  هناملاظ 

. دناشفا ناناملسم  بولق  رد  یگدنکارپ 
هتفگ و نخس  دارفا  یصخش  تنایخ  يدرف و  شغ  زا  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد هلمج  رد  ع )  ) داجـس ماما 
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 : هدومن تساوخرد  ادخ  هاگشیپ  زا 
حصنلاب ینشغ  نم  ضراعا  نال  ینددس  و 

هلباقم یهاوخریخ  حـصن و  هب  تسا  هدومن  تنایخ  شغ و  نم  هب  هداد و  رارق  مبیرف  هعدـخ و  دروم  هک  یـسک  اب  ات  رادـب  قفوم  ارم  اهلاراب !
 ، هدومنن تنایخ  ع )  ) یلع صخـش  هب  هیواعم  اریز  دـنک  یمن  ییاعد  نینچ  زگره  هیواعم  تنایخ  شغ و  هرابرد  ع )  ) یلع ماما  اـما  میاـمن . 

هدومن تنایخ  نیملسم  مالسا و  هب  فیرش و  نآرق  ربمایپ و  ادخ و  هب  عقاو  رد  هدوب و  ترضح  نآ  يربهر  تماما و  ماقم  هب  وا  تنایخ  هکلب 
حصن و هب  شرکم  شغ و  اب  مییوگ و  خساپ  زردنا  ظعو و  اب  ار  شتایخ  هکنآ  هن  تسا  یهلا  میظع  باذع  هتـسیاش  یـصخش  نینچ  تسا . 

 . مییامن هلباقم  یهاوخریخ 
: دوب نیا  تخاس  ناشرطاخ  فیخ  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  يرما  نیموس 

مهتعامجل موزللاو 
 ، تایاور بجوم  هب  دنیامن . زیهرپ  تسا  یگدنکارپ  هیام  هک  رگیدکی  هب  تبسن  شغ  لغ و  زا  دحتم ، دنشاب و  مهاب  هراومه  ناناملسم  دیاب 

دوخ هب  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  یهلا  طخس  رد  هتسویپ  دشاب  شغ  هب  هدولآ  صلاخان و  شینید  ردارب  هب  تبسن  تهج  یب  یناملسم  لد  رگا 
: دوش یم  افتکا  تیاور  کی  رکذ  هب  اجنیا  رد  و  دیادزب ، رطاخ  هحفص  زا  ار  كاپان  هشیدنا  نآ  دیآ و 

عجاری بوتی و  یتح  هللا  طخـس  یف  وه  کلذـک و  حبـصاو  هللا  طخـس  یف  تاب  ملـسملا  هیخال  شغ  هبلق  یف  تاب و  نم  مالـسلا :  هیلع  لاـق 
(579)

درک و دهاوخ  حبص  دنوادخ  بضغ  رد  ار  بش  نآ  دشاب  شناملسم  ردارب  هب  تبـسن  یـشغ  شلد  رد  دروآ و  حبـص  هب  ار  بش  هک  یـسک 
و دنک ، هبوت  دیآ ، دوخ  هب  هک  یتقو  ات  دوب  دهاوخ  دنوادخ  طخـس  رد  زین  زور  نآ  دشاب  شغ  شلد  رد  نانچمه  دنک و  حبـص  ار  بش  رگا 

. دزاس هزنم  كاپان  هشیدنا  نآ  زا  ار  لد 

، ِّرِبْلاِب یِنَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  - 28

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
داجـس ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  قالخالا ))  مراکم   )) فیرـش ياعد  زا  هلمج  نیا  یلاعت  يراـب  ترـضح  تساوخ  هب 

اب هتـسج  يرود  نم  زا  هتفگ و  كرت  ارم  هک  ار  سک  نآ  لمع  ات  رادب  قفو  ارم  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلع 
 . میامن یفالت  يراکوکین  یبوخ و 

بولق رد  یتسرپاتکی  وترپ  رد  دـنوادخ و  ياضق  هب  هک  دوب  یتفلا  تبحم و  یهلا  نییآ  طـسب  مالـسا و  تفرـشیپ  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی 
هراب نیا  رد  فیرـش  نآرق  دـیدرگ و  ناناملـسم  بیـصن  یلاعت  يراب  تیانع  وترپ  رد  طـقف  ردـقنارگ  هیامرـس  نیا  دـش و  داـجیا  ناناملـسم 

 : تسا هدومرف 
(580  ) مهنیب فلا  هللا  نکلو  مهبولق  نیب  تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفناول  مهبولق  نیب  فلا  و 

یمن يدومن  یم  قاـفنا  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  ماـمت  رگا  یمارگ  لوسر  يا  وت  دوـمن و  تبحم  تفلا و  داـجیا  ناـنآ  ياـهلد  رد  دـنوادخ 
. دروآ دوجو  هب  ار  تفلا  نیا  دنوادخ  یلو  ییامن ،  داجیا  نیملسم  بولق  رد  ار  تفلا  نآ  یتسناوت 

: دیوگ یم  ریصب  یبا  هک  داد  دنویپ  مه  هب  دومن و  دحتم  ار  ناناملسم  نانچنآ  ینامیا  تبحم  يونعم و  هقالع 
(581  ) هدسج رئاس  یف  کلذ  ملا  دجو  هنم  ائیش  یکتشا  نا  دحاولا  دسجلاک  نم  ؤملا  خا  نم  ؤملا  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس 

 ، تسا نم  ؤم  ردارب  نم  ؤم  دومرف : یم  هک  دینش  ع )  ) قداص ماما  زا 
دنمدرد ندب  همه  ییوگ  دراذـگ ، یم  رثا  ندـب  مامت  رد  رامیب  وضع  یتحاران  درد و  دوش  رامیب  ندـب  زا  يوضع  رگا  دـسج ، کی  دـننامه 
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 . تسا
زع و ياقب  دیدرت ، نودب  دـنداد . رـشن  تعرـس  اب  ار  ادـخ  نید  دندیـسر و  تمظع  زع و  هب  ناناملـسم  هک  دـش  ریظن  یب  تفلا  تبحم و  نیا 

نآ ياقبا  يارب  مالسا  ور  نیا  زا  دباین . هار  نآ  رد  یتسس  فعـض و  دنامب و  رادیاپ  تفلا  تدحو و  نآ  هک  تسا  نیا  رد  نیملـسم  یگرزب 
عونمم دناسر  یم  بیـسآ  نیملـسم  تدـحو  هب  دوش و  یم  فالتخا  یگدـنکارپ و  بجوم  هک  ار  ییاهراتفر  اهراتفگ و  مامت  یهلا  هیامرس 

رثا رب  رگیدکی  زا  ناملسم  ود  نتفرگ  هلـصاف  ندشادج و  لماوع ،  نآ  هلمج  زا  و  تسا ،  هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  ناناملـسم  دومن و  مالعا 
هلمج رد  زین  ع )  ) داجـس ماما  هدش و  ریبعت  نارجه ))   )) هملک هب  یمالـسا  تایاور  رد  ییادـج  تقرافم و  نیا  تسا و  یگدرزآ  يریگلد و 

: دیوگ یم  نآرق  تادرفم  رد  بغار  تسا .  هدرک  رکذ  ار  هملک  نآ  ثحب  دروم  ياعد 
بلقلاب وا  ناسللاب  وا  ندبلاب  اما  هریغ  ناسنالا  هقرافم  نارجهلا  رجهلا و 

 . لد هب  هاگ  و  نابز ،  هب  هاگ  تسا ،  ندب  هب  هاگ  ییادج  نیا  شدوخ و  ریغ  زا  تسا  ناسنا  تقرافم  ییادج و  نارجه ،  رجه و 
بلق و یگریت  و  تسا ،  نخـس  ییادج  رگیدـکی  لباقم  رد  رفن  ود  توکـس  تسا ،  ندـب  ییادـج  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ناسنا  ترجه 

دوش یم  تمـسق  هس  ره  لماش  دراوم  زا  يرایـسب  رد  رگیدکی  زا  تسود  ود  ییادج  اما  تسا .  لد  ییادـج  مه  زا  رفن  ود  رطاخ  یگدرزآ 
ینارجه نینچ  دـبای . یم  شهاک  لقاال  ای  دور  یم  رگیدـکی  لد  زا  ناشتبحم  دننیـشن و  یمن  مه  رانک  رد  دـنیوگ ، یمن  نخـس  مهاـب  ینعی 

دیکات هتفگ و  نخـس  نآ  هرابرد  دنت  ياهریبعت  اب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  تسا و  دنـسپان  مومذم و  رایـسب  مالـسا  نید  رد  ناملـسم  ود  يارب 
تـسا نکمم  نوچ  دنزاس و  لیاز  ار  اه  یگریت  دننک و  یتشآ  رگیدکی  اب  دیاب  رتدوز  هچ  ره  هدش  ادـج  مه  زا  ناملـسم  ود  هک  دـنا  هدومن 

دیاب دماجنین و  لوط  هب  زور  هس  زا  شیب  ییادج  تدم  هک  هدش  دیکات  دشاب  خلت  نیگنـس و  تدـم  هاتوک  رد  اضرف  یتشآ  رفن  ود  نآ  يارب 
فقاو ینید  رظن  زا  رما  نیا  تیمها  هب  مرتحم  ناگدنونش  هکنآ  يارب  ددرگ و  رارقرب  زور ، هس  نایاپ  زا  لبق  هناتسود ،  طباور  رتدوز  هچ  ره 

. دوش یم  رکذ  اجنیا  رد  مالسا  يایلوا  تایاور  زا  یضعب  دنوش 
هیالو امهنیب  نکی  مل  مالـسالا و  نم  نیجراخ  اناک  الا  ناحلطـصیال  اثالث  اثکمف  ارجاهت  ناملـسم  امیا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(582  ) باسحلا موی  هنجلا  یلا  قبالسلا  ناک  هیخا  مالک  یلا  قبس  امهیاف 
هدومن فلخت  مالـسا  همانرب  زا  دندرکن  یتشآ  تشذگ و  زور  هس  دندش و  ادج  مه  زا  هک  ناملـسم  ود  زا  کی  ره  دومرف : یم  مرکا  لوسر 

زور وا  تفگ  نخـس  شردارب  اـب  تفرگ و  یـشیپ  يرگید  زا  رفن  ود  نآ  زا  مادـک  ره  تسین و  رارقرب  یتـبحم  تیـالو و  ود  نآ  نـیب  دـنا و 
. دریگ یم  یشیپ  شتسود  زا  تشهب  هب  نتفر  رد  باسح 

هجو نع  اذه  اذه و  هجو  نع  اذه  ضرعیف  نایقتلی  مایا  هثالث  قوف  هاخا  هرجهی  نا  هللااب  نموی  دحال  لحیال  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
 ( 583  ) مالسلاب ءدبی  يذلا  امهریخف  اذه 

. دوش ادج  زور  هس  زا  رتشیب  شیوخ  ینید  ردارب  زا  تسا  هدروآ  نامیا  دنوادخ  هب  هک  يدحا  يارب  تسین  لالح  تسا :  هدومرف  نینچمه  و 
يرگد نآ  هب  نتفگ  مالـس  رد  هک  تسا  یـسک  رفن  ود  نآ  نیرتهب  دـنادرگ و  یم  يور  نیا  زا  وا  وا و  زا  نیا  دندیـسر  مه  هب  یتقو  ود  نآ 

. دریگب تقبس 
امف ملاظلا  لاح  اذـه  هللا  لوسر  نبای  هل  لیقف  امهنم  تئرب  الا و  ثالث  قوف  ارجتها  نینم  ؤم  نم  ام  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  رفعجیبا  نع 

(584) احلطصی یتح  ملاظلا  انا  لوقیف  ملاظلا  یلا  ریسیال  مولظملا  لابام  مالسلا :  هیلع  لاقف  مولظملا ؟  لاب 
ترـضح هب  مرازیب .  يرب و  ود  ره  زا  نم  هکنآ  رگم  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زور  هس  زا  شیب  یناملـسم  رفن  ود  چـیه  دومرف : ع )  ) رقاب ماما 

اب ریـصقت  دـیوگب : هک  هتفرن  ملاظ  دزن  زور  هس  تصرف  رد  مولظم  ارچ  دومرف : ارچ ؟ مولظم  زا  تسا ،  ملاظ  هتـسیاش  تئارب  نیا  دـش : ضرع 
. دنیامن شزاس  حلص و  رگیدکی  اب  ات  دوب  نم 

نا هتیده و  لجوزع  هللا  نم  لبق  دقف  هلـصو  هرـس و  ناف  نم  ؤملا  هیخا  یلا  لجوزع  هللا  هیده  نم  ؤملا  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 
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(585  ) هتیده لجوزع  هللا  یلع  در  دقف  هرجه  هعطق و 
دنوادخ هیده  دروآ  مهارف  ار  وا  هلـصو  رورـس  تابجوم  رگا  شنموم .  ردارب  هب  دنوادخ  زا  تسا  يا  هیده  نم  ؤم  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

 . تسا هدرک  در  ار  یهلا  هیده  دیامن  هقالع  عطق  دربب و  وا  زا  رگا  هدش و  اریذپ  ار 
نمف مایا  هثالث  نم  رثکا  هاخا  رجهیالف  العاف  دـبال  ناک  نمف  نارجهلا  نع  یهن  لاق و  یهاـنملا  ثیدـح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(586  ) هب یلوا  رانلا  تناک  کلذ  نم  رثکا  هیخال  ارجاهم  ناک 
رگا تسا :  هدومرف  هتـشاد و  رذـحرب  رگیدـکی  زا  ییادـج  ترجه و  زا  ار  ناناملـسم  یهانم  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

خزود شتآ  دش ، زور  هس  زا  شیب  رگا  دماجنین و  لوط  هب  زور  هس  زا  شیب  هک  دنک  تبقارم  دشاب ، ریزگان  ییادج  زا  يدروم  رد  یناملسم 
 . تسا رت  هتسیاش  وا  يارب 

لوبق دروم  ییادج  مایا  رد  رفن  ود  نآ  حیحـص  لامعا  تادابع و  هک  تسا  نیا  رگیدـکی  زا  ناملـسم  ود  نارجه  دـب  جـیاتن  راثآ و  زا  یکی 
فلکم هک  تسا  نآ  حیحـص  لمع  دنوادخ . زا  نآ  لوبق  فلکم و  زا  حیحـص  لمع  ماجنا  رتنـشور  ترابع  هب  دوش ، یمن  عقاو  یلاعت  يراب 

رهق عجرم .  ياوتف  قبط  تسا  دـلقم  رگا  دوخ و  ياوتف  قبط  تسا  دـهتجم  رگا  دـهد ، ماـجنا  سدـقم  عرـش  روتـسد  قفو  رب  ار  دوـخ  هفیظو 
طباور دـننکن و  یتشآ  ات  هک  تسا  یلاعت  يراب  ترـضح  ضوغبم  ردـقنآ  یعرـش  زوجم  نودـب  رگیدـکی  زا  ناملـسم  ود  ترجه  ندرک و 
هدومرف نیا  دوش و  یمن  عقاو  لوبق  دروم  یهلا  هاگـشیپ  رد  دریذپ و  یمن  ار  ود  نآ  حیحـص  تدابع  دنوادخ  دـنیامنن ، دـیدجت  ار  هناتـسود 

 . تسا مرکا  لوسر  ترضح 
(587  ) نارجهلا عم  لبقتیال  لمعلا  ناف  کیخا  نارجه  كایا و  رذابا ! ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

كرت ار  وا  هدش و  ادج  شردارب  زا  هک  یناملسم  لمع  اریز  تردارب ،  نارجه  ییادج و  زا  زیهرپب  هدومرف :  يرافغ  رذوبا  هب  مالسا  ياوشیپ 
. دوش یمن  عقاو  لوبقم  تسا  هتفگ 

يارب ام  رگا  دـنیوگب : دوخ  اب  ددرگ ، نامیا  اب  نیدـتم و  رایـسب  ناوناـب  ناـیاقآ و  رطاـخ  قیوشت  ینارگن و  بجوم  تیاور  نیا  تسا  نکمم 
مرکا لوسر  میشاب ؟  مورحم  بیصن و  یب  لوبقم  تدابع  زا  رمع  رخآ  ات  دیاب  ایآ  تسین ،  رضاح  لباقم  فرط  یلو  مییایهم ،  ندرک  یتشآ 

 : تسا هدومرف  ینارگن  عفر  نامیااب  دارفا  زا  هداد و  خساپ  شسرپ  نیا  هب  یتیاور  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دقف مالسلا  هیلع  در  ناف  هیلع  ملـسیلف  هیقلف  ثالث  هب  ترم  ناف  ثالث .  قوف  انموم  رجهی  نا  نمومل  لحیال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(588  ) هرجهلا نم  ملسملا  جرخ  مثالاب و  ءاب  دقف  هیلع  دری  مل  نا  رجالا و  یف  اکرتشا 
یـضقنم زور  هس  رگا  دیوگ . كرت  ار  وا  دـنک و  رهق  شینید  ردارب  زا  زور  هس  زا  شیب  هک  نم  ؤم  يارب  تسین  لالح  هدومرف :  مرکا  لوسر 

دنا کیرش  یتشآ  رجا  رد  ود  ره  داد ، ار  شمالس  باوج  رگا  دنک . مالس  وا  هب  دورب و  ردارب  نآ  تاقالم  هب  سانـش  هفیظو  ردارب  نیا  دش ،
ییادج تهج  زا  نیاربانب  تسا و  هدش  جراخ  ترجه  ییادج و  زا  هدننک  مالـس  هدومن و  تشگرب  هانگ  هب  وا  دادن ، ار  مالـس  باوج  رگا  و 

. درادن دوجو  شتدابع  لوبق  يارب  یعنام  نارجه  و 
مومذم رابنایز و  دح  هچ  ات  یعرـش  زوجم  نودب  رگیدکی  زا  عرـشتم  ناملـسم  ود  ترجه  ییادج و  هک  دـش  نشور  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

، ددرگ حضاو  ناگدنونـش  يارب  رتهب  هچ  ره  یقالخا  ینید و  مهم  نیا  هکنآ  يارب  دنـشاب . رذحرب  نآ  زا  دـنا  فظوم  نامیا  اب  دارفا  تسا و 
تخانـش مود  اوران ، زا  اور  ياهنارجه  اه و  ییادج  ندومن  کیکفت  لوا  دوش . ثحب  راصتخا ، هب  بلطم ،  هس  نوماریپ  اجنیا  رد  تسا  مزال 
ماجنارس دنک و  یم  عطق  ار  تبحم  یتسود و  هتشر  دوش و  یم  ناردارب  رطاخ  شجنر  یگدرزآ و  بجوم  هک  لماوع  للع و  زا  ییاهتمـسق 
دروخرب هنوگچ  دروآ  یم  راـب  هب  رطاـخ  شجنر  یگدرزآ و  هک  ییاـهزیچ  اـب  مینادـب  هکنآ  موـس  ددرگ ، یم  یهتنم  ییادـج  نارجه و  هب 

؟ دوشن نامناردارب  اب  ام  هطبار  عطق  بجوم  دراذگن و  قیمع  رثا  نامریمض  رد  لماوع  نآ  هک  مینک  هچ  مییامن و 
رطاخ هدیجنر  رگیدکی  زا  یللع  هب  هک  تسا  راکتسرد  سانش و  هفیظو  ناملسم  ود  هناتسود  طباور  عطق  مالسا ،  رد  اوران  نارجه  ییادج و 
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هک یتایاور  بجوم  هب  دـنرثءاتم و  یـضاران و  تخـس  ینارجه  نینچ  زا  نید  یمارگ  ياـیلوا  تسا .  هتـسسگ  ناـشتبحم  هتـشر  هدـیدرگ و 
تـسا یمالـسا  يردارب  هنومن  هک  ار  دوخ  یتسود  دـنویپ  دـنورب ، مه  تاقالم  هب  رتدوز  هچ  ره  دـنا  فظوم  ناملـسم  ود  نآ  داتفا  روکذـم 

زا راکتـسرد  عرـشتم و  ناملـسم  کی  نارجه  اما  دنراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  ار  نارجه  ییادج و  دننک و  هطبار  دـیدجت  دـنیامن ، رارقرب 
هدیدنسپ رایسب  تسا  یلمع  هکلب  تسین ،  مومذم  ییادج  نآ  اهنت  هن  راکهانگ ، یلابا و  المع ال  الوق و  یلو  تسا  ناملسم  ءامسا  هک  یسک 

دنک تبقارم  دیاب  تسا ،  هتفای  تاجن  یباذع  زا  هتـسر و  الب  زا  راکتـسرد  یناملـسم  رگیدـکی ، زا  ود  نآ  نارجه  اب  تفگ  ناوت  یم  اور ؛ و 
زا ار  دوخ  ناوریپ  يددعتم  تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  ددرگن . رارقرب  دمآ  تفر و  دوشن و  دیدجت  هرابود  مومذم  دـنویپ  نآ  هک 

دهاش يارب  هتـشاد و  رذحرب  لیبق  نیا  زا  هک  یناسک  و  قمحا ،  نجام ،  قساف ،  باذک ،  لیبق  زا  ددـعتم  ياههورگ  ینیـشنمه  تبحاصم و 
. دوش یم  افتکا  تیاور  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد 

برقی بارـسلا ،  هلزنمب  هناف  باذـکلا  هبحاصم  كایا و  ینبای !  مالـسلا :  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یبا  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
(589  ) کلذ نم  لقاوا  هلکاب  کعیاب  هناف  قسافلا  هبحاصم  كایا و  بیرقلا و  کل  دعبی  دیعبلا و  کل 

دنا و باذک  هک  یناسک  تبحاصم  زا  دنزرف ! دومرف : هک  هدومن  ثیدح  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  شردـپ  زا  ع )  ) رقاب ماما 
و رود . وت  يارب  ار  کـیدزن  دـنهد و  یم  هولج  کـیدزن  وـت  يارب  ار  رود  دـنا ، بارـس  هلزنم  هب  ناـنیا  هک  زیهرپـب  دـنیوگ  یم  غورد  رایـسب 

. دنک یم  هلماعم  نآ  زا  رتمک  ای  اذغ  مکش  کی  هب  ارت  وا  هک  نک  زیهرپ  راکهانگ  تبحاصم  زا  نینچمه 
(590  ) نجاملا هاخاوم  بنجتی  نا  نموملل  یغبنی  ثیدحلا  یف 

. دنک بانتجا  دیامن  باختنا  يردارب  هب  ار  نجام  هکنیا  زا  نم  ؤم  هک  تسا  هتسیاش 
. درادن كاب  دنک  یم  هچ  دیوگ و  یم  هچ  هکنیا  زا  هک  تسا  یسک  نجام ))   )) دیوگ یم  تغل 
(591  ) هلثم نوکت  نا  دوی  هلعف و  کل  نیزی  هناف  قئاملا  بحصتالو  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

زین وت  هک  دراد  تسود  دـهد و  یم  هولج  ابیز  ترظن  رد  ار  دوخ  هدیجنـسان  راک  وا  هک  امنم  تبحاصم  قمحا  اب  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . یشاب وا  دننامه 

(592  ) هقالخاب قلختی  نا  کشوی  قمحالا  هبحاصم  بنتجی  مل  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 
. ددرگ یم  قلختم  وا  قالخا  هب  هک  دشک  یمن  یلوط  دیامنن  زیهرپ  قمحا  ینیشنمه  زا  هک  یسک  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

ناملـسم رگا  دـنیامنن ، تسلاجم  نانآ  اب  دـنریگن و  یتسود  هب  ار  هدولآ  صاخـشا  لیبق  نیا  ناـمیااب  دارفا  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  تیاور  نیا 
رطاخ هدیجنر  يدماشیپ  رثا  رب  رگا  تشاد ،  دـمآ  تفر و  يو  اب  یتدـم  دـش و  تسود  یباذـک  قساف و  صخـش  اب  درک و  تلفغ  یعرـشتم 
رطاخ دراد و  دیکات  ندرک  یتشآ  رد  هک  یتایاور  تسا ،  تداعس  يزوریپ و  عرشتم  ناملـسم  يارب  نارجه  نیا  دش ، ادج  يو  زا  دیدرگ و 

اب یعرـشتم  ناملـسم  رگا  تسین .  باذک  قساف و  قیفر  لماش  دـماجنین ، لوط  هب  زور  هس  زا  شیب  ناملـسم  ود  ییادـج  هک  دـنک  یم  ناشن 
مایا لالخ  رد  یلو  شیوخ  راتفر  راتفگ و  بقارم  راکتـسرد و  تسا  يدرم  وا  هک  درک  یم  نامگ  دـش و  تسود  حالـصلا  رهاـظ  یـصخش 

دنناـمه یبحاـصم  تسود و  نینچ  زا  ندـشادج  تسا ،  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هک  یتیاور  بجوم  هب  دـش ، گرزب  یهاـنگ  بکترم  یتسود 
 . تسا عنامالب  باذک  قساف و  زا  ندشادج 

هعم نیئاذحلا و  یف  هعم  یـشمی  وه  انیبف  بهذـی .  نیا  هقرافی  داکیال  قیدـص  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبال  ناک  لاق :  یفعجلا  نامعن  نب  ورمع 
؟  تنک نیا  هلعافلا  نبا  ای  لاق :  هعبارلا  یف  رظن  املف  هری .  ملف  تارم  ثالث  همالغ  دـیری  لجرلا  تفتلا  اذا  اـمهفلخ  یـشمی  يدنـس  هل  مـالغ 

کل سیل  اذاف  اعر  کل و  نا  يرا  تنک  دق  هما ؟  فذقت  هللا  ناحبس  لاق  مث  هسفن ،  ههبج  اهب  کصف  هدی  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  عفرف  لاق 
توملا قرف  یتح  هعم  یشمی  عتیارامف  ینع ،  حنت  احاکن  هما  لکل  نا  تملع  اما  لاقف :  هکرشم .  هیدنس  هما  نا  كادف ،  تلعج  لاقف :  عرو 

(593) امهنیب
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رازاب رد  يزور  دوب . ترـضح  نآ  اب  زین  وا  تفر  یم  ماما  اج  ره  هک  تشاد  یتسود  ع )  ) قداـص ماـما  دـیوگ : یم  یفعج  ناـمعن  نب  ورمع 
، دیدن ار  شمالغ  دش و  هجوتم  راب  هس  درم  نآ  تفر .  یم  هار  ود  نآ  رس  تشپ  هک  دنس  لها  زا  دوب  یمالغ  وا  اب  درک و  یم  روبع  اهشافک 

قداص ماما  دش ، جراخ  درم  نآ  ناهد  زا  نخـس  نیا  ات  يدوب ؟  اجک  راکانز ! نز  رـسپ  تفگ :  دـنلب  يادـص  هب  دـید  ار  وا  هک  مراهچ  هعفد 
عرو وت  مدرک  یم  روصت  نم  يداد ؟  تبـسن  انز  هب  ار  شرداـم  دومرف : دـیبوک . دوخ  یناـشیپ  هب  تدـش  اـب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  (ع )

یحاکن یتما  ره  هک  یناد  یمن  اـیآ  دومرف : كرـشم .  تسا و  هیدنـس  وا  رداـم  درک : ضرع  ییاوقت .  عرو و  دـقاف  منیب  یم  نونکا  يراد و 
. دنکفا ییادج  نانآ  نیب  گرم  ات  دنورب  هار  دننک و  تکرح  مه  اب  ود  نآ  رگید  مدیدن  دیوگ : یم  يوار  وش . رود  نم  زا  دراد ،

یتقو اما  دیامن ، یم  دمآ  تفر و  وا  اب  دوش و  یم  تسود  تفر  یم  عرو  دیما  يو  زا  هک  یـسک  اب  ع )  ) قداص ماما  هک  دـینک  یم  هضحالم 
. دهد یم  همادا  نارجه  نآ  هب  یگدنز  نایاپ  ات  درب و  یم  وا  زا  دیامن  یم  یتفع  یب  هب  مهتم  ار  ینز  دونش و  یم  گرزب  یمانشد  يو  زا 
یحور تلاح  نیا  تسا و  رطاخ  شجنر  یگدرزآ و  رگیدـکی  زا  یمیمـص  تسود  ود  ییادـج  نارجه و  رد  ذـفان  رثوم و  لماوع  زا  یکی 
یگریت لماع  نیرتمهم  یلو  تسا  هدش  رکذ  اهنآ  زا  يرایسب  مالـسا ،  یقالخا  تایاور  رد  دشاب و  هتـشاد  يددعتم  لیالد  للع و  دناوت  یم 

یم انتعا  یب  يو  هرابرد  دنهد  رارق  شمارتحا  میرکت و  دروم  دـننک و  ینادردـق  قیفر  تیمیمـص  افـص و  زا  هکنآ  ياج  هب  یـضعب  تسوا . 
هب دنوش ، یم  دراو  سلجم  رد  الثم  دنیامن ، یمن  تیاعر  وا  هرابرد  دـنراد . یم  لومعم  دارفا  نیرت  يداع  هرابرد  هک  یمارتحا  یتح  دـنوش ،

الصا ای  دهد  یم  تسد  يدرس  اب  دهدب  تسد  يرتشیب  یمرگ  اب  تسا  هتسیاش  هک  دوخ  یمیمص  قیفر  هب  و  دهد ، یم  تسد  یمرگ  اب  همه 
نیا نک .  تکرش  سلجم  رد  مه  امش  دیوگ : یم  نابز  هب  دتسرف و  یمن  تراک  یمیمـص  دنزرف  جاودزا  دقع  نشج  سلجم  رد  دهد . یمن 

يایلوا تسا و  هدیمح  قالخا  فالخرب  اوران و  دوش  یم  ماجنا  قیفر  هرابرد  تیمیمـص  افـص و  ناونع  هب  هک  نآ  ریاظن  زیمآریقحت و  لامعا 
. دنا هدومن  عنم  نآ  باکترا  زا  ار  دوخ  ناوریپ  نید 

(594  ) هقح تعضا  نم  خاب  کل  سیلف  هنیب  کنیبام و  یلع  الاکتا  کیخا  قح  لمهت  نا  كایا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
هکنآ هچ  ییامن ،  لامها  دراد  دوجو  امش  نیب  هک  یتیمیمـص  افـص و  ياکتا  هب  تردارب  قح  تیاعر  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  هدومرف :  ع )  ) یلع
هفیظو قیفر  یناوتان  زجع و  هناشن  وا  نتخاس  هدرزآ  یمیمـص و  تسود  قح  عییـصن  تسین .  وت  ردارب  يا  هدومن  عیاض  ار  وا  قح  هک  یـسک 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع تسا و  سانشان 
(595  ) مهنم هب  رفظ  نم  عیض  نم  هنم  زجعا  ناوخالا و  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا 

قح هک  تسا  یـسک  وا  زا  رتزجاع  دروآ و  تسد  هب  ار  یناردارب  ناتـسود و  دوخ  يارب  هعماج  رد  دناوتن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاع 
. دنک عطق  ار  یتسود  دنویپ  اوران  لمع  نیا  اب  ینعی  دیامن ، عییضت  ار  هدمآ  تسد  هب  ردارب 

تیصخش یناسنا و  شزرا  هب  هک  لیبق  نیا  زا  یلمع  ره  و  ندومن ،  تناها  نتخاس ،  هدنمرش  ندرک ،  هرخسم  ندرمـش ،  ریقح  یلک  روط  هب 
ثیدح ياملع  هدش و  هتخانـش  عونمم  مالـسا  رد  دوش  یم  رگیدکی  زا  نیدتم  قیفر  ود  ییادج  بجوم  ای  بیـسآ  ناملـسم  کی  یعامتجا 
مراکم  )) ياعد رد  ع )  ) داجس ماما  دنا . هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  هدومن و  يروآ  عمج  هناگادج  یباب  رد  ار  لامعا  نیا  زا  کی  ره  تایاور 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هدرب و  مان  ییادج  نارجه و  زا  زورما  ثحب  دروم  هلمج  نمض  قالخالا )) 
ربلاب ینرجه  نم  يزجا  و 

 . مهدب يراکوکین  یبوخ و  اب  ار  وا  يازج  تسا  هتفگ  مکرت  هدش و  ادج  نم  زا  هک  ار  سک  نآ  لمع  ات  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب !
ماما هیحان  زا  یقالخا  فیاظو  تیاعر  مدـع  تلع  هب  اـعطق  دـیوگ  یم  كرت  ار  ترـضح  نآ  دوش و  یم  ادـج  ع )  ) داجـس ماـما  هک  یـسک 

نآ تسود  ات  دوش  یمن  قالخا  فـالخ  لـمع  نیرتکچوک  بکترم  زگره  تساـهناسنا و  یبرم  موصعم و  ماـما  دوخ  وا  هکنآ  هچ  تسین ، 
تـسا نکمم  نیموصعم  همئا  ناتـسود  زا  یناسک  نارجه  دـیامن . عطق  ار  یتسود  هتـشر  دـنک و  هدوارم  كرت  لمع  نآ  دانتـسا  هب  ترـضح 
هاگآان تسود  نآ  رظن  هب  هک  هداد  ماجنا  ار  یلمع  ای  هتفگ  ینخـس  یعرـش  هفیظو  ماـجنا  هیقت و  تیاـعر  روظنم  هب  ماـما  هک  هدوب  نآ  يارب 
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نآ دزن  هتسناوت  یمن  هیقت  طیارش  رد  زین  ماما  تسا و  هدومن  هطبار  عطق  ماما  اب  دهاوخب  حیضوت  دنک و  لا  ؤس  هکنیا  نودب  هدماین و  تسرد 
زا یـضعب  رد  دـیآ . راب  هب  يا  هزاـت  دـسافم  نداد  حیـضوت  نتفر و  ناـمه  رثا  رب  تسا  نکمم  هچ  دـهد ، حیـضوت  ار  بلطم  دورب و  تسود 
هک یخساپ  زا  ریغ  یخساپ  کی  ره  هب  دنا و  هدومن  ماما  زا  ار  لا  ؤس  کی  یهاتوک  لصاوف  رد  زور  کی  رفن  دنچ  یهاگ  هک  هدمآ  تایاور 

دنوش درسلد  ماما  هب  تبسن  دوب  نکمم  دش و  یم  هاگآان  ناتسود  زا  یضعب  یتفگـش  بجوم  لمع  نیا  هتبلا  تسا .  هتفگ  هداد  رگید  نآ  هب 
. دومرف یم  نایب  ماما  دندش و  یم  حیضوت  راتساوخ  دوب و  روآ  تفگش  یضعب  يارب  ماما  لمع  یهاگ  دنیامن . هطبار  عطق  و 

هل لیقف  انرطفا . ترطفا  نا  انمـص و  تمـص  نا  لاق :  سابعلا و  یبا  نم  اـفوخ  موصلا  رطفا  ثیحب  مالـسلا  اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هیقت  یف 
(596  ) یقنع برضی  نا  نم  یلا  بحا  ناضمر  رهش  نم  اموی  رطفا  هللاو  يا   : لاقف ناضمر  رهش  نم  اموی  رطفت 

راطفا رگا  میریگ و  یم  هزور  يریگب  هزور  رگا  تفگ  يو  هب  درک و  راطفا  ار  هزور  سابعلاوبا  فوخ  زا  هک  تسا  ع )  ) قداص ماـما  هیقت  رد 
هام زا  زور  کی  مسق ،  ادخ  هب  يرآ  دومرف : دینک ؟ یم  راطفا  ار  ناضمر  هام  زا  زور  کی  دـش : ضرع  ترـضح  هب  مییامن .  یم  راطفا  ینک 

 . موش هتشک  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میامن  راطفا  ار  ناضمر 
ماما اب  وا  دمآ  تفر و  هبقارم و  هب  رابج  تلود  نیرومءام  شرازگ  سرت  زا  داجـس  ماما  ناتـسود  زا  یـضعب  ییادـج  نارجه و  تسا  نکمم 

هکنیا يارب  دـیایب . ماما  تاقالم  هب  دـناوت  یم  تسود  هن  دورب و  تسود  تقو  رـس  دـناوت  یم  ماـما  هن  یعـضو  نینچ  رد  هتبلا  دـشاب . داـجس 
ادج نم  زا  هک  ار  یسک  ات  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  ع )  ) داجـس ترـضح  دوشن ، عطق  یلکب  هناتـسود  طباور 

 . میامن میرکت  ار  شیتسود  هار  نیا  زا  مهد و  شاداپ  يراکوکین  رب و  اب  تسا  هتفگ  مکرت  هدش و 
نـشور هوالعب  هدیدرگ ،  کیکفت  اوران  زا  اور  ياه  ییادج  اهنارجه و  داتفا  ضورعم  هچنآ  زا  مییامن ؟  دروخرب  هنوگچ  شجنر  لماوع  اب 
تمـسق نیرخآ  رد  کنیا  تسا .  رگیدـکی  زا  یمیمـص  تسود  ود  ییادـج  مهم  لماوع  زا  یکی  قالخا  فالخ  راتفر  اهراتفگ و  هک  دـش 

رودـقملا یتح  هک  مینک  هچ  مییامن و  دروخرب  هنوگچ  ییادـج  لـماوع  لـلع و  اـب  هک  دوش  یم  ثحب  بلطم  نیا  باـب  رد  زورما  ینارنخس 
هب لین  يارب  میوشن .  ییادج  نارجه و  راچد  دوز  دوشن و  عطق  یناسآ  هب  اه  یتسود  هتـشر  ات  میریگ  رارق  نارجه  لماوع  ریثات  تحت  رتمک 

يرادنتشیوخ تردق  ای  ملح  مییامن و  قلختم  هدیدنسپ  تایقلخ  هدیمح و  تافص  زا  يا  هراپ  هب  ار  نتـشیوخ  تسا  مزال  سدقم  فده  نیا 
نتـشیوخ و  مینک ،  راهم  ار  نآ  میوش ،  هریچ  بضغ  رب  ملح  يورین  اب  میناوتب  هک  میزاسب  يروط  ار  دوخ  دـیاب  تسا ،  تافـص  نآ  زا  یکی 

 . میراد نوصم  ییوجماقتنا  زا  ار 
(597  ) هبضغ دنع  هملح  هکردی  نا  لجرلا  ینبجعیل  هنا  لوقی :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک 

نوصم رطخ  زا  دبایرد و  ار  وا  دناوتب  شملح  ددرگ  یم  نیگمشخ  درم  یتقو  هک  تسا  یتفگـش  هیام  نم  يارب  دومرف : یم  ع )  ) داجـس ماما 
. دراد شظوفحم  و 

نیا ات  دییامن  دومناو  رابدرب  میلح و  ار  دوخ  عنـصت  اب  دنک و  رهاظت  ملح  هب  دشاب  رادنتـشیوخ  فلکت  نودب  دـناوت  یمن  درادـن و  ملح  رگا 
. دیامن ملح  عنصت  نودب  دناوتب  ددرگ و  وا  یناسفن  هکلم  اجیردت  فیرش  قلح 

(598  ) مهنم نوکی  نا  کشوا  الا  موقب  هبشت  نم  لق  هناف  ملحتف  امیلح  نکت  مل  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
یم تفای  مک  هکنآ  هچ  دنرادنتـشیوخ ، هک  زاسب  يدارفا  دـننامه  ار  دوخ  نک و  ملح  هب  رهاظت  یتسین  رابدرب  میلح و  رگا  دومرف : ع )  ) یلع

. دوش یم  اهنآ  دننامه  دوز  یلیخ  هکنآ  زج  دزاسب  یموق  دننامه  ار  دوخ  هک  یسک  دوش 
لفاغت دوش ، هتسسگ  یناسآ  هب  ناتسود  تبحم  هتشر  دراذگن  دهاکب و  نارجه  للع  ریثات  زا  دناوت  یم  هک  هدیدنـسپ  تافـص  زا  رگید  یکی 
دهدب ناشن  ربخ  یب  لفاغ و  ار  دوخ  تحلـصم ،  يور  دشاب و  هاگآ  نآ  زا  دـنادب و  ار  يزیچ  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  لفاغت  تسا . 

مدرم و اب  ترـشاعم  نسح  رد  یـشور  نینچ  ذاختا  تسا .  ربخ  یب  نآ  زا  دنک  روصت  هدـننیب  هک  دـنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دـمع  هدارا و  اب  و 
 . تسا شخبرمث  دیفم و  رایسب  ندرک  یگدنز  بوخ 
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(599  ) لفاغت هثلث  هنطف و  هاثلث  لایکم  الم  رشاعتلاو  شیاعتلا  لاح  حالص  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
لفاغت نآ  موس  کی  یهاگآ و  نطفت و  نآ  موس  ود  هک  تسا  يا  هنامیپ  يرپ  مدرم  اب  شزیمآ  یگدنز و  حالـص  هدومرف :  ع )  ) قداص ماما 

 . تسا نتفرگ  هدیدان  و 
یمن نامیااب  دارفا  هک  هدـش  یقلت  مهم  مالـسا  قالخا  رد  ردـقنآ  تسا  تحلـصم  هک  يدراوم  رد  نداد  هولج  هاگآان  ار  نتـشیوخ  لـفاغت و 

. دنرذگب هجوت  یب  نآ  رانک  زا  دنراگنا و  هدیدان  ار  نآ  دنناوت 
(600  ) لفاغت هفصن  نموملا  لاق :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . تسا لفاغت  رب  ینتبم  نم  ؤم  راتفگ  راتفر و  زا  یمین  هدومرف :  مرکا  لوسر 
فالخ لامعا  زا  يا  هراپ  هنیمز  رد  دـنایامنب ، هاگآان  ار  نتـشیوخ  دـنک و  لفاغت  نامیا  اب  صخـش  تسا  تحلـصم  هب  هک  يدراوم  هلمج  زا 

زا ناملـسم  ود  یتسود  دنویپ  دوش و  هدیرب  تدوم  هتـشر  دراذـگ  یمن  دراوم  لیبق  نیا  رد  لفاغت  هچ  تسا ،  نم  ؤم  عرـشتم و  قیفر  قالخا 
شیدنا تحلـصم  لقاع و  قیفر  هک  ییاج  دبای . شیارگ  ترودک  يدرـس و  هب  یمیمـص  قیفر  ود  مرگ  طباور  هجیتن  رد  ددرگ و  ادـج  مه 

يراددوخ هفیظو  نیا  ماجنا  زا  اما  ددرگ ، يو  ییادج  نارجه و  عنام  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ینید  ردارب  هناتـسود  طباور  لفاغت  اب  دـناوت  یم 
رهق و اب  ماجنارـس  دـهد و  رارق  هذـخءاوم  خـیبوت و  دروم  ار  وا  دـشکب و  شخر  هب  ار  دوخ  قیفر  یقالخا  شزغل  لفاغت ،  ياـج  هب  دـیامن و 
زا هک  یتیاور  هب  دیاب  تسا  هدرک  هچ  دنادب  هکنآ  يارب  هدیدرگ و  گرزب  یهابتـشا  بکترم  اوران  لمع  نیا  اب  دنوش ، ادـج  مه  زا  یگنتلد 

. دیادزب شیوخ  لامعا  هحفص  زا  ار  هکل  نیا  هدش  ادج  قیفر  زا  یهاوخرذع  اب  دراد و  ارف  شوگ  تسا  هدش  ثیدح  ع )  ) قداص ماما 
. امهالک کلذ  قحتـسا  امبر  هنعللاو و  هئاربلا  امهدحا  بجوتـسا  الا  نارجهلا  یلع  نالجر  قرتفی  ال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  تعمس 

(601  ) همالک نع  هل  سماعتیالو  هتلص  یلا  هاخا  وعدیال  هنال  لاق :  مولظملا ؟  لاب  امف  ملاظلا  اذه  هل  لیقف 
یکی هکنآ  زج  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  نارجه  یگنتلد و  اب  ناملسم  ود  دومرف : یم  هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ثیدح  يوار 

هب دنتـسه . نعل  يربـت و  هتـسیاش  ود  ره  اـسب  هچ  تنعل و  دروم  مه  دوـش و  عـقاو  يرازیب  يربـت و  دروـم  مه  هک  دراد  قاقحتـسا  ود  نآ  زا 
: دومرف خـساپ  رد  ترـضح  هچ ؟  يارب  مولظم  دراد ، نعل  يربت و  قاقحتـسا  شملظ  تلع  هب  ملاظ  هللا !  لوسر  نباـی  دـش : ضرع  ترـضح 

 . تسا هدومنن  لفاغت  وا  ياه  هتفگ  زا  هدناوخن و  یتسود  دنویپ  دیدجت  یتشآ و  هب  ار  دوخ  ردارب  مولظم  هکنآ  يارب 
نیا هک  يدارفا  مامت  هصالخ  و  نالاسنهک ،  نـالاسنایم و  ناـناوج ،  ناـناوجون و  ناوناـب ،  ناـیاقآ و  زا  مرتحم  ناگدنونـش  مومع  مراودـیما 
نیا رد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاـیاور  رد  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربـمیپ  نانخـس  رد  دندینـش  ار  ثحب 

مه زا  ناملـسم  ود  ییادج  نارجه و  هک  دنوشن  لفاغ  زگره  دنیامن و  هجوت  دوخ  تیلوئـسم  هب  دنراد ، لوذبم  لماک  تقد  دـش  رکذ  ثحب 
لابند هب  ییاهدادـیور  انایحا  راوگان و  خـلت و  یـضراوع  ایند  رد  دـناوت  یم  تسا  یمالـسا  يردارب  ینید و  تبحم  اب  یفانم  هکنیا  رب  هوالع 

. دروآ

. ِۀَلِّصلاِب یِنَعَطَق  ْنَم  َیِفاَکُأ  َو  ِلْذَبْلاِب ، یِنَمَرَح  ْنَم  َبیِثُأ  َو  - 29

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  قالخالا ))  مراکم   )) فیرـش ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  یلاعت  يراب  هوق  لوح و  هب 

لمع و  مزاس ،  رادروخرب  شـشخب  لذـب و  زا  هدومن  مورحم  ارم  هک  یـسک  ات  رادـب  مقفوم  اـهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد 
 . میامن تافاکم  دنویپ  هلص و  اب  هدومن ،  محر  عطق  هدیرب و  نم  زا  هک  ار  یسک 

هزیرغ  )) رگید نآ  و  تاذ ))  بح   )) هزیرغ یکی  تسا :  هتخیمآ  اهناسنا  نینچمه  تاناویح و  تشرس  اب  هک  تسا  دنمورین  يوق و  هزیرغ  ود 
 ((. یسنج
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تاذ بح  رب  هوالع  اهناسنا  رد  اما  لسن .  تنایص  عون و  ياقبا  يارب  یسنج  هزیرغ  و  تسا ،  صخـش  تنایـص  اقبا و  يارب  تاذ  بح  هزیرغ 
هب دوخ  یـسنج  هزیرغ  دننام  تاذ ،  بح  هزیرغ  دنتـسه . نآ  دـقاف  تاناویح  دراد و  دوجو  تسا  یناسنا  یلاع  تالیامت  زا  هک  یتسود  رگد 

يرطف هشیر  هچ  رگ  اهناسنا ، دوجو  رد  یتسود  رگد  اما  درادـن ، شرورپ  هب  يزاین  ددرگ و  یم  افوکـش  ناـسنا  تاـناویح و  دوجو  رد  دوخ 
زا دیاب  هک  روطنآ  ات  دوش  تیوقت  یتیبرت  ياهتیامح  شرورپ و  وترپ  رد  دیاب  تسا و  فیعـض  یناسنا  یلاع  تالیامت  ریاس  دننام  یلو  دراد ،

دنـشاب يوـنعم  میلاـعت  یناـسنا و  يایاجـس  ياراد  دوـخ  هک  دـنوش  تیبرت  ینارداـم  ناردـپ و  نماد  رد  لاـفطا  رگا  دـیایب . تـیلعف  هـب  هوـق 
نیدلاو رگا  اما  دندرگ ، یم  رادروخرب  یناسنا  يایازم  زا  دنیآ و  یم  راب  تافـص  نامه  اب  نایفارطا  نیدلاو و  لامعا  هدهاشم  اب  ناشنادنزرف 
یتسود رگد  زا  اهنت  هن  ناشلافطا  دیامن ، تموکح  ناشدوجو  رد  تاذ  بح  هزیرغ  اهنت  دنـشاب و  یناسنا  تافـص  ریاس  یتسود و  رگد  دقاف 
نتشیوخ یهادوخ و  دوخ  راچد  لافطا  هجیتن ،  رد  دبای و  شیارگ  يور  هدایز  هب  ناشتاذ  بح  تسا  نکمم  هکلب  دوب ، دنهاوخ  بیـصن  یب 

. دنشاب باذع  جنر و  رد  رمع  نایاپ  ات  نانآ  ینورد  لیامت  هب  مدرم  ییانتعا  یب  رثا  رب  دندرگ و  یتسرپ 
يونعم تالامک  زا  دنهد و  شرورپ  نانآ  ریمض  رد  ار  یناسنا  تافـص  دنزاسب ، ناسنا  ار  دوخ  موق  ات  داتـسرف  مدرم  نیب  ار  ناربمیپ  دنوادخ 

يور مدرم  مامت  هک  دسر  ارف  يزور  رگا  هک  تسا  مهم  هدنزرا و  ردـقنآ  تیناسنا  یـساسا  لوصا  دـنزاس . ناشرادروخرب  یناحور  یلاعت  و 
تاهج رگید  و  نابز ،  داژن ، هدیقع ،  رظن  زا  هک  یتافالتخا  مامت  اب  دنیامن  تیاعر  رگدکی  اب  ار  اهنآ  المع  دنـشاب و  لوصا  نآ  دـجاو  نیمز 

. دوب دنهاوخ  دنم  هرهب  هافر  شیاسآ و  تمعن  زا  دومن و  دنهاوخ  تسیز  تمالس  تداعس و  لامک  رد  مهاب  همه  دنراد  رگیدکی  اب 
(602  ) قحلا اولمع  هنامالا و  اودا  اوباحت  ام  نوموحرمل  ضرالا  لها  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  یبا  نع 

یمادام دننک  یم  یگدنز  بوخ  دنتسه و  شیاسآ  تمحر و  رد  نیمز  هرک  مامت  مدرم  هدومرف :  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
ياهتناما رد  هکنآ  مود  دنـشاب . هتـشاد  یناسنا  هقالع  مه  هب  تبـسن  دـنرادب و  تسود  ار  رگیدـکی  هکنآ  لوا  دنـشاب : تفـص  هس  ياراد  هک 

. دشاب لدع  قح و  قفو  رب  ناشلامعا  هکنآ  موس  دنیامنن ، تنایخ  رگیدکی  یلام 
زا هتخانش و  اهناسنا  تداعس  تمحر و  هیام  ثیدح  نیا  رد  هک  ار  یتفص  نیلوا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  دینک  یم  هظحالم 
مغ رد  دـنوش و  داش  مه  يداش  رد  هعماج  کی  دارفا  رگا  تسا .  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  تبحم  زاربا  یتسود و  رگد  تسا  هدرب  ماـن  نآ 
زا مدرم  همه  دیآ و  یم  دوجو  هب  هعماج  نآ  رد  يریگمشچ  هقالع  یگتسویپ و  يدردمه  راهظا  ترـسم و  زاربا  نیا  زا  دندرگ ، رثءاتم  مه 

لوا درب ، یم  مان  یمارگ  لوسر  یناسنا  يایاجس  هدیمح و  تافص  زا  یتقو  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  دندرگ . یم  دنم  هرهب  یگتـسبمه  نآ 
ربمیپ رب  امـش  ياه  یتخـس  اهجنر و  مالآ ،  بئاصم و  هک  دیامن  یم  ناشنرطاخ  دیوگ و  یم  نخـس  مدرم  هب  ترـضح  نآ  دـیدش  هقالع  زا 

. ددرگ یم  ملءاتم  درب و  یم  جنر  تخس  امش  ياه  يراتفرگ  دیادش و  زا  تسا و  هاکناج  نیگنس و  رایسب  یمارگ 
(603  ) متنع ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مک  ءاج  دقل 

یمارگ ياوشیپ  تسا .  نارگ  نیگنـس و  رایـسب  ترـضح  نآ  رب  ناتدیادش  بئاصم و  هک  تسا  هدـمآ  امـش  نیب  ناتدوخ  سنج  زا  يربمیپ 
صقن بیع و  ره  هصالخ  و  یهاوخدـب ،  ینیبدـب و  یگدـنکارپ ،  فالتخا و  يرامیب ،  درد و  یتسدـیهت ،  رقف و  ینادان ،  لهج و  مالـسا ، 

. ددرگ یم  رثءاتم  ملءاتم و  بئاصم  نآ  زا  دوش و  یم  رطاخ  هدیجنر  تخس  دنیب  یم  امش  رد  هک  ار  يونعم  يدام و 
سدقم فده  نیا  هب  لین  هار  دنراد  هقالع  ازج  زور  يدبا  تداعس  هب  دنتسه و  وا  ياضر  يدونشخ و  بلاط  هک  یناسک  هب  گرزب  دنوادخ 

 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  رد  هدومن و  هئارا  ار 
(604  ) هنسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل 

زا یتسودرگد  دیهد و  رارق  دوخ  ياهراک  يوگلا  هوسا و  ار  ترضح  نآ  شور  دینک و  یـسءات  مالـسا  ربمیپ  هب  شیوخ  راتفر  راتفگ و  رد 
 . میدنب راک  هب  المع  میزومایب و  ترضح  نآ  زا  ار  هدیدنسپ  قلخ  نیا  دیاب  ام  تسا و  مالسا  ياوشیپ  فاصوا  هلمج 

(605  ) همحرلا سانلا  عیمجل  رمضت  نا  همحرلا  هب  ردتست  ام  غلبا  ناق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

دلج 1 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 225زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


هاوخریخ و مدرم  همه  هب  تبـسن  نطاب ،  رد  هک  تسا  نیا  ینک  بلج  دوخ  هب  ار  ادـخ  تمحر  یناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  نیرتاسر 
 . یشاب نابرهم 

(606) رجاف رب و  لک  یلا  ریخلا  عانطصا  سانلا و  یلا  ددوتلا  نیدلا  دعب  لقعلا  سار  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
بوخ هاوخ  تسا ،  مدرم  همه  هب  یکین  یتسودرـشب و  هنالقاع ،  لامعا  مامت  دمآرـس  دنوادخ  هب  نامیا  زا  سپ  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 

. راکهانگ دنشاب و  قساف  هاوخ  راکتسرد و  دنشاب و 
ناف کنم .  هبلط  نم  لک  یلا  ریخلا  لعفا  ینب  ای  لاق :  يدیب و  ذخا  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یبا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(607  ) هلها نم  تنا  تنک  هلها  نم  نکی  مل  نا  هعضوم و  تبصا  دقف  هلها  نم  ناک 
یکین وا  هب  درک  یکین  تساوخرد  وت  زا  هک  سک  ره  هب  دـنزرف ! دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  دومرف : ع )  ) رقاب ماـما 

 . يا هتفای  تسد  شیوخ  تیلها  هب  وت  هدوبن ،  ریخ  نآ  لها  رگا  يا و  هدیسر  عقاو  هب  وت  هتشاد  ار  نآ  قاقحتسا  دوب  یکین  لها  رگا  نک ، 
 . تسا تیناسنا  ياه  هناشن  زا  یتسودرگد  هصالخ ، 

یم هن  ای  دراد  دوجو  ام  ریمض  رد  تفص  نیا  مینادب  هکنآ  يارب  تسا .  دنوادخ  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  دجاو  دشاب  نآ  دجاو  هک  یـسک 
زا مییامن و  هسیاقم  نآ  اب  ار  یتسود  رگد  میهد و  رارق  شجنـس  رایعم  تساـهناسنا  همه  دوجو  رد  یعیبط  هزیرغ  هک  ار  یتسود  دوخ  میناوت 

رـضحم رد  هک  يدرم  ریپ  هب  تحیـصن  کی  تروص  هب  یثیدح  رد  ع )  ) یلع ار  رایعم  نیا  میدرگ و  فقاو  شیوخ  یحور  عضو  هب  هار  نیا 
 : تسا هدومرف  هدوب ،  شکرابم 

(608  ) کیلا یتوی  نا  بحت  ام  سانلا  یلا  تآو  کسفنل  یضرت  ام  سانلل  ضرا  خیش !  ای 
راتفر نانچنآ  وت  اب  يراد  لیم  هک  نک  راتفر  يروط  نارگد  اب  یتسه و  یضار  تدوخ  يارب  هک  شاب  یضار  يزیچ  هب  مدرم  هرابرد  درمریپ !

. دوش
يونعم و هبنج  زا  رظن  فرـص  تیناسنا و  تهج  زا  رگیدـکی  هب  اهناسنا  هقالع  یتسود و  رگد  هب  رظان  داـتفا  ضورعم  هک  یتاـیاور  اـجنیا  اـت 
تسا و ینید  توخا  يونعم و  نءاش  ياراد  یناسنا  تهج  زا  هوالع  رگدکی  اب  فیرـش  نآرق  ناوریپ  ناناملـسم و  طباور  اما  تسا .  ینامیا 

اجنیا رد  دنا و  هدومن  فظوم  ادیکا  اهنآ  تیاعر  هب  ار  ناناملسم  هدرمـشرب و  ار  قوقح  نآ  يددعتم  تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا 
حیـضوت ماقم  رد  هدومن و  نایب  نم  ؤم  هب  تبـسن  ار  نم  ؤم  قوقح  یثیدـح  نمـض  ع )  ) قداص ماـما  دوش . یم  رکذ  تاـیاور  نآ  زا  یـضعب 

 : تسا هدومرف  بلطم 
(609) امظی يورت و  الو  يرعیو  سبلت  الو  عوجی  عبشت و  نا ال  کناسلو و  کلجر  كدی و  کلام و  کسفنب و  هلصت  نا 

ریـس وت  هکنیا  ینک و  تمدـخ  ییامن و  هلـص  ار  وا  تناـبز  تیاـپ و  تسد و  تلاـم و  اـب  دوخ و  سفن  هب  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  ؤم  قح  زا 
 . هنشت وا  یشابن و  باریس  وت  هنهرب ،  وا  یشابن و  هدیشوپ  وت  هنسرگ ،  وا  یشابن و 

له ریقفلا و  یلع  ینغلا  فطعی  لهف  لاقف :  ریثک . اندـنع  هعیـشلا  نا  كادـف ،  تلعج  مالـسلا :  هیلع  رفعجیبـال  تلق  لاـق  لیعامـسا  یبا  نع 
(610) اذه لعفی  نم  هعیشلا  هعیش .  ءالوه  سیل  لاقف :  ال . تلقف :  نوس  اوتی  یسملا ء و  نع  نسحملا  زواجتی 

ایآ دراد ، تفءار  تفوطع و  ریقف  هب  ینغ  اـیآ  دومرف : دنرایـسب . اـم  دزن  نایعیـش  مدرک :  ضرع  ع )  ) رقاـب ماـما  هب  دـیوگ  یم  لیعامـسا  یبا 
هعیـش ناـنیا  دوـمرف : هن .  مدرک :  ضرع  تسا ؟  رارقرب  مدرم  نیب  تاـساوم  نواـعت و  اـیآ  درذـگ ، یم  راکدـب  هاـنگ  شزغل و  زا  راکتـسرد 

. دهد ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  یسک  هعیش  دنتسین ،
هللا هیالو  عطق  دقف  هیلع  ردقی  نا  دـعب  هرجی  ملف  هلاوحا  ضعب  یف  هب  اریجتـسم  هناوخا  نم  لجر  هیلا  دـصق  نم  مالـسلا :  هیلع  نسحلاوبا  لاق 

(611  ) لجوزع
وا نداد  هانپ  زا  اما  دهد  شهانپ  هک  دشاب  رداق  وا  دورب و  شناردارب  زا  یکی  دزن  یگدـنهانپ  هب  يراتفرگ  رثا  رب  يدرم  رگا  دومرف : ع )  ) ماما
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 . تسا هدومن  عطق  دنوادخ  اب  ار  دوخ  تیالو  هطبار  لمع ،  نیا  اب  دیامنب ، يراددوخ 
(612  ) هرخالا ایندلا و  یف  هللا  هلذخ  الا  هترصن  یلع  ردقی  وه  هاخا و  لذخی  نم  ؤم  نم  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

هکنآ رگم  دیامن  يرای  ار  وا  هک  دراد  تردق  هکنآ  اب  دشکب  تسد  دوخ  ردارب  ترـصن  زا  هک  تسین  ینم  ؤم  چـیه  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
. دیامن یم  شمورحم  دوخ  ترصن  زا  دنک و  یم  لوذخم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ 

ربمغیپ هجوت  دروم  مهم و  رایـسب  ینامیا  يردارب  تهج  زا  تیناسنا و  رظن  زا  رگیدـکی  اب  ناناملـسم  نواعت  تاساوم و  لصا  هکنیا  هصـالخ 
نید يایلوا  تایاور  رد  یفلتخم  ياهریبعت  اب  یناحور  تسویپ  يونعم و  هطبار  نیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسا و  یمارگ 

 : تسا هدومرف  مرکا  لوسر  هلمج  نآ  زا  هدش ،  رکذ 
(613) اضعب هضغب  دسی  ناینبلا  هلزنمب  نموملل  نموملا 

رگید ءزج  يارب  نامتخاس  ءزج  ره  دراد و  یم  هاگن  ار  رگید  رجآ  يرجآ  ره  هک  تسا  نامتخاس  کی  يازجا  دـننامه  نم  ؤم  يارب  نم  ؤم 
 . تسا یمکحم  تباث و  هاگیاپ 

مدرم شیوخ  هنامیکح  نانخس  اب  رـضحم  رد  ربنم و  رب  فرط  کی  زا  یمالـسا  تدوم  يردارب و  ساسا  ظفح  يارب  مالـسا  گرزب  ياوشیپ 
 . تخومآ یم  نانآ  هب  ار  یلمع  ياهشور  دوخ  راتفر  اب  رگید  فرط  زا  دومن و  یم  هجوتم  ناشفیاظو  هب  ار 

نا هداز و  ادـهاش  ناک  نا  هل و  اعد  الحار  ناک  ناف  هنع  لءاس  مایا  هثـالث  هناوخا  نم  لـجرلا  دـقف  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک 
(614  ) هداع اضیرم  ناک 

یم اعد  شا  هراـبرد  دوب  هتفر  رفـس  رگا  دومن ، یم  شـسرپ  وا  هراـبرد  دـید  یمن  زور  هس  ار  دوخ  ناردارب  زا  یکی  مرکا  لوسر  هک  یعقوم 
. داد یم  ناناملسم  ریاس  هب  ار  سرد  نیا  المع  دومن و  یم  شتدایع  دوب  رامیب  رگا  تفر و  یم  شتاقالم  هب  دوب  رهش  رد  رگا  درک ،

تـسد اوران  لمع  هب  دوخ  راکتـسرد  فیرـش و  شردارب  هب  تبـسن  یعقوم  رد  دـیامنن و  ار  ینامیا  یناسنا و  قالخا  تیاعر  یناملـسم  رگا 
زا هک  دهد  یم  هزاجا  مالسا  ایآ  تسیچ ؟  فلختم  صخـش  لباقم  رد  فیرـش  درم  نآ  هفیظو  دوشب  قالخا  فالخ  يراک  بکترم  دنزب و 

ناملـسم دیابن  تسا و  یفنم  اعطق  شـسرپ  نیا  خساپ  دیامن ؟ یفالت  شیوخ  قالخا  فالخ  لمع  اب  ار  وا  تسردان  راک  دریگب و  ماقتنا  يو 
وا ملظ  لباقم  رد  رگا  دهد ، خـساپ  تناها  اب  ار  تناها  مانـشد و  اب  ار  مانـشد  رگا  اریز  دـنزب ، تسد  يراک  نینچ  هب  سانـش  هفیظو  ناسنا  و 
زا ار  یمالـسا  قالخا  یناسنا و  يایاجـس  ییوجماقتنا و  رارکت  رثا  رب  هک  دشک  یمن  یلوط  دیامن  یفالت  تنایخ  اب  ار  وا  تنایخ  دنک و  ملظ 
رد راکتسرد  فیرش و  ناملـسم  نآ  هفیظو  ددرگ . یم  طاطحنا  طوقـس و  راچد  دبای و  یم  شیارگ  یناویح  يوخ  قلخ و  هب  درب و  یم  دای 

روتـسد يواح  هک  تایاور  نآ  زا  یکی  اجنیا  رد  و  تسا ،  قالخا  مراکم  هنیمز  رد  نید  يایلوا  ياهـشزومآ  نتـسب  راک  هب  عقاوم  لـیبق  نیا 
: دومرف یم  ع )  ) ماما دوش : یم  رکذ  تسا  بدنج  نب  هللادبع  هب  ع )  ) قداص ماما 

فعاو کمـصاخ  نم  فصناو  کبـس  نم  یلع  ملـس  کیلا و  ءاسا  نم  یلا  نسحا  کمرح و  نم  طعا  کعطق و  نم  لص  بدـنج !  نباـی 
(615  ) کنع یفعی  نا  بحت  کنا  امک  کملظ  نمع 

 ، هدرک دب  تا  هرابرد  هک  یسک  هب  نک  یکین  هدومن ،  تیمورحم  هک  یسک  هب  نک  اطع  هدیرب ،  وت  زا  هک  یسک  هب  دنویپب  بدنج !  رسپ  يا 
 ، هدرک متـس  وت  هب  هک  یـسک  هب  شخب  هب  هدومن ،  تموصخ  وت  اب  هک  یـسک  هرابرد  هد  فاصنا  هداد ،  مانـشد  ارت  هک  یـسک  هب  نک  مالس 

 . يوش عقاو  ششخب  وفع و  دروم  يراد  تسود  هک  روطنامه 
اجنیا رد  دندنب  راک  هب  ار  نانآ  روتـسد  دنناوتب  دندرگ و  فقاو  مالـسا  يایلوا  یتیبرت  فدـه  هب  رتهب  هچ  ره  مرتحم  ناگدنونـش  هکنآ  يارب 

: دوش یم  رکذ  تسا  مالسا  يایلوا  راتفر  قالخا و  یگنوگچ  رگنشور  هک  تیاور  ود 
نا ییحتـسال  ینا  لاقف :  کلذ .  یلع  هباحـصا  هبتاعف  اهاضقف  هجئاوح  هلاس  یـضاملا و  مویلا  یف  هعمـسا  هیف و  ملکت  ناک  هریره و  وبا  ءاج 

(616  ) يدوج هتلاسم  يوفع و  هبنذ  یملع و  هلهج  بلغی 
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ماـما هب  هک  درک  یم  ادا  ار  دوخ  تاـملک  يا  هنوگ  هب  تفگ و  ترـضح  نآ  هراـبرد  اوراـن  ینانخـس  دـمآ و  ع )  ) یلع دزن  هریرهوبا  يزور 
يارب لمع  نیا  تخاس .  هدروآرب  ار  اـهنآ  همه  ترـضح  نآ  دومن . تساوخرد  ار  دوخ  جـیاوح  دـش و  بایفرـش  زور  نآ  يادرف  دناونـشب .

لا ؤس  نم و  وفع  رب  وا  هانگ  و  نم ،  ملع  رب  وا  لهج  هکنیا  زا  منک  یم  ایح  نم  دومرف : دندناسر . ضرع  هب  دمآ ، نارگ  بانج  نآ  باحـصا 
. دنک هبلغ  نم  دوجو  رب  وا 

کنم کتعیطق  یلع  يوقا  كوخا  ننوکیـالو  هیلا .  هتیـصو  یف  ع )  ) نسحلا هدـلول  نینم  ؤملا  ریما  لاـق  لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
یلع کنم  يوقا  ریـصقتلا  یلعال  لذـبلا و  یلع  کنم  يوقا  لخبلا  یلعالو  ناسحالا  یلع  کـنم  يوقا  ءاـسالا ه  یلع  ننوکتـالو  هتلط  یلع 

(617  ) لضفلا
ندشادج رد  تاردارب  ادابم  دومرف : هیـصوت  مالـسلا  امهیلع  یبتجم  ترـضح  شدنزرف  هب  هک  هدومن  ثیدح  نینم  ؤملا  ریما  زا  ع )  ) رقاب ماما 

وا لخب  ادابم  دـشاب ، وا  هب  تبـسن  وت  ناسحا  زا  رت  يوق  وت  هب  تبـسن  يراتفردـب  رد  تردارب  ادابم  دـشاب ، يو  هب  وت  لاصتا  زا  رت  يوق  وت  زا 
. دشاب رت  يوق  وت  لضفت  زا  وا  ریصقت  بلصت و  ادابم  و  دشاب ، وت  لذب  زا  رت  يوق 

تـسا زورما  ثحب  عوضوم  هک  قالخالا ))  مراکم   )) ياعد هلمج  ود  زا  لوا  هلمج  ياـنعم  داـتفا  ضورعم  هک  یحرـش  اـب  دـسر  یم  رظن  هب 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ع )  ) داجس ماما  دشاب . هدش  نشور  مرتحم  ناگدنونش  يارب 

لذبلاب ینمرح  نم  بیثا  و 
 . میامن رادروخرب  نتشیوخ  لذب  ششخب و  زا  تسا  هدومن  مورحم  ارم  هک  ار  یسک  ات  هد  مقیفوت  اهلاراب !

: دنک یم  ضرع  مود  هلمج  رد 
هلصلاب ینعطق  نم  یفاکا  و 

 . میامن تافاکم  هطبار  دیدجت  هلص و  اب  تسا  هدومن  هطبار  عطق  هدیرب و  نم  زا  هک  ار  یسک  لمع  ات  رادب  مقفوم  اهلاراب !
هرانک مه  زا  رطاخ  شجنر  یگدرزآ و  رثا  رب  يزور  رگا  هدوب و  ینید  يردارب  ساسا  رب  مه  اب  ناـشطبر  هقـالع و  هک  ناملـسم  تسود  ود 

لوط هب  زور  هس  زا  شیب  رفن  ود  نآ  ییادج  دیابن  هدش و  هدـناوخ  نارجه  يریگ ،  هرانک  هلـصاف و  نآ  یمالـسا ،  تایاور  رد  دـننک  يریگ 
لمع دنیامن ، هدوارم  كرت  دنوش و  ادج  مه  زا  يزور  رگا  دـنرگدکی  محر  یمالـسا  توخا  رب  هوالع  ناملـسم  ود  هک  ییاج  رد  دـماجنا .

هدش ریبعت  محر  عطق  هب  ییادج  نیا  ینید ،  عبانم  رد  تسا و  رتمهم  محر  ریغ  ناملـسم  ردارب  ود  ییادـج  زا  بتارم  هب  ینید  رظن  زا  ود  نیا 
هدرب مان  ربلاب )) ینرجه  نم  يزجاو   )) هلمج اب  ناملسم  ود  نارجه  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنا . هدناوخ  محر  هلـص  ار  نآ  ددجم  دنویپ  و 

دش ثحب  نآ  هب  عجار  اصوصخم  لبق  ینارنخس  عوضوم  نونکا  مه  هک  يا  هلمج  دش و  ثحب  نآ  هب  عجار  اصوصخم  لبق  ینارنخـس  رد  و 
نیا هکنآ  يارب  تسا .  محر  هلـص  محر و  عطق  هب  رظان  هلـصلاب ))  ینعطق  نم  یفاـکاو   : )) تسا نخـس  عوضوم  نونکا  مه  هک  يا  هلمج  و 

: ددرگ یم  رکذ  محر  هب  طوبرم  تایاور  زا  یتمسق  دوش ، نشور  یبوخب  زین  عوضوم 
(618  ) فورعملا نع  یهنلاو  رکنملاب  رمالا  مث  محرلا  هعیطق  مث  هللااب  كرشلا  هللا  یلا  لامعالا  ضغبا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

تسا محر  عطق  نآ  زا  سپ  تسا ،  دنوادخ  هب  كرش  یلاعت  يراب  دزن  لامعا  نیرتضوغبم  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
 . تسا اه  يدب  هب  رما  اه و  یبوخ  زا  یهن  نآ  زا  سپ  و  ، 

نیرتگرزب هک  میناد  یم  تسا .  ضوغبم  دورطم و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دودـح  هچ  ات  محر  عطق  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  تیاور  نیا  زا 
لوسر دوش . یمن  عقاو  یلاعت  يراب  ترفغم  لومشم  كرـشم ،  تسا و  یندوشخبان  یهانگ  كرـش ،  تسادخ ؛  هب  كرـش  مالـسا  رد  هانگ 

یهلا هاگشیپ  رد  ناراکهانگ  نیرتضوغبم  زا  محر  عطاق  هک  تسا  هتخاس  ناشنرطاخ  هدرب و  مان  محر  عطق  زا  كرـش  هانگ  زا  سپ  یمارگ ، 
تفلاـخم عـضوم  زا  يراـکهانگ  نینچ  اریز  تسا  هدرمـش  مهم  رایـسب  ار  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هاـنگ  مـحر  عـطق  زا  سپ  تـسا و 

. دیامن یم  رما  وا  هدومن و  یهن  اه  يدب  زا  دنوادخ  دنک ، یم  یهن  وا  هدومن و  رما  اه  یبوخ  هب  ادخ  دـیوگ : یم  نخـس  دـنوادخ  اب  حـیرص 
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تاذ لباقم  رد  يریگ  عضوم  زا  شیپ  دنوادخ و  هب  كرش  زا  سپ  محر  عطق  هانگ  هک  دنامهف  یم  ناناملسم  هب  تیاور  نیا  تفگ  ناوت  یم 
هدولآ یگرزب  هانگ  نینچب  ار  شیوخ  نماد  دـنزیهرپب و  نآ  زا  دـیاب  ناناملـسم  و  تسا .  هاـنگ  نیرتگرزب  وا  یهاون  رماوا و  یهلا و  سدـقا 

هانگ اهنت  هن  تسردان ،  تسا  يروصت  نیا  دومن . هطبار  عطق  وا  اب  ناوت  یم  دشاب  راکهانگ  محر  رگا  هک  دننک  روصت  یضعب  دیاش  دنیامنن .
. دشاب ناناملسم  هجوت  دروم  هراومه  تیمحر  دیاب  دوش و  یمن  محر  عطاق  مه  رفک  تیاور ،  بجوم  هب  هکلب  تسین  تیمحر  عطق  زوجم 
یلع اوناـک  اذا  یـش ء و  هعطقیـال  محرلا  قح  معن ،  لاـق  قح ؟  یلع  مهلا  يرما  ریغ  یلع  هبارقلا  یل  نوـکی  مالـسلا :  هیلع  هللا  دـبعیبال  تلق 

(619  ) مالسالا قح  محرلا و  قح  ناقح :  مهل  ناک  كرما 
هب نانآ  يارب  ایآ  دنتـسین ، هدـیقع  مه  نم  اب  اما  دـنراد  یمحر  تبارق  نم  اب  یناـسک  مدرک :  ضرع  ع )  ) قداـص ماـما  هب  دـیوگ : یم  يوار 

یکی تسا :  قح  ود  نانآ  يارب  دنـشاب  هدـیقع  مه  وت  اب  رگا  دـنک و  یمن  عطق  يزیچ  ار  تیمحر  قح  یلب .  دومرف : تسا ؟  یقح  ما  هدـهع 
 . مالسا قح  رگید  نآ  تیمحر و  قح 

، دنروایب نابز  هب  مه  ار  نآ  یـضتقم  عقاوم  رد  تسا  نکمم  دنرازیب و  شیوخ  نطاب  رد  دوخ  ماحرا  رفک  هانگ و  زا  ناملـسم  نیدتم و  دارفا 
عنام دنک ، یم  مکحم  ار  هداوناخ  دنویپ  محر  هلـص  دنیامنن . محر  عطق  دننک و  تیاعر  دیاب  هراومه  ینید  هفیظو  قبط  ار  تیمحر  قح  یلو 

ناملـسم هداوناخ  ياضعا  مامت  رگا  ددرگ . یم  افوکـش  يرایمه  نواعت و  هلئـسم  محر  هلـص  وترپ  رد  و  دوش ، یم  ترودـک  یگریت و  زورب 
ناملسم ریغ  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  رگا  و  دیامن ، یم  تیوقت  ار  یمالـسا  تدحو  ناشداحتا  دنک و  یم  دحتم  ار  نانآ  محر  هلـص  دنـشاب 
يراکمه نیملسم  ررـض  هب  نید  نانمـشد  اب  دراذگن  دوش ، عقاو  رثوم  نانآ  هیحور  رد  تسا  نکمم  یگداوناخ  طباور  محر و  هلـص  دشاب ،

، دوش یم  يداصتقا  ياهشیاشگ  بجوم  دراذگ ، یم  رثا  دالب  يدابآ  نارمع و  رد  محر  هلـص  دننک . یـسوساج  نانآ  عفن  هب  انایحا  دنیامن و 
اب هداوناخ  کی  دارفا  دروخرب  نسح  محر و  هلص  هصالخ ،  و  دروآ ، یم  راب  هب  اخـس  دوج و  دهد ، یم  قوس  قالخا  لیاضف  هار  هب  ار  دارفا 

 . تسا هدیدرگ  ناشنرطاخ  مالسا  میلاعت  رد  يددعتم  تایاور  نمض  بلطم  نیا  دراد و  يرایسب  راثآ  دیاوف و  مه 
(620) رایخا ریغ  اهلها  ناک  نا  رامعالا و  یف  دیزت  رایدلا و  رمعت  محرلا  هلص  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

رایخا و زا  دالب  نآ  لها  هچ  رگا  دـهد ، یم  شیازفا  ار  مدرم  ياهرمع  دـنک و  یم  داـبآ  ار  اهرهـش  محر  هلـص  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
. دنشابن نابوخ 

(621  ) لجالا یف  یسنت  قزرلا و  یف  دیزت  سفنلا و  بیطت  فکلا و  حمست  قلخلا و  نسحت  ماحرالا  هلص  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
يافـص یلدـکاپ و  هیام  دـنک ، یم  زاب  اـطع  یگدنـشخب و  رد  ار  تسد  دوش ، یم  قلخ  نسح  بجوم  محر  هلـص  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما 

. دزادنا یم  ریخات  هب  ار  یمدآ  گرم  و  دهد ، یم  شیازفا  ار  قزر  ددرگ ، یم  ریمض 
هقزر و یف  هل  عسوت  هرمع و  یف  هل  یـسنت  لاومالا و  یمنت  يولبلا و  عفدـت  لامعالا و  یکزت  ماحرالا  هلـص  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(622  ) همحر لصیلو  هللا  قتیلف  هتیب .  لها  یف  هل  ببحت 
یم ریخات  هب  ار  گرم  ددرگ ، یم  لام  ومن  هیام  دـنک  یم  عفد  ار  ایالب  دوش ، یم  لامعا  یکاـپ  بجوم  ماـحرا  هلـص  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما 

. دنک محر  هلص  امتح  دیامن و  اورپ  ادخ  زا  یمدآ  دیاب  دزاس . یم  بوبحم  هداوناخ  رد  ار  هدننک  هلص  دهد ، یم  هعسوت  ار  قزر  دزادنا ،
نآ زا  تمایق  رد  هدـننک  هلـص  دراد و  ترخآ  ملاع  رد  یمهم  راثآ  يدام ،  جـیاتن  يویند و  دـیاوف  رب  هوالع  هک  تسا  یلامعا  زا  محر  هلص 

. ددرگ یم  رادروخرب  راثآ 
ام نولـصی  نیذلاو  هیالا :  هذه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصالت  مث  باسحلا  نوهی  محرلا  هلـص  نیدلاولا و  رب  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(623  ) باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما 
هک دومن  توالت  فیرش  نآرق  زا  يا  هیآ  سپس  دنک . یم  ناسآ  تمایق ،  رد  ار  باسح  محر  هلـص  نیدلاو و  هب  یکین  دومرف : مرکا  لوسر 

باسح یتخـس  زا  هدومرف و  رما  شلـصو  هب  دنوادخ  هک  ار  نآ  دـننک  یم  لصو  هک  دـنا  نانآ  نید  رد  ریـصب  دارفا  تسا :  نیا  شا  همجرت 
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. دنراد میب  تمایق 
رد امش  لمع  شزرا  دینادب  هکنآ  يارب  دییامن و  محر  هلص  دیورب و  شتاقالم  هب  امش  هدومن  هدوارم  عطق  امـش  اب  ناتناگتـسب  زا  یـسک  رگا 

: دییامن تقد  تیاور  نیا  ياوتحم  هب  دراد  تیمها  دح  هچ  ات  دنوادخ  هاگشیپ 
هوطخ هللا و  یف  افص  نموملا  اهب  دسی  هوطخ  نیتوطخ :  نم  لجوزع  هللا  یلا  بحا  هوطخ  نم  ام  لاق :  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع 

 ( 624  ) عطاق محر  يذ  یلا 
یمرب نامیا  اب  صخـش  هک  یمدق  نآ  لوا  تسین :  رتبوبحم  مدق  ود  زا  یلاعت  يراب  دزن  یمدـق  چـیه  هدومرف :  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح 
یمرب محر  تاقالم  هار  رد  هک  یمدق  مود ،  دیامن ، دس  ار  نمشد  ذوفن  هار  دنک و  مکحم  گنج  تهج  رد  ار  مالسا  نایماظن  فص  ات  دراد 

 . تسا هدیرب  ار  هدوارم  هتشر  هدومن و  هقالع  عطق  وا  زا  هک  یمحر  دراد ،
هلصلاب ینعطق  نم  یفاکا  و 

 . میامن تافاکم  دنویپ  دیدجت  هلص و  اب  تسا  هدومن  محر  عطق  هدیرب و  نم  زا  هک  ار  سک  نآ  لمع  مناوتب  ات  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب !
هقالع عطق  هک  یمحر  دنداد . یم  ماجنا  فلتخم  ياهلکش  هب  ار  ینید  هفیظو  نیا  دندوب و  محر  هلص  بقارم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

شلکـشم دراد  يراتفرگ  یلو  هدرکن ،  هقالع  عطق  هک  یمحر  دندومن ، یم  هدوارم  دیدجت  وا  تاقالم  اب  دـنتفر و  یم  شتقو  رـس  دومن  یم 
تـسد اوران  راک  هب  ماما  هرابرد  هدرک و  لمع  بدا  قالخا و  فالخرب  هک  ار  یمحر  دنداد ، یم  شتاجن  يراتفرگ  زا  دندرک و  یم  لح  ار 
دراوم زا  یـضعب  هب  هنومن  يارب  اجنیا  رد  دـندومن و  یم  تیاـمح  يو  زا  دـنداد و  یم  رارق  تبحم  رهم و  دروم  یبساـنم  هنوگ  هب  تسا  هدز 

: دوش یم  هراشا 
دز و زا  سپ  دندومن . مایق  یقناود  روصنم  تموکح  دض  رب  هیکز  سفن  هب  فورعم  هللادـبع  نب  دـمحم  ای  سطفا  هب  بقلم  یلع ،  نب  نسح 

قارع هب  ع )  ) قداص ماما  یعقوم  تشذگ .  لاونم  نیدب  نایرج  يدنچ  دیدرگ . یفتخم  سطفا  نسح  دـش و  هتـشک  هیکز  سفن  ییاهدروخ 
یقناود روصنم  هب  يراتفرگ  زا  دوخ  محر  تاجن  يارب  دومن و  هدافتـسا  تصرف  زا  ع )  ) ماما داد . تسد  یتاقالم  یقناود  روصنم  اـب  دـمآ و 

: دومرف
(625  ) هنع افعف  یلع ،  نب  نسحلا  هنبا  نعوفعت  لاق :  هللادبعابا .  ای  معن  لاق  ادی ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  يدست  نا  دیرت 

دنزرف دومرف : یلب .  درک : ضرع  ییاشگب ؟  دوخ  يور  هب  یهار  مرکا  لوسر  نادـنزرف  زا  یکی  هرابرد  يریخ  لمع  ماجنا  اب  يراد  لیم  ایآ 
. دومن شوفع  تفریذپ و  یقناود  روصنم  هدب .  رارق  وفع  دروم  ار  یلع  نب  نسح  ترضح ،  نآ 

تیمحر ماما  اب  هک  سطفا  نسح  دـش  بجوم  مهم و  هدـنزرا و  رایـسب  دوب  یمحر  هلـص  یقناود  روصنم  هب  ع )  ) قداص ماما  عقومب  هیـصوت 
. دبای ییاهر  يراتفرگ  زا  تشاد  کیدزن 

و نیسحلا ،  یلع  نب  نسحلا  اوطعا  لاق :  قافا  املف  هیلع .  یمغا  هافولا و  هترضح  نیح  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  هللا  دبعیبا  دنع  تنک 
نوکاال نا  دیرت  لاق :  کلتقی .  نا  دیری  هرفـشلاب  کیلع  لمح  الجر  یطعتا  تلقف  اذـک . اذـک و  انالف  اوطعا  ارانید و  نیعبـس  سطفالاوه ، 

( 626  ) باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللارماام  نولصی  نیذلا  لجوزع :  هللا  لاق  نیذلا  نم 
دمآ لاح  هب  یتقو  تفر .  لاح  زا  يا  هظحل  ترـضح  مدوب .  شرتسب  رانک  رد  ع )  ) قداص ماما  یگدنز  رخآ  تاعاس  رد  دـیوگ : یم  يوار 

داـتفه دومرف  دوب  هدومن  هیـصوت  شا  هراـبرد  یقناود  روصنم  هب  ماـما  هک  یـصخش  ناـمه  ینعی  سطفا  هب  بقلم  یلع  نب  نسح  هب  دوـمرف :
 : مدرک ضرع  ترـضح  هب  دیوگ : یم  يوار  دومرف . یلام  هیـصوت  زین  هدماین  ثیدح  رد  شمان  هک  يرگید  صخـش  هرابرد  دیهدب و  رانید 
زا يا  هیآ  ماما  دـناسرب ؟ لتق  هب  ار  امـش  تساوخ  یم  داد و  رارق  تا  هلمح  دروم  دراک  اب  یعقوم  هک  ییامن  یم  تیـصو  يدرم  هرابرد  اـیآ 
هب محر  هرابرد  ار  یهلا  رما  هک  مشابن  یهورگ  زا  دوشن و  نم  لماش  هیآ  نیا  یهاوخ  یم  دومرف : دناوخ و  محر  هلص  هرابرد  فیرـش  نآرق 

؟  تسا هدومن  هلص  ار  محر  عطاق  هتسب و  راک 
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ِرْکِّذلا ِنْسُح  یَلِإ  یِنَباَتْغا  ِنَم  َفِلاَخُأ  َو  -30

میحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
هیلع داجس  ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  قالخالا ))  مراکم   )) فیرـش ياعد  زا  هلمج  نیا  یلاعت  يراب  ترـضح  تیانع  اب 
هدرک مدای  يدب  هب  هدومن و  تبیغ  نم  زا  هک  سک  نآ  شور  فالخرب  ات  رادب  مقفوم  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالـسلا 

 . منک دای  یکین  یبوخ و  هب  ار  وا  مرادرب و  مدق  تسا 
رگیدکی هب  تبسن  هراومه  ناناملسم  دنامب و  رادیاپ  هعماج  رد  دوب  نیملسم  مالسا و  تفرـشیپ  رثوم  لماع  هک  يردارب  تبحم و  هکنآ  يارب 

دروآ مهارف  رگیدکی  زا  ار  مدرم  ییادـج  قرفت و  تابجوم  دـناوت  یم  هک  ار  یلماوع  مامت  مالـسا  راذـگنوناق  دنـشاب  دـنم  هقالع  تسود و 
هراـب نیا  رد  فیرـش  نآرق  تسا .  لـماوع  نآ  زا  یکی  تبیغ  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  نآ  زا  ار  فیرـش  نید  نیا  ناوریپ  هتخانـش و  عوـنمم 

 : تسا هدومرف 
(627  ) هومتهرکف اتیم  هیخا  محل  لکای  نا  مکدحا  بحیا  اضعب  مکضعب  بتغی  الو 

؟ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  ندب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دییامنم ، تبیغ  رگیدکی  زا 
 . تسا هدش  ریظنت  هدرم  ردارب  ندب  تشوگ  ندروخ  هب  ندرک  تبیغ  نآرق  رد  مالسا و  رد  دینک ، یم  هضحالم 

تیبـلا لـها  صغبی  هللا  نا  لاـق :  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ساـنلا  هیوری  اـمع  لئـس  هنا  مالـسلا  اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع 
امنا هبحیو ،  هلک  اـی  ص )   ) هللا لوسر  ناـک  يذـلا  هلکا ،  حاـبملا  محللا  لـکا  نم  نونظی  اـمک  وه  سیل  دـمحم . نب  رفعج  لاـق  نییمحللا . 

(628  ) هیف هعیقولاو  هبیغلاب  ینعی  اتیم ، هیخا  محل  لکءای  نا  مکدحا  بحیا  لجوزع :  هللا  لاق  يذلا  محللا  نم  کلذ 
یتیب لها  دراد  نمـشد  دنوادخ ، هدومرف :  هک  دننک  یم  ثیدح  یمارگ  لوسر  زا  مدرم  هک  یتیاور  هب  عجار  دش  لا  ؤس  ع )  ) قداص ماما  زا 

. دنراوختشوگ هک  ار 
نآ زا  مرکا  لوسر  دوخ  هک  دشاب  یحابم  تشوگ  ندروخ  دارم  دنا ، هدرک  روصت  هک  تسین  نآ  ثیدح  نیا  ینعم  دومرف : ع )  ) قداص ماما 
رکذ فیرـش  نآرق  رد  تبیغ  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  هدـمآ  تیاور  رد  هک  تشوگ  نیا  زا  دوـصقم  تشاد ،  یم  تسود  ار  نآ  دروـخ و  یم 

 . تسا هدیدرگ  ریظنت  هدرم  ردارب  ندب  تشوگ  ندروخ  هب  ناملسم  ردارب  ندومن  تبیغ  هدش و 
هب ثحب  نیا  تسا ،  مدرم  مومع  هب  التبم  مک  شیب و  هدـش و  هتخانـش  گرزب  ناهانگ  زا  تبیغ ))   )) مالـسا سدـقم  عرـش  رد  هکنیا  هب  رظن 

ار تبیغ  الوا  تسا  مزال  زاـغآ  رد  دوش و  یم  هداد  حیـضوت  شفلتخم  داـعبا  هب  عجار  نکمم  ردـق  هب  هتفاـی و  صاـصتخا  نآ  طـسب  حرش و 
نتفگ زا  هدـش  تبیغ  هک  تسا  يزیچ  ندروآ  نابز  هب  طقف  تبیغ  هک  تسا  يزیچ  ندروآ  نابز  هب  طقف  تبیغ  ایآ  مینادـب  ایناث  میـسانشب و 

 : تبیغ لصا  کنیا  دبای . یم  ققحت  هانگ  نیا  زین  نابز  ریغ  اب  ای  دراد  تهارک  تسا و  یضاران  نآ 
یم یقلت  ار  نآ  یلیم  یب  تهارک و  اب  دـسرب  وا  هب  امـش  هتفگ  ربخ  رگا  هک  دـینک  دای  یتفـص  هب  ار  يرگید  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  تبیغ 

و دیشاب ، هتفگ  نخس  شیویند  ینید و  راتفر  راتفگ و  قالخا و  هب  عجار  ای  دشاب  وا  یعیبط  نامتخاس  صئاقن  هرابرد  هتفگ  نیا  هاوخ  دیامن ،
 : تسا تبیغ  هرابرد  مالسا  گرزب  ياوشیپ  مالک  دافم  نیا 

نا تیارءا  هل :  لیق  هرکیامب .  كاخا  كرکذ  لاق  ملعا .  هلوسر  هللا و  اولاـق  هبیغلا ؟  اـم  نوردـت  لـه  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(629  ) هتهب دقف  هیف  نکی  مل  نا  هتبتغا و  دقف  لوقت  ام  هیف  ناک  نا  لاق :  لوقا ؟  ام  یخا  یف  ناک 

تردارب هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تبیغ  دومرف  دنا . هاگآ  ادخ  لوسر  دنوادخ و  دنتفگ : تسیچ ؟  تبیغ  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : مرکا  لوسر 
: دندرک ضرع  ینک .  دای  دراد  تهارک  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ار 

وا هب  دـشابن  يو  رد  هک  ییوگب  يزیچ  رگا  تسا و  تبیغ  تسه  وا  رد  هک  ییوـگب  ینخـس  رگا  دوـمرف : دـشاب ؟ وا  رد  تفـص  نآ  هچ  رگا 
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 . يا هداد  غورد  تبسن  يا و  هدز  ناتهب 
یتفـص زا  هک  یلیاسو  رگید  ای  و  اپ ، تسد و  ای  وربا ، مشچ و  هراشا  اـب  هکلب  تسین ،  ناـبز  هب  نتفگ  اـب  طـقف  تبیغ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

هدش تیاور  هشیاع  زا  هدـمآ .  یتایاور  هراب  نیا  رد  و  تسا ،  تبیغ  زین  نآ  دراد  تهارک  نآ  زا  تفـص  نآ  بحاص  هک  دـنک  یم  تیاکح 
 : تسا

(630) اهتبتغا هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  هریصق .  اهنا  هریصق  اهنا  يدیب  تاموا  تلو  املف  هارما  انیلع  تلخد 
لمع نیا  اب  دومرف : نم  هب  مرکا  لوسر  تسا .  دق  هاتوک  وا  هک  مدومن  هراشا  متسد  اب  نم  دورب  هک  دنادرگ  يور  یتقو  دش . دراو  ام  رب  ینز 

 . يدومن تبیغ  وا  زا 
نآ زا  یـضعب  اجنیا  رد  هک  دـنا  هتفگ  نخـس  نآ  فلتخم  داعبا  زا  نید  يایلوا  هدـش و  یفرعم  مهم  رایـسب  یمالـسا  تایاور  رد  تبیغ  مرج 

: دوش یم  رکذ  تایاور 
(631) ادمعتم اسفن  لتق  امناکف  انموم  باتغا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دشاب هتشک  ار  یسک  ادمع  هک  تسا  نیا  دننامه  دیامن  تبیغ  ینم  ؤم  زا  سک  ره  هدومرف :  مرکا  لوسر 
لجرلا نا  لاق :  كاذ ؟  ملو  هللا !  لوسر  ای  تلق  لاق  انزلا . نم  دـشا  هبیغلا  ناف  هبیغلاو  كایا  رذ : یبـال  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(632  ) هبحاص هل  رفغی  یتح  هل  رفغیال  هبیغلا  بحاص  نا  و  هیلع ،  هللا  بوتیف  بوتی  ینزی و 
تسا نینچ  ارچ  هللا !  لوسر  ای  درک  ضرع  تسانز .  هانگ  زا  رتدیدش  تبیغ  هانگ  هک  تبیغ  زا  زیهرپب  دومرف : يرافغ  رذوبا  هب  مرکا  لوسر 

دوش یمن  هدیشخب  یلو  دنک  یم  هبوت  دوخ  هانگ  زا  هدننک  تبیغ  دزرمآ و  یم  ار  وا  دنوادخ  دنک و  یم  هبوت  دوخ  هانگ  زا  راکانز  دومرف :  ؟
. دشخبب ار  وا  ددرگ و  یضار  وا  زا  هدش  تبیغ  هکنآ  ات 

هکنآ رگم  دوش ، یمن  یلاعت  يراب  هاگرد  لوبقم  تبیغ ،  رثا  رب  هدـننک  تبیغ  تاعاط  تادابع و  هک  تسا  نیا  تبیغ  رابنایز  جـیاتن  زا  یکی 
. دهد رارق  دوخ  ششخب  وفع و  دروم  ار  وا  هدش  تبیغ  صخش 

هل رفغی  نا  الا  هلیل  اموی و  نیعبرا  همایـص  هتالـص و ال  یلاعت  هللا  لبقی  نل  هملـسم  وا  املـسم  باتغا  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
 ( 633  ) هبحاص

هکنآ رگم  دنک  یمن  لوبق  دروم  ار  وا  هزور  زامن و  زور  لهچ  دنوادخ  دنک  تبیغ  یناملـسم  نز  ای  درم  زا  یـسک  رگا  دومرف : مرکا  لوسر 
. دشخبب ار  وا  تبیغ  بحاص 

زور لهچ  ات  مه  وا  تادابع  هدش و  تبیغ  هانگ  بکترم  زین  تبیغ  هدنونـش  دشاب  نخـس  هار  زا  نابز و  اب  تبیغ  هک  ییاج  رد  دـنامن  هتفگان 
 : تسا هدمآ  ثیدح  رد  زین  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخن  یلاعت  يراب  هاگرد  لوبقم 

(634  ) نیباتغملا دحا  عمتسملا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دیآ یم  باسح  هب  هدننک  تبیغ  ود  زا  یکی  دنک  یم  عامتسا  ار  تبیغ  هک  یسک  دومرف : مرکا  لوسر 

هدـنورپ هب  یگدیـسر  اب  دارفا  یعطق  تشونرـس  هک  یعقوم  رد  تسا  تمایق  هصرع  رد  ناگدـننک  تبیغ  يارب  گرزب  تبیـصم  يراـتفرگ و 
لمع زا  دـندرگ و  یم  فقاو  دـنا  هدومن  ایند  رد  هک  ییاهتبیغ  نایز  ررـض و  هب  زور  نآ  رد  ناگدـننک  تبیغ  دوش و  یم  نشور  ناـشلامعا 

 . تشاد دهاوخن  يدوس  تمادن  عقوم  نآ  رد  دنوش و  یم  مدان  تخس  شیوخ 
 ! یهلا لوقیف :  هتانـسح  يریالاف  هباتک .  هیلا  عفدی  لجوزع و  هللا  يدی  نیب  فقوی  همایقلا  موی  دـحاب  یتوی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

عفدی رخآب و  یتوی  مث  سانلا  بایتغاب  کلمع  تهذ  یـسنی ،  الو  لضیال  کبر  نا  هل :  لاقیف  یتعاط .  اهیف  يرا  یناف ال  یباتک ،  اذـه  سیل 
تعفدـف کباتغا ،  انالف  نال  لاقیف :  تاعاطلا  هذـه  تلمع  ام  یناـف  یباـتک  اذـهام  یهلا !  لوقیف :  هریثک .  توعاـط  اـهیف  يریف  هباـتک .  هیلا 

(635  ) کیلا هتاسح 
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یم شتسد  هب  ار  شلمع  همان  دننک و  یم  فقوتم  یهلا  لدع  همکحم  رد  ار  وا  دنروآ و  یم  تمایق  رد  ار  یصخش  دومرف : یم  مرکا  لوسر 
تـسین نم  لمع  باتک  نیا  اهلاراب ! دنک  یم  ضرع  دنیب . یمن  شلمع  همان  رد  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ار  یتانـسح  دنک  یم  هدهاشم  دنهد .

: دوش یم  هتفگ  وا  هب  منیب .  یمن  ار  دوخ  تانسح  باتک  نیا  رد  هکنآ  هچ 
دنروآ یم  یهلا  رضحم  رد  ار  يرگد  صخش  تفر .  نایم  زا  مدرم  تبیغ  رثا  رب  تبوخ  لامعا  تسا ،  یـشومارف  اطخ و  زا  هزنم  تدنوادخ 

ایند رد  نم  تسین و  نم  لمع  همان  نیا  اهلاراب ! دـنک  یم  ضرع  دـنیب . یم  رایـسب  تاعاط  هماـن  نآ  رد  دـنهد . یم  يو  هب  ار  شلمع  هماـن  و 
وت باسح  رد  هدش و  لقتنم  وت  لمع  همان  هب  وا  تانسح  هدومن و  تبیغ  وت  زا  ینالف  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  ما .  هدادن  ماجنا  ار  یلامعا  نینچ 

 . تسا هدمآ 
بجوم لامعا  نآ  ازج  زور  رد  هک  هدوب  راودیما  هداد و  ماجنا  ایند  رد  ار  یلامعا  دنیبب  هک  تسا  روآ  جـنر  كاندرد و  یمدآ  يارب  ردـقچ 

مدرم ندرک  تبیغ  بجوم  هک  یلماوع  للع و  تسا .  هدومن  تبیغ  وا  زا  ایند  رد  هکنآ  يارب  هدـش  لقتنم  يرگد  هب  کـنیا  ددرگ ، شتاـجن 
یعامتجا تیبوبحم  ای  یگرزب  زع و  زا  هک  دوسحم  اریز  دراد  یم  او  تبیغ  هب  ار  یمدآ  دسح ، یهاگ  تسا ،  ددـعتم  دوش  یم  رگیدـکی  زا 

وا ات  دیاشگ  یم  وا  تبیغ  هب  نابز  دشخب  نیکـست  ار  نتـشیوخ  ینورد  یتحاران  هکنآ  يارب  درب و  یم  کشر  وا  رب  دوسح  تسا  رادروخرب 
طیحم یهاـگ  دراد ، یم  او  تبیغ  هب  ار  یمدآ  ییوجماـقتنا  سح  مشخ و  یهاـگ  دربب . ناـیم  زا  ار  وا  شزرا  دـنک و  نوهوم  هعماـج  رد  ار 
دوـمناو هکنیا  يارب  تسا و  یـصئاقن  بوـیع و  ياراد  دوـخ  یـسک  هاـگ  و  دروآ ، یم  مهارف  نآ  نیا و  تـبیغ  يارب  ار  هـنیمز  سنا  سلجم 

هرابرد مالـسلا  هیلع  یلع  و  دهد ، یم  رـشن  ار  نانآ  بیع  دیوگ و  یم  نخـس  نارگد  صئاقن  زا  تسین  وا  هب  رـصحنم  صئاقن  نیا  هک  دیامن 
 : تسا هدومرف  هورگ  نیا 

(636  ) مهبیاعم یف  رذعلا  مهل  عستیل  سانلا  بیاعم  هعاشا  نوبحی  بویعلا  ووذ 
. دبای تعسو  ناشدوخ  بویع  رذع  ات  دنیامن  عیاش  ار  نارگد  بویع  هک  دنراد  تسود  دنتسه  یبویع  ياراد  هک  یناسک 

کیرحت ناگدش  تبیغ  هک  دوش  یم  بجوم  نارگید  زا  نانآ  ندرک  تبیغ  هک  دننادب  دیاب  دنیاشگ  یم  نارگید  تبیغ  هب  نابز  هک  یناسک 
. دنیامن یفالت  تبیغ  اب  ار  ناشتبیغ  دنروآ و  تسد  هب  ار  نانآ  بویع  ات  دنوش 

 ( 637) اهیف عقتف  هرفح  کیخال  رفحت  الو  بتغتف  بتغتال  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
ورف نآ  رد  تدوخ  هک  نکم  رفح  یلادوـگ  تردارب  يارب  يریگ و  یم  رارق  تبیغ  ضرعم  رد  هک  نکم  تبیغ  هدوـمرف :  ع )  ) قداـص ماـما 

 . یتفا یم 
هلع کیلا  ءاسالا  یف  هجح و  کیلع  ریـصی  ام  لوقت  وا  کناوخا  هبیغ  یف  کناسل  کـبکرم  لـعجت  نا  كاـیا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(638)
رد اـی  دـشاب  تجح  تررـض  رب  هک  ییوگب  يزیچ  هکنآ  اـی  یهد  رارق  دوخ  بکرم  تناردارب  ندومن  تبیغ  رد  ار  تناـبز  هکنیا  زا  زیهرپـب 

 . تلع وت  هب  تبسن  يدب 
نیا زا  هک  دریگب  میمـصت  ددرگ و  هجوتم  دوش  یم  هدـننک  تبیغ  ریگنماد  ترخآ  ایند و  رد  تبیغ  هانگ  زا  هک  یگرزب  رطخ  هب  یـسک  رگا 
یم ددرگ . وحم  شلمع  همان  زا  هانگ  نآ  ياه  هکل  دوش و  هیفـصت  شا  هتـشذگ  ياهتبیغ  هک  دنک  هچ  ددرگن  گرزب  هانگ  نآ  نوماریپ  سپ 
هدـش بکترم  هک  یهانگ  قلاـخ  قح  هب  تبـسن  قولخم .  قح  رگید ، نآ  قلاـخ و  قح  یکی  دراد : دوجو  قح  ود  تبیغ  هاـنگ  رد  هک  میناد 

زاب ادخ  هب  دننک و  یم  هبوت  بلق  میمص  زا  دنوش و  یم  نامیـشپ  مدان و  دوخ  هانگ  زا  هک  ار  یناسک  نابرهم  دنوادخ  دنک و  هبوت  دیاب  تسا 
 : هدش عقاو  تبیغ  دروم  هک  سک  نآ  ینعی  قولخم  قح  هب  تبـسن  اما  دزرمآ . یم  ار  نانآ  دـهد و  یم  رارق  دوخ  وفع  لومـشم  دـندرگ  یم 

رافغتسا دایز  وا  يارب  دوخ  لکشم  لح  يارب  دناوت  یم  هدننک  تبیغ  تسین  یسرتسد  وا  هب  هک  دراد  تنوکـس  ییاج  رد  ای  هتفر  ایند  زا  رگا 
یم بجوم  دوش و  یم  تبث  هدش  تبیغ  تانسح  همان  رد  اهرافغتسا  نیا  دیامن . شزرمآ  بلط  يو  يارب  دنوادخ  زا  ررکم  رد  ررکم  دنک و 
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هب هدننک  تبیغ  تسا و  هدنز  هدش  تبیغ  رگا  دهد . رارق  ضامغا  وفع و  دروم  ار  هدننک  تبیغ  دوش و  بلج  وا  ياضر  تمایق  رد  هک  ددرگ 
: دیوگب دهاوخب و  رذع  يو  زا  یگدنمرش  اب  دورب و  وا  دزن  رگا  تسا  یتشذگ  اب  راوگرزب و  ناسنا  وا  هک  یتروص  رد  دراد ، یـسرتسد  يو 

تـصرف نیا  زا  زین  هدش  تبیغ  تسا  مزال  دیامنب و  ضامغا  وفع و  تساوخرد  دورب و  يو  دزن  دیاب  دشخب ، یم  وا  شخبب و  ارم  مدرک ،  دب 
فیرش نآرق  دیامن . یم  یهلا  وفع  لومش  قیال  ار  وا  لمع ،  نیا  اریز  دهد  رارق  دوخ  وفع  لومـشم  ار  هدننک  تبیغ  دنک و  يونعم  هدافتـسا 

: دیامرف یم  نامیااب  قیال و  دارفا  هورگ  نیا  هرابرد 
(639  ) مکل هللارفغی  نا  نوبحت  الا  اوحفصیلو  اوفعیلو 

؟ دهد رارق  دوخ  وفع  لومشم  دشخبب و  ار  امش  مه  دنوادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دیامن ، یم  ضامغا  وفع و  هتبلا  نامیا  اب  دارفا 
 : هدومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(640  ) هنود نم  مرحی  فیک  هقوف  نم  وجری  نمل  تبجع 
هک يرداق  نآ  یهلا ،  سدقا  تاذ  ینعی  شیوخ ،  راگدـیرفآ  تیانع  لضف و  هب  دوخ  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  دـیامرف : یم  ع )  ) یلع

. درذگ یمن  وا  شزغل  زا  دنک و  یم  مورحم  ار  دوخ  نودام  هنوگچ  دراد  دیما  تسا ،  ناگدنب  همه  قوف 
بجوم نداد  تیاـضر  يارب  وا  هب  هعجارم  هک  دور  یم  ناـمگ  درادـن و  ربخ  هدـش  وا  هراـبرد  هک  یتـبیغ  زا  تسا و  هدـنز  هدـش  تبیغ  رگا 

دنک و یم  رافغتـسا  رایـسب  وا  يارب  ضوع  رد  دـنک و  یمن  هعجارم  يو  هب  هدـننک  تبیغ  دروآ ، یم  راب  هب  داسف  هنتف و  دوش و  یم  توادـع 
هعجارم يو  هب  هدـننک  تبیغ  دوب و  یتشذـگ  یب  درف  هدـش  تبیغ  رگا  نینچمه  دـیامن و  یم  ار  شوفع  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  ررکم 

رد رافغتسا  نیا  دیامنب و  وفع  بلط  شیارب  دنوادخ  زا  ررکم  دنک و  رافغتسا  دایز  دیاب  زین  وا  هرابرد  دادن ، رارق  شوفع  لومـشم  وا  دومن و 
زا زین  ناگدـش  تبیغ  هک  ددرگ  یم  بجوم  دـنک و  یم  کـمک  ناـنآ  تاـجن  هب  تماـیق  رد  دوش ، یم  تبث  هورگ  ود  نآ  تانـسح  هحفص 

. دنهد رارق  دوخ  ششخب  لومشم  ار  وا  دنیامن و  ضامغا  وفع و  هدننک  تبیغ 
رافغتسا ای  ءاضرتسا  اب  ار  دوخ  نید  دنتـسه  هدنز  ات  دنا  هدومن  زواجت  ناشـضرع  هب  دنا و  هدرک  تبیغ  نارگد  زا  هک  نامیااب  دارفا  هصالخ ، 

تائیـس لاقتنا  ای  هدـش ،  تبیغ  هب  هدـننک  تبیغ  تانـسح  لاقتنا  اب  باسح  هیفـصت  دـسر و  ارف  تمایق  زور  هکنآ  زا  شیپ  هک  دـننک  هیفـصت 
. دریذپ ماجنا  هدننک  تبیغ  هب  هدش  تبیغ 

رانید كانه  سیل  موی  یتای  نا  لبق  نم  هنم  اهللحتیلف  لاموا  ضرع  یف  هملظم  هدـنع  هیخال  تناک  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(641  ) هتائیس یلع  تدیزف  هبحاص  تائیس  نم  ذخا  تانسح  هل  نکت  مل  ناف  هتانسح  نم  ذخوی  امنا  مهرد ،  الو 

دنک بلط  تیلالح  قح  بحاـص  زا  تسا  یلاـم  اـی  یـضرع  هملظم  وا  دزن  شردارب  زا  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هداد هدـش  تبیغ  هب  هدـننک  تبیغ  تانـسح  زا  قح  بحاص  ياضر  يارب  تسین و  راک  رد  يراـنید  مهرد و  هک  دـیایب  يزور  هکنآ  زا  شیپ 

. ددرگ یم  هدوزفا  هدننک  تبیغ  ناهانگ  رب  هدش  تبیغ  ناهانگ  زا  درادن  هنسح  رگا  دوش و  یم 
نآ نیا و  تبیغ  هب  راضح  دیآ و  یم  نایم  هب  صاخـشا  مان  الومعم  هک  یـسلاجم  رد  دـنوشن  هدولآ  تبیغ  هانگ  هب  نامیا  اب  دارفا  هکنآ  يارب 
رگا دنیامن و  یهن  تبیغ  زا  ار  نانآ  دنناوتب  هک  یتروص  رد  دش  زاغآ  تبیغ  دندرک و  تکرش  یسلجم  رد  رگا  دننکن . تکرش  دنزادرپ  یم 

دنیوگ كرت  ار  تبیغ  سلجم  دوخ ، تسا  نکممان  مه  راک  نیا  رگا  دوش و  عطق  تبیغ  هتشر  هک  دنروآ  نایم  هب  يرگد  نخس  دنناوت  یمن 
. دنوش جراخ  دولآ  هانگ  طیحم  زا  و 

دوش نآ  بکترم  رگا  هدننک ،  تبیغ  درادن و  ینوناق  عنم  هک  تساهتبیغ  زا  یضعب  یمالسا ،  تایاور  رد  هدش :  هتخانش  زاجم  هک  ییاهتبیغ 
ملظ و اب  هزرابم  يارب  نینچمه  نیملـسم و  يزاس  هاگآ  نیتسار و  مالـسا  ظفح  يارب  هک  تساهتبیغ  زا  یـضعب  تسا .  هدـشن  هانگ  بکترم 

هعماج دروآ و  یم  راب  هب  تبیغ  نایز  زا  يرتگرزب  ياهنایز  دوش  يراددوخ  عقاوم  لیبق  نیا  رد  رگا  دریذپ و  ماجنا  دـیاب  مولظم  زا  تیامح 
. دوش یم  هراشا  دراوم  زا  يا  هراپ  هب  اهقف  زا  یضعب  يواتف  تایاور و  زا  هدافتسا  اب  اجنیا  رد  دهد و  یم  قوس  یهابت  طوقس و  هار  هب  ار 
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یفانم لمع  بکترم  و  دنروخ ، یم  بورشم  دننز ، یم  رامق  هتسب  رد  قاطا  رد  دنوش و  یم  تیصعم  بکترم  هدرپ  سپ  رد  دارفا  زا  یـضعب 
تسم دنروخ و  یم  بورشم  انلع  هک  یناسک  اما  تسا .  مارح  نانآ  زا  يرد  هدرپ  عونمم و  ناراکهانگ  لیبق  نیا  تبیغ  دنوش . یم  تفع  اب 

، دنیوگ یم  مانـشد  شحف و  دنلب ، يادص  اب  اهرذگهر  اهنابایخ و  رد  ای  دننز  یم  رامق  مدرم  رظنم  رد  انلع و  ای  دنتفا  یم  هار  هب  اهنابایخ  رد 
کته و تابجوم  دنا و  هدـیرد  ار  دوخ  مارتحا  هدرپ  شیوخ  لمع  اب  نانیا  اریز  تسین  تیـصعم  دـنرهاظتم  هک  یناهانگ  نآ  زا  نانیا  تبیغ 

. دنا هدروآ  مهارف  ار  نتشیوخ  نیهوت 
 ( 642  ) هل هبیغالف  ههجو  نم  ءایحلا  بابلج  یقلا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

دوش هانگ  بکترم  يراسمرـش  ساسحا  نودب  مدرم  لباقم  رد  دـنکفیب و  دوخ  هرهچ  زا  ار  ایح  هدرپ  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  مرکا  لوسر 
 . تسین یتبیغ  وا  يارب 

ار نآ  دهاوخب  یسک  رگا  تسین .  ادخ  نید  ءزج  هدماین و  تنـس  باتک و  رد  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  تعدب  نید -  رد  يراذگ  تعدب 
تـسین مارح  اهنت  هن  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  رد  راذـگ  تعدـب  تبیغ  دزاس ، راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  ناناملـسم  دراذـگب و  نید  باسح  هب 

نخـس يو  زا  سلاجم  عماجم و  رد  دننک ، دای  يدـب  هب  ار  راذـگ  تعدـب  دـنیوجب ، يربت  يو  زا  ناناملـسم  دـیاب  تایاور ،  بجوم  هب  هکلب 
. دیامن فرحنم  میقتسم ،  طارص  زا  ار  ناناملسم  دناسرب و  بیسآ  ادخ  نید  هب  دناوتن  ات  دنهد  رارق  شتمالم  دروم  و  دنیوگب ،

هعیقولاو مهیف  لوقلاو  مهبس  نم  اورثکا  مهنم و  هئاربلا  اورهظاف  يدعب  نم  عدبلا  بیرلا و  لها  متیار  اذا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
هب مکل  عفری  تانـسحلا و  کلذب  مکل  هللا  بتکی  مهعدب  نم  نوملعتی  الو  سانلا  مهرذحی  مالـسالاب و  داسفلا  یف  اوعمطی  الیک  مهوزراب  و 

(643  ) هرخالا یف  تاجردلا 
دوخ نانخـس  رد  دینک ، ناشدای  يدب  هب  دیوجب ، يربت  نانآ  زا  انلع  دـیدید  ار  تعدـب  بیر و  لها  نم  زا  دـعب  یتقو  هدومرف :  مرکا  لوسر 

دنیامن و رذح  نانآ  زا  مدرم  تسا  مزال  دننکن ، عمط  مالـسا  رد  داسف  هب  هکنآ  ات  دیزادنیب  ناشتـشهد  جنر و  هب  دیهد ، رارق  ناشتمالم  دروم 
. درب یم  الاب  ار  امش  تاجرد  دنک و  یم  تبث  امش  تانسح  هحفص  رد  ار  ناتراتفر  نیا  دنوادخ  دنزوماین . يزیچ  ناشتعدب  زا 

زا دور و  یم  اضق  همکحم  هب  قح  قاقحا  يارب  هدـش و  عییـضت  شقح  هک  تسا  یـسک  تیاکـش  تسا ،  زیاـج  تبیغ  هک  يدراوم  هلمج  زا 
هانگ بکترم  یکاش  هن  دیامن ؛ یم  عامتـسا  ار  تبیغ  نآ  تسا  یـسرداد  حلاص  ماقم  هک  عرـش  یـضاق  دنک و  یم  تیاکـش  زواجتم  يدـعت 

 . تسا هدومن  عامتسا  مارح  تبیغ  یضاق  هن  هدش و  تبیغ 
(644  ) هتبوقع لحی  دجاولا  یل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

تبیغ و لمع ،  نیا  اب  دزادـنا  یم  قیوعت  هب  ار  نآ  قح  انب  دزرو و  یم  للعت  دوخ  بجاو  نید  يادا  رد  یلو  دراد  یلاـم  تردـق  هک  یـسک 
. دیامن یم  لالح  ار  دوخ  رفیک 

تبیغ دنهد . یم  تداهـش  وا  هیلع  هک  یـسک  زا  تسا  تبیغ  دنوش  یم  هدناوخ  تداهـش  يادا  يارب  اضق  همکحم  رد  هک  يدوهـش  تداهش 
فده هکنآ  هچ  تسا ،  عنامالب  زیاج و  اعرش  تبیغ ،  ندینش  رد  عرـش  یـضاق  عامتـسا  يوعد و  حرط  رد  قح  بحاص  تبیغ  دننامه  نانیا 

. دنام یم  نوصم  یهابت  طوقس و  زا  دسر و  یم  تداعس  هب  هعماج  گرزب  فده  نیا  ققحت  اب  تسا و  لدع  هماقا  قح و  قاقحا  تبیغ  نیا 
ردـپ دـیآ ، یم  يرتخد  يراگتـساوخ  هب  یناوج  تسا .  ناملـسم  کی  تروشم  هب  نداد  باوج  تسین ،  هانگ  ندومن  تبیغ  هک  يدراوم  زا 

ایآ دیوگ : یم  وا  هب  دسانـش ، یم  بوخ  ار  رـسپ  هک  دور  یم  یـسک  دزن  درادـن ، یهاگآ  شراتفر  قالخا و  زا  و  دسانـش ، یمن  ار  وا  رتخد 
ینمشد و هبئاش  نودب  تین و  نسح  طرش  هب  هاگآ  صخش  مروآرد ؟  شرسمه  هب  ار  مرتخد  میامن ،  تلـصو  رـسپ  نیا  اب  یناد  یم  حالص 

داتعم ای  دروخ ، یم  بورشم  ناهنپ  رد  رسپ  رگا  دیوگب ، ردپ  هب  تسا  رثوم  جاودزا  رما  رد  دناد و  یم  رسپ  زا  هک  ار  هچنآ  دناوت  یم  دسح ،
ای تسا ،  بیقعت  تحت  دراد و  یهانگ  هدنورپ  رگا  دیامن ، یم  دمآ  تفر و  نانآ  اب  تسا و  قیفر  دـساف  دارفا  اب  رگا  تسا ،  ردـخم  داوم  هب 

. دوش یتخبدب  يزور و  هیس  راچد  یناوج  رتخد  دراذگن  دیوگب و  ردپ  هب  لیبق ،  نیا  زا  يرگید  لامعا 
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. دیسر مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  تسا  مزال  مدرم  مومع  يارب  اهنآ  نتسناد  هک  تبیغ  هب  طوبرم  یساسا  ياهتمـسق  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
هک قالخالا ))  مراکم   )) ياعد هلمج  رد  ع )  ) داجس ماما  دنهد . رارق  هدافتسا  دروم  لمع ،  رد  دیراپـسب و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  همه  تسا  دیما 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا ،  زورما  ثحب  ینارنخس و  عوضوم 
رکذلا نسح  یلا  ینباتغا  نم  فلاخا  و 

دای یکین  یبوخب و  ار  وا  مرادرب و  مدق  تسا  هدرک  مدای  يدـب  هب  هدومن و  تبیغ  نم  زا  هک  سکنآ  شور  فالخرب  ات  رادـب  مقفوم  اهلاراب !
 . میامن

رد ترـضح  نآ  عیفر  ماقم  هب  دسانـش و  یمن  ار  ماما  ای  دـنک  یم  دای  يدـب  هب  ار  شترـضح  دـیامن و  یم  تبیغ  موصعم  ماما  زا  هک  یـسک 
زا دیاشگب و  نابز  اوران  هب  هکنآ  هن  دنک  حالـصا  ار  دوخ  دیاب  تسا و  ریمـض  یگدولآ  تین و  ءوس  راتفرگ  ای  درادـن  فوقو  یهلا  هاگـشیپ 

دیکات مالـسا  دش ، هداد  حیـضوت  نارجه  ثحب  رد  هک  یحرـش  هب  رگیدکی ، زا  ناملـسم  ود  ییادـج  نارجه و  دروم  رد  دـیامن . تبیغ  ماما 
ود زا  کی  ره  هک  تسا  هتخاس  ناشنرطاخ  دریذپ و  نایاپ  نارجه ،  ددرگ و  لدـبم  لصو  هب  ناملـسم  ود  ییادـج  رتدوز  هچ  ره  هک  هدومن 
هک هدننک  تبیغ  تسین و  نارجه  دننامه  ندومن  تبیغ  اما  دوب ، دهاوخ  وا  بیصن  رتگرزب  رجا  دریگب  تقبس  يرگید  زا  یتشآ  يارب  فرط 
اب هدـش  تبیغ  دـهاوخب و  تیاـضر  وا  زا  و  دورب ، هدـش  تبیغ  دزن  دـیاب  دـیامن  اربم  تیـصعم  زا  ار  دوخ  دـهاوخب  رگا  هدـش  هاـنگ  بکترم 
هب ار  دوخ  رطاخ  تیاضر  دورب و  هدننک  تبیغ  دزن  دنک و  یتسدشیپ  دهاوخب  هدش  تبیغ  رگا  اما  دشخبب ، ار  وا  يراوگرزب  سفن و  تمارک 
وت دـیوگب  دوش و  رت  يرج  دوخ  ياوران  لمع  رد  هدـننک  تبیغ  تسا  نکمم  هکلب  هدـشن ،  ماجنا  یحیحـص  راک  اهنت  هن  دـیامن ، مالعا  يو 
اب هدش  تبیغ  صخـش  تروص  نیا  رد  مرادـن .  زاین  وت  ياضر  هب  ما و  هدـشن  یهانگ  بکترم  دوخ  لمع  رد  نم  یتشاد و  تبیغ  قاقحتـسا 

ياطخ هب  هدننک  تبیغ  رگا  دورب . هدننک  تبیغ  دزن  دیابن  نداد  تیاضر  يارب  ماما  ور  نیا  زا  دش . دـهاوخ  هجاوم  يدـیدج  نیهوت  کته و 
تمارک يراوگرزب و  دیامنب  شـشخب  وفع و  بلط  و  دهاوخب ، رذع  ترـضح  زا  دورب ، داجـس  ماما  دزن  دیاب  هک  دنادب  ددرگ و  فقاو  دوخ 

داجـس ماما  لمع  همانرب  رذع ، لوبق  هکنآ  هچ  دـشخب ، یم  ار  وا  یهاوخرذـع  لوا  تاظحل  نامه  رد  دوش و  یم  وا  لماش  اعطق  ماما  قالخا 
 : تسا هدومرف  هداد و  رکذت  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شراوگرزب  دنزرف  هب  شیوخ  حیاصن  ظعاوم و  لالخ  رد  ار  همانرب  نیا  یتح  دوب و 

(645  ) هرذع لبقاف  کیلا  رذتعا  كراسی و  یلا  لوحت  مث  کنیمی  نع  لجر  کمتش  نا 
زا ریذپب و  ار  شرذع  دومن ، یهاوخرذع  تشگرب و  تپچ  فرط  هب  هلصافالب  داد و  تمانـشد  وت  تسار  فرط  زا  يدرم  رگا  زیزع ؟ دنزرف 

. رذگب وا 
ماقم رد  دهاوخ  یم  وا  تسا .  یناسنا  يایاجس  قالخا و  مراکم  ملعم  فیرش ،  نآرق  بتکم  رد  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
رگا تسا .  رت  هتـسیاش  نارگد  زا  یناسنا  يایاجـس  تیاعر  رد  دوخ  دـیامن و  ناشقلختم  قالخا  میارک  هب  دزاسب و  ناسنا  ار  مدرم  تماما ، 

یـشنکاو هک  دناد  یم  فظوم  ار  دوخ  قالخا ،  تمارک  يراوگرزب و  ساسارب  دیامن  دای  يدب  هب  ار  شترـضح  دـنک و  تبیغ  وا  زا  یـسک 
. دیامن ادا  ار  دوخ  یناسنا  نید  همیرک  قالخا  لامعا  اب  دهدب و  ناشن  نتشیوخ  زا  بسانتم 

(646  ) هیضقی هیلع  انید  هلاعفا  مراکم  يری  میرکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دیامن ادا  ار  نآ  دیاب  هک  دناد  یم  نتشیوخ  يارب  ینید  ار  دوخ  لاعفا  مراکم  میرک  ناسنا  هدومرف :  ع )  ) یلع

 (( کملظ نمع  فعاو   )) یقالخا روتسد  زا  اروف  ع )  ) داجس ترضح  دیایب ، ماما  دزن  یبلط  تیاضر  یهاوخرذع و  يارب  هدننک  تبیغ  رگا 
عـضوم نیا  رد  تبیغ  بلطم  دهد و  یم  رارق  دوخ  وفع  لومـشم  دشخب و  یم  ار  وا  تنم  نیرتمک  نودب  يراوگرزب و  اب  دنک ، یم  هدافتـسا 

رد دناوت  یمن  یمالـسا  قالخا  مراکم  یناسنا و  هفیظو  قبط  داجـس  ماما  دیامنن  وفع  تساوخرد  دیاین و  هدـننک  تبیغ  رگا  دـبای . یم  نایاپ 
: دنک یم  ضرع  هدومن و  تیقفوم  تساوخرد  هک  یلمعلا  سکع  دیاب  دنامب و  لعفنم  وا  تبیغ  لباقم 

رکذلا نسح  یلا  ینباتغا  نم  فلاخا  و 
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یکین یبوخ و  هب  ار  وا  مرادرب و  مدق  تسا  هدرک  مدای  يدـب  هب  هدومن و  تبیغ  نم  زا  هک  سک  نآ  شور  فالخرب  ات  رادـب  مقفوم  اهلاراب !
 . میامن دای ؛

دنناد یم  دوخ  سفن  لامک  حور و  یلاعت  هیام  ار  يونعم  ياهتشذگ  یناسنا و  يایاجس  نتـسب  راک  هب  قالخا  مراکم  نابحاص  هکنآ  بلاج 
هفیظو الوا  هکنیا  زا  دنرورـسم  نطاب  رد  هکلب  شاداپ ،  رجا و  راظتنا  نانآ  زا  هن  دـنراد و  دـیجمت  نیـسحت و  عقوت  مدرم  زا  هن  راک  نیا  رد  و 

مالک نویدم  هیامنارگ ،  دنلب و  هشیدنا  نیا  دنا و  هدومن  مادقا  هتفای و  قیفوت  سدقم  هفیظو  نآ  ماجنا  رد  ایناث  دنا و  هتخانش  ار  دوخ  یناسنا 
 : تسا مالسلا  هیلع  یلع  سدقم 

رکش كریغ  نم  نبلطت  الو  کضرع  اهب  تنیز  کسفن و  اهب  تمرکا  امناف  قلخلا  نم  دحا  یلا  اهتعنص  هعینصوا  اهیتات  همرکم  لک  نا  ملعا 
(647  ) کسفن یلا  تعنص  ام 

تدوخ گرزب ،  لمع  نآ  اب  يروآ  یم  اجب  مدرم  زا  یکی  هرابرد  هک  ار  یمهم  راک  ره  یهد و  یم  ماجنا  هک  يا  هنامیرک  لـمع  ره  نادـب 
بلط يا  هداد  ماجنا  دوخ  يارب  هک  ار  یبوخ  راک  رکـش  تدوخ  ریغ  زا  سپ  یهد  یم  تنیز  نآ  هب  ار  تیناسنا  فرـش  ینک و  یم  مارکا  ار 

. امنم
شیارگ یناسنا  یکاپ و  هار  هب  ددرگ و  يو  قالخا  حالصا  هلیسو  هدش  شتبیغ  بکترم  هک  یـسک  زا  داجـس  ماما  رکذ  نسح  تسا  نکمم 

نآ ناوریپ  هتبلا  تسا .  یناسنا  لامک  ندیـشخب  ققحت  قالخا و  مراکم  ياـیحا  هدـننک  تبیغ  رکذ  نسح  زا  داجـس  ماـما  فدـه  یلو  دـبای 
دنیامن یفالت  ار  وا  لمع  رکذ ، نسح  اب  دومن  تبیغ  نانآ  زا  یسک  رگا  دنزومایب و  داجس  ماما  زا  ار  تیناسنا  سرد  نیا  دنناوت  یم  ترضح 

. دننک يورشیپ  تیناسنا  هار  رد  مدق  کی  و 
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ص 162. قودص ،  یلاما  - 139

 . نیدباعلا نیز  قوقح  لصفم  ثیدح  نمض  ص 232 ، قالخالا ،  مراکم  - 140
ص 135. ج 2 ، یفاک ،  - 141
ص 449. مکحلا ،  ررغ  - 142

ص 75. ج 74 ، راحب ، - 143
ص 346. ج 75 ، دیدج ،) پاچ  ، ) راحب - 144

ص 77. ج 74 ، راحب ، - 145
ص 201. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 146
ص 201. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 147

ص 86. ج 74 ، راحب ، - 148
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تایآ 151 و 152. هروس 26 ، - 149
هیآ 95. هروس 37، - 150

هیآ 60. هروس 36 ، - 151
ص 420. لوقعلا ،  فحت  - 152

ص 398. ج 2 ، یفاک ،  - 153
هیآ 106. هروس 12 ، - 154

ص 397. ج 2 ، یفاک ،  - 155

ص 397. ج 2 ، یفاک ،  - 156
هیآ 56. هروس 51 ، - 157
هیآ 61. هروس 36 ، - 158

هیآ 4. هروس 95 ، - 159

هیآ 5. هروس 95 ، - 160
ص 624. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 161

ص 143. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 162
ص 141. دیفم ، داشرا  - 163

ص 37. لوقعلا ،  فحت  - 164
ص 269. ج 2 ، هیاغلا ،  دسا  - 165

ص 378. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 166

ص 378. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 167
. راصق تاملک  زا  هملک 3  هغالبلا ،  جهن  - 168

ص 498. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 169
ص 50. تاداسلا ج 2 ، عماج  - 170

ص 61. ج 69 ، دیدج ) پاچ  ، ) راحب - 171

ص 68. ج 69 ، دیدج ) پاچ  ، ) راحب - 172
ص 415. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 173

ص 71. ج 5 ، یفاک ،  - 174
ص 291. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 175

هیآ 6. هروس 96 ، - 176
ص 298. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 177

صص 11 و 12. ج 4 ، یفاک ،  - 178
صص 11 و 12. ج 4  یفاک ،  - 179

 . یگنس پاچ  ص 114 . لصف 6 ، قالخالا ،  مراکم  - 180
ص 643. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 181
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هیآ 131. هروس 20 ، - 182
ص 350. یفاص ،  ریسفت  - 183
ص 139. ج 2 ، یفاک ،  - 184

ص 296. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 185
هملک 342. هغالبلا ،  جهن  - 186

ص 452. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 187
ص 291. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 188

هیآ 31. هروس 43 ، - 189
تایآ 1 و 2. هروس 102 ، - 190
تایآ 1 و 2. هروس 104 ، - 191

هیآ 8. هروس 63 ، - 192
((. زع  )) هدام بغار ،  تادرفم  - 193

ص 187. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 194
ص 292. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  - 195

ص 243. ج 8 ، یفاک ،  - 196
هیآ 16. هروس 35 ، - 197

ص 286. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  - 198
ص 378. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 199

ص 11. ج 2 ، مارو ،  هعومجم  - 200
ص 364. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 201

ص 63. ج 5 ، یفاک ،  - 202
ص 286. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  - 203

ص 361. مکحلا ،  ررغ  - 204
ص 215. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 205

ص 93. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 206
همان 31. هغالبلا ،  جهن  - 207
ص 80. مکحلا ،  ررغ  - 208

هیآ 79. هروس 28 ، - 209
ص 128. رابخالا ، یلائل  - 210

ص 301. ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  - 211
ص 321. ج 6 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 212

ص 665. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 213
هیآ 4. هروس 95 ، - 214
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هیآ 14. هروس 23 ، - 215
هیآ 29. هروس 2 ، - 216

(. زع  ) هدام بغار ،  تادرفم  - 217
هیآ 8. هروس 63 ، - 218

ص 300. ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  - 219
ص 341. ررغ ، یعوضوم ،  تسرهف  - 220

ص 668. مکحلا ،  ررغ  - 221
(. دبع  ) هدام بغار ،  تادرفم  - 222

هیآ 93. هروس 19 ، - 223
(. دجس  ) هدام بغار ،  تادرفم  - 224
ص 598. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 225

هیآ 15. هروس 13 ، - 226
هیآ 6. هروس 55 ، - 227

هیآ 18. هروس 22 ، - 228
ص 386. ج 8 ، یفاک ،  - 229

هیآ 125. هروس 4 ، - 230

هیآ 22. هروس 26 ، - 231

هیآ 43. هروس 25 ، - 232
ج 5 ص 49. ءاضیبلا ، هجحم  - 233

ص 270. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 234
ص 290. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  - 235

 (. بجع  ) هدام راحبلا ، هنیفس  - 236
ص 52. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  - 237

هملک 46. هغالبلا ،  جهن  - 238
ص 314. ج 2 ، یفاک ،  - 239

ص 161. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 240
ص 326. ج 1 ، تاداعسلا ،  عماج  - 241

ص 85. ج 7 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 242
ص 313. ج 2 ، یفاک ،  - 243

ص 325. ج 1 ، تاداعسلا ،  عماج  - 244
ص 167. دانسءالا ، برق  - 245
ص 52. راونالا ، هوکشم  - 246

هرامش 53. کلام ،))  هماندهع   ، )) هغالبلا جهن  - 247
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ص 53. مکحلا ،  ررغ  - 248
ص 164. ج 2 ، یفاک ،  - 249
ص 164. ج 2 ، یفاک ،  - 250

ص 213. راونالا ، هوکشم  - 251
ص 13. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 252

ص 169. ج 2 ، یفاک ،  - 253
ص 490. ج 5 ، لئاسو ،  - 254

ص 80. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 255
ص 1. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 256
ص 214. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  - 257

ص 338. دیفم ، خیش  یلاما  - 258
ص 395. ج 31 ، مالکلا ،  رهاوج  - 259

هیآ 264. هروس 2 ، - 260

هیآ 263. هروس 2 ، - 261
ص 78. یفاص ،  ریسفت  - 262

ص 316. ج 6 ، لئاسو ،  - 263
ص 22. ج 4 ، یفاک ،  - 264

ص 543. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 265
ص 552. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 266

ص 146. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  - 267
ص 243. راونالا ، هوکشم  - 268

ص 282. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 269
ص 253. رابخالا ، یناعم  - 270
ص 305. لوقعلا ،  فحت  - 271

ص 146. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  - 272
ص 283. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 273

همان 31. هغالبلا ،  جهن  - 274
ص 234. قالخالا ،  مراکم  - 275

ص 132. ج 41 ، راحب ، - 276
ص 56. ج 2 ، یفاک ،  - 277

ص 348. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 278
ص 415. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 279

تایآ 1 و 2. هروس 102 ، - 280
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هبطخ 221. هغالبلا ،  جهن  - 281
ص 391. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 282

هبطخ 216. هغالبلا ،  جهن  - 283
ص 328. ج 2 ، یفاک ،  - 284

ص 50. ررغ ، یعوضوم ،  تسرهف  - 285
ص 214. نیکلاسلا ،  ضایر  - 286

ص 504. ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  - 287
ص 666. ج 2 ، اراحبلا ، هنیفس  - 288

ص 259. ج 2 ، یفاک ،  - 289
(. زع  ) هدام بغار ،  تادرفم  - 290

هیآ 8. هروس 63 . - 291

هیآ 4. هروس 14 ، - 292
(. زع  ) هدام بغار ،  تادرفم  - 293

ص 287. لوقعلا ،  فحت  - 294
ص 147. ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  - 295

ص 483. لوقعلا ،  فحت  - 296
ص 233. مکحلا ،  ررغ  - 297

ص 366. ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  - 298
هملک 421. هغالبلا ،  جهن  - 299

ص 102. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 300
ص 340. هفسلف ،  تاذل  - 301

ص 101. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 302
هبطخ 40. هغالبلا ،  جهن  - 303

ص 321. لوقعلا ،  فحت  - 304
ص 103. ج 1 ، مثیم ،  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 305

ص 100. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 306
تاحفص 187 و 190. مدرم ،  تسد  هب  یتموکح  - 307
تاحفص 187 و 190. مدرم ،  تسد  هب  یتموکح  - 308

ص 6. ش 27 ، قح ،  هار  رد  هسس  ؤم  هیرشن  - 309
ص 193. قودص ،  یلاما  - 311 ص 117 . ج 2 ، مارو ،  هعومجم  - 310

هبطخ 175. هغالبلا ،  جهن  - 312
هیآ 9. هروس 17 ، - 313

هیآ 28. هروس 48 ، - 314
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هیآ 13. هروس 46 ، - 315
ص 287. ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  - 316

هیآ 29. هروس 18 ، - 318 هیآ 56 . هروس 11 ، - 317
هیآ 153. هروس 6 ، - 319

هیآ 6. هروس 1 ، - 320
 . هیآ لیذ  ج 1 ، ناهرب ،  ریسفت  - 321

ص 33. رابخالا ، یناعم  - 322
ص 20. یفاص ،  ریسفت  - 323
ص 258. ج 96 ، راحب ، - 324

 ((. غیز  )) هدام بغار ،  تادرفم  - 325
ج 1 و 2 ص 318. ماشه ،  نبا  هریس  - 326
.216 تاحفص 215 ، ج 3 ، ریدغلا ، - 327

ص 226. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 328
ص 119. ج 9 ، ریدغلا ، - 329

ص 209. مومهملا ،  سفن  - 330
ص 201. دیفم ، داشرا  - 331

ص 201. هغالبلا ،  جهن  - 332
ص 627. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 333

ص 134. راونالا ، هوکشم  - 334

ص 171. لوقعلا ،  فحت  - 335

ص 253. قودص ،  یلاما  - 336

ص 135. راونالا ، هوکشم  - 337
ص 483. مکحلا ،  ررغ  - 338

 . لوا هبطخ  هغالبلا ،  جهن  - 339
هیآ 44. هروس 16 ، - 340

تاحفص 168 و 169. ج 1 ، یفاک ،  - 341

تاحفص 168 و 169. ج 1 ، یفاک ،  - 342
ص 169. ج 1 ، یفاک ،  - 343

هبطخ 10. هغالبلا ،  جهن  - 344
ص 164. ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  - 345

ص 132. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 346
ص 341. ج 2 ، یسوط ،  خیش  یلاما  - 347
ص 134. ج 1 ، یسوط ،  خیش  یلاما  - 348
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ص 5. لوا ،  سلجم  دیفم ، خیش  یلاما  - 349
ص 473. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  - 350

ص 235. دیفم ، خیش  یلاما  - 351
هیآ 187. هروس 2 ، - 352

هبطخ 121. هغالبلا ،  جهن  - 353
هیآ 257. هروس 2 ، - 354

تایآ 7 و 8. هروس 91 ، - 355
هملک 342. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 356

ص 16. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 357
ص 728. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 358

هبطخ 64. هغالبلا ،  جهن  - 359
ص 175. مکحلاررغ ،  یعوضوم  تسرهف  - 360

ص 319. بضغ ،)   ) ج 2 راحبلا ، هنیفس  - 361
ص 232. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 362

همان 76. هغالبلا ،  جهن  - 363
ص 112. ج 2 ، یفاک ،  - 364

ص 300. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 365
ص 108. ج 9 ، همکحلا ،  نازیم  - 366
ص 108. ج 9 ، همکحلا ،  نازیم  - 367

ص 188. ج 14 ، راونالا ، راحب  - 368
ص 173. ج 14 ، راونالاراحب ، - 369
ص 489. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 370

هیآ 53. هروس 39 ، - 371
ص 126. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 372

هیآ 42. هروس 15 ، - 373
ص 462. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  - 374

هملک 143. هحاصفلا ،  جهن  - 375
هحفص 173. لوقعلا ،  فحت  - 376

ص 146. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 377
ص 585. مکحلا ،  ررغ  - 378

ص 149. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 379
ص 321. ج 75 ، راونالاراحب ، - 380

ص 66. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 381
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ص 295. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 382
ص 355. ج 2 ، یفاک ،  - 383

ص 142. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 384
ص 356. ج 2 ، یفاک ،  - 385

ص 155. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  - 386
ص 355. ج 2 ، یفاک ،  - 387

ص 104. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 388
ص 287. ج 46 ، راونالاراحب ، - 389

ص 197. ج 1 ، یسوط ،  خیش  یلاما  - 390
ص 77. مومهملا ،  سفن  - 391

ص 140. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 392

ص 140. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 393
هیآ 134. هروس 3 ، - 394

ص 159. ج 1 ، فرطتسملا ،  - 395
هیآ 4. هروس 61 ، - 396

ص 433. ج 1 ، همکحلا ،  نازیم  - 397
ج 1،ص 432. همکحلا ،  نازیم  - 398

هبطخ 203. هغالبلا ،  جهن  - 399
ص 316. ج 2 ، یفاک ،  - 400

ص 435. ج 1 ، همکحلا ،  نازیم  - 401
ص 121. راونالا ، هوکشم  - 402

ص 125. ج 2 ، یفاک ،  - 403
هیآ 222. هروس 2 ، - 404

ص 233. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  - 405
ص 124. ج 2 ، یفاک ،  - 406

ص 173. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 407
ص 270. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 408

تایآ 5 و 6. هروس 75 ، - 409
هیآ 21. هروس 3 ، - 410

ص 28. ج 46 ، راونالاراحب ، - 411
هیآ 103. هروس 3 ، - 412

هیآ 63. هروس 8 ، - 413
ص 202. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 414
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ص 184. ج 3 ، نیتسردملا ،  ملاعم  - 415
ص 243. دیفم ، داشرا  - 416

((. دسح  )) هملک نآرق ،  تادرفم  - 417
ص 307. ج 2 ، یفاک ،  - 418

ص 425. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  - 419
ص 64. ج 46 ، راونالاراحب ، - 420
ص 64. ج 46 ، راونالاراحب ، - 421

ص 127. ج 1 ، مارو ،  هعومجم  - 422
ص 355. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 423
ص 57. ج 46 ، راونالاراحب ، - 424

ص 538. ج 1 ، همکحلا ،  نازیم  - 425
ص 216. یگنس ،)  پاچ   ) اضرلا رابخا  نویع  - 426

هملک 349. هغالبلا ،  جهن  - 427

هملک 114. هغالبلا ،  جهن  - 428
ص 33. ج 3 ، بهذلا ،  جورم  - 429

ص 323. راونالا ، هوکشم  - 430

ص 217. راونالا ، هوکشم  - 431
هیآ 32. هروس 5 ، - 432

ص 289. ج 7 ، یفاک ،  - 433

ص 183. ج 1 ، یفاک ،  - 434
ص 198. یگنس ،)  پاچ   ، ) قالخالا مراکم  - 435

ص 162. ج 75 ، راونالاراحب ، - 436
ص 365. مکحلا ،  ررغ  - 437
ص 239. ررغ ، تسرهف  - 438
ص 151. ج 2 ، یفاک ،  - 439

ص 295. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 440
هیآ 21. هروس 13 ، - 441

ص 252. ج 2 ، تاداعسلا ،  عماج  - 442
ص 87. ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  - 443

ص 157. ج 2 ، یفاک ،  - 444

ص 151. ج 2 ، یفاک ،  - 445
ص 514. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 446

ص 133. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 447
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ص 514. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 448
ص 134. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  - 449

ص 27. ج 4 ، یفاک ،  - 450
ص 361. لوقعلا ،  فحت  - 451
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ص 236. تایرفعج ،  باتک  - 647

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)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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