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تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

باتک تاصخشم 

فراعم هورگ  هوزج /]  ] تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  نارهت :]  : ] رشن تیعضو 

.ص 96 يرهاظ :  تاصخشم 

2614636 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تشهب زا  یباب  مالسلا  هیلع  نیسح 

، دیدش تیادـهو  دـیتفای  هار  یلع  اب  دـیدش ، هاگآ  نم  هلیـسو  هب  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا یمار  لو گ_ _ سر
هیلع نیسح  هک  دیشاب  هاگآ  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  امـش  تواقـشو  تداعـس  یلو  دش ، اطع  امـش  هب  نسح  هطـساو  هب  اه  یکین 

 . دنک (1) یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوبادخ  _د ، نک ینمشد  وا  اب  سک  ره  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  یکی  مالسلا 

هچابید

للع هب  هک  تسا  یتاهبـش  تاـماهبا و  حیحـص  نییبـت  هیجوـت و  يزرم ، نورب  ياـه  هماـنرب  فیاـظو  اـهنامرآ و  هـلمج  زا  ي_ك_ي 
هب ای  نئمط و  _ع م_ جار _ع و م_ هب م_ن_با نتـشادن  یـسرتسد  مالـسا و  نیبم  نید  نیزاوم  اب  ییانـشآ  مدع  نوچمه  نوگانوگ ،

.تسا هدنکفا  هیاس  اهزرم  يوسنآ  نابطاخم  ناج  لد  رب  مالسا ، شیدناژک  نانمشد  گنرینو  ریوزت 

، يو عیـشت ع_ل_ يدـمحم و  تعیرـش  ناباترون  ساـکعنا  ناـیوج و  مالـسا  لد  هنییآ  زا  ير ، را ب_ي خ_ب_ _گ_ نز ندودز 
اب طابترا  رد  ناشیا  ياههاگدـید  اه و  هشیدـنا  تنـس ، لها  ناـبطاخم  ترثک  هب  تیاـنع  اـب  تسخن  ماـگ  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـس  م_

.مییامن رت  مکحم  ار  يردارب  دنویپ  میزیرب و  عماج  یحرط  ار  هعیش  تاداقتعا 

.میهد رارق  مرتحم  نازاس  همانرب  سرتسد  رد  میزای و  تسد  بسانم  ییاه  هعومجم  نیودت  هب  ات  میدش  نآ  رب  اتسار  نیا  رد 
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باذجزین و ینـس  هعیـش و  زا  معا  یلخاد ، نابطاخم  يارب  يزرم ، نورب  دیاوف  زا  ادج  ثحابم ، هنوگ  نیا  ندومن  حرطم  تسا  یهیدب 
.دوب دهاوخ  دنمدوس 

دیما هار ، نیا  رد  تسا  یماگ  تنس » لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   » ناونع اب  رـضاح  هعو  م_ج_م_
.دوش عقاو  تیدحا  هاگرد  لوبقم  هکنآ 

دیدرگ نیودـت  ناـشیا ، شـشوک  شـالت و  اـب  هعوـمجم  نیا  هک  ناراـبج  اضردـمحم  مالـسالا  هجح  _م_تا  حز زا  نا  _ رد پ_يا
.مینک یمرکشت 

ینادردـق رکـشت و  یماحم  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هعومجم  يامنهار  داتـسا  ياهدومنهر  اه و  ییامنهار  زا  تساـجب  زین 
.مییامن

.امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

.فراعم هورگ 

راتفگشیپ

_ه جو نآ ت_ هتفرـشیپ ب_ه  ینوناـق  ياـهماظن  یلاـعتم و  ماـکحا  هعومجم  راـنک  رد  یهلا  بتاـکم  هک  تسا  یـشور  يزاـس  وگلا 
دراد یعقاو  _ي  _ه ه_يا نو ینیع و ن_م_ یققحت  هکلب  تسین ، هیرظن  کی  اهنت  لماک  ناسنا  بتاـکم ، نیا  رد  _د  نا _ت_ه  شاد

.دزاس رت  کیدزن  کیدزن و  دوصقم ، لامک  هب  ار  دوخ  اهنآ  زا  يوریپ  اب  دناوت  یم  رشب  عون  هک 

هدرک یفرعم  مدرم  هب  دوخ  ماکحا  لماک  ققحت  ناونع  هب  مالـسا  هک  دنتـسه  ییاهوگلا  نیرت  هتـسجر  مو ب_ نا م_ع_ص_ _ ما _ ما
ار میقتسم  طارـص  دنتـسیز و  مدرم  نایم  رد  هک  دندوب  یمـسجم  ياه  نآرق  ناراوگرزب ، نآ  تفگ  ناوت  یم  هاتوک  یفیرعت  رد  تسا 

.دندومن ناسنا  هب 

هژیو طیارـش  هک  یـصاخ  هفیظو  هژیو و  تیعقوم  ظاحل  هب  مالـسلا  هیلع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  نای  _ن م_ يا رد 
.تسا رادروخرب  یگژیو  عون  زا  تشاد  یم  ررقم  ترضح  نآ  يارب  ینامز 

هکلب تـسا ، یهلا  ناـسنا  کـی  لـماک  هنوـمن  هتـسراو و  ياـه  ناـسنا  يوـگلا  اـه  مالــسلا ن_ه ت_ن_ هـیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
يالعاو قح  يایحا  هار  رد  يراکادـف  راثیا و  دامن  نارگمتـس و  دادـیب  جوم  لباقم  رد  هدیدمتـس  ياه  لسن  تمواـقم  س_م_ب_ل 

.تسا یگداتسیا  زمر  وا  دای  تمواقم و  هناشن  مان و  زورما  هک  نانچ  تسا ، هّللا  هملک 
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_ت لاذر _ت  _ه_يا نو تیانج  نیرتگرزب  دوش  یم  طوبرم  ترضح  نآ  نانمشد  هب  هک  تهج  نآ  زا  دنچ  ره  اروشاع ، _ع_ه  قاو
يراوـگرزب و تلیـضف و  جوا  ، دوـش یم  طوـبرم  شناراـی  ترـضح و  نآ  هب  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تـسا ، یناـسنا  حور  ضیـضح  و 

.تسا یناسنا  لیاضف  نیرت  یلاع  شیامن 

یم کـش  نودــب  دنتــسه ، یناـسنا  لــیاض  شرور ف_ حور و پ_ _ي_ت  بر لا ت_ _ب_ ند _ي ك_ه ب_ه  نا ك_س_
.دنروآ تسدب  ترضح  نآ  شنم  شور و  رد  ار  تیناسنا  ياهرایعم  نیرتهب  دنناوت 

نآ یگدـنز  يایاوز  هب  يرظن  و  یهلا ، ناـسنا  گرزب  نآ  یگدـنز  رب  هاـتوک  يرذـگ  اـب  اـت  مینآ  را ب_ر  _ت_ شو _ن ن_ يا رد 
دصقم ینالوط  هار  شخب  ییانشور  هک  میروآ  مهارف  يوترپ  ار  ناگدنناوخ  دوخ و  شینامـسآ  تضهن  نایرج  رد  هژیو  هب  ترـضح ،

:. هک دشاب 

.هاجنلا هنیفس  يدهلا و  حابصم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نا 

:. تسا رارق  نیا  هب  هلاقم  نیا  رد  هجوت  لباق  تاکن 

ياه تمسق  ترو  هب ص_ نآ  بلاطم  تسا ، هدش  هیهت  ییویدار  ياه  همانرب  رد  هدافتـسا  روظنم  هب  هلاقم  نیا  هکنیا  ن_ظ_ر ب_ه 
روشک جراخ  میقم  ناگد  _ نو يار ش_ن_ هک ب_ اجنآ  زا  تسا و  هدیدرگ  هئارا  لقتسم  ياه  لصفرس  نیوانع و  اب  ازجم  هاتوک و 
دروم ياه  باتک  رد  هعقاو  ره  لقن  لحم  هدـش و  جار  _ت_خ_ سا تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  بلاـطم  ماـمت  دـش ، دـهاوخ  هدافتـسا 

.تسا هدش  نایب  رشن  خیرات  رشان و  لیبق  زا  ، باتک ره  تاصخشم  زین  هوزج  نایاپ  رد  نییعت و  هحفص  دلج و  رکذ  اب  دانتسا ،

یم تنـس  _ل  هادا _ت_م_ عا دروم  ناگدنـسیون  زا  ربتعم و  بتک  زا  یگمه  هتفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  راتـشون و  نیا  رد  هک  یبتک 
یم يراددوخ  ص )  ) تیب لها  لیاضف  لقن  زا  ناکما  دح  ات  هک  دنا  هدیسر  يا  هیاپ  هب  بصعت  رد  ناگدنسیون  نیا  زا  یـضعب  دنـشاب ،

.دننک یم  ینعم  حیحص  هجوریغ  هب  حیضوت  لیلحت و  اب  دننک  یم  لقن  راچان  هب  زین  ار  هچنآ  دننک و 
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اروشاع و _ع_ه  قاو تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دـنا  هدرک  شالت  صاخ  تاداقتعا  ظاـحل  هب  ناگدنـسیون  نیا  هکنیا  _م  غر ع_ل_ي 
_ن_د هد هو  گنرمک ج_ل_ ار  مالـسلا  هیلع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  اـبا  ترـضح  لـتق  هعجاـف  یلومعم و  ار  ـالبرک  تضهن 
ار یجوم  دنا  هتـسناوتن  یلو  دـنا ، هدرک  لقن  راصتخا  هب  ار  خـیرات  زا  تمـسق  نیا  یخیرات ، عیاقو  لقن  رد  دوخ  شور  فالخ  _ر  بو

.دننک لرتنک  دوش  یم  داجیا  هعقاو  نیا  رکذت  زا  هک 

رد لقن ك_ن_ي_م و  هدوزفا  ره  زا  يراع  یتساـک و  چـیه  نودـب  ار  خـیرات  نتم  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  میا  هدرک  شـالت  م_ا 
ناگدنونــش ناگدــنناوخ و  هدــهع  هـب  ار  يزادرپ  هـیرظن  تـشادرب و  هدرک ، يراددوــخ  را ن_ظ_ر  _ه_ ظا زا  نا  _ك_ ما ح_د 

.میراذگب

هابتشا بجوم  ات  میا  هدرکادج  خیرات  نتم  زا  ار  یصخش  ياهرظن  اه و  لیلحت  میتفاین ، رظن  راهظا  زا  يزیرگ  هک  دراوم  زا  يا  هراپ  رد 
.دنوشن هداد  تبسن  دانتسا  دروم  ياه  باتک  هب  انایحا  دوشن و 

هثداح نیا  یناوخزاب  هار  رد  هاتوک ، دـنچره  دـشاب  یماـگ  دریگ و  رارق  رظن  لـها  عبط  لوبقم  دـیآ ، یم  همادا  رد  هچنآ  هک  _ي_د  ما
.مالسا خیرات  میظع 

.دند _ ير _ فآ ر غ_م  __ هوج زا  ار  __ م

.د _ ند _ يرفآ ن_م ن_م  ر ، __ با زا  ار  و  __ ت

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  گوسرد  هیرگ  يارب 

.د _ ند _ ير _ فآ مر  ___ حم ها  ___ ر م __ گا

.فراعم هورگ 

.امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

مالسلا هیلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لیاضف  تیصخش و 

دالیم دلوم و 

مجنپ هبنـشجنپای  نابعـش  هام  موس  هبنـش ، هس  زور  رد  يرجه  مراهچ  لاس  رد  هرونم  هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  ح_س_ي_ن 
رگید یـضعب  هتـسناد و  يرج  مو ه_ لاس س_ لوالا  عیبر  رخآ  زور  ار  ترـضح  نآ  دـلوت  ناخروم  زا  یـضعب  دـش  دـلوتم  هام  نامه 
دوجو لوق  دنچ  ترـضح  نآ  دلوت  هرابرد  نیاربانب  تسا  هدمآ  ایند  هب  ترجه  مراهچ  ای  موس  لاس  لوالا  يدامج  مجنپ  رد  دنا  هتفگ 

.تسا هدمآ  ایند  هب  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  موسزور  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  روهشم  لوق  یلو  دراد ،
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نآ دـندروآ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  شراوگرزب  دـج  دزن  ار  وا  دـش  دـلوتم  ترـضح  نآ  هک  _ي  ما ه_ن_گ_
شدـلو مـتفه ت_ زور  تـفگ و  هماـقا  شپچ  شوـگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوـگ  رد  دـش و  رورــسم  تخــس  وا  ندـیداب  ترــضح 

«. دیهد هقدص  هرقن  شیاهوم  نزو  هب  دیشارتب و  ار  شرس  : » دومرف شردام  هب  درک و  هقیقع  وا  يارب  يدنفسوگ 

لاس هن  تسیب و  نآ  زا  سپ  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  شراوگرزب  دج  اب  هام  دنچ  لاس و  شـش  تر  نآ ح_ض_
دود مالـسلا و ح_ هیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  لاس  هد  دودح  نآ  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  ها ب_ا  هدزا م_ _ يو

مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  یتدـم  درک  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تدا  زا ش_ه_ لا پ_س  هد س_
.دوش یم  بوسحم  وا  تماما  تدم  تسا ، هدرک  یگدنز 

سپ هلمج  زا  دنا و  هداد  ترـضح  نآ  هب  یناوارف  ياه  بقل  دوب  هّللادبعوبا »  » مالـسلا هیلع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  _ ما ك_ن_ي_ه 
قالطا ربمایپ  يومع  ، هزم رب ح_ ادهشلادیس  بقل  نآ ، زا  شیپ  ات  میناد  یم  هک  نانچ  دندناوخ  ادهشلادیس »  » ار ناشیا  تدا ، _ه_ شزا

.دندناوخ بقل  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  هّللا ، لوسر  یمارگ  طبس  تداهش  زا  سپ  دش و  یم 

ربمایپ طسوت  يراذگمان 

طـسوت نـسح ، مالـسلا و  هـیلع  نیـسح  هـب  شراوـگرزب  ردارب  ترــضح و  نآ  يراذـگما  _ت ك_ه ن_ سا هد  _ مآ _تا  ياور رد 
.تسا هدوب  لاعتم  دنوادخ  روتسد  هب  يراذگمان  نیا  هک  تسا  هدش  حیرصت  تسا و  هتفرگ  تروص  مرکا  ربمای  ش_خ_ص پ_

هک هاگ  نآ  مداهن و  وا  ار ب_ر  هزمح »  » میومع مان  دـمآ  ایند  هب  نسح  هک  هاگ  نآ  دومرف : هک  دـنا  هدرک  لقن  بلاطیبا  نب  یل  زا ع_
( مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  يزور  متـشاذگ  وا  رب  ار  رفعج »  » مرگید يوـمع  ماـن  تشگ  دـلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . دیناوخب (1) مالسلا  هیلع  نیسحو  نسح  ار  نانآ  سپ  نیا  زا  مهد ، رییغت  ار  ود  نآ  مان  هک  ما  هدش  رومام  نم  دومرف : دناوخارفارم و 
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هیلع نیسح  نسح و  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا _رب  ما _ت ك_ه پ_ي_ سا هد  _ مآ _گ_ر  يد _تا  ياور رد 
( یبرع ظفل  هب   ) مان نامه  هب  ار  منادنزرف  نم  دیمان و  ریبش »  » و ربش »  » ار شنادنزرف  وا  مدی ، _ ما نورا ن_ نادنزرف ه_ مان  هب  ار  مالسلا 

 . مدیمان (1) مالسلا  هیلع  نیسحو  نسح 

دلوت ماگنه  رد  تداهش  زا  ربخ 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  دیوگ : یم  سی  _م_ا ب_ن_ت ع_م_ سا
.مداد ترضح  هب  مدیچیپ و  يدیفس  هچراپ  رد  ار  كدوک  نم  روایب  ار  مرسپ  ! امسا دومرف : دمآ  مّلس ) و 

، دوـب هتـشاذگدوخ  نماد  رد  ار  وا  هـک  یلاـح  رد  دـعب  تـفگ ، هماـقا  شپچ  شوـگ  رد  ناذا و  شتـسار  شو  رد گ_ تر  ح_ض_
.تسیرگ

.؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ :

.مرسپ نیا  يارب  دومرف :

.؟ ینک یم  هیرگ  شیارب  وت  هدش و  دلوتم  تعاس  نیمه  رد  وا  متفگ :

.دنکن ناشبیصن  ار  متعافش  ادخ  دنشک ، یم  ار  وا  یشکرس  هورگ  امسا ! يا  يرآ  دومرف :

 . هدمآ (2) ایند  هب  شدنزرف  هزات  هک  ناسرن  همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  دومرف : دعب 

: درک ضرع  دیــسر و  ترـــضح  نآ  تمدــخ  _ب_ر ، ما يو پ_ي_ سا ع_م_ _ف_ض_ل ه_م_س_ر ع_ب_ لا ما  يزور 
رد هدش  ادج  امش  كرابم  ندب  زا  يا  هعطق  ایوگ  مدید  مدید ، يدب  باوخ  بشما  نم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) هّللا لوسرا  «ي_

.داتفا نم  نماد 
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ار كدو  _ كو مدیـسر  ربمایپ  تمدـخ  داد  یهاوخ  شرورپ  ار  وا  وت  هک  دروآ  یم  يرـسپ  همطاـف  _ت ، سا خ_ي_ر  دو : _ مر ف_
شنامـشچ زا  کشا  مدـید  مدرک ، شهاگن  هراـبود  یتقو  متـشادرب ، مشچ  ترـضح  نآ  زا  هظحل  دـنچ  مدا و  _ن_ش ن_ه_ ماد رد 

.تسا ریزارس 

.؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  هّللا  لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ :

 . (1) دنشک » یم  ار  مرسپ  نیا  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  لیئربج  نونکا  مه  دومرف :

نا _ن_ چو در  یفقوت ك_ اج  نآ  رد  تشذـگ  البرک  زا  هار  رد  تفر  یم  نیفـص  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگن  ه_
تر مد ح_ض_ _ يد مد  _ي_ سر ادـخ  لوـسر  تمدـخ  يزور  : » دوـمرف هاـگنآ  درک  سیخ  کـشا  زا  ار  نیمز  هـک  تـسیر  گ_

.؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) هّللا لوسر  ای  تیادف  مدرام  ردپ و  متفگ : دنک ، یم  هیر  گ_

رد تارف  طـش  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مرـسپ  هک  داد  ربـخ  نم  هـب  وا  دوـب ، اـج  نـیا  لـیئربج  نو  _ن_ كا ه_م  دو : _ مر ف_
يراددوخ هیرگ  زا  متـسناوتن  نم  میوبب و  ات  دروآ  میارب  ار  اجنآ  كاـخ  زا  یتشم  دـشدهاوخ و  هتـشک  ـالبرک  ماـن  هب  _ي_ن_ي  مز

.منک

ار ناشنوخ  تساج ك_ه  نیا  ناشیا ، زادناراب  هاگتماقا و  تساج  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دو  نا ج_ا ب_ و ه_م_
 . درک (2) دهاوخ  هیرگ  ناشلاح  هب  نامسآ  نیمز و  هک  دنوش  یم  هتشک  ارحص  نیا  رد  دمحم  لآ  زا  یهورگ  دنزیر ، یم 

ادخ لوسر  اب  تهابش 

باحـصا دوب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) هّللا لوـسر  هب  درف  نیرت  هیبـش  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  ناوار  را ف_ _ب_ خا رد 
دنا ك_ه هدش  روآدای  اصوصخم  دـنا ، هدـش  دروآدای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تروص  تریـس و  دروم  رد  ار  هتکن  نیااهراب  ربمایپ 

لوسر دای  هب  درک  یم  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  تماق  سک  ره  هک  يروط  هب  دوب ، ربمایپ  هب  هیبش  رایـس  نا ب_ _ش_ يا _ت  ما ق_
 . داتفا (3) یم  ادخ 

7 ص :

باب 60. ص 319 ، هدوملا ، عیبانی  . 5 - 1
باب 60. ص 320 ، نامه ، . 6 - 2

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دراد و  تهابـش  رتـشیب  ربماـیپ  هب  هرهچ  تروص و  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  دـنا  هتف  گ_ . 7 - 3
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صص 45_41. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  همجرت 
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لقن سابع  نبا  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدید و  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  یبش  هک  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  بیلک  _م ب_ن  صا ع_
یلع نب  نیسح  دای  هب  يدید  ارربمای  یماگنه ك_ه پ_ ایآ  تفگ : وا  ریخ ] ای  تسا  هدوب  تسرد  نم  باوخ  ایآ  هک  منیبب  ات   ] مدرک

؟ يداتفین

تـشاد تهابـش  یلع  نب  نیـسح  هب  الماک  تفر ، یم  هار  تشاد و  یمرب  مد  اد ق_ لوسر خ_ هک  یماگنه  مسق  ادخ  هب  يرآ ! متفگ :
.میتسناد یم  هیبش  ربمایپ  هب  ار  وا  هراومه  ام  تفگ : سابع  نبا 

دندروآ سلج  هب م_ تشت  کی  رد  ار  یلع  نب  نیـسح  رـس  هک  مدوب  دایز  نب  هّللادـیبع  دزن  دـیوگ : _ك م_ي  لا _س ب_ن م_ نا
: متفگ ما  هدیدن  _ي  يو _ن ن_ي_ك_ يا هب  يا  هرهچ  نم  تفگ : درک و  هراشا  ترضح  نآ  تروص  ینیب و  هب  یبوچ  اب  دایز  نبا 

 . دوب (1) ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یلع  نب  نیسح  هک  یناد  یمن  رگم  دایز ! نبا  يا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ادخ  لوسر  هقالع 

هراشا

ناشیا و مرکاربمایپ ب_ه  ریظن  یب  هقالع  دیدش و  هجوت  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  تاکن  نیرت  هتـسجرب  نیرتابیز و  زا  یکی 
_ت_ب كزا يدا  _ يز تافـص  هک  دوـب  ناـیامن  راکـشآ و  ناـنچ  نآ  هتکن  نیا  تسا  مالـسلا  هیلع  نـسح  ماـما  شراوـگرزب  ردارب 

.میوش یم  روآدایار  بلاطم  نیا  زا  كدنا  يا  هشوگ  اج  نیا  رد  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ثیدح  _خ و  يرا ت_

نیسح اب  یتسود 

تفر یم  ینامهیم  هب  باحصا  زا  یهورگ  اب  دوب  هدش  توعد  ینامهم  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا یمار  لو گ_ _ سر
هچ رهو  تخیرگ  هناکدوک  وا  یلو  دریگب ، ار  وا  ات  تفر  شیپ  دنک ، یم  يزاب  هچوک  رد  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاررد 
وا ات  درک  لا م_ي  _ب_ ند ار  وا  نا  هدنخ ك_ن_ نانچمه  ترضح  نآ  تسج و  يرگید  يوس  هب  وا  تفر ، وا  لابند  هب  ترـضح 

.دیسوب ار  واو  تشاذگ  شناهد  رب  ناهد  هتفرگ  وا  هناچ  ریز  رد  یتسد  ندرگ و  سپ  رب  یتسد  هاگ  نآ  تفرگ  ار 

8 ص :

ات 50. ص 46  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  عمجرت  قشمد ، خیرات  هب  دینک  هعجارم  زین  ص 33 ، ج 5 ، يراخب ، حی  ص_ح_ . 8 - 1
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 . دراد (1) تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  درادب  تسود  ادخ  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دومرف : دع  و ب_

مـسرب مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  تمدخ  يراک  ماجنا  يارب  متـساوخ  یم  دنک : یم  لقن  _ه  ثرا _د ب_ن ح_ يز
_ت، شاد دوخ  يابع  ریز  رد  يزیچ  هک  یلاـح  رد  ربماـیپ  مدـیبوک  ار  هناـخ  برد  متفر و  تر  نآ ح_ض_ لز  هناـبش ب_ه م_ن_

؟ يراد هارمه  هچ  ادخ ! لوسر  يا  مدیسرپ : دش ، مامت  مراک  هک  نآ  زا  سپ  دمآ  نور  ب_ي_

نم و نادنزرف  نانیا  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  دوب  هتفرگرب  رد  هک  ار  نیسح  نس و  _ حو دز  را  ار ب_ه ك_ن_ _ش  يو يابع خ_
:. دومرف درک و  نامسآ  هب  ور  هاگ  نآدنتسه  نم  رتخد  نادنزرف 

.امهبحی نم  بحا  امهبحاف و  امهبحا  ینا  ملعت  کنا  مهللا 

 . درادب (2) تسود  ار  ود  نآ  سک  رهرادب  تسود  رادب و  تسود  ار  اهنآ  سپ  مراد ، تسود  ار  ود  نیا  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادخ !

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخ  رد  مرکا  ربماـیپ  زا  زی  _ي ن_ سرا نا ف_ س_ل_م_
:. دومرف هک  تسا 

هتـضغبا نم  هتـضغبا و  اـمهیلع  یغبوا  امهـضغبا  نم  و  میعنلا ، تاـنج  هلخدا  هّللا  هبحا  نم  هّللا و  هبحا  هتببحا  نم  هتببحا و  اـمهبحا  نـم 
.میقم باذع  هل  منهج و  ران  هلخدا  هّللا  هضغبا  نم  هّللا و  هضغبا 

9 ص :

باب 30. ص 131 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 146 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 9 - 1
ننس ص 656 و  ج 5 ، يذـمرت ، ننـس  رد  تیاور  نیا  ص 23 ، تیبلا ، لآ  هسـسؤم  نیـسح ، ماما  همجرت  دعـس ، نبا  تاقبط  . 10 - 2

.تسا هدش  لقن  زین  تیاور 5824 و  ییاسن ،
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وا _د  نواد خ_ مراد ، تسود ب_ اروا  نم  سک  ره  مراد و  تسود  ار  وا  نم  درادب ، تسود  ار  نیـسح  نسح و  منادنزرف  سک  ه_ر 
نمـشد ار  ود  نآ  سک  ره  اـما  دـش  دـهاوخ  دراو  تمعن  زا  رپ  ياـه  تشهب  هب  درادـب  تسود  ار  وا  ادـخ  سک  ره  دراد و  تسود  ار 

هب دراد و  نمـشد  ار  وا  دنوادخ  مراد ، نمـشد  ار  وا  نم  سک  ره  تشاد و  مهاوخ  نمـشد  ار  وا  نم  دراداور ، متـس  اهنآ  رب  درادـب و 
 . دنامب (1) رادیاپ  باذع  رد  دنکفا و  رد  منهج  شتآ 

ار مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  هژیو  تیانع  _ه و  قال _ن ع_ يا
هد لقن ش_ ناوارف  نیقیرف  بتک  رد  هک  یتایاور  نیماضم  درک  لمح  يدـنواشیوخ  هقالع  یفطاع و  هطبار  کـی  هب  ناوت  یمن  اـفرص 

، یمالـسا هعماج  هدـنیآ  ریـسم  زا  یهاگآ  عالطا و  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـهد  یم  نا  ن_ش_ _ت ، سا
مرکا _ب_ر  ما عقاو پ_ي_ رد  دنزاس  زیامتم  کیکفت و  رگیدکی  زا  ینشور  هب  ار  لطاب  قح و  هار  هلیـسو  نیدبدنتـساو  م_ي خ_

نایوپ و قح  يارب  دش ، دهاوخ  ماجنا  توبن  نادناخ  دض  رب  هدنیآ  رد  هک  ار  ییاه  يزوت  هنیک  اه و  ینمشد  همه  ایوگ  نانخس  نیا  اب 
راـکیپ گـنج و  زا  احیرـصادخ  لوـسر  رگید ، _تا  ياور رد  تسور ك_ه  نیا  زا  دـیاش  دـندرک  یم  ییوـگ  شیپ  ناـبلط  تقیقح 

.تسا هتسناد  شدوخ  اب  گنج  نوچمه  ار  ناشیااب  گنج  تسا و  هدرک  دای  تیب  لهااب 

نآ توف ، ماگ  رد ه_ن_ ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگید  هریرهوبا و  مقرا و  نب  دیز  زا  تنـس  لها  هتـسجرب  نادـن  _ش_م_ ناد
مکبراح و نم  بر ل_ _ا ح_ نا : » دو _ مر درک و ف_ نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  ور  دوب ، هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رد  هک  هاـگ 

مهاوخ تسود  دنک  یتسود  امش  اب  سک  ره  اب  دوب و  مهاوخ  گنج  رد  دگنجب  امش  اب  هک  سک  ره  اب  نم  ینعی : مکملاس ، نمل  ملس 
 . (2) دوب »

10 ص :

ص 139. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  . 11 - 1
ص 146. نیسح ، ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  . 12 - 2
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هک دنا  هدرک  لقن  هل  _م_ جزا تسا (1)  هدش  رداص  شیمارگ  تیب  لها  ناش  رد  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  اهراب  اهراب و  تراب  _ن ع_ يا
ملـس متبراح و  نمل  برح  ا  __ نا :» دو _ مر داتـسیا و م_ي ف_ یم  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هناخ  هب  ور  اهراب  ترـضح  نآ 

«. دینک یتسود  وا  اب  امش  هک  سک  ره  اب  منک  یم  یتسود  دیگنجب و  وا  اب  امش  هک  سک  ره  اب  مگنج  یم  ینعی  متملاس ، نمل 

هنمانا و ینم و  اذه  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) هک تسا  هدرک  تیاور  بزاع  نب  ار  ب_
 . (2) تسا » مارح  زین  نیسحرب  تسا  مارح  نم  رب  هچ  ره  منیسح و  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ینعی  یلع ، مرحی  ام  هیلع  مرحم  وه 

نیسح هب  لیئربج  هقالع 

اب مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ يور  شیپ  یکدوک ، رد  يزور ح_س_ن و ح_س_ي_ن ، _ت  سا هد  _ مآ _تا  ياور رد 
لو _ سر يا  درک : ضرع  درک و  ردـپ  هب  ور  همطاـف  درک  یم  قـیوشت  ار  نـسح  اـمئاد  ربماـیپ  دـنتفرگ و  یم  یت  رگیدـکی ك_ش_

؟ دینک یم  قیوشت  تسا  رتکچوک  هک  نیسح  لباقم  رد  تسا  رتگرزب  ردار  ار ك_ه ب_ _س_ن  حا ش_م_ اد ! خ_

.ار نسح  نم  درک و  یم  قیوشت  ار  نیسح  دوب و  ارجام  نیا  دهاش  لیئربجاریز  دومرف : ربمایپ 

نیسح هب  ربمایپ  يزرورهم 

زا _ت_ه  شذ تسا گ_ هدوـب  صاـخ  ماـع و  دزناـبز  نسح  ماـما  شراوـگرزب  ردارب  نیـسح و  ماـما  هب  ربماـیپ  تـبح  م_ه_ر و م_
.دوش یم  مولعم  یبوخ  هب  هتکن  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  یناوارف  تایاکح  ناشیا  اب  ترضح  راتفر  زا  دش ، لقن  هک  يراتفگ 

11 ص :

ص 149. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 225 و  ج 7 ، هباغلادسا ، ص 248 و  ج 13 ، يذمرت ، س_ن_ن  . 13 - 1
ص 106. ج 7 ، لامعلا ، زنک  . 14 - 2
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دزن دـــندوب ، لاــسدرخ  یناـــکدوک  هــک  نیـــسح ، نــسح و  تعاـــمج ، زاـــمن  ماـــگنه  رد  هاـــگ  هــک  تــسا  هدـــش  لـــق  ن_
یتسد شی  باحصا پ_ زا  یخرب  دندش  یم  راوس  ترضح  نآ  شود  رب  هدجس  رد  دنت و  _ فر نا م_ي  _ شراو _ گرز _ بد ج_

لا ار ب_ه ح_ _ه_ا  نآ هـک  دــندومرف  یم  هراــشا  ترــضح  نآ  یلو  دــننک ، رود  ادــخ  لوـسر  زا  ار  ناــکدوک  اــت  دــندرک  یم 
 . دندناشن (1) یم  شیوخ  ناوناز  رب  دندروآ و  یم  نییاپ  دنتفرگ و  یم  ار  اهنآ  تسد  یمارآ  هب  سپس  دیراذگاودو  خ_

زور _ ما _د: ندر ضرع ك_ نارازگزامن  دـش ، مامت  هک  زاـمن  درک  ینـالوط  لومعم ، فـالخ  رب  ار ، زاـمن  هدجـس  ربماـی  يزور پ_
؟ تسا هدیسر  يروتسد  هدش و  لزان  یحو  ایآ  دیروآ ، ياج  هب  رت  ینالوط  ار  هد  س_ج_

هدربن نیب  زا  ار  شتذل  دـهد و  ماجنا  ار  شیوخ  راک  وا  ات  منک  ربص  متـساوخ  دوب ، راوس  ما  هناش  رب  نیـسح  مدـنزرف  ، ریخ دومر : ف_
 . مشاب (2)

_ش يو ياـه خ_ هناـش  رب  ار  نیـسح  نسح و  هـک  مدـید  ار  ادـخ  لوـسر  يزور  هـک  دـنک  یم  لـق  ع_م_ر ب_ن خ_ط_با ن_
هچ اـهنیا  و  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربماـیپ دـیراد !! یبوخ  بسا  هچ  متفگ : مدرک و  ود  نآ  هب  ور  دوـب  هدرک  راو  س_

 . (3) دنتسه ! یبوخ  ناراکراوس 

هک دـناوخ  یم  هبطخ  اـم  يارب  دجـسم  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوـسر  يزور  هک  دـنک  یم  لـقن  هدـیر  _ي ب_ با
یم نیمز  رب  نتفا  هار ي_ ماگنه  رد  هک  يروط  هب  دنتشاد ، نت  هب  گنر  زمرق  نهاریپ  دندش و  دراو  سلجم  هب  نیـسحو  نسح  ناهگان 

تـسار شلوسر  وادخ  دندومرف : دندناشن س_پ_س  شیوخ  يولج  دندرک و  لغب  ار  ود  نآ  دـندمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ربمایپ  دیـشک 
منانخـس هب  متـسناوتن  هک  مدش  فوعـشم  نانچ  نآ  دنور  یم  هار  نینچ  هک  مدـنزرف  ود  نیا  هنتف  مکدالوا  مکلاوما و  امنا  هک : دـنتفگ 

 . مهد (4) همادا 

12 ص :

.143 صص 153 _  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  . 15 - 1
ج 8. دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  ص 493 و  ج 3 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  . 16 - 2

ص 181. ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  ص 189 و  ج 13 ، يذمرت ، ننس  . 17 - 3
ج يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 194 و  ج 13 ، يذمرت ، ننس  ص 354 و  ج 5 ، لـبنح ، _م_د ب_ن  حا م_س_ن_د  . 18 - 4

ص 287. ، 1
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نیسح ماما  هیرگ 

نیسح ماما  هیرگ  يادص  تشذگ  یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف هناخ  رد  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) مر _ كا _ب_ر  ما پ_ي_
رازآ ارم  كدوک  نیا  هیرگ  يادص  هک  یناد  یمن  رگم  نک ، تکاس  ار  نیـسح  مدنزرف  مرت ! _ خد : دو _ مر دینـش ف_ ار  مالـسلا  هیلع 

 . دهد (1) یم 

تسا نیرتهب  نیسح 

يور ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش  دجسم  دراو  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  يزور  دیوگ : یم  نامی  _ف_ه  يذ ح_
یعوضو هچ م_ هرابرد  مناد  یم  مدرم  يا  دومرف : درـشف  یم  هنیـس  هب  ار  وا  ياهاپ  شکراـبم  ياـه  تسداـب  _ت_ه  فر شود گ_

_ت ك_ه سا یــسک  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع نـب  نیــسح  نـیا  دوـب  شدوـخ  زا  دــعب  ياــه  نیرتـهب  شروـظنم   ) دــیراد فــالتخا 
هدج ناربمایپ و  رالاس  مّلـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دمحم ، شدج  دراد ، ار  گرزب ) ردام   ) هدـج _ن  ير ب_ه_ت_

ار ردام  ردپ و  نیر  یلع ب_ه_ت_ نب  نیـسح  نیا  دروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  ینز  نیلوا  ، دلیوخ رتخد  هجیدخ ، شا 
دروآ و ناـمیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  يدرم  نیلوا  ادـخ و  لوسر  يومع  رـسپ  ریزو و  ردارب ، بلاـطیبا  نب  یلع  شردـپ  دراد ،

نب رفعج  شیومع  درادار ، همع  وـمع و  نیرتـهب  یلع  نب  نیـس  _ن ح_ يا تسا  ناـهج  ناـنز  يوناـب  دـمحم  رتـخد  همطاـف  شرداـم 
رتخد یناه  ما  شا ، همع  دـنک و  زاورپدـهاوخ  هک  اـج  ره  هب  تشهب  رد  اـت  هداد  _تن  يز لا  ود ب_ اـب  شیادـخ  هک  تسا  بلاـطیبا 

هلاخ ادـخ و  لوسر  رـسپ  مساق  شا  ییاد  ، دراد ار  هلاخ  ییاد و  نیرتهب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  _ن ح_س_ي_ن  يا تسا  بلاـطیبا 
دزادر و يزاـب ب_پ_ هب  شیور  شیپ  رد  اـت  داـهن  نیمزرب  دوخ  هناـش  زا  ار  كدوک  هاـگ  نآ  تسادـخ ، لوسر  رتـخد  بنیز ، شا 

تشهب رد  زین  شردارب  شدوخ و  دنا و  تشهب  رد  شا  هلاخ  ییاد و  دنا ، تشهب  رد  شا  هدج  دج و  نیـسح ، نیا  مدرم  دو : _ مر ف_
 . دنا (2)

13 ص :

ص 116. ج 3 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 132 و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  . 19 - 1
.135 ص 6 _  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رکاسع ، نبا  خیرات  . 20 - 2
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دنتسناد یم  مدرم  رگا 

هریر وـبا ه_ تسـشن  هار  راـنک  دـش و  هتـسخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هار  نیب  رد  میتـشگ  یم  رب  هزا  زا ت_ش_ي_ي_ع ج_ن_
! هریرهوبا دومرف : ترضحدرتس  یم  ترضح  نآ  ياپ  زا  كاخ  دوخ  سابل  اب  تسشن و  شرانک  رد  دوخ ) نامز  مارتحا  دروم  درمریپ  )

.؟ ینک یم  ار  راک  نیا  وت  ارچ 

یم مدرم  نـیا  مـناد ، یم  وــت  هراــبرد  نـم  ار  هـچنآ  رگا  ادــخ  هـب  مـنکب ، ار  را  _ن ك_ يا راذ م_ن  ب_گ_ در : ضر ك_ ع_
 . دندرک (1) یم  لمح  دوخ  ياه  ندرگرب  ار  وتدنتسناد 

وا در ب_ه  هار م_ي ب_ دوب و  هتفرگ  ار  نیسح  نسح و  باکر  هک  مدید  ار  سابع  نبا  يزور  هک  دنک  یم  لقن  هرامع  نب  كردم 
؟ یتسه رت  نسم  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد  يا ، هتفرگ  ار  اهنآ  باکر  وت  دنتفگ : هدرک  ضارت  _ عا

 . مریگب (2) ار  اهنآ  باکر  نم  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  یتداعس  ایآ  دنتسه ، وا  هشوگرگج  وادخ  لوسر  نادنزرف  ود  نیا  تفگ : ! 

بقانم لیاضف و 

هراشا

رد ور  نـیا  زا  دـجنگ  یمن  رتـفد  دـنچ  اـی  کـی  رد  اـهنآ  هـمه  هـک  دـنا  هـتفگ  ردـق  نآ  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  لـیاض  رد ف_
هاگ ریز ، نیوانعزا  کی  ره  لیذ  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  مینک  یم  افتکا  دنچ  ییاه  هنومن  هب  هتـشذگ ، ثحابم  نوچمه  ، اجنیا

.تسا هدش  لقن  تیاور  اه  هد  ات 

تشهب ناناوج  ياقآ 

نـسحلا و دوـمرف : هـک  تـسا  هدرک  _ت  ياور مّلـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یّلـص   ) اد لو خ_ _ سر زا  مالـسلا ) هـیلع   ) ما ع_ل_ي _ ما
 . دنتسه (3) تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  نیسح  نسح و  ینعی  هنجلا ، لها  بابش  ادیس  نیسحلا 

14 ص :

ص 149. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  . 21 - 1
ص 210. رکاسع ، نبا  خیرات  . 22 - 2

صص 62 و 63. نامه ، . 23 - 3
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دقف امهضغبا  نم  ینبحادقف و  امهبحا  نم  هنجلا ، لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  تسا : هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  سابع  نبا 
 . ینضغبا (1)

هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  زین  رمع  نب  هّللادـبع  شدـنزر  ار ع_م_ر ب_ن خ_ط_با و ف_ _تا  ياور ه_م_ي_ن 
 . دنا (2) هدرک  لقن  مّلس )

هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  یبش  هک  تسا  هدش  لقن  ربمایپ ، فورعم  یباح  ص_ نا ، _ف_ه ب_ن ي_م_ يذ زا ح_
_ي_د سر اشع  زامن  ماگنه  ات  دـناوخ  یم  زامن  امئاد  تساخرب و  ترـضح  مدـناوخ  ناشیا  اب  ار  برغم  زاـمن  مدـی و  _ سر مّلـس ) و 
رس دور پ_ش_ت  _ش  يو هناخ خ_ هب  ات  دش  جراخ  دجـسم  زا  ربمایپ  مدنام  رظتنم  مدناوخ و  ترـضح  نآ  اب  زین  ار  اشعزا  ن_م_
.؟ یتسیک دومرف : درک و  بقع  هب  ور  ناهگان  دیامرف  یم  هچ  هک  متسنادن  اقیقد  نم  هک  تفگ  یم  نخس  یسک  اب  ایوگ  مداتفا ، هار  وا 

.هفیذح متفگ :

.؟ دوب نم  اب  یسک  هچ  يدیمهف  تفگ :

.ریخ متفگ :

نیسح نیـسحو و  تشهب  نانز  يوناب  همطاف  هک  داد  تراشب  ارم  دناسر و  نم  هب  ار  يادخ  مالـس  هک  دوب  نیما  لیئربج  گ_ف_ت :
.دنتسه یتشهب  ناناوج  ياقآ 

.نک رافغتسا  مردام  نم و  يارب  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع 

 . دیاشخبب (3) ار  تردام  وت و  دنوادخ  دومرف :

باحـصاا ترـضح ب_ نآ  راـنک  رد  دجــسم  رد  يزور  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  ادـخ  لوـسر  زا  يراـصنا  هّللادـبع  نـبر  _ ج_با
لها بابش  دیس  یلارظن  نا ي_ دارا  نم  دومرف : درک و  ام  هب  ور  ربمایپ  دش  دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  میدوب  هتسشن  شراوگرزب 

درگنب نیـسح  مدنزرف  هرهچ  هب  دـنک ، هاگن  تشهب  ناناوج  ياقآ  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  ینعی : یلع ، نب  نیـسحلا  یلا  رظنیلف  هنجلا ،
 . (4)

15 ص :

ص 98. ج 2 ، نیطمسلا ، دیارف  . 24 - 1
ص 167. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 112 ، ج 12 ، لامعلازنک ، . 25 - 2

ص 102. ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 391 و  ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  . 26 - 3
ات 82. صص 85  رکاسع ، نبا  خیرات ، . 27 - 4
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تشهب زا  یباب  نیسح 

اطع امش  هب  نسح  هطساو  هب  اه  یکین  دیدش ، تیاده  دیتفای و  هار  یلع  اب  دیدش ، هاگآ  نم  هلیسو  هب  دومرف : مالسا  یمارگ  لو  _ سر
دنک ینمشد  وا  هب  سک  ره  تسا ، تشهب  ياهردزا  یکی  نیسح  هک  دیشاب  هاگآ  تسا  نیسح  اب  امـش  تواقـش  تداعـس و  یلو  دش ،

 . دنک (1) یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  ادخ 

ریهطت هیآ  نیسح و 

هللا مالـس   ) همطاـف يزور  هک  دـنک  یم  لـق  ن_ مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) اد لو خ_ _ سر _يا  فو نز ب_ا  ما س_ل_م_ه ،
: دومرف درک و  مارتحا  شرتخد  هب  تبـسن  هّللا  لوسر  دوب  نم  هناخ  رد  ربمایپ  زور  نآ  دروآ  شراوگرز  ردـپ ب_ يارب  ییاذـغ  اهیلع )
رد یلع  همطا و  یتدـم ف_ زا  سپ  میروخب  اذـغ  مه  اـب  اـت  نک  توعد  زین  ار  نیـسح  نسح و  منادـنزرف  یلع و  میوـمع  رـسپ  ورب و 

ریهطت هفیرش  هیآو  دش  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  مد  نامه  دندش  دراو  ربمایپ  رب  دنتشاد ، تسد  رد  ار  نیـسح  نسح و  ناتـسد  هک  یلاح 
هدارا دـنوادخ  ینعی : ( 33 بازحا /   ) اریهطت مکرهطی  تی و  _ب_ لا _ل  ها سجرلا  مکنع  بهذـیل  هـّللا  دـیری  اـمنا  دوـمرف : لزاـن  ار 

.دنادرگ هزیکاپ  كاپار و  امش  دنادرگ و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  یتشز و  هنوگره  ات  تسا  هدرک 

فر ردار ط_ مالـسلا ) هیلع   ) یلع مروایب  دوب ، گرزب  ییابع  هک  ار ، يربیخ  ياـسک  دومرف : درک و  هملـس ] ما   ] نم هب  ور  ترـض  ح_
ابع پچ ، تسد  اب  تخادناا  _ه_ نآ رب  ار  اسک  دـناشن و  شکرابم  ياپ  رب  ار  نیـسح  نسح و  پچ و  فرط  رد  ار  ار  _ هز _ت و  سار

:. دومرفراب هس  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  تسار  تسد  دیچیپ و  مه  رب  تخس  ار 

16 ص :

ص 145. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 28 - 1

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4215/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
http://www.ghaemiyeh.com


نمل ودع  متملاس و  نمل  ملـس  متبراح و  نمل  برح  انا  اریهطت ، مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهللا  یتماح ، یتیب و  لها  الؤه  مهللا 
،. مکاداع

موصعم كاپ و  ار  نانآ  راد و  رود  ناشیازا  ار  يدـیلپ  يدومرف ] هدـعو  هک  نانچ  ، ] دنتـسه نم  نادـناخ  تیب و  لها  ناـنیا  ادـنوادخ !
متسه یسک  نمشد  دینک و  یتشآ  امش  هک  یسک  اب  منک  یم  یتشآ  و  دیگنجبوا ، اب  تیب ] لها   ] امش هک  یسک  اب  مگنج  یم  نم  راد ،

 . دنک (1) ینمشد  امش  اب  هک 

هب _ت، سا ینـس  هعیـش و  قاـفتا  دروم  تسا و  هدـش  لـقن  فـلتخم  قرط  زا  ثیدـح  _ع  رد م_ن_با ك_ه  _ت ، ياور _ن  يا زا 
هک درک  تباث  ناوت  رایـسب م_ي  نیارق  تایاور و  زا  تسا  ریهطت  هیآ  قیداصم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـیآ  یم  تسد 

ار ناـشیا  يور  نیمهزا  _ت و  سا هدو  ریهطت ن_ب_ هـیآ  لومـشم  يرگید  سک  نـت  جـنپ  نـیمه  زج  ریهطت ، هـیآ  لوزن  ناـمز  رد 
.دنا هداهن  مان  اسک  باحصا  تیصخش  نیمجنپ  ینعی  اسک ، باحصا  سماخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  اسک » باحصا  »

زا سپ  هام  شش  ات  هکدنا  هدرک  لقن  دوخ  ننس »  » و دنـسم »  » بتک رد  تنـس ، لها  گرزب  ناثدحم  زا  نت  ود  يذمرت ، لبنح و  دمحا 
رد دنتفر  یمدج  حبـص ب_ه م_س_ زامن  يارب  هک  یماگنه  زور  ره  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  روکذم ، هیآ  لوزن 

لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیریامنا  دمحم ، تیب  لها  ای  هولـصلا  دـندومرف : یم  دـنلب  دنداتـسیا و  یم  همطاف  یلع و  هناخ  يولج 
.اریهطت مکرهطی  تیبلا و 

17 ص :

زین ر ص 146 و  ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسملا ، ص 396 و  ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 222 و  ج 7 ، هباغلا ، _د  سا . 29 - 1
.ریهطت هیآ  لیذ  ریثک ، نبا  ریسفت  وروثنملارد  ریسفت  ك :
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هلهابم هیآ  نیسح و 

نا _م_ لا اب ع_ هلهابم  ماگنه  رد  ربماـیپ  هک  تسا  رظن  قاـفتا  ینـس ، هعیـش و  زا  _ي ، مـال _ سا ناد  _ش_م_ن_ ناد رد ب_ي_ن 
هیآ رد  انسفنا » و« انئاسن »  » و انئانبا »  » قادصم ار  نانآ  درب و  هارمه  هب  ار  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، اهنت  نارحب ، م_س_ي_ح_ي 

مولع هفرعم   » باتک رد  يروباشین ، مکاح  تنـس ، لها  گرزب  ملاـع  هک  تسا  ملـسم  روهـشم و  ناـنچ  نآ  بلطم  نیا  داد  رارق  هفیرش 
 . درامش (1) یم  رتاوتم  تایاور  قیداصم  زا  ار  نایرج  نیا  دوخ  ثیدحلا »

اد لو خ_ _ سر تمدـخ  یحیــسم  ياـملع  زا  یهورگ  اـب  هارمه  نارجن  نایحیــسم  فقــسا  هـک  تـسا  رار  _ن ق_ يا زا  ار  _ جا م_
هب ار  نانآ  دش و  لزان  یحو  ماجنار  دنتفریذپن س_ دندز و  زابرس  یلو  درک  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالسا  نید  ترضح  دندش  بایفر  ش_

مکئاسن و انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف  درک : توعد  ربماـیپ  اـب  هلهاـبم 
ار شیوخ  لها  تسد  ادـخ  لوسر  دوعوم ، زور  رد  (16 نارمع /  لآ   ) نیبذاکلا یل  هّللا ع_ هنعل  لعجنف  لـهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و 

نت راک  نیا  زا  تسا  هدمآ  هلهابم  نادیم  هب  شیوخ  هیامرـس  مامت  اب  ربمایپدنتفایرد  هک  نایحیـسم  تفای  روضح  هلهابم  يارب  تفرگ و 
 . دنداد (2) تیاضر  هیزج  نتخادرپ  هب  دننز و 

ربمایپ ملع  ثراو 

تفگ یم  ثیدح  مدرم  يارب  دجـسم  رد  سابع  نبا  يزور  هک  دنک  یم  لقن  سابع ، نبا  هتـسجر  در ب_ _ گا ش_ _ه ، مر ع_ك_
؟ یهد یماوتف  مدر  نم م_ يارب  هشپ  هچروم و  ماکحا  زا  سابع ! نبا  يا  تفگ : تساخرب و  قرزا  نب  عفان  هک 

18 ص :

ص 62. ثیدحلا ، مولع  هفرعم  . 30 - 1
ص 29. نیسح ، ماما  همجرت  دعس ، نبا  تاقبطلا ، هفیرش و  هیآ  لیذ  یطویس ، روثنملارد ، ریسفت  يربط و  نایبلا ، عماج  ریسفت  . 31 - 2
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دجـسم هشوگ  رد  یلع  هب  نیـسح  تخادـنا  ریزب  رـس  سابع  نبا  نک  فیـصوت  نم  يارب  یتسرپ  یم  هک  ار  ییادـخ  يراد  یملع  رگا 
.میوگزابار تخساپ  ات  ایب  نم  يوس  هب  عفان  يا  دومرف : درک و  عفان  هب  ور  دوب ، هتسشن 

.؟ مدیسرپ وت  زا  نم  تفگ : عفان 

.ملعلا هثرو  مه  هوبنلا و  تیب  لها  نم  هنا  قرزالا ! نبا  ای  تفگ : سابع  نبا 

.دومرف هیارا  ار  وا  خساپ  ترضح  تفر و  ماما  يوس  هب  عفان 

.تسا هیامرپ  وکین و  تنانخس  نیسح ! يا  تفگ : عفان 

.؟ يا هدرک  مهتم  رفک  هب  ارم  مردارب و  مردپ و  وت  هک  ما  هدینش  دومرف :

رانم متنک  دقل   ) دیتسهادخ ماکحا  ناگراتس  مالسا و  ینارون  همـشچرس  امـش  دیدرت  یب  مدینـش  امـش  زا  هچنآ  اب  ادخ  هب  مسق  تفگ :
(. ماکحالا موجن  مالسالا و 

.مسرپ یم  وت  زا  لاؤس  کی  دومرف : ماما 

.هّللا لوسر  نبای  سرپب ، تفگ :

؟ يا هدناوخ  ار  ( 81 فهک /  « ) هنیدملا یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادجلا  اماف   » هیآ دومر : ف_

.دسر ثرا  نانآ  هب  ات  دوب  هدرک  ناهنپ  راوید  ریز  رد  میتی  ود  نآ  يارب  ار  اهبنارگ  جنگ  نآ  یسک  هچ  عفان ! يا 

.نامیتی ردپ  تفگ :

؟ ادخ لوسر  ای  دوب  شنادنزرف  يارب  رتزوسلد  رتهب و  اهنآ  ردپ  _ت_ي  سار دو : _ مر ف_

مورحم نآ  زا  ار  ام  دـشاب و  هتـشاذگن  تعیدو  هب  شنادـنزرف  يارب  ار  شیوخ  ياهب  نارگ  ملع  ربمایپ  درک ك_ه  رواب  ناوت  یم  اـیآ 
؟ دشاب هدرک 

 . (1)

ربمایپ هناحیر 

زا رتولج  هک  یلاحرد  داتفا ، هار  هب  ناراـی  اـب  هارمه  دوب  هدـش  توعد  باحـصا  زا  یکی  هناـخ  رد  یناـمهیم  هب  ص )  ) مرکا ربماـی  پ_
ار وا  ات  تفر  وا  يوس  هب  ادخ  لو  _ سردو لوغـشم ب_ يزاب  هب  هچوک  رد  دـنچ  یناکدوک  اب  نیـسح  نسح و  تفر  یم  هار  نارگید 
ار تسد  کی  تفرگ  ار  وا  ات  درک  لابند  ار  وا  دـیدن  یلاح ك_ه م_ي خ_ رد  ربمایپ  تخیرگ  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  وا  دریگب و 
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:. دومرف دیسوب و  داهن و  نیسح  ناهد  رب  ار  شکرابم  بل  تشاذگ و  نیسح  هناچ  ریز  رد  ار  رگید  تسد  رس و  ریز  رد 

19 ص :

ص 144. نیسح ، ماما  همجرت  بلاطلا ، هیغب  ص 224 و  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  . 32 - 1
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،. امهبحیلف ینبحا  نم  ایندلا  نم  ياتناحیر  ناذه 

 . درادب (1) تسود  ار  نانآ  دیاب  درادب  تسود  ارم  سک  ره  دنتسه ، ایند  رد  نم  ياب  _ يز ود گ_ل_ه_يا  _ن  يا

دـشدراو مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  میدوـب  هتـسشن  ادـخ  لوـسر  دزن  يزور  دـیوگ : یم  يراـصنا  هّللادـبع  نـب  _ر  ج_با
:. دومرف درک و  یلع  هب  ور  ترضح 

.کیلع یتفیلخ  لجوزع  هّللا  كانکر و  دهنی  لیلق  نعف  اریخ ، ایندلا  نم  یتناحیرب  کیصوا  نیتناحیرلا  ابا  کیلع  مال  س_

منک یم  ییوکین  هب  شرافـس  ایند  زا  میابیز  هناحیر  ود  نیا  هب  ار  وت  نیـسح !] نسح و   ] هناحیر ود  رد  يا پ_ مـال ب_ر ت_و  س_
.دنزیر ورف  وت  نکر  ود  يدوزب  هک 

تف و _ گاد لوسر خ_ هک  دوب  ینکر  ود  زا  یکی  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع درک ، تلحر  ربمایپ  هک  یماگنه  دیوگ : یم  رباج 
 . تفگ (2) ادخ  لوسر  هک  دوب  یمود  نکر  مه  نیا  دومرف : درک ، تافو  همطاف  هک  یماگنه 

هعقاو زا  سپ  ماـما ، هـب  طوـبرم  هـک  تـسا  هدــش  لـقن  رمع  نـب  هّللادــبع  زا  _ب_ي  لا _ت ج_ ياور _ت_ا  سار رد ه_م_ي_ن 
هک درک  لاؤس  هشپ  نوخ  مکح  زا  دـمآ و  شیپ  يدرم  میدوب ، هتـسشن  رمع  نب  هّللادـبع  دزن  هک  دـنک  یم  لقن  میعن  نبا  تساروشاـع 

.؟ ریخ ای  تسا  حیحص  شزامن  دشاب  رازگزامن  سابل  رد  رگا 

.؟ يا هقطنم  مادک  لها  ییآ و  یم  اجک  زا  دیسرپ : هّللادبع 

.متسه قارع  لها  تفگ :

توکـسو دنتـشک  ار  ادـخ  لوسر  رـسپ  نانیا  هک  نآ  لاـح  دـسرپ ، یم  هشپ  نوخ  زا  هک  دـیرگنب  ار  درم  نیا  تف : هّللاد گ_ ع_ب_
 . دنتسه (3) ایند  نیا  رد  نم  هناحیر  ود  نیسح  نسح و  دومرف : یم  هک  مدینش  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  زا  دندرک 

20 ص :

ص 164. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، ص 118 ، نامه ، . 33 - 1
ص 201. ج 3 ، یناهفصا ، میعن  وبا  ایصوالا ، هیلح  . 34 - 2

ص 339. ج 4 ، يذمرت ، ننس  ص 33 و  ج 5 ، يراخب ، حیحص  . 35 - 3
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نیسح ماما  تواخس 

مزادرپ ار ب_ يا  هید  ما  هدش  نماض  نم  ادخ  لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دز  _ي ن_ بر يزور ع_
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ) دـمحم لآ  زا  مریگ و  یم  کـمک  مدرم  نیرت  میرک  زا  مدرک  رکف  دوخ  اـب  مرادـن  ار  نآ  تخادرپ  ناوت  یلو 

.متفاین رت  میرک  مّلس )

یهد باوج  ار  هلئـسم  ود  رگا  مهد و  یم  وت  هب  ار  هید  موس  کی  یهد  خـساپ  ار  یکی  رگا  مسرپ ، یم  وت  زا  هلئـسم  هس  دو : _ مر ف_
.مهد یم  ار  نآ  مامت  یهد  خساپ  ار  همه  رگا  مزادرپ و  یم  ار  نآ  موس  ود 

نم لثم  یسک  زا  یفرش  ملع و  لها  هک  ییوت  نوچ  ایآ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  يا پ_س_ر  در : ضر ك_ ع_
تفرعم هزادنا  هب  دیاب  شـشخب  دومرف : هک  مدینـش  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  مدـج  زا  يرآ  دومرف : دـنک  یم  لاؤس 

.دشاب

.مریگ یم  دای  امش  زا  هنرگو  مهد  یم  باوج  منادب  رگا  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : برع  درم 

.؟ تساهراک همه  زا  رترب  يراک  هچ  دومرف :

.ادخ هب  نامیا  تفگ :

.؟ تسیچ تکاله  زا  تاجن  هار  دومرف :

.ادخ هب  امتعا  تفگ :

.؟ تسیچ درم  تنیز  دومرف :

.يرابدرب اب  ماوت  یشناد  تفگ :

.؟ تشادن رگا  دومرف :

.يدرمناوج اب  هارمه  یتورث  تفگ :

.؟ تشادن رگا  دومرف :

.ربص اب  ماوت  يرقف  تفگ :

.؟ تشادن رگا  و  دومرف :

.تسا نتخوس  راوازس  هک  دنازوسب  ار  وا  دیایب و  نامسآ  زا  هک  يا  هقعاص  تفگ :
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شزرا هـب  ینیگن  هـک  ار  دوـخ  رتــشگنا  تخادــنا و  شیوـس  هـب  راــنید  رازه  يواــح  يا  هـسی  _د و ك_ يد تر خ_ن_ ح_ض_
.نک فرص  دوخ  یگدنز  رما  رد  ار  رتشگنا  نیا  هدب و  ناراکبلط  هب  ار  الط  نیا  دومرف : داد و  وا  هب  تشاد  مهرد  _س_ت  يود

21 ص :
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هیآ 124. ماعنا  هروس  هتلاسر » لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  : » تفگ یم  تفرگ و  ار  لام  برع 

 . دهد (1) رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  دناد  یم  رتهب  ادخ  ینعی 

عضاوت تواخس و 

دروخب اهنآ  نا  زا ن_ دنتساوخ  ترضح  زا  دندروخ  یم  مه  اب  ار  ینان  هکت  هک  دید  ار  كدوک  دنچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور 
سا ن_و داد و ل_ب_ اذ  ،غ_ دروآ لزنم  هب  دوخ  اـب  ار  ناـنآ  هاـگنآ  دروخ  ناـشنان  هکت  زا  تفریذـپ و  ار  ناـشیا  توـعد  ترـضح 

اهنآ هب  متشاد  هچنآ  زا  يرادقم  طقف  نم  دندیشخب و  دنتشاد  ار  هچنآ  مامت  اریز  دنرتدنمتواخـس  نم  زا  نانیا  دومرف : دی و  _ شو پ_
 . مدیشخب (2)

تعاجش دوج و 

ریگلد تخس  داد  تسد  زا  ار  شیوخ  راوگزب  ردپ  هک  نآ  زا  سپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هک  دنک  یم  لقن  عفار  وبا  رتخد  _بن  يز
تسیرگ و _خ_ت  سو _د  مآ رد  ربق پ_ کیدزن  هب  تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  يزور  درک  یم  هلان  هیرگ و  اـمئاد  دـش و 

.؟ يراذگ یم  ثرا  هب  دنزرف  ود  نیا  يارب  ار  يزیچ  ایآ  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  شیوخ  ياه  هیاوکش  نیب  رد  درک  هوکش 

يارب _ا  ما  ) يدو یتارج و ج_ هلف  نیـسحلا  اـما  يدوؤش و  یتبیه و  هلف  نسحلا  اـما  دومرف : _د ك_ه  مآ اد  لو خ_ _ سر ياد  ص_
(. مهن یم  تعیدو  هب  ار  مدوج  تارج و  نیسح  يارب  اما  مراذگ و  یم  ثرا  هب  ار  ییاقآ  تبیه و  نسح 

 . ادخ (3) لوسر  يا  مدش  دونشخ  یضار و  درک : ضرع  ارهز  همطاف 

22 ص :

ص 211. يزوجلا ، نب  طبس  هرکذت  ص 157  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 36 - 1
ص 155. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 37 - 2

ص 599. ج 4 ، لامعلازنک ، ص 423 و  ج 22 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  . 38 - 3
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نیسح ماما  جح 

وا هارمه  هک  یلاح  رد  دش  فرـشم  جح  هب  هدایپ  راب  جـنپ  تسیب و  دوخ  فیرـش  رمع  لو  رد ط_ مالـسلا  هیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
 . دندرب (1) یم  راوس  نودب  ار  لیصا  ياه  بسا 

ناـــمز نآ  دوــجوم  لـــیاسو  زا  تسناوــت  یم  دوــب و  رادروــخرب  یفاـــک  تاـــناکما  زا  _ي_ك_ه  لا رد ح_ تر  نآ ح_ض_
هناخ هار  دراد  دوجو  نتفر  هدایپ  رد  هک  یعوشخ  عوضخ و  لماک و  یگدـنب  راـهظا  رطاـخ  هب  دوش  دـنم  هرهب  ییـالابرا  ب_س_ي_

.دومیپ یم  هدایپ  ار  ادخ 

نآ یکی  : دو ریز ب_ لیلد  ود  هب  دـیاش  درب  یم  دوخ  هارمه  راوس  نودـب  ار  يراوس  ياه  بسا  لاـح  ناـمه  رد  _ن_ك_ه  يا _ا  ما
.دراد تلالد  ضحم  تعاطاو  یگدنب  رب  رتشیب  مشح  مدخ و  اب  تکرح  هکنآ  رگید  دننک و  هدافتسا  اهنآ  زا  تشگزاب  ماگنه  هک 

تاجانم

مناها رطاخ گ_ن_ هب  رگا  یهلا  دـیوگ : یم  هداـهن  كاـخ  رب  تروص  هنیدـم  دجـسم  رد  هک  دـندید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  _ ما
نم ياقآ  مراد  تسود  ارت  مهاوخ گ_ف_ت  اهنآ  هب  ینک  مسج  ناراکاطخ  اب  رگا  میوج و  یم  لسوت  تمرک  هب  ینک  متساوخزاب 

اج هب  مرادن  تیارب  یع  ار ن_ف_ _چ_ه  نآ _ر  گا دناسر پ_س  یمن  وت  هب  ینایز  متیـصعم  درادـن و  یعفن  وت  يارب  نم  تعاطا 
 . ینیمحارلا (2) محراوت  هک  رذگ ، رد  مدش  بکترم  دنز  یمن  وت  هب  يررض  ار  هک  هچنآ  رگا  شخبب و  نم  رب  مرواین 

اروشاع تضهن  زاغآ 

هیواعم گرم 

هـس تفر  ایند  زا  قشمدرد  ینارمکح ، هام  هس  لاس و  هدزون  زا  سپ  يرجه ، تصـش  لاس  بجر  هام  همین  هبنـش  کی  زور  رد  هیواـعم 
.دنیشنب ردپ  ياجرب  دناسرب و  قشمد  هب  ناروح »  » هاگراکش زا  ار  دوخ  تسناوت  دیزی  ات  دیشک  لوط  زور 

23 ص :

ص 149. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رکاسع  نبا  خیرات  ص 155 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 39 - 1
ص 153. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 40 - 2
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_ت و ب_ه شو _ نوا هب  يا  همان  دیزی  دوب  نایفس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  دیزی ، يومع  رسپ  هنیدم ، رادنا  _ مر نا ف_ _ مز _ن  يا رد 
هتفرگ تعیب  مدرم  زا  دیزی  يارب  راب  کیدوخ  تایح  نامز  رد  هیواعم  نیا ، زا  لبق  دریگب  ددـجم  تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  داد  روتـسد  وا 

.دوب

نب هّللادـبع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  تعیب  نتفرگ  رد  هک  تشون  وا  هب  هنامرحم  يا  همان  رد  هماـنر ، _ن ب_ يا هار ب_ا  ه_م_
ار شندرگ  درک  عانتما  تعیب  زا  سک  ره  داد  روتـسد  وا  هب  دنک و  يریگ  تخـس  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  رمع و  نب  هّللادـبع  ریبز و 

 . دتسرفب (1) وا  يارب  ار  شرس  دنزب و 

نیسح ماما  زا  تعیب  تساوخرد 

رسپ هّللادبع  دوب  هتسشن  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  فیرش  ربق  رانک  ریبز  نب  هّللادبع  اب  مالسلا ) هیلع   ) نی ماما ح_س_
سلج _ن م_ يا زا  سپ  دومرف : ترضح  دیورب  وا  دزن  هب  امش  دهاوخ  یم  ریما  تفگ : درک و  مالـس  دش  دراو  نامث  ورمع ب_ن ع_

نیا زا  نم  درادـن ، تاقالم  تعاس  نیا  رد  دـیلو  الومعم  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ریبز  نب  هّللادـبع  تفر  میهاوخ  وا  دزن  هب 
؟ تسیچ امش  رظن  منارگن ، تاقالم 

دیزی اـب  دـنهاوخب  اـم  زا  رگا  تفگ : هّللادـبع  تسا  تعیب  نتفرگ  يارب  توـعد  _ن  يا _ت و  سا هدرم  هیواـعم  مرظن  هب  دوـمرف : ماـما 
.؟ درک دیاب  هچ  مینک  تعیب 

یم بارش  هدرکراکـشآ ، ار  دوخ  قسف  هک  قساف  تسا  يدرم  دیزی  نوچ  درک ، مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  نم  دو : _ مر ما ف_ _ ما
 . مییادخ (2) لوسر  نادناخ  ام  دنک و  یم  يزاب  زوی  يزاب و  گس  دشون ،

24 ص :

ص ج 4 ، يربط ، خـیرات  225 و  ص 7 _  لاوطلا ، رابخالا  ج 1 ، ، 177 ص 80 _  دـیفملا ، هبتکم  پاچ  یمزراوخ ، لتق  م_ . 41 - 1
.250

رابخالا 14 و  ص 15 _  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 251 و  ج 4 ، يربط ، خـیرات  181 و  ص 2 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  . 42 - 2
ص 227. لاوطلا ،
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دیلو هناخ  رد  نیسح  ماما 

اب داد  روتسد  ودرک  عمج  ار  دوخ  نایعیش  تیب و  لها  زا  رفن  یس  ترضح  داتسرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لابند  هب  هاگنابـش  دی  _ لو
دش و دـنلب  نم  يادـصرگا  _ي_د ، نا رد ب_م_ تشپ  امـش  موش و  یم  دـیلو  هناخ  دراو  نم  دومرف : اهنآ  هب  دـنرادرب  ریـشمش  دوخ 

تـسد رد  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  یتسدبوچ  هاگنآ  دینک  عافد  نم  زا  دیوش و  دراو  لوسرلا ، لآ  ای  مدز  دایرف 
.تسا هتسشن  اجنآ  رد  هک  دید  ار  ناورم  دشدیلو ، هناخ  دراو  یتقو  داتفا  هار  هب  دیلو  هناخ  فرط  هب  دوخ  نارای  نایم  رد  تفرگ و 

دیاـب تعیب  دـیلو ! يا  دومرف : ترـضح  تسا  هتـساوخ  تعیب  يارب  ار  وا  هک  تفگ  تخاـس و  ربخ  اـب  هیواـعم  گرم  زا  ار  وا  دـی  _ لو
.هاوخب زین  ار  ام  يدناوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  همه  ادرف  هک  یماگنه  دنک ، یمن  تعیب  افخ  رد  نم  لثم  یسک  دشاب و  اراکشآ 

ادرف ورب و  نونکا  متشادوت  زا  ار  راظتنا  نیمه  زین  نم  يداد و  هتـسیاش  باوج  یتفگ و  وکین  نخـس  هّللادبعابا ! يا  تفگ : _ي_د  لو
.درگ زاب  مدرم  اب 

دوش هتشک  يدایزدار  _ فا رگم  يروآ ، یمن  تسد  هب  یتصرف  نینچ  زگره  دوش  ادج  وت  زا  نونکا  رگا  ریما ! يا  تف : ناور گ_ م_
.ینزب ار  شندرگ  ای  دنک  تعیب  ات  دور  نوریب  راذگن  نک و  سبح  اج  نیمه  رد  ار  وا 

هب یتفگ و  غورد  ادـخ  هب  یهد ! یم  ارم  نتـشک  روتـسد  وت  اـقرز (1)  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دوـمر : در و ف_ وا ك_ ور ب_ه  ما  _ ما
ناحتما ییوگ  یم  تسار  رگا  ، منک یم  باریـس  شنوخ  زا  ار  نیمز  دشاب  هتـشاد  يدصق  نینچ  یـسک  رگا  ادخ  هب  يدـییارگ ، یتسپ 

.نک

25 ص :

نامز روهـشم  نایپسور  زا  مکح ، نب  ناورم  يردـپ  گرزب  رداـم  صاـع و  نب  مکح  ردا  م_ _ب ، هو _ت_ر م_ خد _ا  قرز . 43 - 1
نبا لماک   ) دـنتفگ یم  اقرزلا  ینب  اهنآ  هب  دنتـشاد ، ار  ناورم  ینب  ناورم و  شهوکن  دـصق  هک  یناسک  تهج  نیمه  هب  تسا  تیلهاج 

(. ص 194 ج 4 ، ریثا ،

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4215/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


تمحر میناگتـشرفد ، _ مآ تفر و  لحم  تلاسر و  ندعم  توبن و  نادناخ  ام  ریما ! يا  دومرف : تشگرب و  دیلو  فرط  هب  س_پ_س 
شکمدآ راوخبارـش و  يدرم  دـیزی  ودـهد  یم  نایاپ  ام  اب  درک و  زاغآ  ام  اب  ار  شنیرفآ  ادـخ  دوش ، یم  لزان  ام  ياـه  هناـخ  رب  ادـخ 

مینک یم  ربص  حبص  ات  لاح  نیا  اب  دنک  یمن  تعیب  وا  نوچ  یس  اب ك_ نم  لثم  یسک  و  دوش ، یم  قسف  بکترم  اراکـشآ  هک  تسا 
.میرت راوازس  تفالخ  هب  کی  مادک  مینیبب  ات 

 . تشگزاب (1) هناخ  هب  دوخ  باحصا  اب  دش و  جراخ  دیلو  لزنم  زا  هاگ  نآ 

دیلو اب  ناورم  يوگتفگ 

_ت_ت سد زا  نیسح  ات  يدینـشن  ارم  فرح  تفگ : دیلو  هب  ناورم  دش  جراخ  دیلو  _ه  نا زا خ_ مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما
.درکدهاوخ مایق  دیزی  نینمؤملاریما  وت و  هیلع  وا  دروآ و  یهاوخن  تسد  هب  یتصرف  نینچ  زگره  ادخ  هب  تخیرگ 

ات مشکب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  رتـخد  همطاـف ، دـنزرف  نیـسح  ییوگ  یم  نم  هب  وت  وـت ! رب  ياو  تفگ : دـیلو 
مناد یمادخ  هب  مشکب  ار  نیسح  ملاع  مامت  لباقم  رد  متـسین  رـضاح  دنگوس  ادخ  هب  مهدب  تسد  زا  ار  دو  _ي_يا خ_ ندو _ن  يد

زا ار  وا  ودرگن  یم  _م_ت ن_ حر ار ب_ا ن_ظ_ر  وا  ادخ  دوش ، کیرش  وا  لتق  رد  دریگ و  ندرگ  هب  ار  نیـسح  نوخ  هک  یـسک 
 . دش (2) دهاوخ  راچد  كاندرد  یباذع  هب  دنک و  یمن  كاپ  ناهانگ 

26 ص :

ج يربط ، خیرات  ص 228 و  لاوطلا ، رابخالا  ص 15 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  183 و  ص 4 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لت  م_ق_ . 44 - 1
ص 251. ، 4

ص ج 4 ، يربط ، خـیرات  ص 228 و  لاوطلا ، راـبخالا  ص 15 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 184 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  . 45 - 2
.252
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ناورم اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

ناورمدرک دروخرب  ناورم  اـب  هچوک  رد  دـش و  جراـخ  لزنم  زا  راـبخا  زا  عـالطا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زور  نآ  يادر  ف_
يارب هک  نک  تعیب  دیزی  اب  تفگ  مونشب  ات  وگب  دومرف ، ماما  يوشن  هابتشا  راچد  ات  ونشب  ارم  فرح  مهاوخ ، یم  ار  وت  ریخ  نم  تفگ :

.تسا رتهب  وت  يایند  نید و 

ار مالـسا  هحتاـف  دـیاب  دـنوش ، راـتفرگ  دـیزی  نوچ  يربـهر  هب  تما  هک  یماـگنه  نوعجار  هیلا  _ا  نا هّللا و  _ا  نا دو : _ مر ما ف_ _ ما
.دناوخ

_ت_ي سار تسا  قساف  يدرم  دـیزی  هک  یلاـح  رد  منک ، تعیب  دـیزی  اـب  ینک  یم  ییاـمنهار  ارم  ت_و  دو : _ مر س_پ_س ف_
شتنعل ادـخ  لوسر  هک  یتس  ینوعلم ه_ نامه  وت  منک ، یمن  شنزرـس  ار  وت  نم  یلو  ینار ، یم  نابز  رب  یقحاـن  نخـس  ك_ه چ_ه 
نمـشد يا  دناوخب  دیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  تسین  دیعب  دنک ، شتنعل  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یـسک  زا  درک و 

هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  مدج  زا  دیوگ  یم  نخس  ام  نابز  زا  تسام و  اب  قح  مییادخ ، لوسر  تیب  لها  ام  نک ! شوگ  ادخ !
هراپ ار  شمکـش  دـیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هک  یماگ  ه_ن_ تسا ، مارح  نایفـس  یبا  لآ  رب  تفـالخ  دومرف : هک  مدینـش  مّلـس ) و 

 . درک (1) دیزی  راتفرگ  ار  اهنآ  ادخ  ، دندرواین اج  هب  ار  وا  شرافس  دندید و  ادخ  لوسر  ربنم  رب  ار  وا  هنیدم  مدرم  دینک 

هیفنح نب  دمحم  شردارب  اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

دوش جراخ  هنیدم  زا  تشاد  دصق  دز و  زاب  رس  دیزی  تعی  زا ب_ مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما _ي_ب ، تر _ن ت_ يا ب_ه 
نیرتزیزع يار م_ن  وت ب_ داب ! وت  يادف  مناج  مردارب ! درک : ضرع  دمحم  دیسر  ناشیا  تمدخ  هب  هیفنح  نب  دمح  شردار م_ ب_

هتسیاش سک  چیه  یهاوخریخو  تح  يارب ن_ص_ي_ هک  مراد  یمن  هگن  وت  ریغ  يارب  ار  یتحیصن  یهاوخ و  ریخ  چیه  یتاقولخم ،
دنوادـخ یتـسه و  نم  نادـناخ  گرزب  وت  نم ، مشچ  وت  نا م_ن ، حور و ج_ وت  ینم ، نوخ  تشوـگ و  زا  وـت  اریز  تسین ، وـت  زا  رت 

.میوگب ینخس  مهاوخ  یم  تروشم  باب  زا  درک  بجاو  نم  رب  ار  تتعاطا 

27 ص :

.184 ص 5 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 46 - 1
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.وگب یهاوخ  یم  هچ  ره  دومرف :

فارطا گ_س_ي_ل هب  ییاهدصاق  نک ، يرود  دیزی  طلست  هزوح  اهرهش و  زا  یناوت  یم  ات  ب_ه ن_ظ_ر م_ن  گ_ف_ت :
( مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) اد لوسر خ_ تموکح  نوچ  یتـموکح  دـندرک ، تعیب  وت  اـب  رگا  ناوخب  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرمو  راد 

يوش اهرهشزا  یکی  دراو  مسرت  یم  نم  نیشنب  هناخ  رد  نک و  رایتخا  توکـس  دندش ، عمج  يرگید  درگ  هب  رگا  یلو  نک ، سیـسات 
.يوش هتشک  نایم  نیا  رد  وت  دتفا و  فالتخا  مدرم  نیب  يدنویپب و  یهورگ  هب  ای 

.مور اجک  وت  رظن  هب  دومرف : ماما 

ناراـی نم  مدر ي_ هک م_ ورب  نمی  فرط  هب  هنرگو  ناـمب  اـج  ناـمه  یتفاـی  ینئمطم  لـحم  ار  اـجنآ  رگا  ورب  هکم  هب  گ_ف_ت :
نمیا مه  اجنآ  رد  رگا  دراد  هدرتسگ  عیـسو و  ییاهرهـش  دراد و  بلقلا  قیقر  فوئر و  یمدرم  نمی  دندوب  تردارب  تردپ و  تدج ،

.دنک تواضق  موق  نیاو  ام  نیب  ادخ  دسر  یم  اجک  هب  موق  نیا  راک  مینیبب  ات  ورب  اهنابایب  اههوک و  هب  يدوبن 

اب دمحم  منک  یمن  تعیب  هیواعم  نب  دـیزی  اب  مباین ، مه  یهاگهانپ  هانپ و  چـیه  ایند  رد  رگا  مس  اد ق_ ب_ه خ_ دو : _ مر ما ف_ _ ما
.درک هیرگ  زین  ماما  تسیرگ و  نخس  نیا  ندینش 

ناردارب و اـــب  زین  نـــم  يداد  ناـــشن  یتـــسرد  هار  دـــهد  تـــکی  شادا ن_ اد پ_ خ_ ردار ! يا ب_ دو : _ مر س_پ_س ف_
ربخاب هنیدـم  رابخا  زا  ارم  ینامب و  هنیدـم  رد  وت  هک  درادـن  یلاکـشا  یلو  متـسه ، هکم  مزاع  دوخ  نایعی  نا و ش_ _ گدازردار ب_

 . يزاس (1)

28 ص :

.16 ص 17 _  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 253 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  187 و  ص 8 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 47 - 1
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هیفنح نب  دمحم  هب  نیسح  ماما  تیصو 

:. تشون تساوخ و  يذغاک  ملق و  تشاد  هنیدم  زا  جورخ  دصق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 

.میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هیفن نبا ح_ هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  شردارب  هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  زا  _ت  سا _ي_ت_ي  صو _ن  يا
قح مای  _ت ك_ه ب_ا پ_ سوا لوسر  هدنبدمحم و  تسین و  کیرش  یب  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  دهد  یم  تداهش  نیـسح 

ار ناگدرم  ادخ  دمآ و  _د  هاو نود ش_ك خ_ تمایق ب_ تسا و  قح  منهج  تشهب و  هک  دهد  یم  تداهش  دمآ و  قح  بناج  زا 
مدج تما  حالـصا  دصق  هب  اهنت  هکلب  مدرکن ، مایق  داسف  ملظ و  هب ق_ص_د  نایغط و  ینارذگـشوخرس و  زا  نم  درک  دهاوخ  هدـنز 

یم مراد ، زاـب  رکنمو  یتـشز  زا  مناوخب و  ریخ  هب  ار  مدرم  مهاوخ  یم  موـش  یم  جراـخ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوـسر 
در ارم  سک  ره  تسا و  هتفریذپ  ار  ادخ  دریذپب ، ارم  تیناقح  سک  ره  سپ  منک  یگدنز  یلع  مردـپ  ربمایپ و  مدـج  شور  هب  مهاوخ 

 . تسا (1) رواد  مکاح و  نیرتهب  وا  هک  دنک  تواضق  قح  هب  موق  نیا  نم و  نیب  ادخ  ات  منک  یم  ربص  نم  دنک ،

مایق هزیگنا 

نی ماما ح_س_ نامز  مالـسا ، تشونرـس  رد  ناـمز  نیرت  ساـسح  نونکاـت ، روه  زا ظ_ _ غآ زا  مـال  _ سا _خ  يرا لو ت_ رد ط_
قح راهظا  نید و  يایحا  هار  رد  هک  تسا  یتکرح  نیرت  هدنزرا  نیرترثؤم و  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  تسا و  مالـسلا ) هیلع  )

.تسا هتسویپ  عوقو  هب 

رگ _ يد هار  مالسا و  لماک  وحم  هب  هار  کی  هک  دید  یم  هدننک  نییعت  یهار  ود  کی  رس  رب  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) نی ماما ح_س_
دزا و _س_ بد _ يز تموـکح ي_ اـب  نارگید  دـننام  دـنک و  توکـس  تسناوـت  یم  ترــضح  نآ  دـش  یم  مـتخ  نـید  ياـیحا  هـب 

حطس رد  یگدنز  کی  زا  دزادرپب ، یحطس  یئزج و  لئاسم  هب  تموکح ، لصا  زا  لفاغت  اب  دوخ ، نامز  ناشیدنا  تحلـصم  دن  _ نا م_
.دشاب رادروخرب  یعامتجا  يالاب  تیعقوم  مارتحا و  یلاع و 

29 ص :

.188 ص 9 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 48 - 1
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یم تشاد  ترضح  نآ  زا  هک  یتخانش  اب  یلو  درک ، یم  وزرآ  يوما  تموکح  هاگتسد  هک  دوب  يزی  نا چ_ _ت ه_م_ سرد _ن  يا
.دروآ تسد  هب  ار  ترضح  نآ  توکس  یتح  ای  يراکمه و  دناوت  یمن  یتمیق  چیه  هب  دیسر و  دهاوخن  وزرآ  نیا  هب  زگره  تسناد 

یلمع ار  هیما  ینب  اـب  گـنج  هیواـعم ، شردـپ  هـب  يا  هماـن  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  _ت ك_ه  شاد دا  _د ب_ه ي_ يز ي_
_م_ي_ت سر هب  ار  دیزی  تموکح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنناد  یم  هیما  ینب  همه  دوب (1)  هدرمش  _ه  ناد _س_ن_ پاد خ_

مان دـیزی  هک  ار  یناسک  دـیوگ : یم  هنیدـم  رادـنامرف  هبتع  نب  دـیلو  هب  ییامنهار  ماقم  رد  مکح  نب  ناورم  تخاـن  _ شد _ هاو ن_خ_
تعیب دـیزی  اـب  زگره  _م ك_ه ح_س_ي_ن  ناد نم م_ي  یلو  دـننک ، تعیب  هک  هاوخب  اـهنآ  زا  نک و  راـضحا  نوـنکا  مه  هدرب ،

 . تفرگ (2) دهاوخن  ندرگ  هب  ار  وا  تعاط  درک و  دهاوخن 

هیلع  ) نی ماـمااب ح_س_ ار  دوخ  فـیلکت  دـهاوخ  یم  دـسر  یم  تردـق  هب  هک  نیمه  دـیزی  هک  تسا  لـیلد  نیمه  _ت ب_ه  سرد
 . نزب (3) ندرگ  ار  وا  دز  زابرسرگا  ریگب و  تعیب  نیسح  زا  اروف  دسیون : یم  هنیدم  رادنامرف  هبتع  نب  دیلو  هب  وا  دنک  نشور  مالسلا )

رـسیموا يارب  مالـسا  ناهج  رب  هغدغد  یب  تموکح  تسه ، ربمایپ  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نی  _د ت_ا ح_س_ ناد وا م_ي 
.دش دهاوخن 

یشان ار  مالسلا ) هیلع   ) هّللادبعابا ترـضح  مایق  تکرح و  _ي ك_ه  نا فال ن_ظ_ر ك_س_ _ن ب_ر خ_ يا _ر  ب_ن_با
ماما زا  هک  تسا  یتخانش  زا  یشان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لابق  رد  هیما  ینب  عضوم  _ن_د ، ناد _ي_ه م_ي  ما راشف ب_ن_ي  زا 

وا قحاـن  تموـکح  لاـبق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  داد  یم  لاـمتحا  _د  يز _ ير _ گا _د  نراد مالـسلا ) هـیلع   ) ح_س_ي_ن
.دش یمن  ترضح  نآ  محازم  زگره  دنک ، یم  توکس 

30 ص :

.نیسح ماما  همجرت  ص 54 ، دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  . 49 - 1
ص 181. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 50 - 2
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دیزی اــهنت  هـن  وا  دــید  یم  يدوباــن  رطخ  رد  ار  نـید  لــصا  ناــمز  نآ  دوــجوم  طیارــش  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) نــی ما ح_س_ _ ما
تخانش یم  دنسپان  تافص  اه و  تلصخ  مامت  اب  يدرم  ناونع  هب  ار  وا  هکلب  تسناد ، _ت ن_م_ي  فال _س_ت_ه خ_ _يا شار

 . (1)

زا نا  _ن م_ي_ يارد ار  دوخ  فیلکت  تسناد و  یم  بجاو  ار  وا  ربارب  رد  یگداتـسیا  اوران و  ار  دیزی  ربارب  رد  میلـست  ور  _ن  يا زا 
هک ار  دوخ  تکرح  یـساسا  لوصا  _ت  شو هیفنح ن_ نب  دـمحم  شردارب  يارب  هک  یتیـصو  رد  دید (2) و  یم  رت  نیگنـس  ه_م_ه 
دـش جراـخ  هن  _ يد زا م_ در (3) و  _ي_م ك_ سر دو ت_ فارحنا ب_ رطخ  زا  یمالـسا  هعماـج  ظـفح  نـید و  زا  عاـفد  ناـمه 

دنتفرگ میمصت  هفوک  مدرم  دش ، رشتنم  دیزی  وا ب_ا  _ف_ت  لا ربخ م_خ_ دیسر و  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
 . دننک (4) توعد  هفوک  هب  ار  ترضح  نآ 

_ه فو مدرم ك_ توعد  نوچ  درک ، ماـیق  ناـیفوک  توعد  ریثاـت  تحت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تفگ  ناوت  یمن  نیا  ربا  ب_ن_
ماما هک  دـندرک  توعد  ار  ماما  یتقو  هفوک  مدرم  دور و  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تکرح  راـثآ  زا  یک  ن_ي_ز ي_

.دوب هدش  رقتسم  هکم  رد  هدز و  زابرس  تعیبزا 

یتکرح هب  نید  زاین  ترضح و  نآ  هفیظو  ساسحا  زا  یـشان  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  _ن ك_ه  يا ن_ت_ي_ج_ه 
ادخ هب  دومرف : دوخ  هک  تشادن  ماما  نآ  خسار  هدارا  رد  يریثات  چیه  هفوک  مدرم  توعد  دوب و  متس  روج و  يزادنارب  هار  رد  یساسا 

 . درک (5) مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  مشاب  هتشادن  یهاگهانپ  اج و  چیه  ایند  رد  رگا 

31 ص :

184 و 185. صص 182 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 52 - 1
ص 48. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 53 - 2

ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 54 - 3
ص 20. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 55 - 4

ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 56 - 5
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ربخ اب  نا  _ ما نآ س_ عاضوا  رییغت  زا  هفوک ، تمـس  هب  دوخ  تکرح  ياهزور  نیلوا  رد  ترـضح  هک  تسا  لیلد  ب_ه ه_م_ي_ن 
تفایرد ار  هفوک  مدرم  تسد  هب  شنارایزا  یکی  تداهـش  ربخ  هک  راب  ره  تشگن  زاب  دوب ، هدرک  باـختنا  هک  یهار  زا  یلو   (1) دش ،

.میا هفیظو  ماجنا  راظتنا  رد  نانچمه  ام  دندرکن و  افو  شیوخ  دهع  هب  ناشیا  دومرف : یم  درک  یم 

هنیدم زا  تکرح 

:. درک یم  تئارق  ار  هیآ  نیا  لاح  نامه  رد  دش و  جراخ  هنیدم  زا  بش  لد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(. 21 صصق /  « ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  »

 . هدب (2) تاجن  هشیپ  متس  مدرم  زا  ارم  اهلا  راب  تفگ  یم  دش و  جراخ  رصم  زا  ینارگن  سر و  _ي ب_ا ت_ سو م_

دور یم  یلصا  هار  زا  نیسح  ماما 

یم : تف لـیقع گ_ نب  ملـسم  دـنداتفا  هار  هب  یلـصا  هداـج  رد  دـندش ، جراـخ  _ن_ه  يد زا م_ _ت_ي  قو نا  _ هار ما و ه_م_ _ ما
.میورب هکم  يوس  هب  یعرف  ياههار  زا  ریبز  نب  هّللادبع  لثم  مه  ام  تسا  رتهب  دنسرب ، ام  هب  دننک و  بیقعت  ار  ام  مسرت 

رد یگداتـسیاو  ییوگقح  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دننادب  مدرم  ات  موش ، یمن  ادج  یلـصا  هار  زا  هکم  ات  ادخ  هب  : » دومرف ترـضح 
«. درادن میب  ییوگروز  متس و  ربارب 

رارف _ن_ه  يد زا م_ هنایفخم  دیاب  تسا ، دوخ  تیعقوم  ناج و  ظفح  شفده  هک  ریبز  نبا  هّللادـبع  لث  ش_خ_ص_ي_ت_ي م_
تفلا ع_ل_م م_خ_ کی م_ك_ت_ب ، ظفح  تما و  کی  تاجن  يارب  هک  یـسک  یلو  دوش ، يراوتم  یعرف  ياههار  زا  دـنک و 
ناهنپ اههار  هروک  مخ  چیپ و  رد  ار  دوخ  دناوت  یم  ن_ دـهد ، رییغت  قح  دوس  هب  ار  خـیرات  ریـسم  دراد  میمـصت  هتـشارفا و  رب  دـیزی  اب 
تسرد دوش  رهاظ  نیملسم  یمومع  عماجم  ردو  دنک  تکرح  یلصا  هار  زا  دشاب ، هتـشاد  روضح  هعماج  نتم  رد  هشیمه  دیاب  وا  دنک ،

هک ینامز  ات  هکم  هب  ندیـسر  زا  سپ  درک و  باـختنا  دوخ  تکرح  هلحرم  نیلوا  يارب  ار  ما م_ك_ه  _ ما دوب ك_ه  لـیلد  نیمه  هب 
كرت هب  روبجم  ینامز  تسرد  دنام و  اجنآ  رد  دنک  يرادرب  هرهب  شیوخ  سدـقم  تضهن  دوس  هب  تیعقوم  نآ  زا  تسناو  م_ي ت_

.تسناد شیوخ  تضهن  نایز  هبار  هکم  رد  ندنام  هک  دش  هکم 

32 ص :

ص 40 و 42 و 43. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 299 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 57 - 1
ص 17. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 189 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 58 - 2
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هکم هب  دورو  ماگنه 

:. درک یم  توالتار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دش ، هکم  دراو  يرجه  لاس 60  نابعش  موس  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما

(. 22 صصق /  « ) لیبسلا اوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  اقلن  هجوت  امل  «و 

 . دنک (1) تیاده  تسار  هار  هب  ارم  ادخ  تسا  دیما  تفگ  دیسر  نیدم  هب  یسوم  نوچ  و 

هکم رد  نیسح  ماما 

_ت فروا هناـخ  هب  ساـبع  نبا  هّللادـبع  توعد  هب  یتدـم  زا  سپ  یلو  دز ، همیخ  هکم  فارطا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما
هاگتسد هک  يدح  ات  دنتفاتش ، یموا  يوس  هب  اج  همه  زا  مدرم  درک و  یم  تعامج  هماقا  تشاد  تماقا  هکم  رد  هک  یتد  رد م_ ما  _ ما

هتفرگ رارق  عاعـشلا  تحت  ریبز  نبا  روضح  دـمآ ، هکم  هب  ما  _ ما هک  ماگنه  نآ  زا  دـنوش  عمج  وا  درگ  نایجاح  دیـسرت  یم  یتموکح 
تفر مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  ماش  حبص و  رهاظ  رد  یلو  دوب ، تحاران  تخس  هکم  رد  ماما  روضح  زا  وا  تهج  نیمه  هب  دوب ،

 . درک (2) یم  دمآ  و 

نیسح ماما  اب  رمع  نبا  سابع و  نبا  يوگتفگ 

نبا تـسخن  دـنتفر  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  تمدــخ  مـه  اـب  رمع  نـبا  هّللادــبع  ساـب و  _ن ع_ با هـّللاد  رد م_ك_ه ع_ب_
ینم _ شدد ات چ_ه ح_ امـش  اب  هداوناخ  نیا  یناد  یم  وت  دـنک  تمحر  تیادـخ  هّللادـبعابا ! ای  : » تفگ درک و  نخـس  زاـغآر  ع_م_

مهرد و يارب  مدرم  مسرت  یم  ، دنا هتفریذ  تموکح پ_ هب  ار  دیزی  مدرم  رـضاح  لاح  رد  دنا  هدرک  امـش  قح  رد  اهملظ  هچ  دـنراد و 
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  زا  نمدوش  هتـش  يدا ك_ _ يز دارفا  نیب  نیا  رد  دنـشکب و  ار  وت  دـنوش و  عـمج  وا  رود  راـنید 

یم اهنت  روای و  یب  ار  اهنآ  تمایق  ات  دنوادخ  ، دننکن يرای  دنراذگب و  اهنت  ار  وا  رگا  دوش ، یم  هتشک  نیسح  دومرف : هک  مدینـش  مّلس )
دیما نک  ربص  مه  زاب  يدرک  ربص  هیواعم  نامز  رد  هک  روطنامهو  ینک  تعیب  مدرم  همه  دننا  منک م_ یم  داهنـشیپ  وت  هب  نم  دراذـگ 

«. دنک تواضق  هشیپ  متس  موق  امش و  نیب  ادخ  تسا 

33 ص :

ص 17. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 189 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 59 - 1
ص 229. لاوطلا ، رابخالا  ص 20 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 190 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 60 - 2
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هدومرف ییاهزیچ  شردپو  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  نآ  اب  منک ، تعیب  دیزی  اب  ییوگ  یم  نم  هب  وت  نمحرلادـبع ! ابا  يا  : » دومرف ماما 
«. یناد یم  دوخ  وت  هک 

نیسح مد  _ نزر وا ف_ هک  دهدن  تکرب  وا  هب  ادخ  راک ، هچ  دیزی  هب  ارم  دومرف  ربمایپ  تسا  تسرد  : » تف سا گ_ _ن ع_ب_ با
اهنآ دنوادخ  ، دننکن شیرای  اهنآ  دوش و  هتشک  یموق  ره  یکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ادخ  هب  دومرف : دشک و  یم  ار  مالـسلا  هیلع 

«. دنک یم  قافن  راتفرگ  ار 

يرآ درک : ضر  مربمایپ ع_ هداز  رتخد  نم  هک  یناد  یم  ایآ  سابع ! رـسپ  يا  : » دومرف درک و  ساـبع  _ن  با ور ب_ه  تر  ح_ض_
.تسا بجاو  تاکز  هزور و  دننام  وت  يرای  دشاب  ادخ  لوسر  طبس  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  وت  زج  ادخ  هب 

تروا _ج_ مزا ار  وا  هدرک و  جارخا  دوـخ  راـید  رهــش و  هناـشاک و  هناـخ و  زا  ار  ربماـیپ  هداز  رتـخد  هـک  یناــسک  هراــبرد  : » دوـمرف
رد دنشکب ، ار  وا  دنهاوخ  یمو  دراد  یهاگ ن_ رارق  چیه  هک  دنا  هدناسرت  ار  وا  نانچ  دنا و  هدرک  مورحم  ربمایپ  دجـسم  ق_ب_ر و 

«. مناد یم  رودب  نید  زا  ار  اهنآ  نم  تفگ : ییوگ  یم  هچ  هداد ، رییغت  ار  ادخ  لوسر  تنس  هن  هدیزرو و  كرش  هن  هک  یلاح 

«. شاب دهاش  وت  ادخ  : » دومرف ترضح 

ادـخ هب  منک  _ت  يرا هک ي_ یهاوخ  یم  نم  زا  یهد و  ربخ  ام  هب  دوخ  گرم  زا  یهاوخ  یم  ایوگ  هّللا  لوسر  نبای  : » درک ضر  ع_
یم هک  هنوگره  ماوت ، راـیتخارد  نم  ما  هدرکن  ادا  ار  وت  قح  زا  يا  هرذ  دوـش  عـطق  متـسد  ود  ره  اـت  منزب  ریـشمش  وـت  باـکر  رد  رگا 

«. هد نامرف  یهاوخ 

34 ص :
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رت مارآ  :» تف درک و گ_ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ور  سپـس  رادرب » تسد  اه  نخـس  نیا  زا  سابع  نبا  يا  : » تفگ رم  _ن ع_ با
ینک تعیب  یتساوخن  مه  رگاوشن  هراوآ  مه  شیوخ  نطو  زا  زاسب ، دـیزی  اب  مدرم  دـننام  ایب  هنیدـم  هب  ام  اب  هّللادـبعابا ! ای  نک  تکرح 

«. تسین يراک  وت  اب  ار  یسک 

«. منک يوریپ  نآ  زا  ات  هدب  ناشن  ار  تسرد  هار  تسا  نینچ  رگا  منک  یم  هابتشا  نم  ینک  یم  نامگ  وت  ینخس  نینچ  رب  فا  : » دومرف

، دسانـشب تفالخ  ار ب_ه  دیزی  دیابن  وت  یکاپ  هب  یـسک  دنک و  هابتـشا  شلوسر  هدازرتخد  دراذگ  یمن  ادخ  هن ، : » در ضر ك_ ع_
«. نکن تعیب  مه  دبا  ات  یتساوخنرگا  میورب ، هنیدم  هب  ام  اب  ایب  دوش  ریشمش  راتفرگ  تیابیز  تروص  نآ  مسرت  یم  یلو 

منکن تعیب  ات  دنیآ و  یم  ملابند  هب  دنباین  تسد  رگا  دننک و  یمن  میاهر  دنبایب  تسد  نم  هب  رگا  اهنیا  رمع ! رـسپ  يا  تاهیه  : » دومرف
رس هک  تسا  نیا  ادخ  دزن  ایند  نیا  یتسپ  ياه  هناشنزا  یکی  هک  یناد  یمن  ایآ  نمحرلادبع ! ابا  يا  دنتسین  رادرب  تسد  دنشکن ، ارم  ای 

عولط ات  رجف  عولط  زا  لیئارـسا  ینب  هک  یناد  یمن  ایآ  دندر  _ه ب_ يد _ل ه_ یئار _ سا ینب  نایپسور  زا  یکی  يارب  ار  ربمایپ  ییحی 
اب دنا  هدرکن  چیه  ییوگ  هکنانچ  دـندرک  یم  شورف  دـیرخ و  دنتـسشن و  یم  اهرازاب  رد  هاگنآ  دنتـشک و  یم  ربمایپ  داتفه  دیـشروخ 

.دومن ماقتنا  باذع و  راتفرگ  ار  اهنآ  تیاهن  رد  یلو  درکن  باتش  ناشیا  باذع  رد  ادخ  لاح  نیا 

 . (1) رادنرب » نم  يرای  زا  تسد  سرتب و  ادخ  زا  نمحرلادبع ! ابا  يا 

35 ص :

.191 ص 3 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 61 - 1
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دنوش یم  ربخ  اب  نیسح  ماما  تکرح  زا  هفوک  لها 

هفوک مدرم  ، دش رشتنم  قافآ  رد  وا  مایق  ربخ  دمآ و  نوریب  هنیدم  زا  دز و  زابرس  دیزی  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ما  _ ما _ت_ي  قو
هدعو وا  هب  دندرک و  توعد  _ه  فو هب ك_ ار  وا  هتـشون  ترـضح  يارب  يا  همان  دـندش و  عمج  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد 

لها ياه  همان  دادـن  باوج  مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما یلو  دنداتـسرف ، هکم  هب  دـصاق  ود  اب  ار  همان  دـنداد  يرادافو  يراـی و 
تـسد هب  دـندوب  هدرک  اضما  رفن  دـنچ  زا  کـیر  _ه ك_ه ه_ ما هاـجنپ ن_ دـص و  تبون  کـی  رد  اـهنت  دیـسر  یم  یپ  رد  یپ  هفوک 

تشون و هفوک  لها  هب  يا  همان  هاگنآ  دش  رایسب  رایسب و  توعد ، ياه  همان  ات  درک  یم  توکس  نانچمه  ترـضح  دیـسر و  ترـضح 
، دیراوتسا دوخ  هدعو  رد  امش  هک  دسیونب  نم  هب  وا  رگا  دومرف  درک و  یفرعم  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ 

 . دمآ (1) مهاوخ  هفوک  هب 

ملسم تکرح 

درک تکرح  هفوک  فرط  هب  تفرگ و  سانش  هار  ود  هنیدم  زا  دمآ ، هنیدم  هب  تسخن  درک ، تکرح  ماما  روتسد  هب  لیقع  نب  ملـس  م_
شنارای ملـسم و  دـنداد  ناج  یگنـشت  زاام  _ن_ هار ود  ره  دـندش و  مگ  نابایب  رد  تهج  نیمه  هب  دـنتفر  یم  یعرف  ياههار  زا  اهنآ 

نیا نم  : » تفگ تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يا  هماناجنآ  زا  ملـسم  دـنتفای  تاـجن  گرم  زا  دـندناسر و  يداـبآ  هب  ار  دوخ 
هماـن باوج  رد  ترـضح  یلو  تسرفب ،» میاـج  هب  ار  يرگید  نک و  فاـعم  ارم  یناد  یم  حالـص  رگا  ما ، هتفرگ  دـب  لاـف  هب  ار  هعقاو 

 . داد (2) همادا  دوخ  هار  هب  ملسم  دومرف و  رما  هار  همادا  هب  ار  وا  اددجم 

36 ص :

261 ص 2 _  ج 4 ، يربط ، خیرات  194 و  ص 5 _  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  20 و  ص 21 _  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  رداص  م_ . 62 - 1
ص 229. لاوطلا ، رابخالا  و 

ص 4_263 ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 7_196 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 2_21 و  ج 4 ، _ي_ر ، ثا _ن  با _ل  ما ك_ . 63 - 2
ص 230. لاوطلا ، رابخالا  و 
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هفوک رد  ملسم 

نآ ج_ن_با م_ي تمدـخ  هتــسد  هتــسد  مدرم  درک  لزنم  یفقث  دـیبع  یبا  نـب  راـتخم  هناـخ  رد  دیــسر  هفوـک  هـب  م_س_ل_م 
اب هفوک  مدرمزا  رفن  رازه  هدـجیه  دنتـسیرگ  یم  قوش  زا  مدرم  دـناوخ و  یم  ناشیارب  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  همان  وا  دـن و  _ت_ فر

.دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدنیامن  ناونع  هب  ملسم 

، هدرک تحیص  داد و ن_ رادشه  مدرم  هب  دمآ ، رب  ربنم  هب  نامعن  دیـسر  هفوک  رادنامرف  ریـشب  نب  نام  _ن خ_ب_ر ب_ه ن_ع_ يا
«. درک مهاوخ  زیتس  امشاب  نامگ  یب  دینک  تفلاخم  دیهاوخب  رگا  یلو  مگنج ، یمن  امش  اب  دیا  هدیگنجن  نم  اب  یتقو  ات  : » تفگ

روزا ب_ه هلئـسم ج_ز ب_ نیا  هـک  نادـب  ناـمعن ! يا  : » تـفگ تساـخرب و  هـیما ، ینب  ناـمیپ  مـه  یمرـضح ، دیعـس  نـب  ملـس  م_
رتهب منک  تعاطا  ارادخ  مشاب و  فیعض  رگا  : » تفگ نامعن  تسا » فعض  عضوم  وت  عضوم  هک  یلاح  رد  دسر ، یم  نا ن_ _ پ_يا

«. مشاب دنمتردق  راکهانگ  ات  تسا 

زین وا  زا  سپ  تسرفبدنک  لمع  وت  تساوخ  هب  دناوتب  هک  يوق  يدرم  یهاوخ  یم  ار  هفوک  رگا  تشون : دیزی  هب  ملـسم  نب  هّللادـب  ع_
.دنتخاس ربخ  اب  هفوک  عاضوا  زا  ار  وا  دنتشون و  همان  دیزی  هب  رفن  دنچ 

عوضوم نیارد  هیواعم  يار  ینادب  رگا  تفگ : نوجرس  درک  تروشم  هیواعم  رواشم  مالغ و  یمور » نو  _ جر س_  » _د ب_ا يز ي_
؟ ینک یم  لمع  نآ  هب  تسیچ 

!. يرآ تفگ :

هّللادـیبع _ت  قو نآرد  داد  ناشن  وا  هب  دوب  هتـشون  هّللادـیبع  يارب  گرم  زا  شیپ  هیواعم  هک  ار  هفوک  يرادـنامرف  مکح  نوجر  س_
اجکی ار  هرصب  هفوک و  _ي_ب  تر _ن ت_ يا هب  داتسرف و  هرـصب  هب  مکح  اب  ار  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  اروف  دیزی  دوب  هرـصب  یلاو 

 . دنک (1) تکرح  هفوک  تمس  هب  اعیرس  داد  روتسد  وا  هب  و  هداد ، رارق  هّللادیبع  رایتخا  رد 

37 ص :

ص ج 1 ، یمزراوخ ، لقتم  ص 64 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 21 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 258 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 64 - 1
.197
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هرصب مدرم  هب  نیسح  ماما  همان 

نامیلس دوخ  مالغ  هب  ار  نآ  دناوخ و  دوخ  تعاطا  هب  ار  اهنآ  تشون و  هرصب  ناگرزب  فارشا و  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ما  _ ما
.دناسرب هرصب  مدرم  هب  ات  داد 

نایعیش م_خ_ف_ي ش_د زا  یکی  هناخ  رد  دوخ  دناسر و  ناگرزب  فارـشا و  همه  هب  ار  همان  دش و  هرـصب  دراو  نام  س_ل_ي_
نبا نز  ردپ  دوراج ، نبرذنم  یلو  دنتخاسن  ربخ  ار  سک  چیه  همان  نیا  زا  دندرک و  يرادزار  دـندناوخ  ار  ماما  همان  هک  یناسک  هم  ه_

هدامآ دایز  نبا  هک  یبش  نامه  رد  لیلد  نیمه  هب  دیـسرت  ور  _ن  يا زا  تسا و  وا  ياه  هسیـسد  زا  یکی  همان  نیا  هک  درک  نامگ  دایز 
 . دز (1) ندرگ  ار  نامیلس  وا  داد و  وا  لیوحت  ار  ترضحدصاق  تخاس و  ربخ  اب  ماما  همان  زا  ار  وا  رذنم  دوب ، هفوک  هب  نتفر 

هفوک هب  دایز  نبا  نتفر 

_ه فو فرط ك_ هب  يا  هدع  اب  زور  نآ  يادرف  دش و  تکرح  هدامآ  اروف  دیـسر  دایز  نبا  _د ب_ه  يز _ه ي_ ما _ت_ي ن_ قو
هرصب نایعیـشزا  رو » _ عا ثرا  نب ح_ کیرـش  ، » دندرک تکرح  هرـصب  زا  هّللادیبع  اب  رفـس  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  درک  تکرح 

هار رد  دوش ، هفوک  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما هک  دنک  لطعم  ردـق  نآ  ار  هّللادـیبع  دـناوتب  هک  نآ  دـیما  هب  کیرـش  دوب 
ماگنه هّللادـیبع  دـش  هفوک  دراو  _ه  نا داد و ش_ب_ _ه  مادا دو  هار خ_ هب  درک و  اـهر  ار  وا  هّللادـیبع  یلو  دز ، يراـمیب  هب  ار  دوخ 

، دـندوب هدـش  ربخ  اب  ماما  تکرح  زا  هک  هفوک  مدرم  دـنا  _ شو ار پ_ _ش  ترو داهن و ص_ رـس  رب  یکـشم  هماـمع  هفوک  هب  دورو 
.دنتفگ دمآ  شوخ  ادخ  لوسر  هداون  هب  هتفاتش و  وا  لابقتسا  هب  هورگ  هورگ  و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  وا  دندرک  نامگ 

38 ص :

، لاوطلا رابخالا  ص 23 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ج 1،ص 199 و  یمزراوخ ، لـتقم  ص 6_265 و  ج 4 ، يربط ، خیرا  ت_ . 65 - 1
ص 2_231.
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ار وارود  مدرم  دش  نارگن  دیزرل و  دوخ  رب  تخـس  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قاتـشم  دـح  نآ  ات  ار  مدر  _ن ك_ه م_ يا زا  وا 
هّللادیب نا ع_ _ هار زا ه_م_ یکی  دندیـسر ، هرامالاراد  یکیدزن  هب  هک  یماگنه  دـندرک  یم  ینامداش  دـندو و  _ت_ه ب_ فر گ_

دش (1) رصق  دراو  هّللادیبع  دندش و  هدنکارپ  یتفگش  سرت و  اب  نخس  نیا  ندینش  اب  مدرم  تسا  دایز  نب  هّللادیبع  ریما  نیا  دز : دایرف 
.

هفوک رد  هللادیبع 

ملـسم درکدیدهت  یتخـس  هب  ار  مدرم  دمآ و  رب  ربنم  هب  هّللادـیبع ، دـناوخ  عماج  دجـسم  هب  ار  مدرم  يدا  ادر م_ن_ ص_ب_ح ف_
وا اب  دـنتفر و  یم  وا  دزن  هب  هنایفخم  نایعیـش  دـش و  لقتنم  يدارم  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  درک ، تفایرد  ار  هّللادـیبع  دورو  ربخ  یتقو 

ملسم دندوب و  هدرک  تعیب  ملسم  اب  رفن  رازه  تس  زا ب_ي_ نونکا ب_ي_ش  درک  یم  تبث  ار  اهنآ  مان  ملسم  دندرک و  یم  تعیب 
هب يدوز  هب  ماما  هک  تسناد  یم  دوب و  هتخاس  ربخ  اب  هفوک  مدرم  یلدمه  تعی و  زا ب_ ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیا  زا  شیپ  زین 

باتش زا  درک  هیـصوت  وا  هب  یناه  یلو  دنک ، مایق  دایز  نبا  هیلع  تفرگ  میمـصت  تهج  نیمه  هب  درک  _د  هاو تکرح خ_ هفوک  فرط 
 . دنک (2) يراددوخ  مایق  رد 

ملسم يوجتسج  رد  هللادیبع 

39 ص :

ص ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 232 و  لاوطلا ، رابخالا  ص 199 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  ص 266 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 66 - 1
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_ي_ل_ه سو _ه  داد ت_با وا  هب  مهرد  رازه  هس  دنک  ادیپ  ار  ملسم  هاگ  یفخم  درک  رومام  ار  لقعم »  » دوخ مالع  دا  _ يز _ن  با
غراف زامن  زا  ملـسم  هک  یماگنه  تسـشن  هجـسوع  نب  ملـسم  رانک  رد  دمآ و  دجـسم  هب  لقعم  دزاس  کیدزن  ملـسم  هب  ار  دو  نآ خ_
فرط زا  یسک  ما  هدینش  تسا  هدرک  نم  بیـصن  ار  شربمایپ  تیب  لها  تبحم  دنوادخ  متـسه ، ماش  یلاها  زا  نم  : » تفگ لقعم  دش ،
ناـنچ وا  دـنک » جرخ  شفدـه  هار  رد  هک  مهد  وا  هب  اـت  ما  هدروآ  مهرد  رازه  هس  نم  دریگ  یم  تـعیب  مدرم  زا  هدـمآ و  هفوـک  هـب  وا 

_ي نا هناـخ ه_ هب  ار  وا  دـنک  يرادزار  تفرگ  دـهعت  وا  زا  هک  نیا  زا  سپ  سراـح  دروـخ  بیرف  هجـسوع  نـب  ملـسم  هـک  تـسیرگ 
ملـسم ياه  تیلاعف  ربخ  تفر و  یم  یناه  هناخ  هب  زور  ره  لقعم  سپ  نآ  زا  درکاـن  _ شآ در و ب_ا ج_ن_با م_س_ل_م  ب_

.دناسر یمدایز  نبا  هب  ار  شنارای  و 

دنک یم  ریگتسد  ار  یناه  دایز  نبا 

يرامیب _ه  نا هب ب_ه_ یناه  یلو  دنتفر ، یم  وا  ندید  هب  فارشا  نارـس و  درک و  یم  دیدهت  ار  مدرم  نان  دا ه_م_چ_ _ يز _ن  با
ار هجراخ  نب  امـسا  ثعـشا و  نب  دم  دوب م_ح_ هدش  ربخ  اب  یناه  هناخزار  زا  هک  دایز  نبا  درک  یم  يراددوخ  وا  رادـید  هب  نتفر  زا 

شا هناخ  رد  رب  اهزور  هدـش و  بوخ  شلاح  ما  هدینـش  :» تفگ تسا  رامیب  یناه  دـنتفگ : دیـسرپ  یناه  هرابرد  اهنآ  زا  درک و  راضحا 
نبا ندید  هب  دندرک  راداو  ار  وا  دنتفر و  یناه  هناخ  هب  اهنآ  دنکن » یهاتوکا  يادا ح_ق م_ رد  دییوگب  دیورب و  وا  دزن  هب  دنیـشن  یم 

.درک هدهاشم  ار  تنایخ  راثآ  دش  رصقدراو  یناه  هک  یماگنه  دورب  دایز 
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فارطا ياه  هناـخرد  هدرک و  یفخم  دوخ  هناـخ  رد  ار  ملـسم  یهد ، یم  ماـجنا  وت  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  : » تفگ دا  _ يز _ن  با
هدـش شاف  رار  _ سا _ه  كد یناه ف_ه_م_ي_ درک  راضحا  ار  لقعم  داـیز  نبا  درک  راـکنا  یناـه  ینک » یم  عمج  حالـس  شیارب 

نم هناخ  هب  دوخ  وا  ما ، هدرکن  توعد  ار  ملـسم  نم  : » تفگ تفای و  زاب  ار  دوخ  هظحل  دـنچ  زا  سپ  تخاـب و  ار  دوخ  تسخن  تسا ،
نبا منک » یم  نوریب  ما  هناخ  زا  ار  وا  مور و  یم  يا  هدشربخ  اب  ارجا  زا م_ نونکا ك_ه ت_و  مهد  هانپ  ار  وا  مدش  راچان  نم  دمآ و 

لمحت ار  گنن  نیا  مهد و  یمن  رارق  وت  رایتخا  رد  ار  دوخ  نامهم  نم  : » تفگ یناه  منک  یمن  تیاهر  يرواین  ار  وا  ات  هن  تفگ : دایز 
.تفرگ الاب  ود  نآ  نیب  هرجاشم  هاگنآ  و  منک » یمن 

دهاوخن ار  وا م_س_ل_م  هدـن  نتـشک  هب  ار  دوخ  ادـخ  رطاخ  هب  : » تفگ وا  هب  دیـشک  يرانک  هب  ار  یناه  یلهاب ، ورمع  نب  ملـس  م_
«. دهد ناطلس  لیوحتار  یسک  ناسنا  هک  تسین  یبیع  تسا ، ناطلس  هّللادیبع ، یهگناو ، هدب  لیوحت  ار  ملسم  تشک ،

ار ك_ه مدو  ناـمهم خ_ رواـی ، راـی و  همه  نیا  اـب  یتمالـس  نیع  رد  نم  هک  رتـگرزب  نـیا  زا  یگنن  چ_ه  : » _ي گ_ف_ت نا ه_
وا نانخسدایز  نبا  منک ،» _عا م_ي  فد وا  زا  گرم  مد  ات  مشاب  اهنت  هکی و  رگا  ادخ  هب  منک  وا  میلست  تسا  ربمایپ  رسپ  هداتسر  ف_

« دز مهاوـخ  ار  تندرگ  يرواـین  نم  دزن  هب  ار  ملـسم  رگا  ینا  يا ه_ : » تفگ دـندرب  وا  دزن  ار  یناـه  دـیروایب » ار  وا  : » تفگ دینـش  ار 
« یناسرت یم  ریـشمش  زا  ارم  تلاـح ! هب  ياو  :» تفگ دـنریگ » یم  ار  تا  هناـخ  رود  اـهری  تروص ش_م_ش_ نیا  رد  : » تفگ یناـه 
_ت شو ماـمت گ_ اـت  دز  وا  تروـص  رب  یتـسد  بوچاـب  داـیز  نبا  دـنتفرگ و  ار  یناـه  دـیروایب » کـیدزن  ار  وا  : » تف هاـگنآ گ_
ار اهنابـساپ  زا  یکی  ریـشم  هضبق ش_ درب و  تسد  یناه  تشگ  يراج  شـسابل  رب  نوخ  دش و  نازیوآ  هکت  هک  _ش ت_ ترو ص_
هب دندرک  ینادنز  رصق  ياهقا  _ تا زا  رد ي_ك_ي  ار  وا  دایز  نبا  روتسد  هبدرآ  رب  ماین  زا  ار  شریشمش  تشاذگن  وا  یلو  تفرگ ،

، جـحذم هل  ق_ب_ي_ _ي ، نا نادر ق_ب_ي_ل_ه ه_ يو ب_ا م_ تسا  هدـش  هتـشک  یناه  هک  دـنداد  ربخ  جاـجح  نب  ورمع 
.تسا هدنز  یناه  هک  وگب  اهنآ  هب  تفگ  یضاق  حیرش  هب  هّللادیبع  درک  هرصاحم  ار  دایز  نبا  رصق 
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شیوخ ياه  هناخ  هب  لاحـشوخ  دندرک و  دامتعا  حیرـش  نخـس  هب  اهنآ  تسا و  هدنز  یناه  تفگ  اهنآ  هب  دمآ و  نوریب  _ح  ير ش_
 . دنتشگزاب (1)

ملسم مایق 

اب وا  لاح  زا  ملـس  _ مدو هتـسشن ب_ دوخ  موق  يرای  راظتنا  هب  دایز  نبا  نادنز  رد  ناج  همین  یـضاق ، حیرـش  تنایخ  زا  ربخ  یب  یناه 
نادرم زا  رازاب  دجـسم و  درک ، تکرح  دا  _ يز نبا  اـب  هزراـبم  دـصق  هب  درک و  عمج  ار  شیوخ  ناراـی  زا  رفن  رازه  راـهچ  دـش ، ربخ 

.تسب مکحم  ار  رصق  ياهرد  تخیرگ و  رصق  هب  هّللادیبع  دش ، رپ  حلسم 

رصق رد  ار  اهنآ  وداتـسر  هفوک ف_ فارـشا  لابند  هب  هّللادیبع  تشذگ ، همین  زا  زور  دندش  یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  ملـسم  نارا  ي_
هب دندرک و  یم  دیدهت  قیوشت و  ار  مدرمرـصق  يالاب  زا  هّللادیبع ، تساوخ  هب  زین  ناشیا  درک  عیمطت  دیدهت و  یتخـس  هب  درک و  عمج 

.تسا هار  رد  ماش  رکشل  دنتفگ : یم  اهنآ 

ادــج م_ي عـمج  زا  ار  دوـخ  ناردارب  نارــسپ و  دــندمآ و  یم  یکی  یکی  ناـنز  دــندش  هد  _ن_ كار مدر ك_م ك_م پ_ م_
نارـسپ دند  _ مآ نادرم م_ي  درادن ، یترورـض  وت  روضح  تسا ، یفاک  تیعمج  همه  نیا  دنتفگ  یم  _ه_ا  نآ ود ب_ه  _ ندر ك_

ملـسم فارطا  جـیردت  هب  درک  یهاوخ  دـسرب چ_ه  ماـش  رکـشل  هک  ادرف  درگرب  دـنتفگ : یم  اـهنآ  هب  دـندرب و  یم  ار  دوخ  نارداربو 
دمآ نوریب  دجسم  زا  دندوبن  شرـس  تشپ  رفن  زا س_ي  دروآ ب_ي_ش  ياج  هب  برغم  زامن  هک  یتقو  ات  دش  رت  تولخ  تولخ و 

تـشذگ هدـنک  هلحم  زا  یتقو  دندیـسر  رفن  هد  هب  شناـیفارطا  هک  دوب  هدیـسرن  اـجنآ  هب  زونه  درک  تکرح  هدـنک »  » هلحم فرط  هب  و 
.دوب هدنام  اهنت  هکی و  هفوکرد  روای ، یب  هانپ و  یب  ملسم  کنیا  دوبن  وا  هارمه  یسک  رگید 
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رظتنمدوب هدات  _س_ يا رد  رب  نز  ریپ  دیسر  هعوط »  » مان هب  ینز  هناخ  رد  هب  ات  تشگ  یم  اه  هچوک  رد  فد  م_س_ل_م ب_ي ه_
تسشن اجنامه  ملسم  دش و  هنا  دراو خ_ نز  داد  شبآ  نز  تساوخ  بآ  ملسم  تفگ ، خساپ  نز  درک  مالـس  ملـسم  دوب  شرـسپ  اهنت 

.؟ يدروخن بآ  رگم  ادخ  هدنب  تفگ : درک و  وا  هب  ور  دید  اجنآ  ار  ملسم  دمآ و  نوریب  هرابود 

.مدروخ ارچ  _ 

.ورب تا  هداوناخ  دزن  هب  سپ  _ 

یباو ملـسم ج_ یلو  درک  رارکت  موـس  راـب  يارب  دینــشن  یباوـج  یلو  درک ، رارکت  نز  ری  در پ_ تو ك_ م_س_ل_م س_ك_
یـضار نم  ینیـشنب  نم  هناخ  رد  رب  تسین  حیحـص  ورب ، تا  هداوناخ  دزن  هب  زیخرب  ادـخ  هدـنب  يا  هّللا ! ناحبـس  : » تفگ تبقاـع  دادـن 

«. متسین

؟ یهد ماجنا  يریخراک  یهاوخ  یم  تسین ، يا  هلیبق  هداوناخ و  رهش  نیا  رد  ارم  ردام ! : » تفگ نز  ریپ  هب  تساخرب و  مل  م_س_

«. منک ناربج  مناوتب  دیاش 

.؟ يراک هچ  _ 

.دنتفگ غورد  نم  هب  دنداد و  بیرف  ارم  مدرم  نیا  ملیقع  نب  ملسم  نم  _ 

.؟ یملسم وت  _ 

.يرآ _ 

ملسم یلو  دروآ ، یماشو  درک  نهپ  شرف  داد  ياج  هناخ  ینوکسم  ریغ  ياه  قاتا  زا  یکی  رد  ار  وا  نز  ریپ  دش  دراو  ملسم  امرفب و  _ 
.دروخن ماش 

کـش هـب  ارم  تـفگ  دـنک  یم  يدـمآ  تـفر و  اـه  قاـتا  زا  یکی  هـب  شرداـم  دـید  تـشگرب  هناـخ  نز ب_ه  پ_س_ر پ_ي_ر 
.؟ ینک یم  هچ  قاتا  نیا  رد  یتخادنا ،

.نک شومارف  مرسپ  _ 

.مراد یمن  رب  تسد  ییوگن  ات  ادخ  هب  _ 

.سرپن يزیچ  نم  زا  شاب  تدوخ  راک  لوغشم  _ 
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.درک یم  رارصا  نانچمه  رسپ  اما 

.تفگ زاب  ار  هصق  نز  ریپ  دروخ و  مسق  وا  تفگ و  یهاوخن  یسک  هب  روخب  مسق  تفگ : نز  ریپ 

 . دیباوخ (1) تفگن و  يزیچ  رسپ 

دایز نبا  رکشل  اب  ملسم  هزرابم 

دراو ثعشا  نبدمحم  رسپ  نمحرلادبع  دندوب  هتسشن  وا  درگرب  هفوک  فارـشا  دوب و  هتـسشن  رـصق  رد  دایز  نبا  ادر ص_ب_ح  ف_
یم هچ  وا  دیسرپ  دینش  ار  ملـسم  مان  درک ، تقد  دش  ساسح  هّللادیبع  تفگ  يزیچ  وا  شوگ  رد  رـس  تفای و  ار  شردپ  دش ، سلجم 

.؟ دیوگ

.دنا هدینش  لالب  شرسپ  زا  ار  نیا  تسا  هدش  یفخم  هعوط »  » مان هب  ینز  ریپ  _ه  نا رد خ_ _د م_س_ل_م  يو م_ي گ_

، دادروتـسد دایز  نبا  تساـخرب  ثعـشا  نب  دـمحم  رواـیب  اـجنیا  هب  ار  وا  نـالا  نیمه  زی و  ب_ر خ_ هّللاد گ_ف_ت : ع_ب_ي_
.دننک یهارمه  ار  وا  سیق  هلیبق  زا  درم  داتفه  اب  یملس ، سابع  نب  هّللادیبع 

جرا ش_د قا خ_ _ تا زا  ریـشمش  اب  تساخرب و  دینـش  ار  نادرم  همهمه  نابـسا و  مس  يادـص  هک  دوب  هتـسشن  هناـخ  رد  مل  م_س_
ملـسم دـندرب و  موجه  هرابوددرک  نوریب  هناخ  زا  ار  همه  ات  دـیگنج  داتـسیا و  ناشیا  لباقم  رد  ملـسم  دـندرب  موجه  هناخ  هب  اـه  _ نآ

.دنار نوریب  ار  همه  ات  دیگنج  داتسیا و  هنادرم  نانچمه 

ذوفن نییاپ  بل  اتو  دیرب  ار  وا  يالاب  بل  هک  تخاون  ملسم  تروص  هب  يا  هبرـض  درب و  هلمح  وا  هب  يرمحا » نارمح  نب  ری  «ب_ك_
ات دوب  هدنامن  يزیچ  هک  تخاون  شا  هنا  _ شر رگید ب_ يا  هبرض  دز و  وا  رس  رب  یتخس  هبرض  ملسم  تسکش  ار  شیاهنادند  درک و 

دندومن گنـس  باترپ  هب  عورـش  دنتـسج و  ماـب  رب  فارطا  زادـنتفای  گـنت  دوخ  رب  ار  هصرع  هک  داـیز  نبا  نادرم  دور  شیپ  شمکش 
دمآ هچوک  هب  هناخ  زا  تسد  هب  ریـشمش  راچان  ملـسم  دـنتخیر  یم  شر  زا ب_الا ب_ه س_ دـندز و  یم  ین  ياـه  هتـسد  رد  شتآ 

تنایخ هب  دوخ  زجر  رد  دیگنج و  یم  نانچمه  ملسم  یلو  هدن  نتشک  هب  ار  دوخ  ینامارد ! وت  ملـسم ! يا  دز : دایرف  ثعـشا  نب  دمحم 
چیه موق  نیا  ياه  هدـعو  هب  هک  تسناد  یم  ملـسم  اـما  درک ، دـیکات  داد و  ناـما  هراـبود  ثعـشا  نبا  درک  یم  هراـشا  ناـشیا  غورد  و 

.تسین ینانیمطا 
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راوــس ملـــسم  دــندروآ ، يرتــسا  نازابرـــس  دز  هــیکت  راوــید  هــب  دوــب  هدــش  ناوتاــن  مــخز  ترث  زا ك_ م_س_ل_م ك_ه 
رد کـــشا  دوــب  هدـــش  دـــیماان  دوــخ  زا  رگید  ملـــسم  ییوــگ  دـــندرک  زاـــب  _ش  ندر زا گ_ ار  شر  _م_ش_ي_ شد ش_

ثعــشا گ_ف_ت: نـب  دـمحم  تـسا  تناـیخ  لوا  نـیا  دوـمرف : دـش و  يراـج  شناگدــید  زا  ودز  هـقل  _ش ح_ نا چ_ش_م_
 . (1) نوعجار » هیلا  انا  هّلل و  انا  تسین  شیب  يدیما  اهنت  نیا  : » دومرف دسرنو » _ي ب_ه ت_ نا _ يز مراود  _ي_ ما »

نامدرمان تسد  رد  ملسم 

يو دندرک و ب_ه س_ حالـس  علخ  ار  وا  دریذـپب  ار  ثعـشا  نب  دـمحم  ناما  دـش  راچان  تخـس  یگن  زا ج_ م_س_ل_م پ_س 
وا نارایو  مالسلا ) هیلع   ) نیـس راظتنا ح_ رد  هک  یتبقاع  زا  دوب  هدرک  هدهاشم  ار  تنایخ  راثآ  هک  ملـسم  دنداد  تکر  ق_ص_ر ح_

هیرگ دیابن  دوش ، یم  راتفرگ  هنوگ  نیا  یتقو  دراد ، وت  نوچ  یفدـه  هک  یـسک  : » تفگ یملـس  سابع  نب  هّللادـیبع  تسیرگ  یم  دوب 
«. دنک

هتشک مرادن  _ت  سود هچ  رگا  مناوخ ، یمن  هیثرم  دوخ  ندش  هتـشک  يارب  منک و  یمن  هیرگ  دوخ  يارب  اد  ب_ه خ_ : » دو _ مر ف_
هدنب يا  : » دومرف هدرک  ور  ثعـشا  نب  دمحم  هاگنآ ب_ه  منک » یم  هیرگ  دنهار  رد  هک  وا  نادناخ  ادخ و  لوسر  رـسپ  يارب  نم  موش 

؟ یهد ماجنا  يریخراک  یناوت  یم  ایآ  ینک  لمع  دوخ  ناما  هب  یناوت  یمن  هک  مناد  یم  ادخ !

«. دنتسین راوتسادوخ  دهع  رب  هفوک  لها  هک  ددرگ  زاب  دیوگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نم  لوق  زا  ات  تسرفب  ار  یسک 

هداهن رصق  رد  رب  هک  داتفا  درـس  بآ  يا  هزوک  هب  شمـشچ  درزآ ، یم  ار  وا  تخـس  یگنـشت  دیـسر  رـصق  رد  هب  ات  دندروآ  ار  ملـسم 
«. دیهدب نم  هب  بآ  نیا  زا  : » تفگ دندوب 

45 ص :
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؟ ینیب یم  ار  يدرس  نیا  هب  بآ  نیا  : » تفگ یل  _ ها م_س_ل_م ب_ن ع_م_ر و ب_

«. یشونب منهج  ناشوج  بآ  زا  ات  دیشچ  یهاوخن  هرطق  کی  نآ  زا  ادخ  هب 

هتـسیاش منهج  ناـشوج  بآ  ندیـشون  يارب  وـت  ینـشخ ! لدگنـس و  هچ  دنیـشنب ، تیازع  ردا ب_ه  م_ : » م_س_ل_م گ_ف_ت
«. يرت

.تسشن دز و  راوید  رب  هیکت  یگتسخ  زا 

ات داد  ملـــسم  تـــسد  هـــب  درک و  رپ  يا  هساـــک  دروآ  بآ  يا  هزوـــک  داتــــسرف  ار  _ش  مـــال _ث غ_ ير ور ب_ن ح_ ع_م_
رد شـش  ياهنادند پ_ي_ موس  راب  ات  دشونب  تسناوتن  دش و  نوخ  رپ  هساک  دـشونب  تساوخ  هک  راب  _ي ه_ر  لو _د، شو ب_ن_

 . (1) مدوب » هدیشون  دوب  نم  يزور  بآ  نیا  رگا  ار  ادخ  ساپس  : » تفگ داهن و  نیمز  رب  ار  هساک  داتفا  هساک 

تداهش هناتسآ  رد  ملسم 

تکاس : دومرف ینک  یمن  مالس  ریما  هب  ارچ  تفگ : نابهگن  دش  دراو  مالس  نود  ب_ _د ، ندر دراو ق_ص_ر ك_ ار  م_س_ل_م 
.تسین نم  ریما  وا  شاب 

.دش یهاوخ  هتشک  هن  ای  ینک  مالس  درادن ، یلاکشا  تفگ : دایز  نبا 

.تسا هتشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدب  تسین ، یکاب  دومرف : ملسم 

.يا هتشاک  هنتف  مخت  هتخادنا و  هقرفت  ناناملسم  نایم  رد  هدرک  جورخ  دوخ  ماما  رب  نکفا ! هقرفت  نامرفان  يا  تفگ : دیز  نبا 

مراودیما نم  دیتشاک  تردپو  وت  ار  هنتف  مخت  دنتخادنا و  هقرفت  نیملـسم  نایم  رد  دـیزی  شرـسپ  هیواعم و  ییوگ ! یم  غورد  : » دومرف
«. دنک نم  بیصن  ار  تداهش  شتاقولخم  نیرترورش  تسد  هب  دنوادخ 

46 ص :

ج بهذلا ، جورم  ص 34 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 210 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  صص 2_281 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 71 - 1
صص 9_68. ، 3

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4215/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
http://www.ghaemiyeh.com


.داد دوب  هتسیاش  هک  یسک  هب  ار  نآ  یسرب و  نادب  تساوخن  ادخ  هک  یتشاد  يزیچ  يوزرآ  تفگ :

.تسا هتسیاش  یسک  هچ  میشابن  تفالخ  هتسیاش  ام  رگا  دومرف :

.تسا تفالخ  هتسیاش  دیزی  نینمؤملاریما  تفگ :

.میتسه یضار  امش  دوخ و  نیب  ادخ  تیمکح  هب  ام  دومرف :

.يراد یقح  تفالخ  رد  ینک  یم  نامگ  وت  تفگ :

.مراد نیقی  مسق  ادخ  هب  منک ، یمن  نامگ  دومرف :

.یتخادنا مه  ناج  هب  ار  مدرم  يدنکفا و  هقرفت  يدمآ  وت  دنتشادن ، یفالتخا  چیه  مدرم  لیقع  رسپ  يا  گ_ف_ت :

كاـخ هب  ار  فورعم  دـیا ، هدرک  ینلع  ار  اـه  یتشز  اـهیژک و  امـش  یلو  مدـما ، را ن_ي_ _ن ك_ يا يار  م_ن ب_ دو : _ مر ف_
مینک ییامنهار  فورعم  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  نوچمه  ات  میدمآ  ام  دینک ، یم  راتفر  يرسک  رـصیق و  لثم  مدرم  نایم  رد  دیا ، هدرپس 

.میا هتسیاش  راک  نیا  يارب  میناوخب و  تنس  باتک و  مکح  هب  میراد و  زاب  رکنم  زا  و 

؟ راک نیا  هب  هچ  ارت  قساف  يا  تفگ :

.میدرک یمن  لمع  تنس  باتک و  هب  ام  يدروخ  یم  بارش  هنیدم  رد  وت  هک  یتقو  ایآ 

؟ مدروخ یم  بارش  نم  دومرف :

ندروخ بارـش  میا  هدو  رود ب_ يد ب_ه  زا پ_ل_ي_ میا و  هدزن  كاپان  هب  بل  زگره  اـم  ییوگ  یم  غورد  هک  دـناد  یم  ادـخ 
مارح ار  اهنآ  نتشک  ادخ  هک  دشک  یمار  _ي  نا ك_س_ _د ، نز نیملسم م_ي  نوخ  هب  نابز  گس  نوچ  هک  تسا  یسک  هدنزارب 

.تسا هدرکن  چیه  ییوگ  هک  نانچ  دزادرپ  یم  بعل  وهل  هب  هاگنآ  دنک ، یم  يزیرنوخ  نظؤس  توادع و  مشخ و  يور  زا  هدرک ،

.مشکن يا  هقباس  یب  زرط  هب  ارت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ :

47 ص :
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یترطف تسپو  یکاپان  ندرک ، هلثم  تشز ، زرط  هب  نتشک  يراذگب و  تعدب  مالـسا  رد  هک  تسا  نیمه  وت  بسا  م_ن_ دو : _ مر ف_
.یهد صاصتخا  دوخ  هب  ار 

داد و مانشد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  لیقع ، هب  دایز  نبا  دیـسر  اج  _ن  يا نو س_خ_ن ب_ه  چ_
 . تفگن (1) نخس  وا  اب  رگید  ملسم 

ملسم تداهش 

یـشاحفز ج_ دروآرد ، وناز  هب  ار  وا  ملـسم  مکحم  نشور و  قطنم  دروخ ، تسکـش  ملـسم  اب  وگ  رد گ_ف_ت_ دا  _ يز _ن  با
توکس دیشکرب و  نماد  وا  اب  هملاکم  ثول  زا  دوب ، هدرک  نایب  دوب  مزال  ار  هچ  ره  هک  ملسم  دوشگ  مانشد  هب  نابز  تشادن ، يا  هراچ 

.درک

ینعم توکس  ریقح و  _ تزا رپ  هاگن  اب  زین  شنانمشد  لباقم  رد  تشادن و  نتفگ  يارب  ینخس  دوب ، هدیسر  هار  تیاهن  هب  دایز  _ن  با
دایز نبا  دمآ  شیپ  نارمح  نبا  ریکب  _ت  سا هدروخ ك_ج_ تبرض  ملسم  زا  هک  یـسک  نیا  دز : دایرف  دوب  هدش  هجاوم  ملـسم  راد 
رصق يالاب  ار  ملسم  زادنایب  نییاپ  ار  _ش  ند _ بو نز  ار ب_ _ش  ندر گ_ ربب ، رـصق  يالاب  ار  وا  ینزب  ار  وا  ندرگ  دیاب  وت  تفگ 

رد ملـسم  داتـسرف  یم  دورد  ربمایپ  رب  درک و  یم  رافغتـسا  تفگ  یمریبکت  تشذگ  یم  شفارطا  رد  هچنآ  هب  انتعا  یب  وا  یلو  دندرب ،
.دنتشاذگ نامیاهنت  دنتفگ و  غورد  ام  هب  دنداد  بیرف  ار  ام  اهنیا  نک ، تواضق  وت  مدرم  نیا  ام و  نیب  ایادخ  تفگ : تاظحل  نیرخآ 

.دندرک ترپ  نیمز  هب  زین  ار  شرکیپ  دندنکفا و  نییاپ  رصق  زا  ار  شرس  دندز و  ار  شندرگ  دندرب ، صوصخم  لح  ار ب_ه م_ وا 

48 ص :
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؟ يدینش هچ  دیسرپ  دایز  نبا  تشگزاب  نورد ق_ص_ر  _ل ب_ه  ق_تا

هبرـض تفرگ و  وت  زا  ار  مماقتنا  هک  ساپـس  ار  ادخ  متفگ  وا  هب  نم  تفگ : دش ، هچ  رگیددیـسرپ  دایز  نبا  تفگ ، دوب  هدینـش  هچ  ره 
وت نوخ  مامت  هب  يدرک  دراو  نم  رب  هک  یـشارخ  نیا  ینک  یمن  رکف  هدرب ! يا  تفگ : ملـسم  دـش  يرا ن_ مدز ك_ه ك_ وا  هب  يا 

؟ دزرا یم 

!. تاهابم مه  گرم  مد  ات  تفگ : بجعت  اب  دایز  نبا  مدز  وا  هب  ار  رخآ  هبرض  نم  و 

 . دوش (1) ریسا  نمشد  تسد  رد  رگا  یتح  تسا ، دنلبرس  ادخ  هار  دیهش  يرآ 

هکم زا  نیسح  ماما  جورخ 

لاس نامه  ناضمر  مهدزناپ  زور  دـش  هکم  دراو  يرجه  لا 60  نا س_ مو ش_ع_ب_ زور س_ مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما
دوب هتـشون  وا  دیـسروا  تسد  هب  هفوک  زا  ملـسم  همان  ات  دـنام  هکم  رد  نانچمه  دوخ  درک و  مازعا  هفوک  تمـس  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم 
تهج نیمه  هب  دنرادن  هیما  ینب  هب  یلیامت  چیه  دنناد و  دوخ م_ي  ياوشیپ  ار  نیسح  ماما  مدرم ، هدرک و  تعیب  وا  اب  رفن  رازه  هدجه 

هکم زا  درک و  لدب  هدرفم  هرمع  هب  ار  شیوخ  جح  دـنور ، یم  تافرع  يوس  هب  جا  هک ح_ج_ هیورت ) زور   ) هجحیذ متـشه  زور  ماما 
.درک تکرح  تافرع  تمس  هب 

:. درک باختنا  تکرح  يارب  ار  صاخ  زور  نیا  لیلد  ود  هب  ترضح 

_ي _با تزا _ بو جوم  چـیه ، ترـضح  نآ  تکرح  درک ، یم  كرت  ار  هکم  جـح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  ترـضح  رگا  هک  نیا  لوا 
یم عورـش  جـح  مسارم  هک  يزور  رد  یلو  تسا ، یلومعم  يداع و  تکرح  کـی  جـح  مسارم  زا  سپ  هکم  كرت  هک  ارچ  تشادـن ،

ناناملـسم همه  هک  تسا  زیگنارب  لاؤس  يداعریغ و  نانچ  تسا ، مارح  جـح  مسارم  كرت  مرح و  زا  جورخ  يداع  طیارـش  رد  دوش و 
.دراد یم  او  هشیدنا  هب  ار 

49 ص :
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_م سار رد م_ یجاـح  ناوـنع  هب  اـت  دوـب  هداتـسرف  هکم  هـب  ار  هـیما  ینب  نارودز  زا م_ يداد  _د ت_ع_ يز _ن ك_ه ي_ يا مود 
ار ترـض  تار ح_ یمر ج_م_ فاوط و  لـثم  تیعمج  ماـحدزا  عـضاوم  زا  یکی  رد  هک  دنـشاب  دـصرتم  هدر و  _ت ك_ كر ش_

عـضو رییغت  رد  يریثات  چیه  ترـضح  تدا  ایناث ش_ه_ دش ، یم  هتـسکش  مرح  تمرح  الوا  داتفا  یم  یقافتا  نینچ  رگا  دننک و  رورت 
دـنک و ظفح  ار  مرح  تمرح  هدومنرود  مرح  زا  ار  دوخ  درک  یم  شالت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تهج  نیمه  هب  تشادـن ، هعماـج 

 . تسا (1) هدومرف  حیرصت  هتکن  نیا  هب  اهراب  دوخ 

ریبز نبا  اب  نیسح  ماما  يوگتفگ 

اب فـلتخم  ياــه  هزیگنا  اــب  يداــیز  دارفا  دو ، _تا س_ف_ر ب_ مد كراد م_ق_ رد ت_ تر  _ي ك_ه ح_ض_ ما _ يا رد 
هزیگنا و اب  بسانتم  اهنآ  زا  کـی  ره  هب  ترـضح  دنتـشاد و  رذـحرب  ناـیفوک  توعد  شریذـپ  زا  ار  وا  دـنتفگ و  نخـس  شترـض  ح_

.تشاد یم  هدرپ  دوخ  خسار  مزع  زا  هلیسونیدب  تفگ و  یم  خساپ  شمارم 

ما _ ما رو  _ض_ حزا وا  تشاد  یصاخ  تیعضو  ریبز  نب  هّللادبع  دندرک  تبحص  ماما  اب  هراب  نیا  رد  هک  ینا  نا ك_س_ رد م_ي_
نیمه در ب_ه  انتعا ن_م_ي ك_ وا  هب  یسک  ترضح  نآ  دوجو  اب  اریز  دوب  نارگن  تدش  هب  هکم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نی ح_س_

هب رفـس  هب  ار  ماـما  هک  نیا  زا  سپ  اـهدروخرب  نیا  زا  یکی  رد  درک  یم  قیوشت  هکم  كرت  هب  ار  ترـضح  هیاـنک  هشوـگ و  اـب  تهج 
تیرای مه  ام  يریگب ، هدـهع  هب  ارروما  هرادا  ینامب و  اـجنیا  رد  یهاوخب  رگا  اـما  تفگ : دوشن  مهتم  هک  نیا  يارب  درک  قیوشت  هفوک 

اب هک  تسا  یچوق  ار  هکم  تسا  هتفگ  نم  هب  مردـپ  دومرف : ترـضح  دوب  میهاوخ  وـت  هاوـخریخ  مینک و  یم  تعیب  وـت  اـب  مینک و  یم 
 . مشاب (2) چوق  نآ  مهاوخ  یمن  نم  دوش و  یم  هتسکش  مرح  تمرح  شنوخ 

50 ص :

ص ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 38 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 220 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 243 و  لاوطلا ، رابخالا  . 74 - 1
ص 289. ج 4 ، يربط ، خیراتو  216 و 219 

.تسا هدوب  هّللادبع  دوخ  ییوگشیپ ، نیا  رد  چوق  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع روظنم  دش  هتشک  هکم  رد  اهدعب  ریبز  نب  هّللادبع  . 75 - 2
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یم تعاطا  یشاب  هتشاد  يرما  ره  مه  تروص  نیا  رد  راپسب ، نم  هب  ار  روما  هرادا  یهاوخ  _ر م_ي  گا هّللاد گ_ف_ت : ع_ب_
.دوش

.مهاوخ یمن  مه  ار  نیا  دومرف : ترضح 

رد دیوگ  یم  نم  هب  وا  دومرف : هدرک  باحـصا  هب  ور  ترـضح  هاگنآ  دـنتفگ  نخـس  مه  اب  هنایف  _ي م_خ_ تد نآ م_ زا  ب_ع_د 
ات مراد  تسود  رتشیب  موش ، هتـشکدجسم  یبجو  کی  رد  رگا  نم  ادخ  هب  منک  یم  عمج  تدرگ  هب  ار  مدرم  نم  نامب ، مارحلا  دجـسم 

مسق ادخ  هب  نآ  یبجو  کی  رد  ات  مراد  تسودرتشیب  مو  دجسم ك_ش_ت_ه ش_ یبجو  ود  رد  رگا  موش و  هتـشک  نآ  نورد  رد 
هک نانچمه  دننک ، یم  متس  نم  رب  نانیا  ادخ  هب  دنشک  یم  ارم  دنـشک و  یم  نوریب  ارم  منک  یفخم  ناروناج  خاروس  رد  ار  دوخ  رگا 

 . دندرک (1) يدعت  هبنش  زور  رد  لیئارسا  ینب 

دنک یم  هرداصم  ار  دیزی  ناوراک  نیسح  ماما 

ار ناورا  نیا ك_ دش  هجاوم  نمی  زا  یناوراک  اب  اجنآ  رد  دیـسر و  میعنت »  » هب دـش  جراخ  هکم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما
راب داد  روتسد  ترضح  دوب  هداتسرف  دیزی  يارب  نمی  رد  دیزی  رازگراک  ناسیر » نب  ریحب   » دوب نارفعز  هچرا و  _ل پ_ ما ك_ه ح_

میهد و یم  ار  شا  هیارک  مامت  دیایب  قار ب_ا م_ا  دراد ت_ا ع_ لیم  سک  ره  دومرف  نارادرتش  هب  هاگنآ  دننک  هرداصم  ار  ناوراک 
.دنک یم  تفایرد  هیارک  رادقم  نیمه  هب  دوش ، ادج  اج  نیمه  زا  دهاوخ  یم  سکره 

دندوب و ترـضح  نآ  تمدخ  رد  قارع  ات  مه  یهورگ  دندش و  ادج  اجنامه  زا  دنتفرگ و  ار  هکم  ات  نمی  _ه  يار _ي ك_ هور گ_
 . دیشخب (2) سابل  تسد  کی  مادک  ره  هب  هیارک ، رب  هوالع  ترضح 

51 ص :

ص 289. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 38 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 76 - 1
، لاوطلا رابخالا  ص 290 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 40 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  صص 90_289 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 77 - 2

ص 245.
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دوـب ك_ه نیا  ماـیق  نیا  رد  وا  مه  ماـمت  دوـب و  هدرک  ماـیق  يوـما  تموـکح  اـب  تفلاـخم  يارب  مالـسلا ) هـیلع   ) نـی ما ح_س_ _ ما
دوخ يزوریپ  وا  دوب  ناسک  يرهاظ ي_ يزوریپ  تداهش و  ترضح  نآ  يارب  دزاس  نشور  مدرم  يارب  ار  يوما  تموکح  تی  _ ها م_

.دننک ادج  هیما  ینبزا  ار  مالسا  باسح  مدرم  ات  دنک  هاگآ  لاح  تقیقح  هب  ار  مدرم  هک  دید  یم  نیا  رد  ار 

:. درک هرداصم  ار  روبزم  ناوراک  لیلد  هس  هب  ترضح  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب 

يار تـسا ب_ زاـجم  ماـما  تـسوا  راـیتخا  رد  اـتقیقح  لاـملا  تـیب  تسادــخ و  ربماـیپ  _ش_ي_ن ب_ر ح_ق  نا ما ج_ _ ما _ 1
_ي مو لاوــما ع_م_ زا  زین  ناوراــک  نــیا  هلوــمحم  دــنک  فرــصت  یموــمع  لاوــما  رد  نیملــسم  _ن و  يد م_ص_ل_ح_ت 

.تشادزاب نیملسم  لاوما  رد  فرصت  زا  ار  وا  دیاب  تروص  ره  هب  هک  یبصاغ  دیزی  دوب و  نانا  م_س_ل_م_

ات تـشاد  زاــین  یلاــم  هناوتــشپ  هـب  ماــما  دــندرک ، یم  اــفو  دوــخ  هدــعو  هـب  _ه  فو مدر ك_ _ي ك_ه م_ ترو رد ص_ _ 2
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  هار  نیا  رد  تسناوت  یم  هلومحم  نیا  دیامن و  هزرابم  هیما  ینب  اب  دنک و  زیهجت  یهاپ  _ سد _ ناو ب_ت_

هب دوب ، ناز  رایعم و م_ي_ وا  عضاوم  تاـکرح و  ماـمت  هک  دوب  حرطم  یمالـسا  هعماـج  رد  يا  هنوگ  هب  ماـما  تی  ش_خ_ص_ _ 3
اب نیرت و  _ح  لا _ صو _ب_ر  ما دـنزرف پ_ي_ هّللادـبعابا  دنتخانـش  یم  زاـب  ار  لـطاب  قح و  وا  يریگ  عضوم  زا  مدرم  هک  يروط 

ندوب قحان  هب  تسا ، هدرک  هرداصمار  دیزی  لاوما  ترـضح  نآ  دندینـش  یم  مدرم  هک  یماگنه  دوب ، ناناملـسم  نیب  رد  درف  نیرتاوقت 
.دنتشگ یم  هاگآ  وا 

نیسح ناوراک  لابند  هب  رفعج  نب  هللادبع 

، يربک تنیز  شردقنارگ  رـسمه  هک  رفعج  نب  هّللادبع  شیومع  رـسپ  درک  تکرح  قارع  تمـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نی ماما ح_س_
هب يا  همان  اب  اردـمحم  نوع و  شنارـسپ  تشاد  ماما  هب  هک  یتدارا  هقالع و  يور  زا  دوب ، ماما  ناوراک  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع رتخد 

.درک هناور  ترضح  لابند 

52 ص :
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دنوش راتفرگ  تنادناخو  يوش  هتـشک  هار  نیا  رد  مسرت  یم  درگرب  يدناوخ  ارم  همان  یتقو  ادخ  هب  ار  وت  دوب : هت  _ شو نآ ن_ رد  وا 
هب ار  مدوخ  نم  نکم ، باتش  نتفر  رد  ینانمؤمدیما  نایوج و  هار  هناشن  وت  دوش ، یم  شوماخ  نیمز  رد  ادخ  رون  يوش  هتـشک  وت  رگا 

.مناسر یم  وت 

يا همان  ناما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تساوخ  وا  زا  تفر و  هکم  رادنامرف  دیعـس  نب  رمع  غار  دو ب_ه س_ ها خ_ _گ_ نآ
هب هّللادـبع  اب  ات  درپسدـیع  نب س_ ییحی  شردارب  هب  ارنآ  داد و  یکین  هدـعو  ترـضح  هب  تشون و  يا  هماـن  ناـما  زین  ورمع  دـسیونب 
نآ دندرک  شالت  رایسب  وا  ندنادر  _ گزا يارب ب_ دندناسر و  ترضح  هب  ار  دوخ  اهنآ  دنناسرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  رفعج 
نم هب  باوخ  رد  ادـخ  لوسر  دومرف : ناشیا  هب  باطخ  دوب ، اـب خ_رب  دـیزی  ناگدـناشن  تسد  یمدرماـن  يراـکبان و  زا  هک  ترـضح 

؟ يا هدید  یباوخ  هچ  رگم  : دنتفگ متس  نآ ه_ يار  _ جا ددصرد  نم  هک  تسا  هداد  يروتسد 

.منک تاقالم  ار  مراگدرورپ  ات  تفگ  مهاوخن  یسک  هب  ار  باوخ  نیا  دومرف :

 . دنگنجب (1) وا  باکررد  دنشاب و  ترضح  هارمه  داد  روتسد  شنارسپ  هب  یلو  تشگزاب ، هکم  هب  دش و  دیماان  رفعج  نب  هّللادبع 

دوش یم  هتسب  هفوک  هار 

مشاه ینب  نایمرد  داتسرف  دیزی  يارب  ار  ناشکرابم  ياهرـس  دناسر ، تداهـش  هب  ار  یناه  ملـسم و  هکنآ  زا  هّللاد پ_س  ع_ب_ي_
ما هدش  ربخ  اب  _ت : شو _ نوا دا ب_ه  _ يز نبا  زا  ریدقت  زا  سپ  دیزی  دندرب  رهش  هب  رهـش  ار  شرـس  هک  تسا  یـسک  نیلوا  ملـسم 

ریگتـسد ار  وا  يدرک  کش  یـسک  هبرگا  رامگب ، ناب  هد  _ يد زاسب و  اه  هاگـساپ  وا  هار  رد  دیآ ، یم  هفوک  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح 
 . سیونب (2) نم  يارب  ار  زور  ره  رابخا  شکب و  ار  وا  يدرب  دب  نامگ  هب  رگا  نک و 

53 ص :

صص 8_217. ج 1  یمزراوخ ، لتقم  صص 2_291 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  صص 1_40 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 78 - 1
ص 285. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 215  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 79 - 2
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هنوگرهو دریگب  لرتـنک  تحت  ار  هیـسداق  يرکـشل  اـب  اـت  درک  روماـم  ار  دوـخ  هطرـش  یمیمت ، ریمن  نب  نی  دا ح_ص_ _ يز _ن  با
 . دشاب (1) هتشاد  رظن  تحت  ار  يددرت 

يوادیص رهسم  هب  سیق 

یلو تشذـگ ، یم  ملـسم  تداهـش  زا  زور  دـنچ  نوـنکا  دیــسر  رجاـح  هاـگ  _ لز ب_ه م_ن_ مالــسلا ) هـیلع   ) نـی ما ح_س_ _ ما
هبار همان  تخاس  ربخ  اب  دوخ  تکرح  زا  ار  اـهنآ  تشون و  هفوک  لـها  يارب  يا  هماـن  اـجنآ  زا  دوب  هدـشن  ربخ  اـب  زونه  تر  ح_ض_

.دناسرب هفوک  مدرم  هب  ات  درپس  يوادیص  رهسم  هب  سیق 

هب وا  نارومام  درک  هراپ  ار  همان  وا  دش  ریگتسد  هّللادیبع  نارومام  تسد  هب  هیسداق  رد  یلو  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هفوک  هار  همان  اب  سیق 
.دندرب دایز  نبا  دزن 

.؟ یتسیک دیسرپ : دایز  نبا  تفرگ  رارق  دایز  نبا  لباقم  یتقو 

(. مالسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  یکی  _ 

.؟ يدرک هراپ  ار  همان  ارچ  _ 

.يوشن ربخ  اب  نآ  نومضم  زا  وت  متساوخ  یم  _ 

؟ دوب هک  زا  همان  _ 

.؟ يدرب یم  هک  يارب  ارنآ 

.مناد یمن  ار  ناشمان  هک  هفوک  لها  زا  یهورگ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  _ 

مانـشد ار  شردارب  وردپ  یلع و  نب  نیـسح  هتفر  ربنم  رب  ای  ییوگب ، ار  اهنآ  مان  ات  منک  یمن  تیاهر  ادـخ  هب  تفگ : مشخ  اب  دایز  نبا 
.تخاس مهاوخ  تا  هعطق  هعطق  هنرگو  یهد 

.منک تنعل  مهد و  مانشد  مرضاح  اما  مناد ، یمن  ار  صاخشا  نآ  مان  تفگ :

ادخ ساپس  تفر  ربنم  هب  سیق  دندش و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  دندرب ، عماج  دجـسم  ار ب_ه  وا  داد  رو  _ت_ سد هّللاد  ع_ب_ي_
بلط رایسب  مالسلا  هیلع  نیسحو  یلع و ح_س_ن  يارب  داتـسرف و  دورد  شتیب  لها  ربمایپ و  رب  درک  شیاتـس  ار  وا  دروآ و  اج  هب  ار 
مدرم يا  دز : دایرف  دنلب  يادـص  اب  هاگنآ  داتـسرف  تنعل  هیما  ینب  ناشکرـس  دـیزی و  شردـپ و  دایز و  نب  هّللادـیبع  رب  درک و  تمحر 

رد هک  متـسه  وا  هداتـسرف  نم  تسا  هفوک  هار  رد  ادـخ  ناگدـیرفآ  نیرتهب  هّللا  لو  _ سر هون  همطاف و  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  هفوک !
.دیزیخرب وا  يرای  هب  ادخ  يرای  اب  دیراد و  دنلب  تمه  مدمآامش  يوس  هب  هدش و  ادج  وا  زا  رجاح  هاگزنم 
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ياضعا دندنکفا  ریز  هب  رصق  ماب  زا  دندرب و  رصق  هب  هدیـشک و  نی  _ زا م_ن_ب_ر پ_يا ار  وا  داد  رو  _ت_ سد دا  _ يز _ن  با
.تفر ایند  زا  دش و  درخ  شندب 

دزن رد  نامنایعیش  ام و  يارب  اهلاراب  تفگ : دش و  يراج  ترضح  هاگدید  زا  کشا  دیسر ، هّللادبعابا  هب  شتداهش  ربخ  هک  یماگن  ه_
 . نک (1) عمج  مه  اب  تتمحر  هیاس  رد  ام  هد و  رارق  یکین  هاگیاج  دوخ 

دوش یم  تیاده  نیق  نب  ریهز 

جح هب  لاس 60  هجح  _ يذرد تشادن ، يداقتعا  نادنچ  ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  دوب و  ینامثع  هدـیقع  رظن  زا  هک  یلجل  نیق  هب  ریهز 
هدرب و ناپاپ  هب  ار  _م ح_ج  سار _ مر _ي_ هز تفر ، یم  هفوک  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاهزور  ناـمه  رد  دوب  هتفر 
هب ریهز  تشاد و  يرتدنک  تکرح  دایز ، ياه  فقو  _ تو نا  _ هار ینوزف ه_م_ لیلد  هب  ماما  ناوراک  دوب  نطو  هب  تشگزاب  لاح  رد 

هکم زا  یتقو  هک  دنک  یم  تیاور  ریهز  ناهارمه  زا  یکی  دشرفـس  وا ه_م  _ي_د و ب_ا  سر ماما  ناوراک  هب  دهاوخب  دوخ  هک  نآ 
یتقو میوش  وربور  وا  اب  میتساوخ  یمن  زگره  یلو  تفر ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میتفر  یم  یهار  ناـمه  زا  میدـمآ ، نوریب 

زا داتفا و  یم  هار  هب  ریهز  درک  یم  فقوت  ماما  هک  یماـگنه  داتـسیا و  یم  ریهز  درک  یم  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناوراـک 
یفرط رد  ام  دز و  رداچ  فرط  کی  رد  ماما  مینک  فقوت  اج  کی  رد  ماما  اـب  میدـش  راـچان  لزاـنم  زا  یکیرد  تشذـگ  یم  وا  راـنک 

.رگید
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ریهز هب  وا  دش و  لخاد  ودرک  مالس  دیسر  ات  میدش  رظتنم  دیآ  یم  ام  فرط  هب  ماما  هداتسرف  میدید  هک  میدوب  راهان  ندروخ  لوغشم 
تخادـنا نیمز  هب  تشاد  تسد  رد  هچ  ره  سکره  هک  میدـش  تحاران  ربخ  نیا  زا  نانچ  ام  دـنیبب  ارت  دـهاوخ  یم  هّللادـبعابا  تفگ :

وا دزن  هب  وت  تسا و  هداتسرف  وت  لابند  هب  ادخ  لوسر  رسپ  هّللا ! ناحبـس  : تفگ ریهز  رـسمه  مهلد  میتسـشن  تکرح  یب  توهبم و  همه 
؟ يور یمن 

تـشگرب هک  دیـشکن  یلوط  تفر ، یتحاران  اب  ریهز  درگ  زاب  نک و  شوگ  ار  _ش  نا _خ_ن_ سور وا ب_ يو  زیخرب و ب_ه س_
ما _ ما ها  کـیدزن خ_ي_م_ه گ_ هـب  ار  شا  هـنب  راـب و  رداـچ و  داد  روتـسد  دز  یم  قرب  یلاحــشوخزا  شتروـص  هـک  یلاـح  رد 
نم رطاـخ  هب  مرادـن  تسود  نم  يدـنویپب ، تناـشیوخ  هب  اـت  مداد  قـالط  ار  وت  تفگ : شنز  هب  هاـگنآ  ، دـننک لـقتنم  ح_س_ي_ن 

.يوش يراتفرگراچد 

.دش دیهش  ات  دوب  ترضح  نآ  هارمه  تسویپ و  نیسح  ماما  هب  هاگنآ 

قدزرف اب  تاقالم 

هکم م_ي يوس  هب  قارع  زا  هک  برع  فورعم  رعاـش  قدزرف  دیـسر  حافـص  هاـگلز  ب_ه م_ن_ مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما
یبا _ت ي_ سد يراد  وزرآ  هچنآ  هب  دنک و  اطع  تیادخ  یهاوخ  یم  هچنآ  مراودیما  درک : ضرع  داتـسیا و  ماما  لباق  ردد م_ _ مآ

؟ يدید هنوگچ  ار  قارع  مدرم  دومرف : ترضح 

دـنک و یم  راـک  هیما  ینب  عفن  هب  ناشیاهریـشمش  یلو  تسوت  اـب  مدرم  بوـلق  يدر ، لاؤ ك_ یهاـگآ س_ صخـش  زا  درک : ضرع 
.دنک یم  دهاوخب  هچنآادخ  دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  تاردقم 

رگا تسا ، يراک  ردزور  ره  ام  راگدرورپ  دهد  یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  ادخ  تسادـخ و  تسد  رد  اهراک  یتفگ  تسار  دومر : ف_
رگا مییوج و  یم  يرای  وا  زا  زین  يراذگرکـشرد  میراذگ و  یم  رکـش  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  دشاب  ردـقم  میهاوخ  یم  ام  هک  نانچنآ 

.تسا هتفرن  نوریب  تسار  هار  زا  تسا  يوقت  شنطاب  قح و  شتین  هک  یسک  دوش  نیا  زج 

56 ص :

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


هکم رد  میدید  هک  نان  دنا چ_ هتشاد  زاربا  ار  نانخـس  هنوگ  نیمه  ابلاغ  هک  درک  تاقالم  يدایز  دارفا  اب  ماما  البرک  ات  هک  هار م_ رد 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یلو  دنا ، هدوبن  نیبشوخرفس  نیا  تبقاع  هب  تبـسن  هتـشاد ، رذح  رب  رفـس  نیا  زا  ار  ترـضح  يدایز  دارفا  زین 

اب ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  اهنیا  دیسر  البرک  هب  داد ت_ا  _ه  مادا دو  هار خ_ هب  ممـصم  نانچمه  اهرظن  راهظا  نیا  همه  مغر  یلع 
یقافتا هثداح  کی  دماشیپ و  زگره  دمآ  شیپ  شنادناخ  وا و  يار  _چ_ه ب_ نآ در و  تکرح م_ي ك_ نودم  قیقد و  يا  همانرب 

.دشن ریگرد  ثداوح  نآ  اب  هتساوخان  ترضح  دوبن و 

دسر یم  ماما  هب  ملسم  تداهش  ربخ 

درم دنک  لاؤس  وازا  هفوک  هرابرد  ات  داتسیا  ترضح  دیآ  یم  هفوک  يوس  زا  يدرم  دید  دیسر  دورز  لزنم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا رف  ود ن_ داد  _ه  مادا دو  هار خ_ درک و ب_ه  رظن  فرـص  وا  زا  زین  ترـضح  درک  جک  ار  شهار  داتفا  ماما  هب  شمـشچ  ات  یفوک 
رود زا  دـندوب ، هدیـسر  ماما  هب  لزنم  نیارد  هدـمآ و  نور  هکم ب_ي_ زا  هلجع  اب  ماما  تشونرـس  زا  عالطا  يارب  هک  دـسا  ینب  هلیبق 

بـسن دندرک و  یفرعم  وا  ار ب_ه  دو  _ خد _ ند _ي_ سر وا  _د ت_ا ب_ه  ندر بیقعت ك_ ار  یفوک  درم  دندید  ار  هنحـص  نیا 
ملـسم و هک  مدش  جراخ  هفوک  زا  یلاح  رد  نم  تفگ : دندیـسرپ ، هفوک  عضو  زا  تسا  يدـسا »  » مه وا  دـش  مولعم  دـندش  ایوج  ار  وا 

.دندیشک یم  نیمز  يوررب  رازاب  رد  ار  ناشندب  دندوب و  هتشک  ار  یناه 

مالـس دنتفر و  ماما  تمدخاهنآ  درک  فقوت  هیبلعن »  » لزنم رد  ترـضح  ناهاگماش  دندرک  تکرح  ماما  لابند  هب  دنتـشگزاب و  ود  نآ 
.داد باوج  ترضح  دندرک 
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هب یهاـگن  ترـضح  مییوگ ، زاـب  اـفخ  رد  هنرگو  ینلع  یهاوخ  یم  رگا  میراد  يربخ  دـنک ، تتمحر  ياد  خ_ گ_ف_ت_ن_د :
.مرادن یفخم  يزیچ  اهنیا  زا  نم  دومرف : تخادنا و  شباحصا 

.دیراد رطاخ  هب  دمآ  یم  هفوک  زا  هک  ار  يراوس  _ 

.مسرپب يزیچ  وا  زا  متساوخ  یم  يرآ  _ 

اـــناد و لـــقاع ، يدرم  اـــم و  هلیبـــق  زا  وا  مـــیدرک ، زاـــین  یب  ندیـــسرپ  زا  ار  امـــش  مـــیت و  _ فر ار گ_ وا  م_ا خ_ب_ر  _ 
ناشیاهندب دندوب و  هدش  هتشک  یناه  ملسم و  هک  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  یتقو  وا ب_ه م_ا گ_ف_ت : _ت  سو _ت_گ_ سار

.دندیشک یم  نیمز  يور  رب  رازاب  رد  ار 

.داب اهنآ  رب  ادخ  تمحر  نوعجار ، هیلا  انا  هّلل و  انا  _ 

یم یتح  دیرادن  يوریپ  روای و  هفوک  رد  امـش  دیدرگ  زاب  اج  نیمه  زا  دینک و  محر  دوخ  تیب  لها  دوخ و  هب  ادخ  هب  ار  ش_م_ا  _ 
.دنشاب امش  هیلع  اهنآ  هک  میسرت 

.تسا هدش  هتشک  ملسم  دییوگ ، یم  هچ  دومرف : تخادنا و  لیقع  نادنزرف  هب  یهاگن  ترضح 

.میوش هتشک  ای  میریگب  ار  وا  ماقتنا  ات  میدرگ  یمن  رب  ادخ  هب  هن  دنتفگ :

.درادن یفطل  یگدنز  اهنیا  زا  دعب  دومرف : درک و  ام  هب  ور  ماما 

.دنک ریخ  هب  ار  تراک  تبقاع  ادخ  میتفگ : تسا  هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  ماما  هک  میتسناد  ام  و 

 . دنک (1) ناتتمحر  يادخ  _ 

رطقی نب  هللادبع  تداهش 

ماما يزاب  مهو  لاس  نس و  مه  رگید ، هتفگ  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یعاضر  ردارب  اه ، هتفگ  یـضعب  قبط  رطقی  نب  هّللادـب  ع_
.تسا هدوب  ترضح  نآ  یبرم  وا  ردام  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح 
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ریهن نب  نیـصح  تسد  هب  هیـسداق  رد  یلو  دوش ، قـحلم  ملـسم  هب  اـت  داتـسرف  هفوـک  هب  ار  هّللادـب  هار ع_ زا ب_ي_ن  تر  ح_ض_
هرابرد ات  ایب  هاگنآ  هدب  مانـشدار  شرد  نیـسح و پ_ ورب و  ربنم  هب  : » تفگ وا  هب  دایز  نبا  دندرب  دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  دـش  ریگتـسد 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  ار  مدرم  داد و  مانـشدار  ناشنارد  دیزی و پ_ هّللادیبع ، تفر و  ربنم  هب  هّللادبع  مریگب » میمـصت  تا 
یصخش هک  تشاد  یناج  همین  زونه  دش ، درخ  شیاهناوختـسادندنکفا  ریز  هب  ماب ق_ص_ر  زا  ار  وا  داد  روتـسد  هّللادیبع  دناوخ  ارف 

.دیرب ار  شرسو  تفر  شیپ  ریمع  نب  کلملادبع  مان  هب 

« دورز  » لزنم رد  نیا  زا  لبق  دیـسر  وا  هب  رطقی  نب  هّللادـبع  تداهـش  ربخ  هک  دوب  هباـبر  لزن  رد م_ مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما
زا یشخب  دنناوخب  شباحصا  يارب  ات  داد  ار  يا  هتشون  ترضح  هک  دوب  اجنیا  رد  دوب و  هدرک  تفایرد  ار  یناه  ملسم و  تداهـش  ربخ 

:. تسا حرش  نیا  هب  هتشون  نآ 

.میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

زا تسد  ام  نایعیش  رطقی  نب  هّللادبع  هورع و  نب  یناه  لیقع ، نب  ملسم  تداهـش  ربخ  تسا ، هدیـسر  نم  هب  یـشارخ  _ لد «خ_ب_ر 
.تسین وا  رب  يداریا  چیه  ددرگ  زاب  دهاوخب  سکره  دنا  هتشاذگ  اهنت  ار  ام  دنا و  هدیشک  ام  يرای 

.دندنام یقاب  ترضح  نآ  درگ  دندوب ، هدمآ  هنیدم  زا  هک  یهورگ  نامه  ابیرقت  دندش و  هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  جیردت  هب  مدرم 

تـساوخ یمنو  دنا  هدـش  قحلم  وا  هب  ایند  هب  ندیـسر  عمط  هب  يدایز  دارفا  هار  نی  رد ب_ _س_ت ك_ه  ناد تر م_ي  ح_ض_
وا اب  دنناوت  یم  هتـشذگ  ناج  زاو  راکادـف  نادرم  طقف  هک  دور  یم  یهار  هب  تسناد  یم  نوچ  دنـشاب ، وا  ناوراک  رد  دارفا  هنوگ  نیا 

 . دنشاب (1) هارمه 
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درک یهارمه  نیسح  اب  ناوت  یمن  ناج  زا  رتمک  اب 

هدرک تـکرح  تـما  حالــصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  روـظنم  هـب  ك_ه ت_ن_ه_ا  مالــسلا ) هـیلع   ) نـی ما ح_س_ _ ما
اهنت تــهج  نــیمه  هــب  دوــش ، یمن  حالــصا  تداهــش  نوــخ و  اــب  زج  مالـــسا  ناــهج  راــک  _س_ت ك_ه  ناد _ي  مدو ب_

.دنشاب هتشاد  ار  الاو  فده  نیا  هار  رد  يراثن  ناج  یگدامآ  هک  تفریذپ  یم  دوخ  نارای  عمجرد  ار  _ي  نا ك_س_

_ن يا دیـسرپ : ترـضح  دوـب  اـپ  رب  يا  همیخ  اـجنآ  رد  دیـسر  لـتاقم » ینب   » رـصق هب  مالـسلا ) هیلع   ) نـی ما ح_س_ _ ما ناورا  ك_
قورـشم نب  جاـجح   » ماـن هب  دوخ  ناراـی  زا  یکی  ترـضح  تسا  یفعج » رح  نب  هّللادـیبع   » همیخ نیا  دـنتفگ : تسیک  نآ  زا  همی  خ_

.دنک توعد  دوخ  يرای  هب  ار  وا  ات  داتسرف  ار  یفعج »

؟ يراد ربخ  هچ  دیسرپ : ماما  دصاق  زا  هّللادی  ع_ب_

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  تـسا  هدرک  تیاـن  _ي ب_ه ت_و ع_ گرز تـمارک ب_ دـنوادخ  يریذـپب  رگا  ما ، هدـمآ  ریخ  اـب  تـفگ :
.يریگ یم  شاداپ  ینامب  هدنز  رگاو  دیهش  يوش  هتشک  وا  هار  رد  رگا  دناوخ  یم  دوخ  يرای  هب  ار  وت  مالسلا )

.درادن يروای  هفوک  رد  وا  مدید  نوچ  موشن ، راتفرگ  وا  هلئسم  هب  هک  ما  هتخیرگ  _ه  فو زا ك_ اد م_ن  گ_ف_ت ب_ه خ_

يرای بلط  وا  زا  تفر و  وا  دزن  هب  تساخرب ، دوخ  ماـما  درک  لـقن  ماـما  يارب  ار  وا  نا  _ش_ت و س_خ_ن_ گر جا ب_ ح_ج_
.درک

یلو مدو ، ناـشیا ب_ نیرت  تخـس  رـس  زا  نم  دـنگنجب ، تباـکر  رد  هک  یتـشاد  ینارواـی  وت  _ر  گا باو گ_ف_ت : رد ج_ وا 
نم زاادـخ  هب  ارت  _د  نا دوخ ب_س_ت_ه  يور  هب  ار  اه  هناخ  رد  هیما  ینب  ریـشمش  سرت  زا  هفوک  رد  وت  نایعیـش  هک  مدـید  مدوخ 

ما و هدروآ  _ت  سد ما ب_ هدر  ار ت_ع_ق_ي_ب ك_ يزیچ  ره  نآ  اب  هک  مراد  یبسا  نم  منک  تعاطا  اـت  هاوخب  يرگید  زیچ 
.مهد یم  وت  هب  ار  بسا  نیا  ما ، هتفای  تاجن  ما  هتخیرگ  هک  يزیچ  ره  زا 
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 . تسین (1) تلام  هب  يزاین  ینک  یم  غیرد  ام  زا  ار  تناج  هک  لاح  متساوخ ، يرا  زا ت_و ي_ م_ن  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_

يدرمناوج سرد 

ناناوج هب  رحـس  ماـگنه  دیـسر  فارـش »  » لزنم اـت  دوب  تکر  رد ح_ نا  ه_م_چ_ن_ مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما ناورا  ك_
دندوب تکرح  لاحرد  دندومیپ  هار  زورمین  ات  دندرک  چوک  اجنآ  زا  ناوارف  بآ  اب  دنرادرب و  بآ  دنناوت  یم  ات  داد  روتـسد  شهارمه 

.تفگ ریبکت  ترضح  باحصا  زا  یکی  هک 

؟ یتفگ ریبکت  هچ  يارب  تسا ، رتگرزب  اد  يرآ خ_ دو : _ مر ما ف_ _ ما

امش رظن  هب  سپ  دومرف ، میا  هدیدن  ناتـسلخن  هقطنم  نیا  رد  زگره  ام  دنت : _ح_با گ_ف_ صا زا  یهورگ  مدید  ناتـسلخن  تفگ 
؟ تسیچ

تـشپ میربب و  هانپ  نآ  هب  هک  تسه  ییاج  ایآ  تسا  نیمه  يرآ  دومرف : تسا  نابـسا  شوگ  اه و  هزین  كون  ام  رظن  هب  دنت  گ_ف_
.میوش هجاوم  هاپس  نیااب  نآ ، هب 

.دیهاوخ یمامش  هک  تسا  يزیچ  نامه  میسرب  نآ  هب  رتدوز  رگا  تسام ، پچ  فرط  رد  مسحوذ »  » هوک يرآ  دنت : گ_ف_

هدـید _ي  بو هب خ_ هکنانچ  دـش  نایامن  زین  اه  بسا  ندرگ  هک  دیـشکن  یلوط  دـش ، لیامتم  پچ  تر ب_ه س_م_ت  ح_ض_
ترضح دیسر  مسح » وذ   » هب رتدوز  ما  _ ما ناوراک  دندش  لیامتم  نامه  هب  تفر  پچ  تمس  هب  ماما  دندید  یتقو  مه  اهنآ  دندش  یم 

اب هک  دوب  رهظ  کیدزن  یمیمت  دیزی  نب  رح  _ي  هد _ نا _ مر راوس ب_ه ف_ رازه  دیسر ، هار  زا  رکـشل  دش و  اپ  رب  اهرداچ  ات  دومرف 
.دندوب هتسبریشمش  هداهن و  رس  رب  همامع  همه  شباحصا  ماما و  دندش  هجاوم  ماما 

هاپس هب  نا  _ ناو زا ج_ یهورگ  دنهد  بآ  یمک  زین  ار  اهنآ  نابسا  دننک و  باریس  ار  رح  رکشل  ناناو ، ت_ا ج_ دو : _ مر ما ف_ _ ما
هعرج دنچ  بسا  ره  یتقو  دنتـشاذگ  یم  اه  بسا  ولج  دـندرک و  یم  رپ  بآ  زا  ار  گرزب  ياهفرظ  رگید  یهورگ  دـنداد و  یم  بآ 

.دنداد بآ  ار  ناراوس  اه و  بسا  همه  بیترت  نیا  هب  دنتشاذگ و  یم  يرگید  ولج  دنتشاد و  یم  رب  ار  بآ  دیشون  یم 

61 ص :

ص 7_236. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 84 - 1
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دید ار  مبسا  نم و  یگنشت  ماما  یتقو  مدیسر ، اجنآ  هب  هک  مدوب  يرفن  نیرخآ  رح  رکشل  رد  نم  دیوگ : یم  یبراحم » ناعط  نب  یلع  »
.ناباوخب ار  هیوار  دومرف :

: دومرف ترضح  مدیمهفن (1)  ار  ترـضح  روظنم  نم  اذل  دوب و  کشم  ینع  _ي ب_ه م_ قار نا ع_ _ بز رد  _ه  يوار ل_ف_ظ 
.مدناباوخ ار  رتش  نم  ناباوخب ، ار  رتش  هدازردارب !

!. شونب دومرف :

ترـض راکچ ك_ن_م ح_ دـیاب  مدـیمهفن  نم  نادرگرب ! ار  کشم  دومرف : تخیر  کـشم  زا  بآ  مشونب  مت  _ ساو ه_ر چ_ه خ_
 . مداد (2) بآ  مه  ار  مبسا  مدیشون و  بآ  نم  ات  دنادرگرب  ار  کشم  هبل  دوخ  تسد  اب  دمآ ، شیپ 

البرک يوس  هب  تکرح 

دوخ س_ع_ي یلو  دـهد ، لیوحت  هّللادـیبع  هب  هدرب  هفوک  هب  ظـفحلا  تحت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  _ ما دو  رو ب_ _ ما ح_ر م_
هناگادجدوخ باح  _ صا اب  یهاوخ  یم  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  یتقو  الثم  دنکن  یمارتحا  یب  ترـضح  هب  تبـس  در ن_ م_ي ك_

وا زا  ماما  هک  یماگنه  رگید  ياج  رد  مینک (3)  یم  تکرش  امش  زامن  رد  درک : ضرع  ینک ، یم  تکرش  ام  زامن  رد  ای  یناوخب  زامن 
، مدرب یم  ار  شردام  مان  امتح  تفگ  یم  ار  هلمج  نیا  يرگید  سک  رگا  تفگ : دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  دومرف : دـش و  تحاراـن 
نیمه ج_ه_ت هب  دوبن ، گنج  هب  رومام  رح  میتفگ  هک  ناـنچ  منکدای (4)  مناوت  یمن  مارتحا  یکین و  اب  زج  همطاف  وت  رداـم  زا  یلو 
ار وا  _ت  شاد هزا ن_ _ جا زین  دوـخ  تفر و  دـهاوخن  هفوـک  هب  وا  هارمه  داد و  دـهاوخن  تلذ  هب  نت  ماـما  هک  تفاـیرد  _ت_ي  قو

متخ هنیدم  هب  هن  دسرب  هفوک  هب  هن  هک  دور  یهار  هب  تساوخ  ترضح  زا  ددرگرب ، هنیدم  هب  تساوخ  ترـضح  هکنانچ  ات  دنک ، _ا  هر
.دنک فیلکت  بسک  دایز  نبا  زا  دناوتب  واات  دوش ،

62 ص :

.تسا شکبآ  رتش  ینعم  هب  زاجح  تغل  رد  هیوار  . 85 - 1
ص 230. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 46 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 302 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 86 - 2

ص 231. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 87 - 3
ص 304. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 232 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 88 - 4
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 . دیسر (1) یمالبرک  هب  لزنم  دنچ  اب  هک  دوب  یهار  نامه  نیا  درک و  تکرح  پچ  تمس  هب  تفریذپ و  ار  رح  ياضاق  ما ت_ _ ما

دیروشب ملاظ  ناطلس  رب 

.دندینش یم  زین  رح  باحصا  هک  دناوخ  يا  هبطخ  هضیب  لزنم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

:. دومرف

دنک و _ي ش_ مار اد  دهع خ_ درمـش ، یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  یملاظ  ناطلـس  سک  ره  دومرف : ادـخ  لوسر  مدرم ! يا 
اب _ي  لو هلماعم م_ي ك_ن_د ، هناملاظ  ادخ  ناگدنب  اب  دنک و  یم  راتفر  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  تنس  فلاخم 
هب هدرک و  اهر  ار  ادخ  تعاطا  نایدیزی  هفیاط  هک  دینادب  درک  دـهاوخ  روشحم  ملاظ  نآ  اب  ار  وا  دـنوادخ  دروشن ، وا  رب  لمع  ای  نابز 

هدرک بحاـصت  دوخ  عفن  هب  ار  یمومع  لاوـما  ار ت_ع_ط_ي_ل و  دودـح  راکـشآ ، ار  داـسف  دـنا  هداـهن  ندرگ  ناطیـش  تعاـطا 
 . منیرت (2) راوازس  اهنآ  رب  ندیروش  يارب  نم  دنا و  هدرک  مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارحدنا 

تسا یتخبشوخ  تداعس و  گرم 

:. دومرف دناوخ و  يا  هبطخ  دوخ  باحصا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هد و نادر ش_ يور گ_ اه  تلیـضف  اه و  یکین  هدش ، دـنیاشوخان  نوگرگد و  ایند  هدـش ، لزان  ام  رب  یتبیـصم  هچ  دـینیب  یم  دوخ 
، یگدنز هدنامن ، یقاب  بآ  فرظ  هدنام  هت  دننامه  یکدـنا  زج  ایند  یگدـنز  زا  تسا  هتـسبرب  تخر  ام  نایم  زا  رابکبـس  يرتش  نوچ 

يور لـطابزا  دـنک و  یمن  لـمع  قح  هب  یـسک  دـینیب  یم  _ا ن_ يآ هد  شزرا ش_ یب  خالگنـس  یهاـگارچ  نوـچ  نیگنن و  تخس 
طیحم نیا  رد  نم  هک  دـشاب  شراـگدرورپ  تراـیز  قاتـشم  دـنک ، لد  یگدـنز  نیا  زا  دـیاب  نمؤم  یطیارـش  نینچ  رد  تسین  نادرگ 

.مینیب یمن  یگدرزآ  لد  جنر و  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  یتخبشوخ و  تداعس و  ربخ  ار  گرم  نیگنن ،

63 ص :

ص 304. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 233 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 89 - 1
ص 48. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 304 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 90 - 2
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_ح_با صا فرط  زا  یگدـنیامن  هب  تساـخ  اـپ  هب  نیق  نب  ریهز  دیـسر ، اـجنیا  هـب  ما  _ ما نا  _ي ك_ه س_خ_ن_ ما ه_ن_گ_
زاب میدنام  یم  نآ  رد  هنادواج  ام  دوب و  یم  يدـبا  ایند  رگا  میدینـش ، ار  تنانخـس  (ص !) ادـخ لو  _ سر هداز  يا  در : ضر ك_ ع_

 . میداد (1) یم  حیجرت  نآ  رب  ار  وت  باکر  رد  گنج  مه 

گرم فتاه 

هاـگآ ییاــهن  دــصقم  زا  یــسک  رهاــظ  هـب  هـک  نآ  یب  دوـب  تـکرح  رد  ــالبرک  يوـس  هـب  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماــما  ناوراــک 
نابزرب ار  تاملک  نیا  راـب  دـنچ  دـمآ  دوخ  هب  یتقو  تفر  یکبـس  باوخ  هب  دوب  راوس  بسا  رب  هک  ناـنچ  مه  ترـض  _ حد _ ب_شا

«. نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  نوعجار و  هیلا  انا  هّلل و  انا  : » تخاس يراج 

.؟ يدومرف هچ  يارب  ار  تالمج  نیا  ناج  ردپ  دیسرپ : نیسح  نب  یلع  شرسپ 

هب گرمو  دـنور  یم  هورگ  نیا  تفگ  یم  هک  دـش  رهاظ  ملباـقم  رد  يراوس  دوبر ، رد  ارم  باوخ  هظ  چ_ن_د ل_ح_ دو : _ مر ف_
.دهد یم  ام  گرم  زا  ربخ  وا  مدیمهف  دیآ ، یم  اهنآ  يوس 

.میتسین قح  رب  ام  ایآ  درواین ، شیپ  تیارب  يدب  چیه  دنوادخ  ناج  ردپ  تفگ :

.میقح رب  ام  دندرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  ناگدنب  همه  هک  یسک  هب  مسق  ارچ  دومرف :

.تسین یکاب  گرم  زا  نیاربانب  درک : ضرع 

 . دنادرگ (2) وت  بیصن  ار  اهشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  مرسپ ! دومرف :

دیامن یم  هرهچ  متس 

دوب اجنیادرک  یم  تکرح  ماما  اب  نانچمه  زین  رح  البرک ،) یکیدزن  رد  يا  هیرق   ) دیسر اونین  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ما  _ ما ناورا  ك_
بآ و یب  هاگهانپ و  نودـب  ینابایبرد  ار  وا  ریگب و  تخـس  نیـسح  رب  دوب : هتـشون  وا  دیـسر  رح  تسد  هب  داـیز  نب  هّللادـیبع  هماـن  هک 

.نک فقوتم  فلع 

64 ص :

ص 305. ج 4 ، يربط ، خیرات  . 91 - 1
ص 308. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 51 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 92 - 2
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.دتسیا زاب  اجنآ  رد  درک  راداو  ار  وا  دش و  ماما  تکرح  عنام  دایز  نبا  روتسد  يارجا  رد  رح 

.مییایب هار  نیا  زا  ام  یتفگ  هک  يدوبن  وت  ایآ  دومرف : ماما 

.دنک تراظن  نم  راک  رب  هک  هداتسرف  یسوساج  هدرک و  رومام  يریگ  تخس  هب  ارم  هّللادیب  _ي ع_ لو يرآ ! _ 

.مینک لزنم  اهاتسور  نیا  زا  یکی  رد  ام  راذگب  _ 

.تسا نم  سوساج  درم  نیا  مناد  یمن  _ 

، دـش دـهاوخ  رت  تخـس  راـک  نـیا  زا  دـعب  هـّللا ! لوـسر  نباـی  در : ضر ك_ _د ع_ مآ _ي_ر ب_ن ق_ي_ن پ_ي_ش  هز _ 
يرکـشل نیا  زا  دعب  مدوخ  ناج  هب  دمآ ، دنهاوخ  سپ  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  اب  گنج  زا  رت  ناسآ  نانیا  اب  ندـیگنج  نو  _ن_ كا

.مینک تمواقم  شلباقم  رد  میناوت  یمن  ام  هک  دیآ  یم 

.منک یمن  زاغآ  ار  گنج  نم  دومرف :

هب دنتشاد  گنجدصق  رگا  اجنآ  رد  تسا ، تارف  لحاس  رد  البرک  مییآ ، دورف  البرک  رد  مینک و  تکرح  اجنیا  زا  سپ  گ_ف_ت :
هانپ وت  هب  الب  برک و  زا  ایادخ  راب  تفگو : دـش  يراج  ماما  نامـشچ  زا  کشا  البرک  مان  ندینـش  اب  میگنج  یم  ناشیا  اب  ادـخ  يرای 

 . مرب (1) یم 

البرک هب  دورو 

.دش البرک  دراو  يرجه  لاس 61  مرحم  مود  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

میرب یم  هانپ  وت  هبالب  و  هودـنا )  ) برک زا  اهلا  راب  درک : ضرع  دوشگ و  اـعد  هب  تسد  تسـالبرک ، اـجنیا  دـنتفگ  وا  هب  هک  یماـگنه 
:. دومرف هدرک  باحصا  هب  ور  هاگنآ 

65 ص :

ص 234. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  صص 9_308 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  صص 2_51 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 93 - 1
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دـشاب ناشیایند  قنور  بجوم  هک  ینامز  ات  دنراد ، نابز  يور  رب  هک  تسا  يزیچ  نید  دـن و  _ _ي_يا ند نا  _ گد مدر ب_ن_ م_
.دنکدنا رایسب  نارادنید  دسر  شیامزآ  هب  تبون  نوچ  دنراد ، یم  هگن  ار  نآ 

نو م_ا تسا ك_ه خ_ ییاج  تسام ، زادـناراب  تماقا و  لحم  اجنیا  دـینک  فقوت  اج  نیمه  تسـالب ، هودـنا و  لـحم  _ن_ج_ا  يا
 . دندرک (1) لزنم  رگید  فرط  رد  شباحصا  رح و  دندش و  هدایپ  همه  تسام  هاگلتق  اجنیا  دزیر ، یم 

دوش یم  زهجم  ناطیش  بزح 

یـسک هچ  دیـشیدنا  یم  دوـخ  اـب  داـیز  نبا  دیـسر  هفوـک  هب  ـالبر  رد ك_ مالـسلا ) هیلع   ) نـی ما ح_س_ _ ما _ت  ما _ قا خ_ب_ر 
دریذپب ار  هاپس  یهدنامرف  هک  درک  یم  رکف  یسک  هب  دایز  نبا  دوش  گنج  دراو  ربمایپ  رسپ  اب  دریذپب و  ار  گنن  نیا  دوش  یمرضا  ح_

یتسپ ره  هب  نآ  ظفح  ياربو  دوب  _ت_ه  فر ار گ_ ير  يرادنامرف  مکح  یگزات  هب  هک  یسک  نامه  دروآ  رطاخ  هب  ار  دعـس  رمع 
ملسم دوب  هدرک  شاف  ار  ملسم  رارسا  یتلاذر  هچ  هب  دع  ع_م_ر ب_ن س_ ملسم ، تداهش  زور  رد  دروآ  دای  هب  داد  یم  نت  یتلذ  و 

یـسولپاچ يور  زا  دهاوخب ، دایز  نبا  هک  نیا  نودـب  وا  یلو  درک ، تیـصودنچ  وا  هب  تایح  تاظحل  نیـسپاو  رد  درک و  دامتعا  وا  هب 
یلو دـنک ، یمن  تنایخ  نیما  تفگ : دز ، هنعط  وا  هب  زین  دایز  نبا  هک  دومن  یم  تشز  ناـنچ  لـمع  نیا  دوب  هتفگ  زاـب  وا  يارب  ار  همه 

 . دنرادنپ (2) یم  نیما  ار  ینئاخ  مدرم  یهاگ 

.درک راضحا  ار  وا  اروف  تسا ، هدرک  ادیپ  راک  نیا  يارب  ار  هرهم  نیرت  بسانم  هک  تفایرد  دایز  نبا 
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نیا یهاوخ  یمنرگا  درادن  یعنام  تفگ : تسناد  یم  ار  وا  فعـض  هطقن  هک  دایز  نبا  یلو  تساوخ ، رذـع  تسخن  دـع  _ن س_ با
نم هب  ار  _ش_ب  ما دـمآ ع_م_ر گ_ف_ت  دورف  بساـنم  ياـج  رد  هبرـض  هدـب  سپ  ار  يرادـنامرف  مکح  ینک ، لوبق  ار  راـک 

اب تفر و  دایز  نبا  رـصق  هب  دوخ  حبـص  ادرف  یلو  تشاد ، رذـحرب  راـک  نیا  زا  وا  درک  تروشم  سک  ره  اـب  منک  رکف  اـت  هدـب  تلهم 
 . دش (1) البرک  یهار  زابرس  رازه  راهچ 

بآ لکشم 

تسیب يرکشل  مرح  مشش م_ زور  رد  داتسرف  یم  ورین  وا  يارب  یپ  رد  یپ  دایز  نبا  دش و  البرک  دراو  ناهارمه  اب  ع_م_ر س_ع_د 
هیلع نیـسح  ماما  دـنراذگن  دوب  هدادروتـسد  درک ك_ه  تفایرد  يا  همان  هّللادـیبع  زا  متفه  زور  تشاد  نامرف  تحت  هرفن  رازه  ود  و 

رب یهاپس  یهدنامرف  هب  ار  يدیبز  جاجح  نب  ورم  ما ع_ یصخش ب_ه ن_ دعـس  نبا  دننک  هدافتـسا  تارف  بآ  زا  شنارای  مالـسلا و 
.دش بایمک  ماما  هاگ  همیخ  رد  بآ  زور  نآ  زا  درامگ و  تارف  هعیرش 

بآ گنج 

راو یهدنامرف س_ي س_ هب  ار  سابع  شردارب  هدش ، بایمک  اه  همیخ  رد  بآ  درک  هدهاشم  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) نی ماما ح_س_
؟ یتسیک دیسرپ  جاجح  ور ب_ن  درک ع_م_ یم  تکرح  ناگدایپ  شیپاشیپ  یلمج  عفان  نب  لاله  درک  بآ  هیهت  رومام  هدایپ  هد  و 

.داب تیاراوگ  شونب  : تفگ رمع  مشونب  يا  هدرک  مورحم  ار  ام  وت  هک  بآ  نیا  زا  ما  هدمآ  معفان ، نم  تفگ :

.دنا هنشت  شناهارمه  نیسح و  هک  یلاح  رد  مشونب  هنوگچ  وت ! رب  ياو  تفگ : لاله 
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.دسرب بآ  هب  وا  تسد  میراذگن  میرومام  ام  یلو  مناد  یم  تفگ :

یم ناراوس  تفرگرد  یتخـس  گنج  داد  هلباقم  روتـسد  شرکـشل  هب  زین  رمع  دنوش و  بآ  دراو  تفگ  شبا  _ح_ صا لال ب_ه  ه_
ماما نارای  _د و  ند _ي_ سر _ت  كال جاجح ب_ه ه_ نبورمع  نارای  زا  يا  هدع  دندرک  یم  بآ  ار  اهکشم  ناگدایپ  دندیگنج و 

 . دنداد (1) بقلاقس  ار  سابع  ترضح ، هک  دوب  اجنیا  دنتشگرب و  اه  همیخ  هب  بآ  زا  رپ  کشم  تسیب  اب 

هلمح

سابع بانج  شردارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تخات  ماما  يودرا  يوس  هب  شیوخ  هاپس  اب  دعـس  نب  رمع  مرحم ، زور ن_ه_م  ع_ص_ر 
.دوش ربخ  اب  اهنآ  فده  زا  ات  داتسرف  ار 

.مگنجب امش  اب  دیوشن  هّللادیبع  مکح  میلست  رگا  هدیسر  روتسد  دنتفگ :

هدینش مدرم  نآ  زا  ار  هچنآ  تشگرب و  دوخ  مناسرب و  مالـسلا ) هیلع   ) هّللادبعابا هب  ار  امـش  مایپ  ات  دین  ص_ب_ر ك_ دو : _ مر ف_
.تفگ زاب  ماما  ابدوب 

شزرمآ نامراگدرورپزا  مینک و  اـعد  میناوخب و  زاـمن  بشما  هک  دـشاب  ریگب  تلهم  ادرف  اـت  یتسناوت  رگا  درگرب و  دومرف : ترـضح 
.مراد یم  تسود  ار  رافغتسا  اعد و  نآرق و  زامن و  ردقچ  نم  هک  دناد  یم  دوخ  دنوادخ  میهاوخب 

.؟ ییوگ یم  هچ  تفگ : رمش  هب  ور  دعس  نبا  داتسیا  رکشل  لباقم  رد  ماما  مایپ  اب  سابع 

.یتسه وت  هدنامرف  مناد ، یمن  تفگ : رمش 

.مینک لوبق  دوب  هتسیاش  درک  یم  ییاضاقت  نینچ  ام  زا  رافک  رکشل  رگا  ادخ  هب  هّللا ! ناحبس  تفگ : يدیبز  جاجح  ور ب_ن  ع_م_

 . دنوش (2) یم  هدامآ  هزرابم  نادیم  رد  وت  زا  شیپ  حبص  ادرف  ادخ  هب  نک ! لوبق  ار  ناشیا  ياضاقت  تفگ : ثعشا  نبا  سی  ق_
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همان ناما 

راوتسا و ینامیااب  _ي  لو كدنا  یهورگ  تسا  شیپ  رد  یتخس  گنج  ادرف  هک  دنتسناد  یم  همه  نونکا  دوب  زور ن_ه_م  بور  غ_
زا گنج  تشونرـس  تشاد  رارق  ، دندرک رکف ن_م_ي  يوما  تموکح  ياه  هدعو  هب  زج  هک  هوبنا  يرکـشل  لباقم  رد  خـسار  یمزع 

راـنک هب  رمـش  هک  دوـب  یطیارـش  نی  _ن_ چرد _ي ن_ي_س_ت  هار تداهـش  زج  هک  دنتـسناد  یم  همه  دوـب ، نشور  نوـنکا  مـه 
؟ دنیاجک نم  ناگدازرهاو  خ_ دز : دایرف  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگودرا 

نامثع و هّللادبع ، سابع ، وا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ح_س_ي_ن ناردارب  نینمؤملاریما و  نادنزرف  دـناوخ  یم  ار  نینبلا  ما  نارـسپوا 
.دنیوگب نخس  وا  اب  دندوبن  رضاح  اهنآ  یلو  تساوخ ، یم  ار  رفعج 

.؟ یهاوخ یم  هچ  دندیسرپ : تسامش  ییاد  یلو  تسا  قساف  دنچ  ره  وا  دیهد ، خساپ  دومرف : ماما 

هب نیـسح  ناتردارب  اب  ار  دوخ  دیریذپب و  ار  هیواعم  نب  دیزی  تعاطا  دیناما  رد  ام  ش_ نا م_ن ! _ گدازر _ هاو يا خ_ گ_ف_ت :
.دیهدن نتشک 

ردارب زا  یهاوخ  یم  امزا  ادخ ! نمشد  يا  يا  هدروآ  هک  یناما  رب  وت و  رب  تنعل  رمـش ! يا  داب  هدیرب  تتـسد  ود  دومرف : ع )  ) ساب ع_
 . میهن (1) ندرگ  ناگدش  تنعل  تعاط  هب  میرادرب و  تسد  همطاف  دنزرف  نیسح  دوخ 

تسشن نیرخآ 

ناـشیا عـمج  رد  درک و  عـمج  ار  شباحـصا  مالـسلا ) هیلع   ) نی ما ح_س_ _ ما بر  _ك م_غ_ يدز ن_ مر ، _م م_ح_ هد ش_ب 
:. دومرف دناوخ و  يا  هبطخ 

هک میوگ  یم  ساپ  ار س_ وت  ایادخ  مرازگ  یم  ساپس  ار  وا  یتخس  شیاشگ و  رد  اه و  شیاتس  نیرتهب  هب  منک  یم  شیاتـس  ار  ادخ 
رد ار  ام  سپ  يدرک ، تیانع  ییاونـش  هب م_ا ق_بل و  يداد و  یهاگآ  نید  رد  یتخومآ و  نامنآرق  يدرک و  مارتحا  توبن  اب  ار  ام 

یمن شیوخ  هداوناخ  زا  رتراکوکین  يا  هداوناخ  دوخ و  نارای  زا  رتاـفوا  رتهب و ب_ یناراـی  نم  دـعب ، اـما  هد  رارق  نارازگرکـش  هرمز 
ار امـش  نیاربانب  دشک ، یم  زیتس  گنج و  هب  مدرم  نیا  اب  ام  راک  منک  یم  نامگ  نم  دـهد  ناتکین  شاداپ  نم  بناج  زا  ادـخ  مسانش ،
ار همه چ_ي_ز  یکیراـت  هدرپ  تسا و  بش  نوـنکا  دـیورب ، همه  مراد  یمرب  امـش  ندرگ  زا  شیوـخ  تـعیب  مـنک و  صخرم م_ي 

اهر دوخ  لاح  هب  موق  نیا  اب  ارم  دیوش و  هدـنکارپ  بش  یکیراترد  دـیریگب و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  مادـک  ره  تسا  هدـناشوپ 
.دنرادن يراک  یسک  اب  نم  اب  زج  نانیا  دینک ،

69 ص :
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ار راک  نیا  هچ  ياربدـنتفگ  هدـمآ  نخـس  هب  شناگدازرهاوخ  ناگدازردارب و  نارـسپ ، ناردارب ، دیـسر ، اجنیا  هب  ماـما  نانخـس  نوچ 
؟ مینکب

؟ مینامب هدنز  وت  زا  دعب  هک  نیا  يارب 

.درواین ار  زور  نآ  ادخ 

نیا هب  ینانخـس  وا  زا  يوریپ  هب  نارگید  دـعب  تفگ و  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما رـسپ  مالـسلا ) هیلع   ) ساـبع همه ، زا  لـبق 
.دنتفگ نومضم 

.مداد هزاجا  امش  هب  نم  دیورب ، امش  تسا ، یفاک  ملسم  لتق  امش  يارب  دومرف : درک و  ور  لیقع  نادنزرف  هب  ترضح  هاگ  _ نآ

زا عافد  رد  مینک و  اهردنتسه  ناگدازومع  نیرتهب  هک  ار  شیوخ  ناگدازومع  دوخ و  رالاس  گرزب و  ام  هّللا ! ناحبـس  دنتفگ : ناشیا 
هب مییوگب  هچ  ناشیا  هب  ام  تفگدنهاو و  هب م_ا چ_ه خ_ مدرم  تقو  نآ  دـیآ  یم  ناشیا  رـس  رب  هچ  مینادـن  مینک و  یهاتوک  ناشیا 
وت تشونرـس  رد  ات  میگنج  یم  ترانک  رد  مینک و  یم  تیادـف  ار  شیوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  هکلب  مینک ، یمن  يراک  نینچ  ادـخ 

.وت زا  دعب  ایند  یگدنز  داب  تشز  میشاب ، کیرش 

؟ می _ن_ _كا هر ار  وت  هدرک  تا  هرصاحم  هنوگ  نیا  نمشد  هک  یلاح  رد  تفگ : تساخرب و  هجسوع  نب  ملسم  ها  _گ_ نآ

هک ینامز  ات  منکـشب  ناشیاه  هن  رد س_ي_ ار  ما  هزین  ات  دیگنج  مهاوخ  نم  درواین  ار  زور  نآ  ادخ  میروایب ، يرذع  هچ  ادـخ  شیپ 
ادج وت  زا  مراب و  یم  ناشیوس  هب  گنس  مشاب  هتشادن  گنج  يارب  یحالس  رگا  دز و  مهاوخ  ریـشمش  دشاب  متـسد  رد  ریـشمش  هضبق 

.مریمب ات  موش  یمن 

رد ام  هک  دـنادبادخ  ات  مینک  یمن  تیاـهر  زگره  ادـخ  هب  هّللا ! لوسر  نباـی  تفگ : تساـخرب  یمتح  هّللادـبع  نب  دیعـس  ها  _گ_ نآ
موش و یم  هدنز  هرابود  موش و  یم  هتـش  راب ك_ داتفه  وت  هار  رد  منادـب  رگا  ادـخ  هب  میدرک  ظفح  ار  شربمایپ  تمرح  امـش ، دروم 
هک یتقو  مرادرب  وت  زا  تسد  هنوگچ  سپ  موش  یمناد  زا ت_و ج_ دنهد  یم  داب  هب  ار  مرتسکاخ  مزوس و  یم  شتآ  رد  هدـنز  هدـنز 

.يدبا تمارک  نآ  زا  دعب  تسا و  ندرم  راب  کی  مناد  یم 
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زاب موش و  هدنز  هرابودو  موش  هتـشک  راب  رازه  مراد  تسود  ادـخ  هب  هّللا  لوسر  نبای  تفگ : تساخرب و  نیقر  نب  ریهز  وا  زا  پ_س 
.دنک ظفح  ار  تتیب  لها  ناناوج  وت و  ناج  دنوادخ  موش و  هتشک 

نامناج میوش  یمن  ادج  وت  زا  ادخ  هب  دـنتفگ : دـند ، _ نار _ن ب_با س_خ_ن  يا رد  ماد  _ح_با ه_ر ك_ صا وا  زا  پ_س 
 . مینک (1) افو  دوخ  دهع  هب  میوش و  هتشک  ات  مینک  یم  عافد  وت  زا  هنیس  رس و  تسد و  اب  داب ، وت  يادف 

دشک یم  فص  قح  رکشل 

رفن لهچ  راوسرفن و  ود  یس و  زا  ترضح  يورین  درک  هدامآ  دربن  يارب  ار  شباحصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرحم ، مهد  زور  حبص 
ار یلصا  مچرپ  داد و  رارق  رکشل  پچ  حانجرد  ار  رهاظم  نب  بیبح  رکشل و  تسار  حانج  رد  ار  ریهز  ترضح  دش  یم  لیکشت  هدایپ 

.داد سابع  شردارب  هب 

ات دندز  شتآ  دنتخیر و  مزیه  يرادقم  دندوب  هدنک  اه  همیخ  تشپ  رد  هنابش  هک  یقدنخ  رد  دوب  هتفرگ  رارق  هاپس  رـس  تشپ  اه  همیخ 
.دنک هلمح  اه  همیخ  هب  رس  تشپ  زا  دناوتن  نمشد 

، تسشندوخ بکرم  رب  دمآ  نوریب  نوچ  درک و  تفاظن  دش و  یصوص  دراو خ_ي_م_ه م_خ_ دو  تر خ_ ها ح_ض_ _گ_ نآ
.دش زاغآ  گنج  تفرگ و  تسد  هب  ینآرق 

:. دوشگ اعد  هب  تسد  ترضح 

حالـس هاگ و  هیکتوت  دیآ  شیپ  میارب  هک  يا  هثداح  ره  رد  ینم و  دیما  يراتفرگ  ره  رد  هاگهانپ و  هودـنا  مغ و  ره  رد  وت  اهلارا ! ب_
تیاهر ناتـسود  اهنآ  ندید  اب  هک  ییاه  يراتفرگ  ددنب ، یم  ار  هراچ  ره  هار  دـنک و  یم  فیعـض  ار  لد  هک  ییاهمغ  رایـسب  هچ  ینم 
تیاکـش وت  هب  اهنآ  زا  مدروآ و  وت  هاگرد  هب  ار  اهنآو  مدرک  دیما  عطق  نارگید  زا  نم  دننک  یم  هشیپ  یماکداش  نانمـشد  دننک و  یم 

 . یتسه (2) تکرح  ره  دوصقم  نیرخآ  تمعن و  ره  بحاصوت  ایادخ  يداد  متاجن  يدرک و  فرط  رب  ار  اهنآ  وت  مدرک و 
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اروشاع حبص  رد  ماما  ینارنخس 

؟ متسیک نم  هک  _ي_د  ناد م_ي  مدر ! يا م_

؟ تسا لالح  امش  يارب  نم  تمرح  نتشک و ه_ت_ك  دینیبب  دینک ، شنزرس  ار  دوخ  دیدرگ ، زاب  دوخ  هب 

؟ تسامش حالص  هب  و 

ار شلوـسر  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  هک  یـسک  نیلوا  وا ، يو  _ي و پ_س_ر ع_م_ صو هداز  امـش و  ربماـیپ  هدازرتـخد  نـم  اـیآ 
؟ متسی _ت ن_ فر _ يذ ار پ_ وا  نید  درک و  قیدصت 

؟ تسین مردپ  يومع  ادهشلادیس  هزمح  ایآ 

؟ تسین نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ 

؟ دیتسه تشهب  ناناوجرورس  امش  : » دومرف مردارب  نم و  هب  مرکا  ربمایپ  هک  دیا  هدینشن  ایآ 

زا ار  نخـس ح_ق  نیا  رگا  ما  هتفگن  یغورد  زگره  دریگ ، یم  مشخ  نایوگغورد  رب  ادخ  ما  هتـسناد  هک  _ي  نا _ مز زا  مسق  ادخ  هب 
هّللادبع نبربا  زا ج_ تفگ  دنهاوخ  امش  هب  هک  دنتـسه  امـش  نا  رد م_ي_ _ي  نا روا ن_م_ي ك_ن_ي_د ك_س_ م_ن ب_

لوسر زا  ار  نخس  نیا  هک  دنیوگب  ام  هب ش_ ات  دیـسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  دعـس ، نب  لهـس  يردخ ، دیعـسوبا  يراصنا ،
.؟ دیرادرب تسد  نم  نوخ  نتخیر  زا  امش  هک  دوش  یمن  ثعاب  نیا  ایآ  دنا  هدینش  ادخ 

دنگوس ادخ  هب  تف : رهاظم گ_ نب  بیبح  دیوگ  یم  هچ  وا  منادب  رگا  مشاب  هدیتسرپ  دیدرت  کش و  اب  ار  ادخ  تف : ش_م_ر گ_
.دیوگ یم  هچ  وا  یناد  یمن  هدز و  رهم  تبلق  رب  ادخ  يا  هدیتسرپ  دیدرت  کش و  هنوگ  داتفه  اب  ار  ادخ  وت  نم  رظن  هب 

امش و نایم  رد  هن  نیمز  يور  مامت  رد  مسق  ادخ  هب  متسه  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  دیراد  دیدرت  ایآ  دومرف : ماما  ها  _گ_ نآ
.تسین ربمایپ  يارب  يا  هداز  رتخد  نم  زج  رگید  ياج  رد  هن 
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یسک هب  ایآ  دیهاوخبار ، نآ  هک  ما  هدرک  عیاض  امـش  زا  یلام  ایآ  دینک ، هبلاطم  هک  دیراد  نم  ندرگ  هب  ینوخ  ایآ  دییوگب  نم  ب_ه 
.؟ دینک صاصق  ار  نآ  هک  ما  هدز  یمخز 

.دنتفگن نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  رگید  اهنآ 

نم ياربامـش  اـیآ  ثراـح ! نب  دـیز  يا  ثعـشا ! نب  سیق  يا  رجبا ! راـجح  يا  یعبر ! نب  يا ش_ب_ث  دز : اد  تر ص_ ح_ض_
.میایب نم  هک  دیتشونن 

ثعشا نب  سیق  مدرگ  زاب  دیراذگب  سپ  دیهاوخ ، یمن  ارم  هک  نونکا  دیتشون ، امش  دوخ  يرآ  دومرف : میتشونن  ام  دن : گ_ف_ت_
.يوش یمن  تیومع  رسپ  میلست  ارچ  تفگ :

 . مهد (1) یمن  رارقامش  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناگدنب  نوچ  منک و  یمن  تعاطا  امش  زا  نالیلذ  دننام  ادخ  هب  هن ! دومرف :

دندو هاگآ ب_ یبوخ  هب  درک  یم  نایب  ترـضح  هچنآ  زا  تفگ  یم  نخـس  اـهنآ  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  _ي  نا ك_س_
لاح نیاا  _د ب_ نراد رب ن_م_ي  تسد  دنزیرن  ار  وا  نوخ  ات  درادن و  اهنآ  رد  يریثات  چـیه  نانخـس  نیا  هک  تسناد  یم  زین  ماماو 

تیعقوم و اهراب  تفگ و  نخس  مدرم  نآ  اب  دوخ  فیرش  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  تجح ، مامتا  روظنم  هب  تماما و  هفیظو  ياضتقا  هب 
.دش روآ  دای  اهنآ  هب  ار  دوخ  تلزنم 

رح بانج  هبوت 

:. تفگ درک و  وا  هب  ور  دنک  یم  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  رکشل  دعس  رمع  هک  دید  رح  اروشاع  حبص 

.؟ دیگنج یهاوخ  درم  نیا  اب  وت  یتسار 

.دشاب شا  هجیتن  نیرت  مک  اه  تسد  ندیرپ  اهرس و  نداتفا  هک  یگنج  ادخ ، هب  يرآ  تفگ :
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.دیریذپ یمن  ار  وا  داهنشیپ  ارچ  _ 

.تفریذپن دایز ) نبا   ) وت ریما  یلو  متفریذپ ، یم  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا  _ 

مادنا مامت  شزرل  لاح  نامه  رد  درک و  کیدزن  ماما  يودرا  هب  ار  دوخ  هتـسهآ  هتـسهآ  اد ش_د و  زا ع_م_ر س_ع_د ج_ ح_ر 
.دوب هتفرگ  ارف  ار  وا 

نیرت عاجـش  دندیـسرپ  یم  نم  زا  رگا  مدوب  هدیدن  هنوگ  نیا  ار  وت  زگره  ادخ  هب  مریحتم  وت  راک  زا  نم  تفگ : وا  هب  سوا  نب  رجاهم 
.مدرب یم  مان  ار  وت  دیدرت  یب  تسیک ، هفوک  مدرم 

مهد یمن  حـیجرت  تشهبرب  ار  يزیچ  دـننزب  مشتآ  موش و  هعطق  هعطق  رگا  ادـخ  هب  یلو  منیب ، یم  منهج  تشهب و  نیب  ار  دوخ  تفگ :
.دناسر ماما  يودرا  هب  ار  دوخ  تخات و  بسا  هاگنآ 

فقوتم اجنیا  رد  ارو  ات ت_ مدمآ  تیاپ  هب  اپ  يدرگرب و  وت  متـشاذگن  هک  منامه  نم  درک : ضرع  دیـسر ، ماما  تمدـخ  هک  یماگنه 
یم وت  اب  اهنیا  متـسناد  یم  رگا  ادـخ  هب  دـنوش و  گنج  دراو  وت  اب  دـننک و  در  ار  وت  داهنـشیپ  اهنیا  مدرک  یمن  ناـمگ  ادـخ  هب  مدرک 

، مهد ناج  وت  لباقم  رد  منک و  تیرای  شیوخ  ناج  اب  منک و  _ه  بو ات ت_ ما  هدـمآ  نونکا  مدرک  یمن  يراک  نینچ  زگره  دـنگنج 
.؟ تسا هتفریذپ  نم  زا  هبوت  نیا  امش  رظن  هب 

 . دیشخب (1) دهاوخ  ار  وت  دریذپ و  یم  ار  وت  هبوت  ادخ  يرآ  دومرف :

گنج زاغآ 

يودرا يو  هب س_ داـهن و  ناـمک  هلچ  رد  يریت  دوب ، هدـش  خـسم  يرادـنامرف  هب  دوـلآ  صرح  قاـیتشا  رد  _ن س_ع_د ك_ه  با
باترپ نم  دوخار  ریت  نیلوا  هک  دیـشاب  دهاش  تفگ : دوخ  رکـشل  هب  ور  یمرـش  چیه  نودب  تفر و  هناشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  _ ما

 . مدرک (2)
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ریضخ نب  ریرب  ارقلا ، دیس  تداهش 

ماما يودرا  زا  ریـضخ  نب  ریرب  دـمآ  نادـیم  هب  دعـس  نبا  رکـشل  زا  لـفعم  نب  دـیزی  ماـن  هب  یـص  زا ش_د ش_خ_ _ غآ ج_ن_گ 
.تفرگ رارق  شلباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

.؟ درک يا  هلماعم  هچ  وت  اب  ادخ  ینک  یم  رکف  ریرب ! يا  تفگ : دیزی 

.درک التبم  رش  هب  ار  وت  یلو  دوب ، یکین  درک  هچ  ره  نم  اب  دومرف :

.ییوگ یم  غورد  هدش و  هارمگ  منیب  یم  نونکا  یلو  يدوبن ، وگغورد  نیا  زا  شیپ  وت  تفگ :

یم مه  اب  دـعب  ، دـنک كاله  تسین  قح  رب  هک  ار  سکنآ  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  تسخن  تفگ  درک  هلهاـبم  داهنـشیپ  وا  هب  _ر  ير ب_
سپ دمآ  رد  ياپ  زا  لفعم  _د ب_ن  يز دـندیگنج و ي_ مه  اب  هلهابم  زا  سپ  تفریذـپ  دـیزی  تسیک  هارمگ  دوش  مولعم  ات  میگنج 
لها زا  یضر  تسشن  شا  هنیس  رب  دز و  نیمز  ربار  وا  ریرب  تخیوآ  رد  وا  اب  درک و  هلمح  ریرب  هب  ذقنم » یـضر   » مان هب  یـصخش  وا  زا 

دجـسم رد  هک  تسا  نآرق  يراق  ریـضخ  نب  ریرب  نیا  تفگ : ریهز  نب  فینع  تفاتـش  شیرای  هب  رباج  نب  بعک  تساوخ  يرای  هفوک 
اب دـعب  دز و  وا  رب  يا  هزین  تسخن  درک  هلمح  رـس  تشپ  زا  نخـس  نیا  هب  هجوـت  نودـب  بعک  یلو  داد ، نآر م_ي  سرد ق_ هفوـک 

 . دیسر (1) تداهش  ضیف  هب  يراق  ریرب  هک  دوب  نینچ  نیا  تشک و  ار  وا  ریشمش 

هجسوع نب  ملسم  تداهش 
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دروآ هلمح  ماـما  يودرا  هب  تارف  تمـس  زا  هفوـک  رکـشل  دندیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارا  زا ي_ _ي  هور گ_
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  يافو  اب  رای  هجـسوع  نب  ملـسم  دندیـشک ، تسد  گنج  زا  رکـشل  ود  هک  یماگنه  تفرگرد  یتخـس  گنج 

، دنک تمحر  تیادخ  دومرف : دیسر و  شرـس  يالاب  رهاظم  نب  بیبح  اب  ترـضح  هک  تشاد  یقمر  زونه  دوب  هداتفا  نیمز  رب  حورجم 
.میراد یمن  رب  تسد  شیوخ  دهع  زا  یلو  میراظتنارد ، نانچمه  ام  يدرک و  افو  شیوخ  دهع  هب  وت  ملسم ! يا 

نم هب  يراد  یتیصو  ره  متشاد  تسود  تسا  نارگ  تخس  نم  رب  وت  تداهش  ملـسم ! يا  تفگ : _ر  ها ح_ب_ي_ب ب_ن م_ظ_
لمع يارب  یتصرف  مدـنویپ و  یموت  هب  يدوز  هب  مه  نم  هک  مناد  یم  یلو  مهد ، ماجنا  تیدـنواشیوخ  يرادـنید و  تمرح  هب  ات  ینک 

.دنام یمن  وت  تیصو  هب 

يا هدـنز  ات  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  اـهنت  تفگ : درک  یم  هراـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  _ي ك_ه  لا رد ح_ م_س_ل_م 
 . يرادن (1) رب  درم  نیا  يرای  زا  تسد 

رهظ زامن 

موـش تیادــف  درک : ضرع  دــمآ  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  تمدــخ  يدــئاص  هماـمث  _و  با _ي_د ش_د  سر هار  زا  ظ_ه_ر 
_ت سود _ي  لو دیسر ، دهاوخن  امش  هب  ناشتسد  ما  هدنز  نم  ات  دوش و  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  نمـشد  هّللاد ! _ب_ _عا باا ي_

تر _م ح_ض_ هدروآ ب_شا اـج  هبامـش  تماـما  هب  مـه  ار  زاـمن  نـیا  هـک  موـش  لـئان  مراـگدرورپ  تراـیز  هـب  یلا  رد ح_ مراد 
تقو لوا  يرآ  دـهد ، رارق  نارازگزامن  زا  ارت  ادـخ  يدرک ، يروآدای  ار  زامن  دومرف : تخادـنا و  نا  _م_ سآ _ي ب_ه  ها ن_گ_

.تسا زامن 
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یمن لوبق  امشزامن  دز : دایرف  میمت  نب  نیـصح  میناوخب  زامن  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  دیهاوخب  رکـشل  زا  دومر : ها ف_ _گ_ نآ
.دوش

.؟ دوش یمن  لوبق  ربمایپ  نادناخ  زامن  یلو  تسا ، لوبق  وت  زامن  ینک  یم  رکف  دومرف : رهاظم  نب  بیبح 

.دنداد شتاجن  هفوک  لها  یلو  دنکفا ، نیمز  رب  ار  وا  بیبح  دنتخیوآ  رد  مه  اب  درک  هلمح  وا  هب  نیصح 

لباـق باحـصا م_ زا  یمین  دراذـگب  زاـمن  ترـضح  نآ  اـت  دنداتــسیا  ماـما  يوـلج  رد  هّللادـب  _ي_ر و س_ع_ي_د ب_ن ع_ هز
 . دروآ (1) اج  هب  فوخ  زامن  دوخ  باحصا  اب  ترضح  دندرک و  ادتقا  وا  هب  زامن  رد  رگید  یمین  دندیشک و  فص  ترضح 

بذوش سباع و 

بذوــش  » هـب ور  بیبــش  یبا  نـبا  سباــع  دــندوب  هدــنام  یقاــب  مالــسلا  هــیلع  نیــسح  ما  _ ما نارا  زا ي_ داد ك_م_ي  ت_ع_
.؟ ینک هچ  یهاوخ  یم  تفگ : « يرکاش

.منک یم  عافد  ادخ  لوسر  هداز  زا  وت  رانک  رد  منکب ، دیاب  هچ  تفگ : بذوش 

وت زا  زورما  رگا  منک  لـمحت  ادـخ  هار  رد  ار  وت  تداهـش  اـت  ورب  نادـیم  هب  نم  زا  شیپ  نوـنکا  دور  یم  راـظتنا  نیمه  وـت  زا  دوـمرف :
.تسا لمع  تصرف  نیرخآ  زورما  هک  مداتسرف  یم  نادیم  هب  دوخ  زا  شیپ  ار  وا  متشاد  ار  یسک  رتزیزع 

.دش دیهش  ات  دیگنج  تفر و  شیپ  بذوش 

رتزیزع ناجزا  رگا  مرادن ، ار  یـسک  رتزیزع  وت  زا  نیمز  يور  رب  زورما  هّللادبع ! ابا  ای  درک : ضرع  دمآ و  شیپ  سبا  ها ع_ _گ_ نآ
.مدوب تردپ  وت و  وریپ  نم  هک  شاب  دهاش  ادخ  دزن  مدرک  یم  راثن  وت  هار  رد  متشاد 

77 ص :

ص 71. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 17 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 107 - 1
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، دـنک هلباقم  اب م_ن  هک  تسه  يدرم  ایآ  دز : دایرف  داتـسیا و  نادـیم  نایم  رد  تفر  نادـیم  هب  دیـشکرب و  ریـش  ها ش_م_ _گ_ نآ
هب نداهن  مدـق  يارای  ار  یـسک  تهج  نیمه  هب  دنـسانش ، یم  ار  وا  ناشخرد  هرهچ  هفوک  لها  همه  هک  تسا  عاجـش  يروالد  سباـع 

.تسین وا  نادیم 

دو هال خ_ ،ك_ دروآ رب  نت  زا  هرز  سباع  دندیراب ، گنـس  وا  رب  فرط  ره  زا  نامدرمان  دینک  شنارابگنـس  تفگ  _ن س_ع_د  با
درگربرکشل تبقاع  دنتخیرگ  یم  شغیت  لباقم  زا  هورگ  هورگ  نایهاپس  دز  هاپس  _ك_ن_د و ب_ه ق_بل  فا _ي_ن  مز ب_ر 

 . دندیشک (1) شغیت  هب  هنادرمناوجان  دز و  هقلح  وا 

البرک رد  بلاط  یبا  لآ  يادهش 

ترـــضح هارمه  تــسا ، هتـــشون  نیبلاـــطلا » لـــتاقم   » باـــتک رد  یناـــه  _ف_ صا جر  _ف_ لاو _ با يرو ك_ه  ب_ه ط_
:. زا دنترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  البرک  رد  ص )  ) بلاط یبا  لآ  زا  رفن  تسیب  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس

(:. ص  ) بلاطیبا نبا  یلع  نینمؤملاریما  نادنزرف 

،. نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نبا  سابع  لضفلاوبا   _ 1

(،. هلاس  21  ) نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نامثع   _ 2

(،. هلاس  25  ) نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  هّللادبع   _ 3

(،. هلاس  19  ) نینبلا ما  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  رفعج   _ 4

،. بلاطیبا نب  یلع  نب  دمحم   _ 5

،. بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا   _ 6

:. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

 . (2) یفقث ؛ هرم  یبا  تنب  یلیل  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع   _ 7

78 ص :

.22 ص 3 _  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  338 و  ص 9 _  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 108 - 1
.تسا هدوب  هلاس  تداهش 18  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  یمزراوخ  لقن  هب  انب  . 109 - 2
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 . (1) بلاطیبا ؛ نب  نیسح  نب  رکبوبا   _ 8

.سیقلا ؤرما  تنب  بابر  دنزرف  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  نب  هّللادبع   _ 9

:. مالسلا هیلع  نسح  ماما  نادنزرف 

،. بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق   _ 10

.بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللادبع   _ 11

:. رفعج نب  هّللادبع  نادنزرف 

،. بنیز ترضح  دنزرف  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع   _ 12

،. اصوخ دنزرف  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دمحم   _ 13

.بلاطیبا نب  رفعج  نب  هّللادبع  نب  هّللادیبع   _ 14

:. بلاطیبا نب  لیقع  نادنزرف 

،. بلاطیبا نب  لیقع  نب  نمحرلادبع   _ 15

،. رقشلا تنب  نینبلا  ما  دنزرف  بلاطیبا  نب  لیقع  نب  رفعج   _ 16

.بلاطیبا نب  لیقع  نب  هّللادبع   _ 17

:. بلاطیبا نب  لیقع  ياه  هون 

،. لیقع نب  ملسم  نب  دمحم   _ 18

،. نینمؤملاریما رتخد  هطیقر  دنزرف  لیقع ، نب  ملسم  نب  هّللادبع   _ 19

 . .لیقع (2) نب  دیعس  یبا  نب  دمحم   _ 20

لوسر لآ  تبون 

ناد _ نا دنراذگن خ_ تسا  هدـنز  اهنآ  زا  یکی  یتح  هک  ینامز  ات  دـندوب  هتـسب  دـه  ع_ (ع ) اد _ش_ه_ لا _ح_با س_ي_د  صا
نب دیوس  ینعی  باحصا  زا  رفن  نیرخآ  دندنام  راوتـسا  دهع  نیا  رب  دنور و  نادیم  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) اد لو خ_ _ سر

.دیسر تداهش  هب  زین  عاطملا  یبا 
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رد گرزب ، نآ  دـجنگب  روصت  رد  هک  دوب  نآ  زا  رت  نیگنـس  دوب ، هدـش  دراو  ماـما  كراـبم  بلق  رب  نوـنک  اـت  هچنآ  ب_ي ش_ك 
تاظحل هدش و  رضاح  اهنآ  يالاب س_ر ه_م_ه  دوب ، هدید  مشچ  هب  ار  دوخ  نارای  نیرتهب  زا  رفن  هاجنپ  تداهش  زورمین  کی  دودح 

جنر نینچ  راب  تسناوت  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نی ماـما ح_س_ حور  یگرزب  هب  یحور  اـهنت  يرآ  دوب  هدرک  لـمحت  ار  ییادـج  تخس 
.دراذگن بقع  هب  یماگ  یتح  دتسیاب و  نانمشدربارب  رد  راوتسا  تماق و  تسار  نانچمه  دشک و  شود  رب  ار  ینارگ 

79 ص :

(. ص 92 ج 4 ، لماک ،  ) تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنزرف  رکبوبا  نیا  ریثا : نبا  لقن  هب  انب  . 110 - 1
.91 ص 3 _  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  84 و  ص 98 _  نیبلاطلا ، لتاقم  . 111 - 2

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


ربکا یلع  تداهش 

شاب دـهاش  _و  _ه_تا لا راب  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  تشادرب ، اـعد  هب  تسد  ماـما  درک  تکرح  نادـیم  يوس  هب  نسح  نب  یلع 
تربمایپ رادید  قاتشم  هاگره  ام  تسادخ ، لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تریس  تروص و  رظن  زا  هک  دور  یم  موق  نیا  يوس  هب  یناوج 

.میتسیرگن یم  وا  هرهچ  هب  میدش  یم 

یم رب  هلمح  راـب  رهزا  سپ  درک و  یم  هلمح  یپاـیپ  تشاد  او  هجـض  هب  ار  هفوک  رکـشل  هک  دـیگنج  ناـنچ  دـمآ  نادـیم  هب  ربکا  یلع 
بآ يا  هـعرج  هـب  اـیآ  _ت ، سا هدروآ  رد  ياـپ  زا  ارم  شطع  هدرک و  ما  هتـسخ  حالـس  ینیگنــس  ناـج  ردـپ  تـفگ  یم  تـشگ و 

؟ يراد یسرتسد 

یم هلمح  هراـبود  وا  يوش و  یم  باریـس  ادـخ  لو  _ سر _ت  سدزا يدوز  ب_ه  نک ، ربص  نم  زیزع  دومرف : یم  باوج  رد  ماـما  و 
.دندرک شا  هعطق  هعطق  ریشمش  اب  تفرگ و  ار  وا  رود  نمشد  دندز ، شرس  رب  يا  هبرض  تیاهن  رد  ات  درک 

یم تمالـس  تسادخ ك_ه  لوسر  مدج  نیا  ظفاحادـخ ، ناج  ردـپ  دز : دایرف  دـید  تداهـش  لاح  رد  ار  دو  نو خ_ ع_ل_ي چ_
هاگنآ درک  هراظنار  شا  هرا  هراپ پ_ ندـب  دـمآ ، یلع  رـس  يالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باتـشب  ام  يوس  هب  دـیوگ  یم  دـناسر و 

رس رب  كاخ  وت  زا  دعب  هآ ! دنروسج  ادخ  لوسر  تمرح  نتـسکش  رد  ردقچ  نانیا  مرـسپ ، تشک ، ارت  هک  یموق  رب  ادخ  تنعل  دومرف :
نیا زا  تشادن  ار  شناوج  ندیشک  لغب  رد  بات  اما  ، دور یم  همیخ  دوخ ب_ه  ابلاغ  ار  نادیهـش  هزانج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایند 

 . دیرب (1) همیخ  هب  دیرادرب و  ار  ناتردارب  رکیپ  دومرف : دناوخارف و  ار  یمشاه  ناناوج  ور 

80 ص :

ص 74. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  30 و  ص 1 _  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 116 و  نیبلاطلا ، لتاقم  . 112 - 1
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نسح نب  مساق  تداهش 

هدیسر ترضح  روضح  هب  تسا  هدیسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  یناوجون  ص ،)  ) یبت ما ح_س_ن م_ج_ _ ما _م پ_س_ر  سا ق_
ار دوخ  يو  _يا ع_م_ پو _ت  سد دنک و  یم  رارـصا  مساق  دراد  یم  زاب  ار  وا  ترـضح  یلو  دـهاوخ ، یم  دربن  هزاجا  ناشیا  زا  و 

نیمز رب  بات  یب  هک  دنیرگ  یم  نانچود  ره  دشک و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  تکرح  زا  لبق  یلو  دـهد ، یم  هزاجا  وا  هب  ماما  دـسوب  یم 
.دنتفا یم 

یم هاـم  هراـپ  نوـچ  شتروـص  هک  دـمآ  نادـیم  هب  یناوـج  دـیوگ : یم  ـالبرک  هع  _ قاو خرو  ح_م_ي_د ب_ن م_س_ل_م م_
هک منک  یمن  شومارف  ودوب  هدیرب  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  اپ  رد  نیلعن  یتفج  نت و  رب  ینهاریپ  تسد ، رد  يریـشمش  دیـشخرد ،

.دوب هراپ  شپچ  ياپ  شفک  دنب 

؟ هچ يارب  هّللا  ناحبس  متفگ  منک  هلمح  وا  هب  مهاوخ  یم  تفگ : يدزا  دعس  نب  رم و  ع_

.تسا سب  وا  يارب  دنا  هتفرگ  ار  وا  رود  هک  یهورگ  نیا  منک ، یمن  دنلب  شیوس  هب  تسد  دنزب  ارم  ناوج  نیا  رگا  ادخ  هب 

هب مساق  تخاون  شقرف  رب  ریشمش  اب  ات  تشادن  رب  وا  زا  تسد  تخات و  وا  رب  درک و  مهاوخ  اد ح_م_ل_ه  ب_ه خ_ گ_ف_ت :
!. ناج ومع  دز : دایرف  داتفا و  نیمز  هب  تروص 

درک هـلمح  نیگمــشخ  ریــش  نوــچ  دــناسر و  نادــیم  هـب  ار  دوــخ  يراکــش  زاــب  دــننام  مالــسلا ه_ هـیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
دیـشک يداـیرف  ورمع  دـش  ادـج  جـنرآ  زا  شتـسد  درک و  رپـس  ار  دوـخ  تسد  وا  دیـشک ، دعـس  نـبورمع  يوـس  هـبری  ش_م_ش_
نیسح تسشن  ورفرابغ  یتقو  دندرک  هل  دوخ  نابسا  ياپ  ریز  ار  وا  یلو  دندمآ  وا  تاجن  يارب  هفوک  رکـشل  درک  اهر  ار  وا  ترـضحو 

.دشک یم  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  مساق  هداتسیا و  مساق  رس  يالاب  هک  مدید  ار 

81 ص :
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_ي لود _ هد تباوج  اـی  دـهدن ، تباوج  یلو  یناوخب ، ار  وا  وـت  هک  تسا  نارگ  تیوـمع  رب  ادـخ  ب_ه  دو : _ مر تر ف_ ح_ض_
دروآ ادهش  همیخ  هب  ار  وا  دیشک و  شوغآ  رد  ار  مساق  كاپ  رکیپ  هاگنآ  تشک  ارت  هک  یموق  داب  رود  دشخبن  يدوس  تلا  ب_ه ح_

 . (1)

لضفلاوبا ترضح 

( مالـسلا هیلع   ) سابع لضفلاوبا  هرهچ  البرک ، هعقاو  رد  هرهچ  نیرت  ناـشخرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا ح_س_ي_ن ب_ن  پ_س 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردارب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  مالسلا ) هیلع   ) سابع ترضح  تسا 

نیا رد  _ت  شاد عمج  شیوخ  رد  ار  یناسنا  تالامک  لئاضف و  ماـمت  دوب و  هلاـس  تداهـش 34  ماگ  تر ب_ه ه_ن_ نآ ح_ض_
یم هدنـسب  تسا  هداد   ? خر البرک  هعقاو  رد  هک  ترـضح  نآ  زا  تلیـضف  دـنچ  رکذ  هب  وا  يالاو  تیـصخش  تشادـگرزب  ساپ  هب  اج 

.مینک

همان ناما 

ما _ ما اـب  گـنج  هب  یعطق  میمـصت  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  کـیرحت  هب  دا  _ يز هـّللاد ب_ن  _ي ك_ه ع_ب_ي_ ما ه_ن_گ_
نب _م_ح_ل  لا یبا  نب  هّللادـبع  دـناسرب ، البرک  هب  ات  داد  رمـش  تسد  هب  ار  گنج  مکح  تفر و  مالـسلا گ_ هیلع  ح_س_ي_ن 
همان ناما  نینبلا  ما  نارسپ  يارب  تساو  دایز خ_ نبا  زا  وا  دوب  رـضاح  سلجم  رد  لضفلاوبا ،) ردام   ) نینبلا ما  ياه  هدازردارب  زا  مازح 

دـمآ و البرک  هب  وا  داتـسرف  البرک  هب  شمالغ  طسوت  ار  همان  نا  _ ما هّللادـبع  تشون  یناما  وا  هتـساوخ  هب  زین  داـیز  نبا  دـسیونب و  يا 
مالس ار  ام  ییاد  دنتفگ : دنریگب  وا  زاار  همان  هک  نیا  نودب  ناراو  _ گرز نآ ب_ دیـسر  شناردارب  و  مالـسلا ) هیلع   ) سابع تمدخ 

 . تسا (2) رتهب  هیمس  هداز  ناما  زا  ادخ  ناما  میرادن ، امش  ناما  هب  يزاین  ام  وگب  ناسرب و 

82 ص :

ج 4، يربط ، خیرات  ص 75 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 93 و  نیبلاطلا ، لتاقم  27 و  ص 8 _  ج 2 ، یمزراوخ ، لت  م_ق_ . 113 - 1
.341 ص 2 _ 

ص 56. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 314  ج 4 ، يربط ، خیرات  . 114 - 2
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.دنهد یم  حیجرت  نامدرمان  رانک  رد  یگدنز  رب  ار  يدرمناوج  تزع و  هیاس  رد  گرم  هک  دندرک  تباث  هلی  _ سو _ن  يد و ب_

ددجم ناما 

رد تهج  هب ه_م_ي_ن  تسا ، یبالک  زین  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسا و  بالک  هفیاط  زا  لضفلاوبا ، رداـم  نینب  _ لا ما  ج_ن_با 
کیدزن مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ها  _ گودرا هب  ار  دوخ  رمـش  مرحم ، مهن  زور  دیآ  یم  رامـش  هب  لضفلاوبا  ییاد  زین  وا  برع  فرع 

؟ دنیاجک نم  ناگدازرهاوخ  دز : دایرف  هدرک 

ماما یلو  دنتـسناد ، یمن  خساپ  روخ  رد  ار  ادن  نیا  بحاص  اهنآ  دندرک  يراددوخ  وا  هب  نداد  خساپ  زا  تسخ  نینبلا ن_ ما  نادـنزرف 
.تسامش ياه  ییاد  زا  یکی  تسا ، قساف  دنچ  ره  وا  دیهدب ، ار  شباوج  : دومرف مالسلا  هیلع  نیسح 

؟ یهاوخ یم  هچ  داد : خساپ  مالسلا ) هیلع   ) ساب ع_

.دیهدن نتشک  هب  نیسح  ناتردارب  اب  ار  دوخ  دیریذپبار و  دیزی  تعاط  دیناما ! رد  امش  نم ! ناگدازرهاوخ  يا  تفگ :

هللا یّلـص   ) ادخ لوسر  هداز  هک  یلاح  رد  یهد ، یم  ناما  ار  ام  وت  دنک ، تنعل  ار  تناما  ارت و  ادخ  دنتفگ  شباوج  رد  ناراوگرزب  نآ 
 . تسین (1) ناما  رد  مّلس ) هلآ و  هیلع و 

ملع

تسا یقاب  رکشل  نایک  تسا  زازتها  رد  يرکـشل  مچرپ  هک  ینامز  ات  تسا و  رکـشل  نایک  اقب  هناشن  ملع  میدق ، رد ج_ن_گ ه_يا 
تـسد هب  مچرپ  هشیمه  ته  هب ه_م_ي_ن ج_ دوش  یم  بوسحم  هدروـخ  تسکـش  رکـشل  دوـش ، نوگنرـس  مچرپ  هک  یماـگنه  و 
لوسر تاوزغ  رثکا  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  هداد  دنراد  خسار  يا  هدـیقع  گنج  فدـه  انبم و  هب  تبـسن  هک  دارفا  نیرت  عاجش 

 . دوب (2) نینمؤملاریما  تسدرد  مالسا  مچرپ  ربیخ ، نینح و  دحا ، ردب ، نوچ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ

83 ص :

ص 56. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 224 و  صاوخلا ، هرکذت  . 115 - 1
.مهن باب  زا  لوا  لصف  ص 120 ، هقرحملا ، قعاوصلا  . 116 - 2
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هنحـــص رد  شراوــگرزب  باحـــصا  مالـــسلا و  هــیلع  نیـــسح  ماـــما  ناردارب  زا  يدادـــعت  هــک  _ي  لا رد ح_ ارو  _ زور ع_شا
هیلع  ) ساـبع تسد  هب  ار  شرکـشل  مچرپ  ماـما  دـنتفر ، یم  رامـش  هب  ناعاجـش  هرمز  زا  دوخ  مادـک  ره  دنتـشاد و  روضحدر  ن_ب_

 . دوب (1) ماقم  نیا  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  تهج  ره  زا  وا  هک  ارچ  داد ، مالسلا )

يراکادف نامیپ 

رد تساوخ ك_ه  اـهنآ  زا  تشادرب و  ار  دوخ  تعیب  باحـصا  تیب و  لـها  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  _ ما ارو ، _ رد ش_ب ع_شا
: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باوج  رد  وا  دوب  سابع  درک  يرادافو  راهظا  هک  یـسک  نیتسخن  دنوش  هدنکارپ  بش  یک  _ يرا ت_

؟ مینک نینچ  ارچ 

؟ مینامب هدنز  وت  زا  دعب  هک  نیا  يارب 

 . دندرک (2) يرادافو  راهظا  ینایب  هب  مادک  ره  باحصا  هک  دوبوا  زا  سپ  درواین و  ار  زور  نآ  ادخ 

اقس

، دوــب هتــسب  شتیب  لــها  باحـــصا و  ماــما و  يور  هــب  ار  بآ  هنادرمناوجاــن  _ه  فو _ي ك_ه ل_ش_ك_ر ك_ ما _ يا رد 
نآ هک  دوب  تهج  نیمه  هب  درک و  باریس  ار  ترضح  نآ  باحصا  لها و  دز و  رطخ  يایرد  لد ب_ه  _ا  هرا ص)ب_  ) سا ع_ب_

 . دنداد (3) بقل  اقس »  » ار ترضح 

یم هفوکرکشل  بلق  هب  نید  میرح  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافو  اب  باحصا  هک  یماگنه  ارو ن_ي_ز  _ زور ع_شا رد 
وا تاجن  رد  هک  دوب  سابع  نیا  دمآ ، یم  راتفرگ  نمـشد  هرـصاحم  هقلح  رد  دـش و  یم  راوشد  اهنآ  زا  یکی  رب  راک  هاگره  دـنتخات ،

 . درک (4) یم  هدنکارپ  ار  هفوک  رکشل  داد و  یم  رطخ  هب  نت 

84 ص :

ص 320. ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 59 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 226 و  صاوخلا ، هرکذت  . 117 - 1
ص 318. ج 4 ، يربط ، خیرات  . 118 - 2

ص 30. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 93 و  راصبالا ، رون  . 119 - 3
ص 340. ج 4 ، يربط ، خیرات  . 120 - 4
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، دـید هداتفا  نوخ  رد  ار  وا  هک  یماگنه  دـمآ و  نارگ  تخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  شتداهـش  هک  دوب  تلیـضف  همه  نیا  رطاـخ  هب 
 . مدش (1) هراچیب  تسکش و  مرمک  نونکا  مه  دومرف :

يرای بلط  تساهنت ، نیسح  ماما 

_ط سورد تفاین  يروای  شیوخ  فارطا  رد  ناـکدوک  ناـنز و  زج  درک ، هاـگن  هچ  ره  دـنام و  اـهنت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـس ما ح_ _ ما
؟ دنک عافد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  دومرف : دنلب  يادص  اب  داتس و  _ يا ناد  م_ي_

؟ دسرتب ادخ  زا  ام  دروم  رد  هک  تسه  یتسرپادخایآ 

؟ دسرب ام  دایرف  هب  هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ 

.؟ دنک يرای  ار  ام  یهلا  شاداپ  راظتنا  هب  هک  تسه  یسک  ایآ 

 . تساخرب (2) مرح  نانز و  زا  يراز  نویش و  يادص  هک  دوب  اجنیا  و 

زابرس نیرخآ 

وا اب  ات  دـیروای  _ بار یلع  مکچوک  لفط  دومرف : داتـسیا و  همیخ  رد  رب  تشگزاب ، هاگ  همیخ  هب  نادـیم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک یموق  نیا  رب  ياو  دومر : _ي ف_ مو دیـسوب  یم  داـهن ، شیوخ  نماد  رد  ار  وا  دـنداد  ترـضح  هب  ار  كدوـک  منک  یظفاحادـخ 
ریت تفرگ  هناشن  ار  وا  يولک ، يدسا  لهاک  نب  _ل_ه  مر دوب ح_ هدیمرآ  ردـپ  نماد  رد  كدوک  تسوت  دـج  تمایق  رد  اهنآ  مصخ 

.دیرب رسارس  ار  شیولگ  تسشن و  رغصا  یلع  يولگ  رد 

ربـق ریـشمش  فـالغاب  دـش  هداـیپ  هاـگنآ  دیـشاپ  نامـسآ  فرط  هب  درک و  رپ  نوخ  زا  تفرگ ، رغـصا  يوـلگ  ریز  رد  تسد  ترـضح 
 . درپس (3) كاخ  هب  تخاس و  نیگنر  شیوخ  نوخ  هب  ار  كدوک  دنک ، یکچوک 

85 ص :

ص 30. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 121 - 1

ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 122 - 2

ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 123 - 3
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نادیم هب  ور  ماما ،

رد هک  یلاح  ردو  دیـشک  رب  ریـشمش  بسا ، رب  راوس  درک  ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  زابرـس  نیرخآ  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
:. دناوخ یم  زجر  دوب  هداتسیا  هفوک  رکشل  لباقم 

نیرتر هک ب_ تسادـخ  لوـسر  مدـج  ممـشاه ، لآ  زا  یتریـس  وـکین  یلع  دـنزرف  هک  ار ب_س  را م_ _ت_خ_ فا «ه_م_ي_ن 
هدناوخ رایط  هک  تسارفعج  میومع ، تسا  دمحا  نمادکاپ  رتخد  مردام ، منیمز  يور  رد  ادـخ  ناشخرد  غارچ  ام  تسا و  ناگتـشذگ 
ضوح نابحاص  مییادخ  ناما  قئالخ  نایم  ردام  تسام  نایم  رد  یهلا  یحو  تیاده و  هدـش و  لزان  ام  نایم  رد  ادـخ  باتک  دوش  یم 

 . دنراکنایز (1) ام  نانمشد  دنمتداعس و  ام  نارادتسود  تمایقرد  مینک  یم  باریس  نآ  زا  ار  دوخ  ناتسود  هک  مییام ، رثوک 

نادیم رد  ماما 

یم اـپ  شترــضح  فاـصم  هـب  سک  ره  دـیبلط و  یم  زراـبم  ناـنچمه  نادــی  نا م_ رد م_ي_ مالــسلا  هـیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
رکشلدی نو ك_ش_ كاخ و خ_ هب  رباربان  دربن  کی  رد  ار  رکـشل  ناعاجـش  زا  يدایز  رامـش  بیترت  نیا  هب  دش و  یم  هتـشک  ، داهن

.دروآ هلمح  مالسلا ) هیلع   ) هّللادبعابا مایخ  تمس  هب  دز و  رود  هنادرمناوجان  دوب ، یلاخ  وا  دروامه  يدرم  دوجو  زا  هک 

یم تمایق ن_ زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناور  يا پ_ي_ ياو ب_ر ش_م_ا  دروآر : دا ب_ _ ير تر ف_ ح_ض_
.دیشاب دوخ  ناگتشذگ  نوچ  دیتسه  برع  دییوگ  یم  هکنانچ  رگا  دیشاب ، هدازآ  ایند  نیا  رد  لقاال  ، دیسرت

.؟ تسیچ تروظنم  دز : دایرف  رمش 

نادان ناشکرس  نیا  دیراذگن  ما ، هدنز  نم  ات  دنرادن  یهانگ  نانز  نم  اب  امـش  مگنج و  یم  امـش  اب  نم  میو  م_ي گ_ دو : _ مر ف_
.دنوش ممرح  محازم 

86 ص :

.32 صص 3 _  نامه ، . 124 - 1
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هب دیرآ ، شدوخ  هب  يور  دیرادب و  شمرح  زا  تسد  داد : نامرف  شباحصا  هب  تسا ، یقح  رب  هتـساوخ  نیا  ش_م_ر گ_ف_ت :
 . تسا (1) یمیرک  دروامه  وا  هک  دنگوس  مدوخ  ناج 

هرصاحم

تـسار _پ و  چزا اهنآ  درک و  یم  هلمح  اهنآ  هب  شترـضح  دـندرب  موجه  وا  رب  فرط  ره  زا  دـندرک و  هرـصاح  ار م_ تر  ح_ض_
راد دوخ  لد ، يوق  وا  نوچ  دشاب  هدش  هتـشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف ، همه  هک  يا  هدروخ  تسکـش  زگره  يرآ  دنتخیرگ  یم 

 . تسا (2) هدشن  هدید  عاجش  و 

بآ لابند  هب 

بـسا تارف  يوس  هب  هک  راب  ره  یلو  دناسرب ، تارف  هب  ار  دوخ  درک  یم  یعـس  درب  لا ن_ رد ح_ مالـسلا  هیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
 . درک (3) رود  بآ  زا  ار  وا  دروآ و  موجه  رکشل  تخات ،

نوخ باضخ 

ارر ترــضح ت_ي_ تســشن  شا  یناروـن  یناـشیپ  رب  تـسج و  اـفج  ناـمک  زا  يریت  دوـب  دربـن  لاـح  رد  نادــیه  رــالا ش_ س_
زا وت م_ي ب_ي_ن_ي  اهلاراب  تشادرب : اعد  هب  تسد  دـش  يراج  شکراـبم  شیر  هرهچ و  رب  نوخ  دـی  نور ك_ش_ ب_ي_

گرگ هک  زب  يا  نا گ_ل_ه  _ نو نمـشد چ_ درک و  هلمح  نیگمـشخ  ریـش  نوچ  هاگنآ  مشک  یم  هچ  تشک  رـس  ناگدنب  _ن  يا
شفیرش مسجرب  ناراب  نوچ  ریت  داتفا و  یم  كاخ  رب  دیـسر  یم  سکره  هب  شریـشمش  تخیرگ  یم  شغیت  مد  زا  دشاب  هداتفا  نآرد 

شحورجم یناشیپ  هب  یگنس  دیاسایب  یمد  ات  داتسیا  دش  هریچ  شفیرـش  مسج  رب  یگتـسخ  ات  درک  یم  هلمح  نانچمه  وا  دیراب و  یم 
رب هبعــش  هــس  يریت  دریگرب  هرهچ  زا  نوخاــت  دروآ  ــالاب  ار  شنهاریپ  يرا ش_د  شا ج_ هر  نو ب_ر چ_ه_ هراــبود خ_ دــندز 

نوخ دیشک و  نوریب  رمک  نایم  زا  ار  نآ  راچان  دوب  هتفر  شیپ  شا  هنیس  قمع  ات  یلو  دروآ  نوریب  ار  ریت  تساوخ  یم  دندز  شمکش 
.دش يراج  نادوان  نوچ 

87 ص :

ص 33. نامه ، . 125 - 1
ص 33. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 77 ، ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 126 - 2

ص 34. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 127 - 3

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4215/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4215/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4215/AKS BARNAMEH/#content_note_87_3
http://www.ghaemiyeh.com


دیلاــم تروــص  رـــس و  رب  درک و  رپ  رگید  یتــشم  دیـــشاپ و  نا  _م_ سآ _ت و ب_ه  فر _ گر نو ب_ زا خ_ م_ش_ت_ي 
 . منک (1) تاقالم  نوخ  باضخ  اب  ار  ادخ  لوسر  مدج  مهاوخ  یم  : دومرف

دصقم کیدزن 

داتـسیا دوـخ  ياـج  رد  دیــشک و  گـنج  زا  تـسد  دوـب  هدـش  ناوتاـن  _م  خز تر  زا ك_ث_ مالــسلا  هـیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
_د، ند هجاوـم ش_ شترـضح  اـب  هلمح  دـصق  هـب  يداـیز  دارفا  دوـب  هراـپ  هراـپ  ریـشمش  هزین و  ریت و  زا  شفیر  _ شر پ_ي_ك_
_د نزر هاـنگ ك_ش_ت_ن ف_ تساوخ  یمن  سک  چـیه  دنتـشگ  یمرب  دـندرک  یم  هدـهاشم  ار  وا  لاـح  هک  یماـگنه  _ي  لو
وا دیشکبدیتسه  هچ  رظتنم  دز : هرعن  شدارفا  هب  رمش  تبقاع  دنام  دکار  گنج  نانچمه  يدایز  تدم  دریگب  هدهع  هب  ار  ربما  پ_ي_

بهو نب  حـلاصو  یعخن  سنا  نب  نانـس  _ك ت_م_ي_م_ي ، ير نب ش_ هـعرز  دـنتفرگ  ار  وا  رود  نادرمناوجاـن  زا  یهورگ  ار 
 . داتفا (2) نیمز  هب  نیز  يور  زا  كاپ  رکیپ  نآ  دندز و  شفیرش  مسج  رب  تخس  يا  هبرض  مادک  ره  يرم ،

نمشد هیرگ 

بنیز دـــمآ ، یم  شفیرـــش  رکیپ  رب  یتبرـــض  فرط  ره  زا  دوــب  راــتفرگ  نــم  _ شد هر  _ صا رد م_ح_ مالـــسلا ) هــیلع   ) ما _ ما
نا ب_ر _م_ سآ شاـک  يا  دومرف : داتـسیا  نادـیم  ناـیم  رد  هتـشگ  رـس  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  ص )  ) یل _ي_د ع_ شرر _ت_ خد

.؟ ینک یم  هراظن  يا و  هداتسیا  وت  دنشک و  یم  ار  هّللادبع  ابا  رمع ! يا  دومرف : داتفا  دعس  رمع  هب  شمشچ  دمآ  یم  نی  _ مز

دنادرگ رب  ار  شیوخ  تروـص  درواـین  باـت  ار  بنیز  تلاـح  يرا ش_د ، _ن س_ع_د ج_ بر نا ع_م_ زا چ_ش_م_ _ك  شا
 . (3)
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تداهش

اب دمآ  هرابود  نان  دیشک س_ نوریب  دوب  هتسشن  شفیرش  يولگ  رد  هک  ار  يریت  تسشن  دش  دنلب  داتفا ، نیمز  رب  مالسلا ) هیلع   ) ما _ ما
ادج ار  شرـس  تفگ : یحبـصادیز  یلوخ ب_ن ي_ هب  هاگنآ  دـیطلغ  كاخ  رد  شترـضح  هک  درزآ  ار  شفیرـش  مسج  نانچ  هزین ،
ادج ار  شکرابم  رس  دش و  هدایپ  بسا  زا  دوخ  نانس  تشگزاب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  یلو  تفر ، شیپ  تسد  رد  رجنخ  یلوخ  نک 

 . درک (1)

مزراوخ بیطخ  تیاور  هب  ماما  تداهش 

شرـس يـالاب  نانـس  رمـش و  دو  هدا ب_ _ت_ فا _ي_ن  مز يور  مّلـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یّلــص   ) اد لو خ_ _ سر _د  نزر ف_
رسپ يا  تفگ : دیبوک و  شکرابم  هنیـس  رب  دگل  اب  رمـش  دناخرچ  یم  ناهد  رد  ار  شنابز  زا ت_ش_ن_گ_ي  ترـضح  دندمآ ،

هب اـت  ربـص ك_ن  دـهدب  رثوک  بآ  زا  دراد  تسود  سک  ره  هب  تسا و  رثوک  یقاـس  تردـپ  ییوـگ  یمنوـت  رگ  م_ بار ! وـبا ت_
نم مصخ  ربمایپ  تمایق  رد  مهاوخ  یمن  تفگ : درک و  عانتما  نانس  نک  ادج  ار  شرس  تفگ : نانـس  هب  هاگنآ  يوش  باریـسوا  تسد 
ارم هک  متسیک  نم  یناد  یمن  دومرف : دز  يدنخبل  ترضح  درب  رجنخ  هب  تسد  تسشن  ماما  كرابم  هنیس  رب  دش  نیگمشخ  رمش  دشاب 

.؟ یشک یم 

تدـــج تساــضترم و  یلع  تردـــپ  تــسارهز ، همطاــف  تردا  م_ _م_ت ، سا _ي م_ي ش_ن_ بو ب_ه خ_ گ_ف_ت :
تابرــض ریز  ار  ترــضح  فیرــش  مـسج  دیــشک و  ریــشمش  هاــگنآ  مـشک  یم  ارت  هناــکاب  یب  یلو  یف ، _ص_ط_ مد م_ح_م_

 . درک (2) ادج  ار  شکرابم  رس  تیاهن  رد  تفرگریشمش و 
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البرک رد  دیهش  يوناب 

نادـیم هب  شرهوش  اروشاع  زور  دوب  هدـمآ  ـالبرک  هب  هفوک  زا  شرـسمه  هارمه  یبلک ، رمع  نب  هّللاد  _ب ه_م_س_ر ع_ب_ هو ما 
.تشک ار  رفن  دنچ  ات  دیگنج  یم  هناعاجش  دمآ ،

مردا ردــپ و م_ تـفگ : شرهوــش  هـب  باــطخ  دــیود  نادــیم  يوــس  هـب  تـشادر و  ار ب_ يا  دو خ_ي_م_ه  _ب ع_م_ هو ما 
هب داد : خـساپو  درک  عانتما  وا  یلو  دـنادرگرب ، اه  همیخ  هب  ار  وا  تساوخ  هّللادـبع  گنجب  ربمایپ  كاپ  _ه  يرذ هار  رد  _ت  ياد ف_

.موش هتشک  وت  اب  ات  مدرگ  یمن  زاب  همیخ  هب  مسق  ادخ 

بجاو نانز  رب  داهج  درگ ، رب  دهد ، ریخ  شاداپ  هداوناخ  امـش  هب  ادخ  دومرف : دز  _ش  ياد مالـسلا ص_ هیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما
.تشگزاب همیخ  هب  ماما  زا  تعاطا  يارب  بهو  ما  تسین 

درتس یم  شکرابم  هرهچزا  كاخ  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  تسشن  دمآ  شرس  يالاب  بهو  ما  دیسر ، تداهش  هب  ات  دیگنج  شرهوش 
.داب تیاراوگ  تشهب  تفگ : یم  و 

هب شرهوشرانک  رد  تشرس  كاپ  نآ  دز و  وا  رـس  رب  يدومع  اب  مالغ  داتـسرف  وا  يوس  ار ب_ه  _ش  مال _د غ_ يد ار  وا  ش_م_ر 
 . دیسر (1) تداهش 

جارات تداهش ، زا  دعب  عیاقو 

عم شکاـپ ج_ رکیپ  درگرب  ناـمدرمان  زا  يا  هدـع  دـمآ ، لـئان  تداهـش  ضیف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نو ح_س_ي_ن ب_ن  چ_
، درب جارات  هب  ار  مرح  لها  لاوما  مامت  درب و  شروی  مرح  مایخ  هب  رکشل  هاگنآ  دندرک  تمسق  دوخ  نیب  ار  شسابل  حالـس و  دندش و 

 . دنتشادرب (2) ناشرس  زا  ار  نانز  ياهرداچ  یتح 
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دنک یم  هیرگ  لاح  نامه  رد  دریگ و  یم  وا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  همطاـف  تـالآ  تنیز  هک  _د  ند _ يد ار  يدر  م_
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  دومرف : درک و  وا  هب  ور  همطاف 

.؟ منکن هیرگ  یهاوخ  یمو  منک  یم  تراغ  ار  ادخ  لوسر  رتخد  تفگ :

.رادب راک  نیا  زا  تسد  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف :

 . درک (1) دهاوخ  ار  راک  نیا  يرگید  منکن  تراغ  نم  رگا  هک  تسا  نآ  زا  مساره  تفگ :

یساسا لماع 

تفــالخ بـصنم  یگتــسیاش ، مدــع  مــغر  یلع  هــیما  ینب  نادــناخ  دــش  ثعاــب  _ل_ي ك_ه  ما _ن ع_ ير _ي ت_ سا _ سا
مامتاب ادخ  لوسر  نادنزرف  تیب و  لها  لباقم ، رد  دننارب و  مکح  مالـسا  ناهج  رب  اهلاس  هدرک و  بصغ  ار  مالـسار  _ب_ ما پ_ي_

هسیسدراتفرگ دنوش و  هدز  رانک  یسایس  هنحص  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  تاشرافس  مامت  مغر  یلع  یگتـسیاش و 
.دوب نامز  نآ  مدرم  یهاگآان  تلاهج و  دنوش ، اه  يوما  تراغ  لتق و  و 

ناوت یم  حوضو  هب  دیـشک ، نیـسح  ماما  اب  گنج  هنحـص  هب  ار  هفوک  مدرم  هک  یلماوع  ماـمت  راـنک  رد  ـال  _ بر _ع_ه ك_ قاو رد 
.درک هدهاشم  ار  تلاهج  لماع 

هدرک هبرجتزین  ار  وا  نانمـشد  دنتخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هفوک  مدرم  هک  یلاـح  رد  هنومن  ناون  ب_ه ع_
یم ادـخ  نانمـشد  اب  هدرک و  تکرـش  سدـقم  داهج  کی  رد  دـندرک  یم  ناـمگ  هیما ، ینب  تاـغیلبت  ریثاـت  تحت  اـهنآ  رثکا  دـندوب ،
هفوک رکشل  نایم  رد  هلمح  نامرف  ناونع  هب  اعوسات  رد ع_ص_ر  مدرم ، لطاب  لایخ  نیا  رب  هیکت  اب  دعـس  رمع  هک  يروط  هب  دنگنج ،

هک میدید  تشذگ  هک  یتایاور  رد  نینچمه  داب (2)  هدژ ب_ه_ش_ت  ار م_ دیوش ش_م_ا  راوس  ادخ ! رکـشل  يا  دهد : یم  ادن 
میرح هب  زواجت  وا  نتشک  دنتـسناد  یم  هک  ارچ  دریگ ، هدهع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  دش  رـضاح ن_م_ي  سک  چیه 
مدرم نی  هک ه_م_ تسا  یلاـح  رد  نیا  دـشاب  اـم  مصخ  ربماـیپ  تماـیق  رد  میهاوـخ  یمن  دـنتف : _ت م_ي گ_ ساد لو خ_ _ سر

ناملـسم و مه  زاب  دنریگن  هدهع  هب  ار  هبرـض  نیرخآ  رگا  دندرگ  یم  نامگ  لاح  نیا  اب  دندوب و  هدرک  مهارف  ار  شتداهـش  تامدقم 
.دنریگ رارق  شترضح  يور  رد  ور  تمایق  زور  رد  هک  درادن  یلیلد  دنمالسا و  ربمایپ  وریپ 

91 ص :
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اه همیخ  تراغ 

تفرگ میمصترمش  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  دش  مرح  ياهرداچ  دراو  هفوک  هتخیـسگ  ماجل  رک  ل_ش_
وا دنوش  رود  اهرداچ  زا  نایهاپس  دادروتسد  دیـسر و  دعـس  نبا  ات  تفگ  نخـس  وا  اب  دناسر و  ار  دوخ  ملـسم  نب  دیمح  دشکب ، ار  وا 

سپ يزیچ  نایتراغ  یلو  دـهد ، سپ  هتفرگ  مرح  لـها  زا  هچ  ره  سک  ره  دوشن و  راـمیب  ناوج  نیا  محازم  یـسک  سپ  نیا  زا  تفگ 
 . دندادن (1)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  عیاقو 

ادهش رکیپ 

هدـش و ادـج  ند  زا ب_ ناشیاهرـس  دوب  هدـیمرآ  مرگ  ياه  كاخ  يور  رب  كاپ  رکیپ  ود  داتفه و  نونکا  تفرگ  ناـیاپ  ج_ن_گ 
یم هلعـش  نانچمه  ترارـش  یلو  ، دوب هتفا  تسد ي_ تساوخ  یم  هچ  ره  هب  نونکا  زوت  هنیک  نمـشد  دوب  هتفر  تراغ  هب  ناشیاهـسابل 

شیپ بلطواد  رف  هد ن_ دزا  ند ح_س_ي_ن ب_ت_ بسا ب_ر ب_ تسا  رـضاح  یـسک  هچ  دز : داـیرف  دعـس  نب  رمع  دیـشک 
 . دندرک (2) درخ  اهبسا  مس  ریز  ار  ادخ  نادرم  نیرتهب  ياهناوختسا  دنتخات و  ادهش  كاپ  رکیپ  رب  بسا  رب  راوس  دندمآ ،

دیشروخ ریسم 

 . دناسرب (3) دایز  نب  هّللادیبع  هب  ات  درپس  یلوخ  هب  ار  ادهشلا  دیس  كراب  _ن س_ع_د س_ر م_ با ارو  _ زور ع_شا ع_ص_ر 

مایپ زاغآ 

مهدزا _ يزور دنام  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  زور  کی  ینعی  مرحم  مهدزای  زور  ات  دعـس  ع_م_ر ب_ن 
مالسلا هیلع  نیسح  هزا  _ي ج_ن_ لو دندرک ، نفد  ار  اهنآ  دندناوخ و  زامن  اهنآ  رب  دندرک ، يروآ  عمج  ار  هفوک  رکشل  ياه  هتشک 

فرط هب  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  نارهاوخ و  نانز و  دندرک و  اهر  نفک  لسغ و  نودـب  ارحـص  رد  ار  شنارای  و 
 . دندرب (4) هفوک 

92 ص :
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هفوک رد  يربک  بنیز  هبطخ 

ماــما دــندرک  هفوــک  دراو  نار  _ي_ سا _ن_د  نا ار ه_م_ مّلــس ) هــلآ و  هــیلع و  هللا  یّلــص   ) اد لو خ_ _ سر _ل ب_ي_ت  ها
.دندوب هدرک  ریجنز  لغ و  رد  ار  وا  لاح  نیا  اب  یلو  دوب ، هدش  روجنر  يرامیب  تدش  زا  مالسلا ) هیلع  ) داجس

در هرا ك_ _ شا مدر  هب م_ نینمؤملاریما  رتخد  يربک  بنیز  دنداد  رس  يراز  نویش و  ناریسا  ناوراک  ندید  اب  _ه  فو مدر ك_ م_
:. دوشگ نخس  هب  نابز  بنیز  داتفا و  ادص  زا  اهگنز  دمآ و  دنب  اه  سفن  هرابکی  دیشاب ، شوماخ  ك_ه 

.داب شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  دورد  ار و  ادخ  ساپس 

؟ دینک یم  هیرگ  ایآ  زاب ! هلیح  راکم  مدر  يا م_ _ه ! فو _ل ك_ ها يا 

زا راترات  سپس  هتفات ، مکحم  ار  دوخ  هتـشر  هک  دیتسه  ینز  دننام  لثم  رد  امـشدری  مارآ ن_گ_ ناتیاه  هلان  دابم ، کشخ  ناتکـشا 
ینیچ نخـس  نازینک و  یـسولپاچ  داسف و  ربکت و  فال و  زج  ایآ  دیا ، هدرک  داسف  زیوآ  تسدار  ناتیاهدن  _ گو دلـسگ س_ یم  مه 

؟ تسه امش  رد  يرگید  يزیچ  هنانمشد 

رد تخیگنارب و  ار  ادـخ  مشخ  هک  دیداتـسرف  شیپ  يا  هشوـت  دوـخ  يارب  دـینام ، یم  هدودـنا  ربـق  رب  هرقن  هبورکاـخ و  هزبـس  هب  اـمش 
.؟ دینک یم  يراز  هیرگ و  ایآ  دیدش  هنادواج  باذع ،

دوشن _كا  پد _ با ات  هک  یگنن  دش ، راع  گنن و  ناتبیـصن  هک  دیدنخب  مک  دییرگب و  رایـسب  دـیا  هیرگ  هتـسیاش  ادـخ  ب_ه  يرآ !
رد هکنآ  دـیا ، هتـشکار  یتـش  ناـناوج ب_ه_ دیـس  اـیبنا ، متاـخ  دـنزرف  هک  دـییوشب  دوخ  نماد  زا  ار  گـنن  نیا  دـیناوت  یم  هنوـگچ 

ار یهانگ  راب  هچ  دو  _ _يا ش_م_با يو نا گ_ _ بز نشور و  لیلد  هکنآ  دوب ، امـش  هانپ  اه  یتخـس  رد  عجرم و  اه  ینادرگرس 
اه تسد  دیماجنا ، يدیمون  هب  ناتی  دا س_ع_ نا ب_ يدوبان ن_ص_ي_ب_ت_ ادخ و  تمحر  زا  دیـشاب  رود  دیتفرگ  شود  رب 

.دش یمتح  امش  رب  تلذ  يراوخ  دیدیرخ و  دوخ  يارب  ار  راگدرورپ  مشخ  دیدرک ، ینایزرپ  يادوس  دش ، هدیرب 

93 ص :
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هچو دیدیـشک  نوریب  هدرپ  زا  ار  ینیـشن  هدرپ  هـچ  دیتفاکـش و  ادـخ  لوـسر  زا  يرگج  _ي_د چ_ه  ناد م_ي  ياو ب_ر ش_م_ا !
درادرب فاکش  نیمزو  نا  _م_ سآ هدنامن ك_ه  يزیچ  دیدش  بکترم  یتشز  رایـسب  راک  دیتسکـش  ار  یتمرح  هچ  دیتخیر و  ینوخ 

هدرک رپ  ار  اهنامـسآ  نیمز و  هک  گرزب  نانچ  تسا و  موش  تشز و  ژک ، دـب ، راوشد ، گرزب ، دـیدرک  هچنآ  دـنوش  ناریو  اههوک  و 
.تسین يروای  زور  نآ  رد  ار  امش  تسا و  رت  هدننکراوخ  ترخآ  باذع  انامه  درابب و  نوخ  نامسآ  زا  رگا  دیراد  تفگش  ایآ 

رد دراد و  تصرف  ماقتنا  يارب  هشیمه  تسا و  رود  هب  يراکباتـش  زا  یلاعت  يادخ  هک  دزاس  رور ن_ ار م_غ_ م_ه_ل_ت ش_م_ا 
 . تسا (1) هاگ  نیمک 

دایز نبا  سلجم 

شلبا _ق_ مرد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  تفگ  هاگنآ  داد  ماع  راب  تسـشن و  خاک  رد  داـیز  نبا  دـندروآ  هفوک  هب  ار  ناریـسا 
: تفگ یم  دز و  یم  شترضح  ياهنادند  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  درگ و  یم  هاگن  ماما  فیرش  رـس  هب  نانز  دنخبل  دنراذگب 
ار هنحص  نیا  یتقو  دوب ، هدش  ریپ  نونکا  هک  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  یباحـص  مقرا  نب  دیز  ییابیز ! ياهنادند  هچ 

مدید اه  بل  نیا  يور  رب  ار  ادـخ  لوسر  ياه  بلراب  دـنچ  مناد  یم  ادـخ ن_ هب  رادرب  اهبل  نیا  زا  ار  تبوچ  دز : دایرف  درک  هدـهاشم 
يدوب هدـشن  ریپ  رگا  ادـخ  هب  دـنک  نایرگ  ار  تنامـشچ  ادـخ  تفگدایز : نبا  داد  رـس  نویـش  تفگ و  ار  نیا  دیـسوب  یم  ار  اهنآ  هک 

.مدز یم  ار  تندرگ 

94 ص :

.40 ص 1 _  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  . 141 - 1
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یناــگدرب ب_ي_ش سپ  نـیا  زا  برع ! تعاــمج  يا  تـفگ : یم  دــش ، یم  جراــخ  سلجم  زا  تــسا  _ خر زا ج_ا ب_ _د  يز
یم یگدنب  هب  ار  ناترارـشا  دشک و  یم  ار  ناتنابوخ  وا  دیداد ، هناجرم  رـسپ  هب  ار  تراما  دـیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دـیت ، ن_ي_س_

 . دهد (1) اضر  تلذ  گنن و  هب  هکنآ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  دریگ ،

دایز نبا  سلجم  رد  بنیز 

شیاهـسابل نیرت  هنهک  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بـنیز دـندرک  داـیز  نـبا  سلجم  دراو  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ناـکدوک  نا و  _ نز
.دندز هقلح  وا  درگ  رب  شنازینک  تسشن و  يا  هشوگ  رد  سانشان  دش  سلجم  دراو  یتقو  دوب  هد  _ي_ شو _ پار

؟ تسیک نز  نیا  تفگ : دایز  _ن  با

رتخد اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز نیا  تفگ : یسکدادن  باوج  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز یلو  دیـسرپ ، هراب  هس  هرابود و  دادن  خساپ  بنیز 
.تسا ارهز  همطاف 

.درک بیذکتار  ناتیاعدا  تشک و  ار  امش  درک ، ناتیاوسر  هک  ار  ادخ  ساپس  تفگ : هدرک و  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هب  ور  دایز  نبا 

تشاد و یمارگ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) دمحم شربمایپ  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپ  س_ دو : _ مر ف_ س )  ) _ن_ب يز
.دوش یم  بیذکت  هک  تسا  رجاف  دوش و  یم  اوسر  هک  تسا  قساف  اهنت  درک ، كاپ  يدیلپ  زا 

.؟ درک تنادناخ  ردارب و  اب  ادخ  هک  ار  يراک  يدید  هنوگچ  تفگ :

شیوخ هاگلتق  هب  مه  اهنآ  دوب و  هدرک  ردقم  ناشیارب  ار  تداهـش  ادخ  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  مدـیدن ، ییابیز  زج  نم  دو : _ مر ف_
، تسیک نآ  زا  يزوریپ  هاگنآ  نیبب  دیـشک  دـهاوخ  همکاحم  هب  درک و  دـهاوخ  عمج  اج  کی  رد  اـهنآ  اـب  ارت  ادـخ  يدوز  هب  دـندمآ 

!. هناجرم رسپ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام 

95 ص :

نبا طسب  هرکذت  45 و  صص 6 _  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 324  هدوملا ، عیبانی  ص 81 و  ج 4 ، ریثا ، _ن  با _ل  ما ك_ . 142 - 1
ص 231. يزوج ،
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.دراد ار  شناج  دصق  ییوگ  هکنانچ  دش ، رو  هلعش  مشخ  زا  دایز  نبا 

.دوش هذخاؤم  دیابن  شیاه  هتفگ  رطاخ  هب  تسا  نز  نیا  ریما ! يا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع 

.داد افش  ار  مبلق  ادخ  تنادناخ ، درمتم  نایصاع  زواجتم و  نیسح  نآ  نتشک  اب  تفگ : دایز  نبا 

ریــسا ار  منادــناخ  یتــشک ، ار  مــگرزب  مدوــخ ، ناــج  هــب  دوــمرف : _س_ت  ير _ش ش_ك_س_ت و گ_ لد _ن_ب  يز
.يا هتفرگ  افش  تسا  نیا  رد  وت  يافش  رگا  يرآ  يدیرب  ار  ما  هشیر  یتسکش و  ار  میاه  هخاش  ، يدرک

.دوب فاب  عجس  رعاش و  مه  شردپ  دفاب ، یم  هیفاقو  عجس  شردپ  لثم  مه  نیا  تفگ : دایز  نبا 

زا هک  تسا  هنیـس  شتآ  نیا  مراد ، يراتفرگ  منک  یفاب  عجـس  مناوتن  هک  نیا  هزادنا  هب  نم  هچ  یفاب  عجـس  ار ب_ه  نز  دو : _ مر ف_
 . دزیر (1) یم  نوریب  نابز 

دایز نبا  سلجم  رد  داجس  ماما 

.؟ یتسیک وت  تفگ : دایز  نبا  دندرک  ایز  نبا  سلجم  دراو  ار  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما 

.منیسح نب  یلع  نم  دومرف :

.تشکن ار  نیسح  نب  یلع  ادخ  رگم  تفگ :

.دنتشک ار  وا  مدرم  هک  متشاد  یلع  مان  هب  يردارب  دومرف :

.؟ تشک ار  وا  ادخ  تفگ :

.دریم یمن  ادخ  تساوخ  نودب  سک  چیه  دریگ ، یم  ار  اهناج  ادخ  گرم ، تقو  يرآ ، دومرف :

.دنشکب ار  وا  داد  روتسد  دمآ  مشخ  هب  دایز  نبا 

زاایآ اـم ! نوخ  نتخیر  تسا  سب  داـیز ! رـسپ  يا  دومرف : درک ، ترـضح  نآ  ندرگ  رد  تسد  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک _ن_ب  يز
.شکب وا  اب  مه  ارم  مهد  یم  دنگوس  تیادخ  هب  يراد ، نامیا  رگا  يدشن ، باریس  ام  نوخ 

96 ص :

.349 ص 50 _  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 42 و  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  81 و  ص 2 _  ج 4 ، ریثا ، نبا  لما  ك_ . 143 - 1
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رـسپ يا  : دومرف هدرک  دایز  نبا  هب  ور  هاگنآ  میوگب  ینخـس  وا  اب  اـت  شاـب  تکاـس  ناـج  هم  ع_ دو : _ مر ف_ (ص ) دا ما س_ج_ _ ما
.تسا تداهش  رد  ام  يراوگرزب  ام و  تداع  ندش  هتشک  هک  یناد  یمن  ینک و  یم  دیدهت  ارم  نتشک ، اب  دایز 

دراد تسود  هک  مناد  یم  ادخ  هب  يدنواشیوخ ، تسا  يزیچ  بجع  تفگ : دـعب  تسیرگن  ود  نآ  _ي ب_ه  تد دا م_ _ يز _ن  با
 . دینک (1) شیاهر  دوش ، هتشک  وا  اب 

ین رب  دیشروخ 

فیرش ياهرسدایز  نبا  روتسد  هب  تدم  نیا  رد  دنتـشاد  هگن  هفوک  رد  هدشن  طبـض  خیرات  رد  هک  یتد  يار م_ ار ب_ نار  _ي_ سا
 . دندناخرچ (2) یم  فارطا  لیابق  هفوک و  ياه  هچوک  رد  ین  يور  رب  دندرک و  یم  بصن  خاک  هاگرد  رب  یهاگ  ار  ادهش 

ماش هار  رد 

.دتسرفب ماش  هب  اراهنآ  دوب  هداد  روتسد  وا  هب  دیزی  دوب و  هدرک  فیلکت  بسک  دیزی  زا  ادهش  ياهرس  ناریسا و  هرابرد  دایز  نبا 

ریجنز لغ و  دایز  نبا  روتـسد  هب  دندرک  هدامآ  ماش  تمـس  هب  تکرح  يارب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  تیب  لها 
نارت کشخ ش_ ياه  نالاپ  رب  لمحم  نودـب  ار  نارتخد  نانز و  دـنداهن و  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ما  _ ما ندر  _ت و گ_ سدر ب_

هب لزنم  هب  لزنمو  رهـش  هب  رهـش  رافک  ناریـسا  دننامه  دنداد و  تکرح  سیق  نب  رح  رک  یهدنامرف  هب  یهورگ  هارمه  دـندرکراوس و 
.دندرب ماش 

97 ص :

.42 ص 3 _  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 250 و  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 82 و  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . 144 - 1
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 . تفگن (1) نخس  هارمه  نارومام  اب  هملک  کی  یتح  ماش  ات  هفوک  زا  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما 

ماش هزاورد  رب  ناریسا  ناوراک 

دوــخ م_ي دــش ، ماــش  دراو  سدـــقملا  تــیب  تراــیز  هار  رد  _ت ، ساد لو خ_ _ سر _ح_با  صا زا  يد  _ س_ه_ل س_عا
ینامداش و مرگ  مدرم  هدـش ، هتـسب  نیذآ  ابید  ياه  هدرپ  اب  رهـش  راوید  رد و  ناوارف  ياهرابیوج  اـب  تخرد  رپ  مدـید  يرهـش  : دـیوگ

یمن ام  هک  دـنراد  يدـیع  ماش  لها  ایوگ  متفگ : دوخ  اب  دـنزاون  یم  تسد  رد  لبط  فد و  هک  مدـید  ار  هدـنزاون  ناـنز  دـندوب  رورس 
.؟ میناد یمن  ام  هک  دیراد  يدیع  امش  ایآ  متفگ : دندوب  تبحص  لوغشم  هک  مدروخرب  یهورگ  هب  میناد 

.ییآ یم  بیرغ  رظن  هب  دنتفگ :

.مناد یم  ار  وا  ثیداحا  هدید و  ار  ادخ  ربمایپ  هک  متسه  يدعاس  لهس  نم  يرآ 

.؟ درب یمن  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دراب و  یمن  نوخ  نامسآ  زا  ارچ  مینک ، یم  بجعت  لهس  يا  دنتفگ :

.؟ هدش هچ  رگم 

.دنروآ یم  هیده  قارع  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  لهس  يا 

؟ دننک یم  ینامداش  مدرم  نیا  دنروآ و  یم  ار  نیسح  رس  بجع !

.؟ دنوش یم  دراو  هزاورد  مادک  زا 

.تاعاس هزاورد  زا 

ار شا  هزین  كون  هک  مدـید  ار  يراوس  دـش ، نایامن  يرگید  زا  سپ  یکی  اهمچرپ  هک  میدوب  وگتفگ  نیمه  رد  اـم  دـیو : م_ي گ_
نارتش کشخ  نالاپ  رب  راوس  ناـنز  شرـس  تشپ  هدز و  نآ  رب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  هب  هیبش  يرـس  هتـشادرب و 

.مدناسر نز  نیلوا  هب  ار  دوخ  دنیآ  یم  شیاسآ  لیاسو  نودب 

98 ص :
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.؟ یتسه هک  وت  مرتخد  _ 

.منیسح رتخد  هنیکس  نم  _ 

؟ تسا هتخاس  نم  زا  يراک  ایآ 

.متسه تدج  باحصا  زا  دعس  نب  لهس  نم 

ادـخ لوسر  مرح  زا  دـننک و  هاـگن  نآ  هب  مدرم  اـت  دربب  رتولج  ار  رـس  _ن  يا راد ب_گ_و  هز  _ن ن_ي_ يا يا س_ه_ل ب_ه 
.دنرادرب مشچ  ( مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  )

.متفر راد  هزین  کیدزن 

.؟ يریگب رانید  دصراهچ  یهاوخ  یم  ایآ  _ 

.؟ یهاوخ یم  هچ  لباقم  رد  _ 

.ربب نوریب  نانز  نایم  زا  ار  رس  نیا  _ 

 . مداد (1) وا  هب  ار  رانید  دص  راهچ  نم  تفر و  ولج  راد  هزین 

قشمد دجسم  رد  ناریسا 

رب پ_ل_ه ه_يا ینعی  ناریـسا  هاگیاج  رد  ار  ناشیا  دـندش ، قشمد  دجـسم  دراو  تیب  لـها  نار  _ي_ سا ناورا  _ت_ي ك_ قو
امش هک  ارادخ  ساپس  تفگ : هدرک  کیدزن  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هب  ار  دوخ  يدرم  ریپ  ماگنه  نیا  رد  دنداد  اج  عماج  دجـس  م_

.درک طلسم  امش  رب  ار  دیزی  نینمؤملاریما ، تخاس و  هدوسآ  امش  نادرم  تسد  زا  ار  اهرهش  تشک ، ار 

.؟ يا هدناوخ  نآرق  خیش  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما 

.ما هدناوخ  يرآ  _ 

زا متلاسر  رطاخ  هب  نم  وگب  ربمایپ ! يا  ینعی : یبرقلا ،» یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  : » يا هدـناوخ  ار  هیآ  _ن  يا _ا  يآ _ 
 . دیزرو (2) تدوم  نم  ناشیوخ  هب  هکنیا  زج  مهاوخ ، یمن  يدزم  امش 

.میتسه ربمایپ  ناشیوخ  نامه  ام  خیش  يا 

: ینعی «، اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا  : » يا هدـناو  ار خ_ _ه  يآ _ن  يا _ا  يآ يا ش_ي_خ !
 . دیامن (3) هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ 
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.ما هدناوخ  يرآ  _ 

.هدش لزان  ناش  هرابرد  هیآ  نیا  هک  میتسه  یتیب  لها  نامه  ام  _ 

.داتسیا تکاس  نانچمه  یتدم  دش و  نامیشپ  دوخ  هتفگ  زا  درم  ریپ 

دمحم لآ  نانمـشدزا  منک و  یم  هبوت  نادـناخ  نیا  اـب  ینمـشد  زا  نم  اـهلاراب ! تفگ : هتـشادرب و  نامـسآ  يوـس  هب  رـس  _تب  قا ع_
.میوج یم  يرازیب 

دیزی سلجم  رد  نیسح  ماما  رس 

هتسشن تخ  رب ت_ هنادنمزوریپ  دیزی  دنداد  رارق  دیزی  لباقم  رد  الط  زا  یتشط  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ما  _ ما كرا  س_ر م_ب_
دیزی ردـپ  زا  مردـپ  تفگ  یم  ، درک یم  تاهابم  نم  رب  صخـش  نیا  تفگ : تخادـنا و  سلجم  لها  هب  یهاگن  رـس و  هب  یهاـگن  دوب 

هب ار  وا  هک  دوب  تاهابم  نیمه  مرتهب و  دـیزی  زا  مدوخ  تسا و  رتهب  دـیزی  دـج  زا  مدـج  تسا ، رتهب  دـیزی  ردام  زا  مرداـم  تسا ، رتهب 
درک و مکح  نم  ردپ  عفن  هب  ادخ  تیمکح ، هیضق  رد  دنناد  یم  همه  تسا  رتهب  دیز  ردپ ي_ زا  مردپ  تفگ  یم  هک  نیا  داد ، نتشک 

دوب رتهب  نم  ردام  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  تسا  یتسرد  فرح  مدوخ  ناج  هب  تسا  رتهب  دـیزی  ردام  زا  مردام  تفگ  یم  هک  نیا 
یلو دناد ، یم  دوخ  زا  رت  ار ب_ه_ ربمایپ  دراد ، نامیا  تمایق  ادخ و  هب  سک  ره  تسا  رتهب  دـیزی  دـجزا  مدـج  تفگ  یم  هک  نیا  و 

کلام اهلا  راب  وگب  : » دوب هدـناوخن  ار  نآرق  _ه  يآ _ن  يا هک  دـش  یم  یـشان  اجنیا  زا  ایوگ  مرتهب  دـیزی  زا  مدوخ  تفگ  یم  هک  نیا 
راک ره  رب  وت  تسوت و  تسد  رد  ریخ  يریگ  یم  یهاوخب  سک  ره  زا  یهد و  یم  یهاوخب  سک  ره  هب  تردق  هطلس و  یئوت  یقیقح 

 . (1) ییاناوت »
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شیپ دوخ  نداد  هولج  قحرب  هئربـت و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هیما  _ت_ي ك_ه ب_ن_ي  سا س_ي_
:. تشاد یساسا  نکر  هس  دنتفرگ ،

( مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) مر _ كا _ب_ر  ما زا پ_ي_ مالـسلا  هیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما ندر ح_س_با  اد ك_ ج_  _ 1
رب هک  دـننک  یفرعم  يداـع  یـصخش  ناونع  ار ب_ه  مالـسلا  هیلع  _ت_ن_د ح_س_ي_ن  شاد یعـس  اـهنآ  مـال  _ سا _ل  صا و 

مالسا و اب  وا  نیلتاق  هطبار  هب  يررض  چیه  وا  نتـشک  نیا  ربانب  تسا ، هدش  هتـشک  وریگرد  تقو  تموکح  اب  یـصخش  ضارغا  يانبم 
.درادن مالسا  ربمایپ 

ترضح نآ  نیلتاق  نیاربانب  دننک  دنتسم  یهلا  تاردقم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  البرک و  يارجام  هک  _ن  يا  _ 2
، یلـصا راکهانگ  دـندوب و  ردـقو  اضق  يارجا  لماع  تقیقح  رد  یلو  دـندوب ، هدـش  بکترم  ار  یتشز  رایـسب  لمع  رهاظ  رد  هچ  رگا 

.دوب هدش  هعقاو  نیا  داجیا  ثعاب  دوخ  تکرح  اب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ 

.دنهد هولج  رصقمار  دایز  نبا  هفوک و  مدرم  هدرک ، ییاضران  راهظا  هثداح  نیا  زا  دیزی  صخش  اصوصخم  اه  يوما  هک  نیا   _ 3

ادـخ لوسر  نامز  زا  مالـسا  دالب  راـنک  هشوگ و  رد  هک  یـسانشرس  لاـجر  تیب و  لـها  هناروزم ، تسایـس  _ن  يا _ل  رد م_ق_با
:. دوخ ياه  يریگ  عضوم  رد  دندوب ، هدنام  یقاب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  )

نب دیزالثم  دننک  حیرشت  مدرم  يارب  ار  مالسا  لصا  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبـسن  طابترا و  _د  ندر الوا س_ع_ي م_ي ك_
داــیز و نـبا  سلجم  رد  مّلــس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یّلــص   ) ادــخ لوـسر  باحــصا  زا  یملــسا  هزرب  وـبا  کــلام و  نـب  سنا  مـقرا ،

ماـما دـنیوگ و  یم  نخـس  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  هـب  ادـخ  لوـسر  دـیدش  هقـالع  زا  _د و  ندر ضار ك_ _ت_ عاد _ يز ي_
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قیثو  طابترا  فلتخم  احنا  هب  دنک ، یم  داریا  قشمد  دجـسم  رد  يا ك_ه  _ط_ب_ه  خرد (ص ) دا س_ج_

 . دراد (1) یم  نایب  ار  مالسا  ناکرا  اب 
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تایآ زادـیز  تافیرحت ي_ دـنرادرب و  هدرپ  ناراکتیانج  لباقم  رد  یهلا  تمکح  شنیرفآ و  يراج  ياه  زا س_تن  _ي_ا : نا ث_
لاهما تنـس  دیزی ، سلجمرد  ير  بنیز ك_ب_ هنومن  ناونع  هب  دـننک  دزـشوگ  مدرم  هب  البرک  هعقاو  رب  قیبطت  رد  ار  نآرق  فیرش 

دیامن (1) یم  دیکات  ربکا  یلع  شردارب  تداهشرد  مدرم  تلاخد  رب  دایز ، نبا  باوج  رد  داجس  ماما  دنک و  یم  حیرشت  ار  راکتیانج 
.

نودب هدشداریا  ماش  رد  هک  ینانخـس  رد  اذل  دننک و  اشفا  هثداح  نیا  رد  ار  هیما  ینب  نادناخ  دـیز و  _ت ي_ لا _ خد _ث_ا : لا ث_
.دننک یم  یفرعم  تیانج  نیا  میقتسم  لوئسم  ار  دیزی  هفوک ، مدرم  دایز و  نبا  هب  يا  هراشا  چیه 

قی _ قد يار  _ جا قفوم ب_ه  زگره  ینطاب ، تقامح  یتاذ و  تثابخ  تلع  هب  دـیزی  هک  دـش  لفاغ  دـیابن  زین  هتکن  نیا  زا  هت  _ب_ لا
هیلع نیسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  هدرک و  هراشا  مالـسا  ربمایپ  اب  دوخ  ینمـشد  هب  دوخ  نانخـس  رد  ررکم  روط  هب  دشن و  تسایـس  نیا 

تموکح مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  ياه  يرگنـشوررا  رد ك_ن_ هک  دوب  رما  نیمه  دومن و  يدونـشخ  ینامداش و  راهظا  مالـسلا 
.دیچیپ مهرد  ار  نانآ  تموکح  راموط  تخاس و  وربآ  یب  اوسر و  ار  هیما  ینب 

هزربوبا

بوچ اب  دـیزی  دـندوب  رـضاح  سلجم  رد  ماش  ناگرزب  دوب  دـیزی  لـباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ما ح_س_ي_ن  _ ما كرا  س_ر م_ب_
_ج_ل_س مرد اد ، لوـسر خ_ یباحـص  یملــسا ، هزربوـبا  تـفگ ، یم  هدوـهیب  نانخــس  دز و  یم  ماـما  نادـند  بـل و  هـب  نارزیخ 

؟! ینز همطاف م_ي  رسپ  نیسح ، نادند  رب  بوچ  اب  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  دز : دایرف  دوب  _ر  ضا ح_

ار ناشلتاق  ادخ  ، دنتـشهب ناناوج  رالاس  ود ، نیا  دیوگ  یم  دکم و  یم  ار  نسح  شردارب  وا و  نادند  بل و  ادخ  لوسر  هک  مدیددوخ 
.دنک تنعل 
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 . دندرب (1) نوریب  سلجم  زا  ناشک  ناشک  ار  وا  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  وا  نانخس  زا  دیزی 

دیزی سلجم  رد  داجس  ماما 

نیس ما ح_ _ ما ناکدوک  نانز  داجـس و  ماما  داد  روتـسد  درک و  توعد  ار  ماش  فارـشا  داد و  بیترت  _د م_ج_ل_س_ي  يز ي_
رعش دنچو  تفرگ  رارق  دیزی  يوربور  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  دنتـسیرگن  یم  اهنآ  هب  راضح  دندرک  سلجم  دراو  ار  مالـسلا ) هیلع  )

:. دهد یم  ناشن  دیزی  زا  ار  وا  ترفن  يرازیب و  هک  دناوخ 

رازآ زا  _ت  سدا دـیهد و م_ رازآ  ار  ام  امئاد  امـش  اـی  مینک ، ناـتمارتحا  اـم  دـینک و  تناـها  اـم  هب  امـش  هک  دیـشاب  هتـشادن  راـظتنا  »
«. مینک یمن  شنزرس  دیرادن  تسود  ار  ام  هک  نیا  زا  ار  امش  سپ  میرادن  تسود  ار  امش  ام  هک  دناد  یم  ادخ  میرادرب  ش_م_ا 

وا اب  مه  ادـخدیگنج  نم  اـب  مبـصنم  رـس  رب  تفرگ و  هدـیدن  ارم  قح  درک ، محر  عطق  نم  اـب  تردـپ  یلع ! يا  تف : _د گ_ يز ي_
.يدید هک  درک  نانچ 

، دیآ دوجو  هنحـص  هب  هک  نآ  زا  لبق  دسرب ، امـش  هب  ناشناج  هیحان  زا  ای  نیمز  رد  هک  یتبیـصم  ره  اما  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  باوج  رد 
 . تسا (2) هدش  تبث  یباتک  رد 

گنج رد  تسا  هدوب  نم  ناردپ  تسد  رد  تراما  توبن و  هشیمه  يوش  دلوتم  وت  هک  نآ  زا  لبق  رخص ! دنه و  هیواعم و  رـس  يا پ_
هب ار  رافک  ياه  مچرپ  وت  ردپ  دج و  هک  یلا  _ حرد دوب ، بلاطیبا  نب  یلع  نم  دج  تسد  رد  ادخ  لوسر  مچرپ  بازحا  دحا و  ردب و 
نم ناگدازومع  ناردارب و  تیب و  لها  ردپ و  هب  _س_تب  نو يا  هدر  هچ ك_ ینادب  رگا  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  دندیـشک  یم  شود 
یم يراز  نویـش و  دوخ  لاح  هب  يراذگ و  یم  نابایب  ياهکاخ  ربرـس  يزیرگ و  یم  _ه_ا  هو هب ك_ يا ، هدـش  بکترم  یهانگ  هچ 

.؟ تسادخ لوسر  هعیدو  وا  هک  یلاح  رد  دوش ، بصن  ناترهش  هزاورد  رب  همطاف  یلعرسپ و  نیسح  رس  هک  تسا  راواز  نیا س_ ینک 
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 . يوش (1) يراوخ  تمادن و  نیرق  تمایق  زور  رد  هک  شاب  رظتنم  دیزی  يا 

رفک راهظا 

یم یتـحار  هـب  شارت ، خـیرات  نادزم  هـب  مـلق  درک ، یم  توکــس  ـالبر  _ع_ه ك_ قاو درو ب_ا  _ خر رد ب_ _د  يز _ر ي_ گا
وا زاار  تصرف  نیا  _د  يز یلهاج ي_ عبط  یلو  دـننک ، یفخم  یلعج  تاـیاور  زا  يا  هدرپ  سپ  رد  ار  وا  یقیقح  تیـصخشدنتسناوت 

.دوش ادج  نیما  ینابر  ياملعزا  سیون  خیرات  ناریگب  دزم  باسح  ات  دش  يزرم  دوش و  هبنپ  شیاه  هتشر  مامت  دش  ثعاب  تفرگ و 

يرا _ع_ شاو دز  یم  نیسح  ماما  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ  اب  دوب ، دیزی  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فیر  س_ر ش_
:. دناوخ یم  نتشیوخزا  تیب  دنچ  بیکرت  اب  دوب ، هدش  هدورس  نیملسم  تسکش  زا  یماکداش  يارب  دحا  رد  ار ك_ه 

یماـم تابرـض  ندـمآ  دورف  زا  ار  جزخ  هلیبـق  يراز  دـندش ، هتـشک  ردـب  گـنج  زور  رد  نا م_ن ك_ه  _ گرز يا ك_شا ب_ »
میتشک و ار  اهنآ  نارتهم  ناگرز و  ردب ب_ گنج  ياج  هب  دیزی ! يا  دازیرم  تسد  دنتفگ  یم  دـندز و  یم  دایرف  يداش  زا  دـندید و 

قدنخ نامدود  زا  نم  هدشن  لزانو  هدماین  نامـسآ  زا  ير  هن خ_ب_ رگو  دـندرک ، يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  هفیاط  میدـش  باسح  یب 
 . (2) مریگن » شنادنزرف  زا  ار  دمحا  ياهراک  ماقتنا  رگا  متسین ،

دیزی سلجم  رد  يربک  بنیز  هبطخ 

نیـسح ماما  نیب  گنج  هک  دـش  مولعم  ناگمه  رب  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  نورد  تقیق  _د ح_ يز _ي ك_ه ي_ ما ه_ن_گ_
:. دومرف تساخ و  اپ  هب  س )  ) يربک بنیز  تسا ، هدوب  رفک  نید و  نیب  گنج  دیزی  مالسلا و  هیلع 
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_ب_ت قا ع_ : » دومرف هک  تفگ  تسار  ناحبـس  يادخ  داب  شنادناخ  وا و  لو  _ سر اد ب_ر  دورد خ_ ار و  اد  سا خ_ س_پ_
ینک یم  نامگ  ! دیزی يا  دنتفرگ » ازهتـسا  هب  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  تشز  رایـسب  دـندرک ، تشز  راک  هک  نا  _ نآ

یم وس  ره  هب  راو  هدرب  ار  ام  هک  يا  هدومن  دودسم  ام  رب  هراچ  هار  نانچ  يا و  هتسب  ام  رب  ار  نامـسآ  قافآ  نیمز و  فارطا  هک  نونکا 
ربکت هک  يراد  ادخ  دزن  هک  تسا  یـشزرارطاخ  هب  يزوریپ  نیا  یتس و  مر ه_ وت م_ح_ت_ هدش و  رادـقم  یب  ادـخ  دزن  ام  دنـشک ،

یب ار  ام  یهاشداپ  کلم و  هتـسارآ و  بترم و  تیاهراکو  تسوت  ماک  هب  راگزور  هکنیا  زا  يا ، هتخادنا  ینی  هب ب_ داب  يزرو و  یم 
.؟ یلاحشوخو نامداش  يا ، هتفرگ  رایتخا  رد  محازم 

:. دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  يا  هدرک  شومارف  ایآ  رت ! هتسهآ  یکدنا 

هک میهد  یم  نآ  يارب  طـقف  ار  تلهم  نیا  تساـهنآ ، عفن  هب  میهد  یم  ناـشیا  هب  هک  یتـله  _د م_ نراد نار ن_پ_ن_ _ فا «ك_
(. 178 نارمع /  لآ  « ) تسا كاندرد  یباذع  ار  نانآ  دنوش و  بکترم  رتشیب  هانگ 

ریـسا ار  ادخ  لوسر  نارتخد  یناشنب و  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  تسا  تلادع  نیا  ایآ  هد ه_ا ! دازآ ش_ يا پ_س_ر 
دنرب و يرهش  هب  يرهـش  زا  ات  یهد  نانمـشد  تسد  هب  هدرک  راکـشآ  ار  ناشیاه  هرهچ  هتـشادرب و  ناشیا  زا  هدرپ  هک  یلاح  رد  هدرک 

اهنآ يارب  یتسرپرـس  هن  هک  یلاح  رد  دـنزود ، مشچ  اهنآ  هب  عیـضو  فیرـش و  کیدزن و  رود و  دـننک و  هاگن  نانآ  هب  هناـگیب  یموق 
.ینابیتشپ هن  هدنام 

نادـیه نو ش_ _ خزا شتـشوگ  دیـشک و  نادـند  هب  ار  ناکاپ  رگج  شرداـم  هک  تشاد  تاـعارم  راـظتنا  یـسک  زا  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ دییور
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.؟ درگن یم  هینک  ضغب و  مشچ  اب  ار  ام  هک  یسک  دنک  یهاتوک  هداوناخ  ام  ینمشد  رد  هنوگچ 

رالا هّللاد س_ ابا ع_ب_ نادـند  بل و  هب  بوچ  اب  ینک  یم  راک  هچ  ینادـب  ینک و  هانگ  ساسحا  هک  نآ  نودـب  زاـب  همه  نیا  ب_ا 
اب هک  ییوگ  یمن  ارچ  «! دیز يا ي_ داز  _ ير تسد م_ دنتفگ  یم  هداد  رس  يداش  دایرف  : » ییوگ یم  ینز و  یم  تشهب  لها  ناناوج 

جـالع ار  اـم  مخز  _م_ط_ل_ب ، لاد لآ ع_ب_ زا  نیمز  ناگراتـس  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) دـمحم هیرذ  نوخ  نتخیر 
؟ یتخوس ار  نام  هشیر  يدرک و  ریذپان 

؟ يا هتفگ  نخس  اهنآ  اب  هک  ینک  یم  نامگ  ینز و  یم  ادص  ار  دوخ  ناکاین  نونکا 

یم لال  تنابزو  يدرک  یمن  ار  راـک  نیا  دوب و  هدـش  _ت_ت خ_ش_ك  سد هک  ینک  یم  وزرآ  يور و  یم  ناـنآ  دزن  يدوز  هب 
ار ام  نوخ  هک  یـسک  رب  ار  تمـشخو  ریگب  نارگمتـس  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتـسب و  ار  ام  قح  ایادخ  یتفگ ! یمن  ار  نخـس  نیا  دش و 
_ن يا ت_و ب_ا  يدرک ! هراپ  ار  دوخ  تشوگ  یتفاکـشار و  دوخ  تسوپ  دنگوس  ادخ  هب  نک  لزان  تشک  ار  ام  نایماح  تخیر و 

ندرگ هب  شنت  هراپ  ترتع و  تمرح  نتـسکش  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  هیرذ  نوخ  نتخ  _ ير زا  را ك_ه  ب_
ناشراگدرورپ دزن  دنا و  هدنز  نانآ  هکلب  دنا ، هدرم  دنوش  یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هکنانآ  نکم  نامگ  و  ، » يوش یم  دراو  وا  رب  يراد ،

(. 169 نارمع /  لآ  «) دنروخ یم  يزور 

وت درک و  هتخادرپو  هتخاس  وت  يارب  ار  راک  هک  یسک  نآ  وت و  مصخ  دمحم  تسا و  مکاح  دنوادخ  هک  سب  تیار  ه_م_ي_ن ب_
زا کی  مادک  هک  دوش  یم  هاگآ  تسا و  شاداپ  دب  نارگمتس  شاداپ  هک  دیمهف  دهاوخ  يدوز  هب  دومن ، طلسم  نیملـسم  ندرگ  رب  ار 

.تسا رت  فیعض  کی  مادک  رکشل  رت و  تسپ  امش 

106 ص :

تنس لها  هاگدید  زا  اروشاع  مالسلا و  هیلع  نیسح  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 129زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ار  تشهوکن  مزال و  ار  تندیبوک  مناد و  یم  شزرا  یب  ار  وت  مه  زاب  میوگب  نخـس  وت  اب  نم  هک  هدـش  ثعاب  ایند  بئاصم  _ر  گا
.نایرب لد  تسا و  نایرگ  مشچ  یلو  مرادن ، یساره  وت  تمشح  هاج و  زا  مرمش و  یم  شزرا 

، دـــنوش یم  هتـــشک  ناطیـــش  بزح  ناگدـــش  دازآ  تـــسد  هـــب  ادـــخ  بزح  ناـــبیجن  هـــک  تـــسا  بـــیجع  را  ب_س_ي_
یم یـشکرس  اه  گرگ  ار  كاپ  ياه  ندب  نآ  دزیر و  یم  ام  تشوگ  ناتناهد  زا  دـکچ و  یم  ام  نو  نا خ_ _ت_ لا _ن_گ_ چزا

.دنناطلغ یم  كاخ  رد  اهراتفگ  ودننک 

هب ادـخ  دوب و  میهاوخوت  نایز  هب  اـم  یباـین ، ار  دوخ  لـمع  زج  هک  اـجنآ  رد  يدوز  هب  يا ، هتفرگ  تمینغ  ناونع  هب  ار  اـم  زورما  رگا 
.دنک یمن  متس  دوخ  ناگدنب 

نک و شال  یناوت ت_ یم  هچره  ریگ و  راـک  هب  يراد  هک  هلیح  ره  سپ  مراد ، هیکت  وا  رب  منک و  یم  _ت  اد ش_ك_يا ب_ه خ_
یمن ام  تیاهن  هب  یناری و  ار ب_م_ ام  یحو  ینک و  وحم  اه  هرطاخ  زا  ار  اـم  یناوت  یمن  ادـخ  هب  نک ! شـشوک  یهاوخ  یم  هچ  ره 

زور نآ  كد و  _ نا _ت  لود ما  _ يا رایـسب س_س_ت و  وت  يار  ینک  كاـپ  شیوـخ  زا  یناوـت  یمن  ار  متـس  نیا  گـنن  یـسر و 
.دیارگ یم  یناشیرپ  هب  تا  تیعمج  داب » ناراکمتس  رب  ادخ  تنتعل   » دنز یم  دایرف  يدان  ك_ه م_

ادخ زا  تمحر و  تداهـش و  اب  ار  نامرخآ  راک  درب و  نایاپ  ترفغم  تداعـس و  اب  ار  ام  ناینیـشیپ  راک  ار ك_ه  اد  سا خ_ س_پ_
ام يارب  ومه  تسا و  میحرو  نابرهم  وا  هک  دـشاب  وکین  یفلخ  ام  يارب  شدوخ  دـیازفیب و  دـنک و  لـماک  ار  ناـشباوث  هک  مهاوخ  یم 

:. دیوگب تسناوت  طقف  اسر  مالک  نیا  باوج  رد  دیزی  تسا  لیکو  نیرتهب  یفاک و 
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_ت سا _س_ت_ه  نا ش_يا _ نز زا  _ت ك_ه  سا يدا  _ ير «ف_

 . (1) تسا » ناسآ  رایسب  نارگ  هحون  رب  يرگ  _ه  حو ن_

تیب لها  لثم 

ورمع نب  لاهنم  دز  یم  مدق  قشمد  رازاب  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  يزور  دندرب  یم  رـس  هب  قشمد  رد  تیب  لها  هک  یما  _ يا رد 
.؟ هّللا لوسر  نبای  يا  هنوگچ  درک : ضرع  هدمآ  شیپ 

یم هدـنز  ار  ناشنا  _ نزو دنتـشک  یم  ار  ناشنارـسپ  هک  میا  هدـش  ناینوعرف  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  لـثم  اـم  زورما  لاـهنم ! يا  دومرف :
دمحم تیب  لها  ام  یلو  تسا  شیرق  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص   ) دمحم هک  دنک  یم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنم ! يا  دنتشاذگ 

 . نوعجار (2) هیلا  انا  هّلل و  انا  میوش  یم  هتشک  هتفرگ و  رارق  مشخ  دروم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  )

قشمد دجسم  رد  داجس  ماما  هبطخ 

هب ار  یبیطخو  داد  بیترت  دجـسم  رد  یـسلجم  دیزی  دندرب  یم  رـس  هب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  هک  _ي  ما _ يا رد 
.دنک ییوگدب  مالسلا ) هیلع   ) یلع شراوگرزب  ردپ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  زا  ات  داتسرف  ربنم 

هدوهیب ناـنخ  هیواـعم س_ شردـپ  دـیزی و  حدـم  رد  تفگ و  ازـسان  راوگرزب  ود  نآ  هب  تسناوت  اـت  تفر و  ربـنم  هب  خ_ط_ي_ب 
ياهب ب_ه  يا خ_ط_ي_ب ! وت  رب  ياو  دومرف : دروآرب و  گناب  تشاد  روضح  سلجم  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  تفگ 

نم هب  دـیزی ! يا  دومرف : هدرک  دـیزی  هب  ور  هاگنآ  يدرک  اـیهم  شتآ  رد  شیوخ  هاـگیاج  يدـیرخ و  ار  قولخم  ياـضر  یهلا ، مشخ 
تفلاخم دیزی ، دشاب  یشاداپ  رجا و  ار  سلجم  لها  دیآ و  شوخ  ار  اد  هک خ_ میوگب  ینانخس  مور و  اهبوچ  نیا  يالاب  رب  هدب  هزاجا 

.دشاب هتشاد  نتفگ  يارب  يزیچ  اسب  هچ  هدب  هزاجا  ار  وا  دنتفگ  وا  هب  مدرم  یلو  درک 
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.دمآ دهاوخن  نییاپ  دنکن  اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  ات  دور  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ : دیزی 

.؟ دیوگب دناوت  یم  هچ  وا  رخآ  دنتفگ :

.هتخیمآ رد  ناشناج  اب  شناد  ملع و  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ :

.دهد هزاجا  دش  راچان  دیزی  ات  دندرک  یم  رارصا  نانچمه  مدرم  یلو 

ار اهمشچ  دنازرلار و  اهبلق  هک  دناوخ  يا  هبطخ  هاگنآ  دروآ ، اج  هب  يادخ  شیاتس  ساپـس و  تسخن  تفر  ربنم  تر ب_ه  ح_ض_
.دنایرگ

:. تسا نیا  ترضح  نآ  تانایب  زا  یشخب 

يرا و _ بدر _ بو ملع  ام  هب  میا : هتفاـی  يرترب  مدرم  ریاـس  رب  رگید  زیچ  تفه  اـب  هدـش و  هداد  زیچ  مدر ب_ه م_ا ش_ش  يا م_
ربماـیپ دـمحماریز  مینارگد ، دـمآ  رـس  دـنا و  هداد  ار  نینمؤم  بولق  رد  تبحم  تعا و  _ت و ش_ج_ حا توا و ف_ص_ س_خ_

ریش هزمح  تسام ، زا  رایط  رفعج  تسام ، زا  مالسلا )» هیلع   » یلع  ) تما نیا  قیدص  تسام  زا  هدیزگرب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  )
ارم یسکره  دنتسه  ام  زا  یتشهب  ناناوج  ياقآ  تما  نیا  طبـس  ود  تسام و  زا  ملاع  نانز  يوناب  لوتب  همطاف  تسام ، زا  لوسر  ادخ و 

دنزرف نم  میانم ، هکم و  دنزرف  نم  میوگ : یم  شیارب  ار  مب  دسانش ح_س_ب و ن_س_ یمن  یسک  ره  دسانش و  یم  دسانـش ، یم 
رد هک  متـسه  یـسک  نیرتهب  رـسپ  نم  درک  یم  لمح  شیوخ  يادر  اب  ار  تاکز  هک  متـسه  دنزرف ك_س_ي  نم  میافـص ، مزمز و 

یسک ه_س_ت_م ك_ه نیرتهب  رسپ  نم  تفر ، هار  هنهرب  ياپ  ای  شفک  اب  هک  متسه  یسک  نیرتهب  رـسپ  نم  دیـشوپ ، سابل  ناهج 
هب قارب  اب  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  تفگ  کیبل  درازگ و  جح  هک  متسه  یسک  نیرتهبرـسپ  نم  دروآ ، اج  هب  یعـس  درک و  فاو  ط_

ار وا  هک  نآ  داـب  هزن  م_ هدر ش_د _  _ص_ي ب_ قا هب م_س_ج_د  مارحلا  دجـسم  زا  هک  متـسه  یـسکرسپ  نم  دـش ، هدرب  اوه 
ات دش  رت  کیدزن  کیدزن و  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  درب ، یهتن  _م_ لا هرد  ات س_ ار  وا  لیئربج  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  درب ،_ 

یسک رسپ  نم  دش ، نامـسآ  ناگتـشرف  تعامج  ماما  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  تشاد ، _ل_ه  صا رتمکای ف_ نامک  ود  هزادنا  هب 
رسپ ك_س_ي نم  میاضترم ، یلع  رسپ  نم  میافطصم ، دمحم  رسپ  نم  داتـسرف ، یحو  وا  گرز ب_ه  ياد ب_ متـسه ك_ه خ_

هزین ود  اب  دیگنجریشمش ، ود  اب  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  درک ، هزرابم  هّللا  الا  هلا  يایحا ال  هار  رد  هک  متـس  ه_
دیزرون رفک  هظحل  کی  دـیگنج و  نی  رد و ح_ن_ رد ب_ دروآ ، زامن  هلبق  ود  هب  درک ، تعیب  رابود  درک ، ترجه  رابود  درک ، دربن 

هیرگ رس  جات  نیدباع ، تینز  نیدهاجم ، ناناملسمرالاس و  دیس و  نارفاک ، هدن  _ بو ناربمایپ ك_ ثراو  نینمؤم و  نیرتهب  رسپ  نم 
.منایملاع راگدرورپ  لوسر  نادناخ  زا  نیسای و  لآ  زا  اوشیپ  نیرترب  مدرم ، نیرتروبص  ادخ ) فوخ  زا   ) ناگدننگ
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زا م_ج_ل_س يراز  هـیرگ و  يادــص  اــت  نـم ، نـم ، دوـمرف  یم  دــنار و  یم  نخــس  دوـخ  یفرعم  رد  ناــنچم  تر ه_ ح_ض_
ناذا ترـضح  مالک  نیب  رد  نذؤم  دیوگب ، ناذا  داد  روتـسد  نذؤم  هب  دوش ، اپ  هب  یبوشآ  دیـسرت  داتفا ، ساره  هب  دـیزی  تساخر  ب_

.دش تکاس  ترضح  تفگ 

یمن كرد  ساوـح  اـب  تسین ، هسیاـقم  لـباق  گرزب ، رایـسب  تسا  گرزب  دوـمرف : ترـضح  _ب_ر  كا هّللا  نذؤ گ_ف_ت : م_
.تسین رتگرزب  ادخ  زا  يزیچ  دوش ،

دهد یم  تداهش  نم  ناوختسا  زغم و  نوخ  تشوگ ، تسوپ ، وم ، دومرف : ترضح  هّللا  الا  هلا  نا ال  _ه_د  شا نذؤ گ_ف_ت : م_
.تسین ییادخ  وا  زج  هک 

تسا نم  دج  دمحم  نیا  دیزی ! يا  دومرف : درک و  دیزی  هب  ور  ربنم  يالاب  زا  ترـضح  هّللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  تف : نذؤ گ_ م_
؟ وت دج  ای 

 . (1) یتشک ؟ ار  وا  نادناخ  ترتع و  ارچ  سپ  نم ، دج  ییوگب  رگا  يا و  هتفگ  غورد  تسوت  دج  ییوگب  رگا 

.69 ص 71 _  ج 2 ، صیخلت ، اب  یمزراوخ ، لتقم  . 159 - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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