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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ 

باتک تاصخشم 

تاصخشم  1327 یحلاص ، هللادـبع  فلوم  (/ 2  ) مالـسلاهیلع یلع  نینموملاریما  زا  ثیدـح  لهچ  ناتـساد و  لهچ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
؛: 964-5697-97-2 لایر  5000 مود ؛) پاچ  هرود ،  ) لایر  200000 کباش : 136 ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1381 رایيدهم ، مق : رشن :

. مالــسلاهیلع یلع  ماـما  نینموـملاریما  فـطع : ناوـنع  تشادداـی : . 1386 مود : پاــچ  تشادداــی : : 978-964-5697-98-1 مود پاـچ 
یلع ماـما  نینموـملاریما  فـطع : ناوـنع  هیاـمن . تشادداـی : سیوـنریز . تروـص  هب  نـینچمه  132 ؛ [ - 130 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی :

نبیلع عوـضوم : ناتـساد  هماـن --  تشذگرـس  40ق – . ترجه -  زا  لـــبق   23 لوا ، ماـما  (ع ،) بلاـطیبا نبیلع  عوـضوم : مالـسلاهیلع .
موصعم هدراهچ  عوضوم : نرق 14  -- یبهذم ياهناتساد  عوضوم : راصق  تاملک  . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا

: هرگنک يدـــنب  هدر  مالـــسلاهیلع  یلع  ماـــما  نینموــملاریما  هدوزفا : هسانـــش  نرق 14  تاـــنیعبرا --  عوــضوم : هماـــن  تشذگرـــس  – 
م5920-79 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید : يدنب  هدر  BP36/ص24چ92 

راتفگشیپ

، میقتـسم طارـص  هب  و  داد ؛ رارق  هموحرم  تّما  زا  ار  ام  هک  ار ، گرزب  يادـخ  اهتنم ، یب  ساپـس  رکـش و  نیرفآ  ناهج  شخب  یتسه  ماـن  هب 
یلاع ربمایپ  كاپ  ناور  رب  دورد  ّتیحت و  نیرتهب  و  دومن . تیادـه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  نانمؤم ، ریما  ناـیقّتم ، يـالوم  تیـالو 

رب نیرفن  نعل و  و  مهیلع . هّللا  تاولص  نینمؤملاریما ، ماما  شّقح  رب  هفیلخ  نیلّوا  اصوصخ  تراهط ، تمـصع و  تیب  لها  رب  و  مالـسا ؛ ردق 
هدنناوخ امش  رایتخا  رد  هک  يراتشون  دنتسه . نآرق  ادخ و  نانمـشد  تقیقح ، رد  هک  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  نافلاخم  نانمـشد و 

ناسنا نآ  ملاع ، مولظم  نیلّوا  و  لوسر ؛ ادخ و  هب  هدنروآ  نامیا  نیلّوا  هدنزومآ  رـسارس  یگدنز  زا  تسا  هدـش  هتفرگرب  دراد ، رارق  مرتحم 
عم ّیلع  : » دومرف وا  تمظع  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  قفاوم ، فلاخم و  تیاور  قبط  هک  تقیقح ، ّقح و  راـیع  ماـمت  لـماک و 
زا ود  نآ  ینعی ؛ تسا  اج  نآ  ّیلع  دـشاب ، ّقح  اجک  ره  تسا و  اج  ناـمه  ّقح  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  اـجک  ره  ّیلع ؛» عم  ّقحلا  و  ّقحلا ،

رایسب ياهدنس  اب  اوقت ، نامیا و  ِدرمریلد  نآ  تمظع  تبقنم و  رد  تیاور  یـسدق و  ثیدح  نآرق ، هیآ  اهدص  و  دنریذپان . یئادج  رگیدکی 
مامه ماما  نآ  لماک  عماج و  دوجو  نارک  یب  سونایقا  هرطق  زا  يا  هّرذ  رـصتخم ، نیا  و  تسا . هدـش  دراو  فلتخم  ياه  باـتک  رد  دّدـعتم ،

، يداـصتقا يداـبع ، یـسایس ، یتدـیقع ، فلتخم : ياـه  تهج  رد  ( 1) ربـتعم باـتک  اـه  هد  زا  تـسا  ینیچلگ  هدـیزگرب و  هـک  دــشاب ، یم 
ناناوج اصوصخ  نادـنم ، هقالع  مومع  هدافا  هدافتـسا و  دروم  شخب  تّذـل  نیـشنلد و  هّرذ  نیا  هک  دـشاب  یتیبرت و .... یقـالخا ، یعاـمتجا ،

هّللا ءاش  نا  ّقَح » َّیَلَع  َُهل  ْنَِمل  َو  ّيَِدلاِول ، َو  یل  میلَـس  ٍْبلَِقب  هّللا  یَتَأ  ْنَم  ّالِإ  نُوَنبال  َو  ٌلام  ُعَْفنَیال  ٍمْوَِیل  : » دشاب يا  هریخذ  و  دریگ . رارق  زیزع 
هعومجم نیمه  رخآ  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هک  یئاه  باتک  زا  یضعب  تاصّخـشم  مان و  تسرهف  ( 1  ***** ) ّفلؤم یلاعت .

. دشاب یم  دوجوم  ضیف ، رپ 

(ع) یلع ماما  تبقنم  حدم و  رد 

اخس و ناطلـس  دوب  ّیلع  دوب ، ّیـصو  دوب و  ّیلو  هک  یهاش  دوب  ّیلع  دوب ، نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات  دوب  ّیلع  دوب ، ناهج  دنویپ  تروص  ات 
همه رد  ادـخ  هک  نآرق  فشاـک  نآ  دوب  ّیلع  دولاـین ، هجنپ  ناـهج  ناوخ  رد  سفن  عَمَط  رَهب  هک ز  روـالد  ریـش  نآ  دوب  ّیلع  دوـج ، مرک و 

یئاشگ هعلق  نآ  دوب  ّیلع  دوساین ، تسار  دشن  راک  ات  مالسا  هر  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ  دوب  ّیلع  دوتسب ، تمصع و  تفص  شدرک  نآرق 
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دیاب ابع  لآ  نماد  رب  لد  تسد و  ندز  دیاب  یـضترم  يالو  زا  مد  مد ، هب  مد  دوب  ّیلع  دوشگب ، هلمح و  کی  هب  دنک  رب  ربیخ  هعلق  زا  رد  هک 
لـصا ّیلع  ّبُح  هویم  درادن  وک  یتخرد  ره  ندز  دـیاب  ام  وچ  لد  رب  يردـیح  رهِم  رهُم  تشاگن  دـیاب  لد  حول  رب  نادـناخ  ِّبح  شقن  ندز 

الط هریت  بلق  سم  يا  هراظن  ایمیک  هب  هک  ینک  ام  بناج  هب  يرظن  یتفال  هش  يا  هک  دوش  هچ  (. 1) ندز دیاب  اپ  هب  ات  رس  ملق  نوچ  شعرفو 
زامن هب  یمّلکت ، وت  بل  زامن  هب  ینکاو  وت  هچنغ  هچ  شرگا  یتیاکح ، وت  بل  زا  رکش  یتیاور  وت  خر  زا  نمچ  یتیآ ، وت  قیقع  زا  نمی  ینک 

یهگن یتیانع ، هب  یهگ  هک  دوش  هچ  یتیاده  رینم  هم  وت  یتیالو ، ریرس  هش  وت  ینک  اود  وت  اهدرد  همه  یمّسبت ، یمّلکت و  هب  یمّـسبت  هچنغ 
هب ینز  وت  ینک  اـج  هکرعم  ناـیم  هچ  يردفـص ، وت  ّيرفنـضغ و  وت  يرترب  همه  ءاـیبنا  وت ز  يرد ، ّیبن  ملع  رهـش  هب  وت  ینک  ادـگ  يوس  هب 

سمش ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  ( 1 (. ***** ) 2) ینک اپ  هب  نید  ياول  وت  مرتحم ، وت  دوجو  زا  مرح  مرح  زا  همه  ناُتب  ینکف  مدق ، یبن  شود 
. یئافو ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  ( 2 . ) يزیربت

تماما رتخا  نیلّوا  موصعم ، نیمّود  تالاح  رصتخم 

ناهج هب  هدید  یهلا  هبعک  نایم  رد  همّظعم ، هّکم  رهش  رد  لیفلا ، ماع  زا  دعب  لاس  یس  بجر ، هام  مهدزیس  زور  روهـشم ، ربانب  ترـضح  نآ 
دازون نیا  هقادنق  هیلع ، هّللا  تاولص  لوسر  ترضح  هک  يا  هلحرم  نیلّوا  رد  دیشخب . یئانـشور  ار  کیرات  یناهج  شتعلط ، رون  اب  دوشگ و 

ْمِِهتولَـص یف  َنیذَّلا  َنُونِمؤُْملا  َحَْـلفَا  ْدَـق  میحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  : ) دـناوخ حیـصف  نابز  اب  دازون  تفرگ ، لـیوحت  شرداـم  زا  ار  كراـبم 
؛ دنشاب عشاخ  زامن ، ندروآ  اج  هب  ماگنه  رد  هک  ینینمؤم  نآ  انامه  تسا ، نابرهم  هدنـشخب و  هک  يدنوادخ  مان  هب  ینعی ؛ (. 1 ...() َنوُعِشاخ

وت هلیـسو  هب  نینمؤم  هک  نادب  ّیلع ! ای  دومرف : وا  هب  لباقم ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  دوب . دـنهاوخ  دنمتداعـس  راگتـسر و 
.... نسحلاوبا و هّمئ ، الاوبا  بارتوبا ، هینک : اّیح .» ُثعُبی  موَی  َدهُشتسا و  موَی  َو  َِدلُو ، موَی  ِهیلع  ِهّللا  مالَـس  ( » 2) ّیلع مان : دش . دنهاوخ  راگتسر 

، ردـیح یـضترم ، هّللادـسا ، ءایـصو ، الا  دّیـس  نیقّتملا ، ماما  نیلَّجحملا ، ّرُغلا  دـئاق  نینمؤملا ، بوسعی  نیّدـلا ، بوسعی  نینمؤملاریما ، بقل :
اب هک  يا  هّیمشاه  نز  نیلّوا  مشاه ، هون  دسا ، تنب  همطاف  ردام : بلاطوبا . هب  فورعم  فانمدبع  نارمع  ردپ : ّیلو و .... ّیـصو ، مْضَق ، عزنَأ ،

. دومن یم  باطخ ، ردام  ناونع  هب  ار  وا  ترضح  تشاد ، تلاخد  لوسر  ترضح  شرورپ  رد  نوچ  و  درک ؛ جاودزا  بلاطوبا  یمـشاه  درم 
: رتشگنا شقن  دسر . یم  مهیلع ، هّللا  تاولص  مدآ  ترضح  هب  مالسا ، یمارگ  لوسر  دننامه  هطساو  یس  اب  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  ماما  تبـسن 

ربنق یسراف و  ناملس  ار  ترضح  نآ  نابرد  دوب . هدش  ّکح  یـصوصخم  شقن  مادک  ره  رب  هک  تسا ، هدوب  رتشگنا  راهچ  ياراد  ترـضح 
تفه ّنس  رد  هک  دوـب ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  دروآ ، ناـمیا  ّهلآ  هیلع و  هّللا  يالـص  لوـسر  ترـضح  تّوـبن  هب  هک  یـسک  نیلّوا  دـنا . هدرب  ماـن 

تکراشم كوبت ، گنج  زا  ریغ  لوسر  ترـضح  نامز  ياه  گنج  مامت  رد  راوگرزب  نآ  دـناوخ . تعامج  زاـمن  ترـضح  نآ  اـب  یگلاـس 
ردب گنج  رکاسع : نبا  لقن  قبط  دیدرگ . نیملسم  مالـسا و  بیـصن  ترـضح  نآ  ياناوت  دنمورب و  تسد  هب  اه  يزوریپ  نیرتشیب  تشاد و 

یگلاس ّنس 28  رد  شترضح  طّسوت  هّکم  زین  دیسر و  نایاپ  هب  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  یگلاس  ّنس 20  رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  طّسوت 
نیقفانم و طّسوت  ترـضح  نآ  هیلع  رب  مالـسا و  هیلع  رب  یئاه  گـنج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دـیدرگ . حـتف 

دامج هام  رد  لمج  گنج  دـشاب . یم  ناورهن  نیّفـص و  لمج ، ياـه : ماـن  هب  گـنج  هس  اـه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسویپ ، عوقو  هب  نیفلاـخم 
لاس 36 هّجحلا ، يذ  هام  رد  نیّفص  گنج  (. 3 .) داتفا قاّفتا  ریبز ، هحلط و  هشیاع ، یگدرکرس  هب  نیثکان ، اب  يرمق ، يرجه  لاس 36  یناّثلا ،

یگدرکرس هب  نیطـساق ، اب  (، 5) يرمق يرجه  لاس 38  رد  ناورهن  گـنج  (. 4 .) داد خر  هیواعم ، یگدرکرـس  هب  نیقرام ، اـب  يرمق ، يرجه 
زا ناشرفن  طقف 9  دندرک و  هبوت  اه  نآ  رفن  رازه  هدزاود  ترـضح  حیاصن  اب  هک  دندوب ، رفن  رازه  لهچ  دودح  ناشیا  و  دـش ؛ عقاو  جراوخ 

هلحرم ود  داـتفه و  ترـضح  نآ  ّیلک  روـط  هب  و  تشگ . دیهـش  رفن  دادعت 9  زین  نیملـسم  زا  دـندش و  هتـشک  یقب  ام  و  دـنتخیرگ ؛ هکرعم 
هیلع و هّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  طّسوت  فلتخم ، رّرکم و  ياه  تبسانم  رد  ترضح  (. 6 .) تسا هتشاد  نانمشد  نافلاخم و  اب  هزرابم  گنج و 

مهن لاـس  ۀّـجحلا ، يذ  مهدـجیه  زور  عادولا ، ۀّـجح  زا  سپ  تیاـهن ، رد  و  دـیدرگ . یفّرعم  نییعت و  هفیلخ  نیـشناج و  نیلّوا  ناونع  هب  هلآ 
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ّتلع هب  یلو  دش . تفالخ  تیالو و  هب  بوصنم  حرطم و  یمسر  روط  هب  هنیدم  هّکم و  نیب  مخ  ریدغ  مان  هب  یّلحم  رد  ترـضح  (، 7) يرمق
تعیب مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  اب  مدرم  نامثع  لتق  زا  سپ  يرجه ، لاس 35  رد  هک  نآ  ات  داتفا ، نارگید  تسد  هب  يرهاظ  تفالخ  یئاه ،

يرهاظ و نونف  مولع و  عیمج  رب  شتکربرپ ، رمع  نارود  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دـیماجنا . لوط  هب  لاـس  جـنپ  تعیب  نیا  دـندرک و 
رداـص عقاو و  نآ ) زا  سپ  هچ  تاـیح و  ناـمز  رد  هچ  ، ) مولظم ماـما  نآ  زا  يرامـش  یب  تاـمارک  تازجعم و  دوب . ّطلـسم  انـشآ و  ینطاـب 

رد ترضح  نآ  دنا . هدرک  رکذ  دوخ  فلتخم  ياه  باتک  رد  بهاذم  رگید  نادنمشناد  هکلب  یّنس و  هعیش و  نادنمـشناد  رثکا  هک  دیدرگ ،
ناملاظ و اب  دروخرب  یتلادـع و  یب  اب  هزرابم  نینچمه  ناـمورحم ، ناـمولظم و  زا  تیاـمح  يرادـفرط و  و  نوناـق ، تلادـع و  ّقح و  يارجا 

هطوبرم ياه  باتک  هب  هک  تسا ، هدـش  دراو  مولظم  ماـما  نآ  تمظع  نأـش و  رد  يرایـسب  ثیداـحا  و  دوب . ریگتخـس  عطاـق و  نارگلواـپچ ،
لاس هک 33  دـنا ، هتفگ  لاس  روهـشم 63  یلو  تسا ؛ فالتخا  نیخّروم  نیثّدحم و  نیب  ترـضح  فیرـش  رمع  تّدـم  رد  دوش . یم  عاجرا 

زا سپ  مه  لاس  یـس  دوب و  هنیدم  رد  لاس  هّکم و 10  رد  لاس   13 تثعب ، زا  لبق  لاـس  هلآ 10  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمغیپ  اب  نامزمه 
هلصافالب هک  مالسلا ، هیلع  ماما  نآ  یعقاو  تفالخ  تماما و  تّدم  درب . رـس  هب  هاکناج  بئاصم  اه و  یتخـس  لّمحت  اب  ترـضح  نآ  تلحر 

لتق زا  سپ  هک  یعقاو  يرهاظ و  تفالخ  و  دیماجنا ؛ لوط  هب  لاس  یـس  دش ، عورـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  سپ 
دّیـس نکیل  تسا ، فالتخا  نیخّروم  نیثّدحم و  نیب  زین  ترـضح  نآ  نادنزرف  دادعت  رد  تسا . هدوب  لاس  جنپ  اهنت  دـیدرگ ، عورـش  نامثع 
مّلهچ لاس  رد  ترضح  نفد : ّلحم  تداهـش و  تسا . هدرب  مان  رتخد  رـسپ و  رفن  ار 33  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دالوا  دادعت  ( 8) نیما نسحم 
تـسا ردقلا  میظع  فورعم و  دجـسم  راهچ  زا  یکی  هک  هفوک  دجـسم  ِتدابع  بارحم  رد  ناضمر ، هام  مهدزون  هعمج ، حبـص  (، 9) يرجه

ضیف هب  هام  ناـمه  بش 21  و  دـش ؛ رورت  نیگارهز  ریـشمش  هلیـسو  هب  هماّطق ، مان  هب  ینز  بیغرت  و  يدارم ؛ مجلم  نب  نمحّرلادـبع  طّـسوت 
ترضح نآ  سّدقم  رّهطم و  رکیپ  تداهش و  دجسم  هب  تدالو ، هبعک  هب  تداعس  نیا  سَک  هب  ددرگن  رّسیم  دیدرگ . لیان  تداهـش  يامْظُع 

هدامآ هّیهت و  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  طّسوت  ترضح  نآ  ربق  و  دیدرگ ؛ نفد  مالسلا  مهیلع  حون  مدآ و  ترضح  رانک  فرـشا ، فجن  رد 
و دوش . یم  هدناوخ  دیحوت  هروس  هبترم  هاجنپ  دمح ، هروس  تئارق  زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا : تعکر  راهچ  ترـضح  نآ  زامن  دوب . هدش 

دنوادخ هاگرد  زا  ار  دوخ  عورشم  ياه  هتساوخ  سپس  دوش و  یم  هتفگ  اهیلع ، هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  حیبست  زامن ، مالـس  زا  دعب 
،110 دجبأ : فورح  بیترت  هب  یضترم  ّیلع  ناونع  هب  ترضح  نآ  مان  ( 2 . ) هیآ 1 نونمؤم : هروس  ( 1 (. ***** ) 10 .) دیامن اضاقت  ناحبس 

لاس هام ، تشهبیدرا  اب  قباطم  ( 5 . ) یسمش لاس 36  هام ، دادرخ  اب  قباـطم  ( 4 . ) یسمش لاس 35  هام ، رذآ  اب  قباـطم  ( 3 . ) دشاب یم   1450
نیدرورف مهد  اب  قباطم  ( 7 . ) دشاب یم  هحفـص 219  یملید ، بولقلا  داشرا  باتک  بحاص  يدنب  عمج  قبط  روکذم  رامآ  ( 6 . ) یسمش  37

رگید تدالو و  حرش  ( 10 . ) یسمش لاس 39  هام ، نمهب  مهدزای  اب  قباطم  ( 9 . ) ص 327 ج 1 ، هعیشلا : نایعأ  ( 8 . ) یسمش مهد  لاس  هام ،
قاقحإ راونالاراحب ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  يربط ، ۀمامالا  لئالد  خیراّوتلا ، خسان  زا : تسا  هدش  هتفرگرب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تالاح 

، یسوط خیش  ماکح  الا  بیذهت  باّهولا ، دبع  نیسح  خیش  تازجعملا  نویع  فارشالا ، باسنا  یسربط ، يرولا  مالعإ  ۀّمغلا ، فشک  ّقحلا ،
.... ۀّمهملا و لوصفلا  ّصاوخلا ، ةرکذت  تیبلا ، لها  خیرات  هسیفن ، هعومجم 

تماما تعلط  نیلّوا  دالیم  هتسجخ 

يدوعـسم دولوم  نآ  هبعک  ردنا  تفای  تدالو  دش  ناهنپ  هدرپ  ردنا  دیـشروخ  وا  يور  مرـش  دـش ز  نایامن  نم  رای  هدرپ  یب  ات  هدرپ  تشپ  ز 
دـش نامیا  لها  هاگ  هلبق  تفرگ و  تمرح  مرح  قح  میرح  ردـنا  شخر  رون  ات  درک  یّلجت  دـش  نادزی  كاپ  تاذ  تآرم  وا  كاـپ  تاذ  هک 

نآ هک  انیس  زا  رتالاب  فرش  رد  دمآ  هبعک  انامه  دش  نابات  رون  نآ  زاب  هبعک  رد  رگد  راب  رگم  انیس  هنیـس  ردنا  دید  یـسوم  هک  يرون  نامه 
ناتـسبد لفط  یکی  ناوخ ، دجبأ  درگاش  یکی  نامقل  اب  سیردا  شـسردَم  ردنا  هک  يدولوم  هچ  دش  ناشخرد  وا  دوجو  اج  نیا  وا  رون  اج 

نایم نم  اّما  بجاو  یعمج  دـنناد و  شنکمم  یهورگ  دـش  ناسنا  ّنج و  زا  اوسام ، مامت  رب  مّوقم  یـسیع  مدآ و  زا  ءایبنا ، مامت  رب  مّلعم  دـش 
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. رکاذ ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  ( 1 (. ***** ) 1) دش نایاپ  هب  مرکف  همه  نکمم ، بجاو و 

اه لد  هبعک  رد  رون  ششخرد 

ماگنه دمآ و  رس  هب  دسا  تنب  همطاف  لمح  تّدم  نوچ  دنا : هدروآ  دوخ  ياه  باتک  تایاور و  رد  یّنس  هعیـش و  نیثّدحم  نیخّرُوم و  رثکا 
وت هب  نم  انامه  راگدرورپ ! يا  تشاد : راهظا  دومن و  دـنلب  یلاعتیراب  هاگرد  هب  زاـین  تسد  دـمآ و  یهلا  هبعک  راـنک  دیـسر ، ارف  وا  ناـمیاز 

قیدصت هدومرف ، نایب  لیلخ  میهاربا  مّدـج  هک  ار  هچنآ  زین  و  متـسه ؛ دـقتعم  يا ، هداتـسرف  تناربمایپ  رب  هچنآ  یمامت  هب  و  ما ، هدروآ  نامیا 
درد مراد ، مکـش  رد  هک  يدازون  ّقح  هب  و  تسا ، هدومن  اـنب  ار  هبعک  نیا  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب  ار  وـت  ناـبرهم ! دـنوادخ  يا  سپ  ما . هدرک 

ربمایپ يومع  ساّبع  هارمه  هب  نم  دیوگ : تیاکح  همادا  رد  بنعَق ، نب  دیزی  مان  هب  نایوار  زا  یکی  نادرگ . ناسآ  لهـس و  نم  رب  ار  نامیاز 
یبا نب  ّیلع  نینمؤملاریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  تانَکَس  تاکرح و  میدوب و  هتـسشن  يرانک  رد  رگید  یعمج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

دش و هتفاکش  هبعک  راوید  ناهگان  تفای ، نایاپ  شیاعد  هک  یماگنه  میدینش . یم  ار  شنانخس  میدرک و  یم  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  بلاط 
هب نآ  زا  دعب  تسویپ . مه  هب  لّوا ، تلاح  نوچمه  هبعک  راوید  سپـس  تشگ و  دیدپان  نارگ  هراظن  دید  زا  دش و  دراو  نآ  نورد  هب  همطاف 
اب و  دـشن ؛ نکمم  میوش ، ربخ  اب  همطاف  ّتیعـضو  زا  میئاـشگب و  ار  هبعک  برد  میناوتب  دـیاش  اـت  میدرک  شـالت  هچره  میتفر و  هبعک  تمس 

هتفرگ ماجنا  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  نایرج  نیا  هک  میدش  نئمطم  تهج  نیمه  هب  مینک . زاب  ار  یهلا  هبعک  برد  لفق  میتسناوتن  مه  دـیلک 
نب ّیلع  هقادنق  هک  یلاح  رد  دـسا  تنب  همطاف  دـش و  هتفاکـش  راوید  نامه  هک  میدرک  هدـهاشم  هرابود  زور ، راهچ  تشذـگ  زا  سپ  تسا .
سپ دیوگ : همادا  رد  يوار  سپـس  دـیدرگ . جراخ  یهلا  هبعک  نورد  زا  دوب ، هتفرگ  دوخ  ياه  تسد  يور  ار  هیلع  هّللا  تاولـص  بلاط  یبا 

محاُزم رتخد  هیـسآ  نوچ  مراد ؛ تلیـضف  يرترب و  هتـشذگ ، ياه  نز  یمامت  رب  نم  هک  دومن  راـهظا  دـسا  تنب  همطاـف  یتّدـم ، تشذـگ  زا 
داتفا و شیارب  امرخ  دنچ  ات  داد  ناکت  ار  امرخ  تخرد  دوخ ، تسد  اب  نارمع  رتخد  میرم  و  درک ، یم  تدابع  ناهنپ  ءافخ و  رد  ار  دنوادخ 

نوچ و  مدرک ؛ یم  لوانت  یتشهب  ياهاذغ  اه و  هویم  زا  زور  دنچ  ات  مدش و  یهلا  هبعک  لخاد  مدـنزرف  تکرب  هب  نم  نکیلو  دومن . لوانت  وا 
نایـشرع و همه  رب  وا  نوچ  هد ، رارق  ّیلع  ار  دازون  مان  همطاـف ! يا  دومرف : هک  مدینـش  ار  یئادـن  میآ ، نوریب  ادـخ  هناـخ  نورد  زا  متـساوخ 

هدرک هاگآ  دوخ  رارـسا  مولع و  یمامت  رب  ار  وا  و  ما ، هتفرگرب  دوخ  مان  زا  ار  دازون  نیا  مسا  نم  دیوگ : یلعأ  يادخ  دراد . يرترب  نایـشرف 
لاح هب  اشوخ  سپ  دنک . توعد  ّتینادحو  هب  ار  اه  ناسنا  دـیوگ و  ناذا  نم  هناخ  ماب  رب  وا  تسا ، هبعک  فارطا  ياه  ُتب  نکـش  ُتب  وا  ما .

تدالو ماگنه  دنا : هدروآ  نینچمه  دوب . دهاوخ  وا  نافلاخم  و  نانمشد ، هاگیاج  خزود  و  دشاب ، وا  رب  نامرف  دازون و  نیا  رادتـسود  هک  نآ 
هک داد  روتـسد  ترـضح  نآ  و  تسا ؛ هدوب  لاس  یـس  دودـح  مالـسلا  هیلع  ادـخ  ربماـیپ  تکرب  رپ  رمع  مالـسلا ، هیلع  ّیلع  ناـیقّتم  يـالوم 

تاولـص لوسر  ترـضح  و  دـیامن . تبظاوم  يراد و  هگن  يو  زا  اصخـش  ات  دـنهد  رارق  ناشیا  باوختخر  رانک  ار  زیزع  دولوم  نیا  هراوهگ 
: عیارّشلا للع  ( 1 (. ***** ) 1 .) دومن یم  حرطم  بسانم  ياه  نخس  شیارب  دیناباوخ و  یم  دوخ  هنیـس  يور  ار  یمارگ  دازون  نیا  هیلع  هّللا 

ص 80. قودص : یلامأ  ص 31 ، نیقیلا : فشک  ص 62 ، رابخ : الا  یناعم  ص 56 ،

یگلاس تفه  رد  زامن  نیلّوا 

ار هیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  دنک : تیاکح  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینموملاریما ، باحـصا  ثیدح و  نایوار  زا  یکی 
شیاه نادند  هک  يروط  هب  دومن  یمّسبت  دوب ، ینارنخس  تبحص و  لوغشم  هک  یلاح  رد  تسا و  هتسشن  ربنم  يالاب  رب  هک  مدید  دجسم  رد 
یناپوچ لوغـشم  نابایب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  یگلاس ، تفه  نینـس  رد  نم  دومرف : شنانخـس  همادا  رد  و  تشگ ، نایامن 

یّلـص ادخ  لوسر  دینک ؟ یم  هچ  تشاد : راهظا  دش و  دراو  بلاطوبا  میدناوخ ، تعامج  هب  يرفن  ود  ار  زامن  دش ، زامن  عقوم  نوچ  میدوب ،
و ناوخب ؛ زامن  ام  اب  روایب و  مالـسا  مه  وت  مینک ، یم  شتـسرپ  تداـبع و  ار  ناحبـس  يادـخ  دومن : راـهظا  نینچ  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 
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تّما زا  يا  هدـنب  مسانـش  یمن  نم  ادـنوادخ ! دوزفا : ناتـساد  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپـس  امن . شتـسرپ  ار  لاـعتم  دـنوادخ 
دراو رگید  یتیاور  رد  و  ما . هدناوخ  زامن  وا  اب  یگلاس  تفه  ّنس  زا  نوچ  دشاب ، هدناوخ  زامن  تربمغیپ  هارمه  نم ، زا  لبق  هک  ار  تربمغیپ 
زامن ترضح  نآ  هارمه  لاس  هس  نم  دناوخب ، زامن  لوسر  ترضح  اب  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  هک  تسا  هدش 

ص 60 و 64. ج 1 ، رکاسع : نبا  زا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  همجرت  ( 1 (. ***** ) 1 .) مدناوخ یم 

میظع یتّیصخش  دنمشزرا و  يزور 

بلاطم و دوخ  ياه  باتک  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  ناگرزب  رگید  ینیما و  همّالع  یفوک و  میهاربا  نب  تارف  ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  موحرم 
نب تارف  رگید  یتیاور  رد  دـشار و  نب  نسح  هلمج : نآ  زا  دـنا ، هدروآ  مخ  ریدـغ  دیعـس  دـیع  نوماریپ  فلتخم ، ياهدنـس  هب  ار  یتاـیاور 

تیادف هّللا ! لوسر  نب  ای  متشاد : هضرع  مدش و  بایفرش  هیلع  هّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  كرابم  رـضحم  يزور  دنک : تیاکح  فنحأ 
همه زا  هک  تسا  يزور  یلب ، دومرف : دراد ؟ دوجو  هفرع  زور  هعمج و  نابرق ، رطف ، دیع  زا  رت  تلیضف  اب  يدیع  اه  ناملسم  يارب  ایآ  مدرگ !

رد ار  مالسا  نیبم  نید  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزور  نآ  و  دوب ؛ دهاوخ  رت  تلیضفاب  رت و  میظع  رت و  فیرش  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  اه  نآ 
َمالْس ْالا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَمَتأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکأ  مْوَْیلَا  : ) دومن لزان  ربمغیپ  رب  ار  نآرق  هیآ  نیا  دومن و  لماک  نآ  زور 

رب ار  دوخ  نید  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هفیلخ  ماما و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یفّرعم  اب   ) زورما ینعی ؛ (. 1 () ًانید
هک دـشاب  یم  يزور  مادـک  زور ، نآ  مدرک : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  مدـیزگرب . ار  مالـسا  نید  امـش  يارب  مدومن و  لماک  اه  ناملـسم  اـمش 

دوخ يارب  یهلا  ناربمغیپ  زا  کی  ره  دومرف : نینچ  شخـساپ  رد  دـیدرگ ؟ بوصنم  تفالخ  تماما و  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نایقّتم ، يـالوم 
تفارش و ماّیا  یمامت  رب  هک  يزور  نآ  دوزفا : سپـس  و  دنا . هدیزگرب  دیع  ناونع  هب  ار  نّیعم  زور  نآ  دنا و  هدرک  نییعت  نیـشناج  ّیـصو و 

ناونع هب  ار  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  لاعتم ، دنوادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  يزور  دراد ، يرترب 
رب دـنوادخ  تّجح  دـیدرگ و  لـیمکت  مالـسا  نیبم  نید  دـش و  لزاـن  یهلا  تاـیآ  زور  نآ  رد  و  دومن . یفّرعم  مدرم  هب  دوخ  هفیلخ  ماـما و 

خـساپ رد  ترـضح  میهد ؟ ماجنا  هک  تسا ، رتهب  یتادابع  لامعا و  هچ  زور  نآ  رد  هّللا ! لوسر  نب  اـی  مدرک : لاؤس  تشگ . تباـث  ناـگمه 
هب نیملاظ  نانمشد و  زا  نتسج  يرازیب  تئارب و  و  شتیب ؛ لها  دّمحم و  ترـضح  رب  تاولـص  نداتـسرف  نینمؤم ، ندومن  لاحـشوخ  دومرف :

هزور تسا  رتهب  داد ، رارق  نینمؤم  رب  تیـالو  تیبثت  زور  ار  ۀّـجحلا  يذ  مهدـجیه  ینعی ؛ زور  نیا  دـنوادخ ، نوچ  هک  نآ  رگید  و  اـه . نآ 
ص ج 4 ، یفاک : ( 2 . ) هیآ 4 هدئام : هروس  ( 1 (. ***** ) 2 .) دوب دهاوخ  هانگ  لاس  تصـش  هراّفک  بجوم  نآ  رد  نتفرگ  هزور  دـیریگب و 

ات ص 253. ص 108  ج 37 ، راونالاراحب : نینچمه  ریباعت ، رد  فالتخا  اب  بتک  رگید  ص 12 و  تارف : ریسفت  ، 148

مُخ ریدغ  دیعس  دیع  تبسانم  هب 

زیخ ياج  یقاس ز  دـش  هدوشگ  الوم  تیالو  هناخ  ِمُخ  تسا  تیانع  فطل و  هداـب  مخ ز  زیربل  تسا  تیـالو  نشج  هک  هدژم  هدیـسر  مُخ  زا 
هتسیاش یفطـصم  داماد  ّمع و  رـسپ  ّیلع ، يرآ  تسا  تیالو  هاش  مچرپ  زارتها  رد  ایربک  نامرف  هب  ریدغ  هنحـص  رد  تسا  تیاقـس  تقو  هک 
تلیضف غاب  هفوکش  وا  راتفگ  تسا  تیارـس  رد  اج  همه  تفرعم  راهنأ  ریدغ  رد  دیـشوج  هک  لالز  همـشچ  ناز  تسا  تیاصو  رما  تیالو و 

وربآ مالسا  تسا  تیاکح  نارازه  دوجو  هحفص  رد  ّیلع  يدرمناوج  لضف و  دوج و  دهز و  زا  تسا  تیاده  حبـص  هعیلط  وا  راسخر  تسا 
. اسر رتکد  ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  ( 1 (. ***** ) 1) تسا تیالو  ناشخرد ، رصن  ناشن  ار  نید  تفای  راقفلاوذ  مد  ز 

نآ یقیقح  موهفم  و  ارچ ؟ زامن 

، تسا زامن  لوغـشم  هک  میدید  ار  یـصخش  مدوب ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نایقّتم ، يالوم  هارمه  هب  يزور  دیوگ : يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  www.Ghaemiyeh.comلهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن يارب  ایآ  تشاد : راهظا  دـشاب ؟ یم  هچ  يارب  هنوگچ و  هک  یناد  یم  ار  زامن  موهفم  انعم و  اـیآ  دومرف : درک و  باـطخ  وا  هب  ترـضح 
، دینادرگ ثوعبم  تّوبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  یسک  نآ  ّقح  هب  يرآ ، دومرف : ترضح  تسه ؟ مه  تدابع  زا  ریغ  یموهفم 

هیلع ماما  امرف . میلعت  ارم  سپ  درک : ضرع  صخـش  نآ  دوب . دـهاوخ  نآ  رد  ّتیدوبع  يانعم  مامت  هک  تسا  یموهفم  لیوأت و  ياراد  زاـمن 
ریبکت نیمّود  دـشاب . دوعق  مایق و  ياراد  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  ناحبـس و  دـنوادخ ، هک  تسا  نآ  ریبکت  نیلّوا  موهفم  انعم و  دومرف : مالـسلا 

نیمراـهچ درک . هیبشت  یمـسج  هب  ار  وا  ناوت  یمن  هک  نیا  ینعی ؛ ریبـکت  نیمّوس  دـشاب . یمن  نوکـس  تکرح و  هب  فوصوم  يادـخ  ینعی ؛
وا رد  يزیچ  هن  دراد و  یّصاخ  ّلحم  هن  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  شموهفم  ریبکت  نیمجنپ  دوش . یمن  ضراع  دنوادخ  رب  يزیچ  ینعی ؛ ریبکت 

ریبکت نیمتفه  و  درادن . یموهفم  دـنوادخ  يارب  لّوحت  رییغت و  زین  لاقتنا و  لاوز و  هک  تسا  نیا  شیانعم  ریبکت  نیمـشش  دـنک . یم  لولح 
عوکر يانعم  دومرف : دوخ  شیامرف  همادا  رد  سپس  تسین . حراوج  داعبأ و  ياراد  ماسجا ، رگید  نوچمه  ناحبـس  دنوادخ  هک  نادب  ینعی ؛
عوکر زا  رـس  نوچ  و  دوش . هدز  مندرگ  هچرگ  مراد ، یمن  رب  تسد  نآ  زا  ما و  هدروآ  نامیا  وت  هب  نم  ادـنوادخ ! یئوگ : یم  هک  تسا  نآ 

نم يا و  هدروآ  دوجو  هب  مدـع  زا  ارم  وـت  ادـنوادخ ! ینعی ؛ نیملاـعلا » ّبر  هّلل  دْـمَحلا  ُهَدِـمَح  ْنَِمل  ُهّللا  َعِمَـس  : » یئوـگ یم  يراد و  یم  رب 
رس و  يا ؛ هدیرفآ  كاخ  زا  ارم  ادنوادخ ! یئوگ : يروآ ، دورف  هدجس  رب  رس  هک  یماگنه  و  یئوت . قلطم  یتسه  سپ  متسین ، هدوبن و  يزیچ 
رد ارم  وت  ادنوادخ ! ینعی ؛ يراذگ  هدجـس  رب  رـس  راب  نیمّود  هک  نیمه  و  يا . هدـنادرگ  جراخ  كاخ  زا  ارم  ینعی ؛ هدجـس  زا  ندرک  دـنلب 
یم جراخ  لامعا  یـسررب  يارب  تمایق  زور  رد  كاـخ  نیمه  نورد  زا  ارم  و  یئوگ : ینک  دـنلب  رـس  نوچ  و  ینادرگ ؛ یم  رب  كاـخ  نورد 
تیب لها  تیالو  لوسر و  ترضح  تّوبن  رب  تداهش  زین  و  دنوادخ ؛ ّتینادحو  هب  داقتعا  قاثیم و  دهع و  دیدجت  دّهشت ، موهفم  و  ینادرگ .

باذع زا  ینمیا  عقاو  رد  هک  تسا ، راذگ  زامن  هدنب  رب  دنوادخ  فرط  زا  یتمالس  مّحرت و  مالس ، يانعم  و  دشاب . یم  هّللا  تاولص  مهیلع  وا 
ح 38. ص 253 ، ج 84 ، راونالا : راحب  ح 5 ، ص 105 ، ج 4 ، لئاسولا : كردتسم  ( 1 (. ***** ) 1) دشاب تمایق 

ابق دجسم  رد  نفد ، زا  دعب  (ع ) ربمایپ نخس 

ناـیرج زا  سپ  لوسر ، ترـضح  تفگ : رکبوبا  دـندرک . تاـقالم  ار  رگیدـکی  یّلحم  رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما ، رکبوبا و  يزور 
نینمؤملاریما ناونع  هب  وت  رب  زین  ترضح  نآ  نامز  رد  و  مهد ؛ یم  تداهش  وت  لضف  رب  نم  اّما  دومرفن ، امش  هرابرد  یّصاخ  زیچ  مخ  ریدغ 

یلو یـشاب ، یم  شا  هداوناخ  رد  وا  هفیلخ  ثراو و  ّیـصو و  وت  دومرف : وت  هرابرد  لوسر  ترـضح  هک  منک  یم  فارتعا  و  ما . هدرک  مـالس 
ادـخ لوسر  هچناـنچ  رکبوبا ! يا  تشاد : راـهظا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  یـشاب . شتّما  رد  وا  زا  دـعب  هفیلخ  وت  هک  دومرفن  حیرـصت 
رگا یلب ، تفگ : رکبوبا  يریذـپ ؟ یم  ایآ  دـهد ، روتـسد  شتّما  نیب  رد  نم  تفالخ  رب  ار  وت  ناشیا  مهد و  ناـشن  وت  هب  ار  هیلع  هّللا  تاولص 

نآ ات  ایب  نم  دزن  يدناوخ ، ار  برغم  زامن  نوچ  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تفر . مهاوخ  رانک  نم  دیوگب ، تحارص  اب  ادخ  لوسر 
هک دـندید  دـندش ؛ دراو  یتقو  دـندرک و  تکرح  ابق  دجـسم  تمـس  هب  رگیدـکی  اب  دـمآ ، رکبوبا  هک  نیمه  مهد . ناـشن  وت  هب  ار  ترـضح 

بصغ ار  ّیلع  تیالوم ، ّقح  رکبوبا ! يا  دومرف : درک و  رکبوبا  هب  باطخ  و  تسا ؛ هتسشن  هلبق  هب  ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
هفیلخ وا  هک  نوچ  درادن  ار  ماقم  نآ  قاقحتسا  ّیلع  زا  ریغ  یسک  و  تسا ؛ اه  نآ  ءایصوا  ءایبنا و  هاگیاج  هک  يا  هتـسشن  یئاج  يا و  هدرک 

بـضغ طخـس و  ضرعم  رد  ار  دوخ  يا و  هدرک  تفلاـخم  وت  و  ما . هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  دوـخ  روـما  ماـمت  نم  دـشاب و  یم  متُّما  رد  نم 
دهاوخ وا  ّقح  هتـسیاش و  اهنت  هک  هد ، بلاط  یبا  نبا  ّیلع  لیوحت  روایب و  نوریب  دوخ  نت  زا  ار  تفالخ  ساـبل  نیا  يا ، هداد  رارق  دـنوادخ 

ّیلع نینمؤملاریما  هارمه  هب  تساخرب و  ياج  زا  مامت  تشحو  اب  رکبوبا  ماـگنه  نیا  رد  دـشاب . یم  خزود  شتآ  وت  هاـگ  هدـعو  هنرگو  دوب 
ار رمع  دوخ ، قیفر  هار ، ریسم  رد  یلو  دیامن . راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  تفالخ  ات  تفرگ  میمصت  دیدرگ و  جراخ  دجسم  زا  مالـسلا  هیلع 

رگوداج رحاس و  اه  نآ  هک  یناد  یمن  رگم  یتسه ، هدارا  یب  هدیقع و  تسُـس  یلیخ  وت  تفگ : رمع  درک ، فیرعت  شیارب  ار  نایرج  دید و 
(. ***** 1) تفر ایند  زا  تلاح  نامه  اب  و  دش ؛ فرصنم  دوخ  میمصت  زا  رکبوبا  تهج  نیمه  هب  یـشاب ، اجرباپ  مدق و  تباث  دیاب  دنتـسه ،
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زا نومـضم  نیمه  هب  يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  ص 264 . بولقلا : داشرا  ح 15 و 16 ، ص 806 ، ج 2 ، حیارجلا : جـیارخلا و   21 ( 1)
. دنا هدروآ  یئزج  فالتخا  اب  ار  نآ  همه  هک  تسا  هدش  دراو  ّتنس  لها  قیرط  زا  زین  مالسلا و  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

تازاجم عون  جنپ  فالخ ، کی 

هک دوب  هتسشن  باّطخ  نب  رمع  يزور  دنک : تیاکح  تسا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما ، ترـضح  باحـصا  زا  یکی  هک  هتابن  نب  غبـصا 
. دنیامن ءارجا  انز  ّدح  کیره ، رب  ات  داد  روتـسد  رمع  دیامن . رداص  ار  کیره  تازاجم  مکح  ات  دندروآ  وا  دزن  ار  راک  انِز  رفن  جنپ  هدـنورپ 

يدارفا نینچ  يارب  يواـسم  روـط  هب  مکح  نیا  دوـمرف : درک و  رمع  هب  باـطخ  تشاد ، روـضح  سلجم  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما 
هیلع ّیلع  ماما  امن . ءارجا  رداص و  یناد  یم  حالـص  هک  ار  یمکح  ره  امـش  دوخ  سپ  تفگ : رمع  دشاب . یمن  ءارجا  لباق  تسین و  حیحص 

، دروخب قّالـش  هبرـض  دـص  رفن  نیمّوـس  ددرگ ، راسگنـس  رفن  نیمّود  دوـش ، هدز  شندرگ  مادـعا و  رفن  نیلّوا  دـیاب  تشاد : راـهظا  مالـسلا 
نینچ رودص  زا  سلجم ، رد  نیرـضاح  رمع و  دـنیامن . هجنکـش  يرادـقم  ینعی ، ریزعت  ار  رفن  نیمجنپ  قّالـش و  هبرـض  هاجنپ  رفن  نیمراهچ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  دندش ؟ ایوج  تیـصعم  کی  يارب  ار  تازاجم  فالتخا  ّتلع  و  هدرک ؛ بّجعت  رایـسب  یمکح 
رـسمه نوچ  یلو  دوب  ناملـسم  مّود  صخـش  تسا . مادـعا  ناملـسم  نز  اب  كرـشم  راکانز  درم  مکح  دوب و  كرـشم  لّوا  صخـش  دومرف :

دص نآ  ّدح  دوب ، هدرکن  جاودزا  نوچ  و  دوب ، ناملسم  زین  مّوس  صخش  دوش . راسگنـس  تسیاب  یم  تسا و  هدوب  هنـصحم  وا  يانز  تشاد ،
هناوید رب  تسا و  هناوید  مجنپ  صخـش  و  دشاب . یم  دازآ  دارفا  ّدح  فصن  وا  ّدـح  دوب و  دـبع  مالغ و  مراهچ  صخـش  تسا . قّالـش  هبرض 

خیش بیذهت  ح 16 ، ص 64 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ( 1 (. ***** ) 1 .) دنیامن هجنکـش  ریزعت و  ار  وا  دیاب  هکلب  ددرگ ؛ یمن  يراج  ّدـح 
ح 188. ص 50 ، ج 10 ، یسوط :

يراع یب  ای  لّکوت 

ار دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  هک  داـتفا  اـه  ناملـسم  زا  یهورگ  هب  شروبع  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  ماـما  يزور 
هچ و  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امش  دومرف : تفر و  ناشیا  کیدزن  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  دندوب . لوغـشم  تدابع  هب  دندوب و  هدرک  لاغـشا 

؛ تسین نینچ  ریخ ، دومرف : ترضح  منک . یم  وا  تدابع  میا و  هدرک  لّکوت  دنوادخ  رب  ام  دنتشاد : راهظا  ترـضح ، هب  خساپ  رد  دینک ؟ یم 
زا يا  هلحرم  هچ  رد  هک  دیئوگب  دیراد ، لاعتم  دنوادخ  رب  لّکوت  دـیئوگ و  یم  تسار  هچنانچ  دیـشاب ، یم  روخ  تفُم  راع و  یب  امـش  هکلب 

. میئامن یم  لّمحت  ربص و  دسرن ، ام  هب  يزیچ  هچنانچ  مینک و  یم  تعانق  میروخ و  یم  دسرب ، ام  هب  يزیچ  رگا  دنتفگ : دیراد ؟ رارق  لّکوت 
نوخ اب  نانآ  دـنراد . ار  یـشور  نینچ  زین  ام  هّلحم  ياه  گس  دومرف : تحارـص  اب  درک و  ناـشیا  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  سپس 

ادخ و ربمایپ  ینعی ، ام  هک  ار  هچنآ  یتسیاب  دومرف : ترضح  میشاب ؟ هتـشاد  يراتفر  هچ  هک  دیئامرفب  امـش  مینک ، هچ  ام  سپ  دنتفگ : يدرس 
یم ماجنا  ار  یئاهراک  هچ  امـش  دـنتفگ : دـینک . نانچ  زین  اه  ناملـسم  امـش  میهد ؛ یم  ماجنا  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها 

ار نآ  هفاضا  فرصم ، زا  سپ  دسرب  ام  هب  هچنآ  تدابع ، راک و  شالت و  یعس و  نمض  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میئامن ؟ ّتیعبت  ام  ات  دیهد ،
(1 (. ***** ) 1 .) میئوگ یم  ساپـس  رکـش و  لاح  ره  رد  ار ؛ ناـّنم  دـنوادخ  میتفاـین ، يدـمآرد  يزیچ  رگا  و  مینک . یم  شـشخب  لذـب و 

. يزار حوتفلاوبا  ریسفت  زا  لقن  هب  ج 20 ، ص 220 ، ج 11 ، لئاسولا : كردتسم 

لوبقم كوکشم و  راک  هس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هیده ، ناونع  هب  رانید  دصیـس  رادـقم  اهزور  زا  یکی  رد  دـنک : تیاکح  ساّبع  نب  هّللادـبع 
راهظا مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دوزفا : ساّبع  نبا  سپـس  دومن . اطع  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  ار  اه  نآ  یمامت  ترـضح  دش و  هداد 
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ات مهد  یم  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  اه  نآ  زا  يرادـقم  بشما  متفگ : دوخ  اـب  مدـش و  لاحـشوخ  هتفرگ و  ار  راـنید  دصیـس  نآ  نم  تشاد :
. مداد هدنامرد  ینز  هب  ار  اه  نآ  رانید  دص  کی  مدناوخ ، تعامج  هب  ادـخ  ربمغیپ  رـس  تشپ  ار  ءاشع  زامن  نوچ  و  دـیامرف ؛ لوبق  دـنوادخ 
نیگمغ و رایسب  نخس  نیا  ندینـش  اب  تسا . هداد  هرجاف ؛ نز  نالف  هب  رانید  دص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بشید  دنتفگ : مدرم  دش ، حبـص  نوچ 

درم هب  ار  اه  لوپ  نآ  زا  رگید  رانید  دـص  کی  ءاشع  زامن  زا  دـعب  بش  ماگنه  اذـل  میامن ، ناربج  هک  مدرک  دـهع  دوخ  اب  مدـش و  تحاران 
یلیخ نم  و  تسا ؛ هدرک  کـمک  دزد  يدرم  هب  راـنید  دـص  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  بشید  دـنتفگ : مدرم  دـش ، حبـص  نوچ  مداد . يرذـگهر 

لوبقم هک  مهد  یم  هقدـص  یـسک  هب  ار  هدـنام  یقاب  راـنید  دـص  بشما  مسق ! ادـخ  هب  متفگ : دوخ  اـب  متـشگ و  رطاـخ  هدرـسفا  تحاراـن و 
متـشگ و جراخ  دجـسم  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  تعامج  هب  ءاشع  زامن  زا  سپ  بش ، ماگنه  زین  راب  نیا  دریگ . رارق  دنوادخ 

درم هب  راـنید  دـص  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  بشید  دـنتفگ : مدرم  دـش  حبـص  هـک  یتـقو  مداد . رذـگهر  يدرم  هـب  ار  هدـنام  یقاـب  راـنید  دـص 
لوسر ترـضح  مدرک . وگزاب  شترـضح  يارب  ار  نایرج  و  متفر ؛ ادـخ  ربمایپ  دزن  مدـش و  نیگمغ  رایـسب  تسا . هدرک  کمک  يدـنمتورث 

نآ هب  هک  ار  يرانید  دص  نآ  دیوگ : یم  و  تسا . هتفریذپ  ار  وت  تاقدص  دـنوادخ  دـیوگ : یم  هک  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  لیئربج  نیا  دومرف :
وا اب  هک  تسا  يدرم  لابند  نونکا  مه  داد و  رارق  یگدنز  هیامرس  ار  رانید  دص  نآ  درک و  هبوت  دمآ ، دوخ  لزنم  هب  نوچ  يداد ؛ هرجاف  نز 
اه لوپ  نآ  درک و  هبوت  دوخ  تشز  ياهراک  زا  دمآ ، لزنم  هب  یتقو  زین  وا  يداد ، دزد  درم  نآ  هب  هک  ار  يرانید  دص  نآ  و  دـیامن . جاودزا 
هک دوب  لاس  نیدـنچ  يداد ؛ دـنمتورث  درم  هب  هک  ار  يراـنید  دـص  نآ  نینچمه  و  داد . رارق  شیوخ  تراـجت  بسک و  يارب  يا  هیامرـس  ار 
هک نیا  اب  تسا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ : دوخ  اـب  دـمآ ، شلزنم  هب  یتقو  سپ  داد ، یمن  ار  دوخ  لاوما  سمخ  تاـکز و 

، مراد یم  غیرد  نادنمتـسم  زا  مراد  هک  یتورث  همه  نیا  اب  دیاب  نم  یلو  دنک ! یم  قافنا  دهد و  یم  هقدص  نینچ  نیا  درادـن ؛ یلاوما  لام و 
ياهراک نیاربانب ، دومرف : سپـس  مزادرپب . ار  دوخ  لاوما  سمخ  تاکز و  میامن و  کمک  نارگید  هب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دـننامه  دـیاب  نم 

لزاـن وت  تلزنم  نأـش و  رد  (، 1 ...() ٍضاَرت ْنَع  ٌةَراـِجت  ْمِهیْهُلت  ـال  ٌلاـجِر  : ) هفیرـش هیآ  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  لوبقم  وـت 
ح 16. ص 267 ، ج 7 ، لئاسولا : كردتسم  ( 2 . ) هیآ 37 رون : هروس  ( 1 (. ***** ) 2 .) دیدرگ

یطول هدرم  ندوب  دوقفم  ربق و  نتفاکش 

يالوم هک  دـندروآ  وا  دزن  ار  یمالغ  باّطخ ، نب  رمع  تموکح  نامز  رد  دـنا : هدروآ  یفوک  مساقلاوبا  ناـمعن و  یـضاق  يزار ، حوتفلاوبا 
مالـسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  نیا  درک . رداص  ار  وا  لـتق  مکح  دـیامن ، یـسررب  قیقحت و  هک  نآ  نودـب  رمع  دوب ، هتـشک  ار  دوخ 

یم هچ  وت  دومن : راهظا  درک و  مالغ  هب  باطخ  ترـضح  تسا . هتـشک  ار  دوخ  يالوم  مـالغ  نیا  هک  دـنداد ؛ تداهـش  زین  دوهـش  دیـسر و 
زواجت نم  هب  تساوخ  مبابرا  تفگ : يا ؟ هتـشک  ار  وا  هچ  يارب  دومرف : ترـضح  ما . هتـشک  ار  وا  نم  یلب ، تفگ : خـساپ  رد  مـالغ  یئوگ ؟

نم اب  روز  هب  دمآ و  رگید  راب  نکیلو  متخاس ، فرط  رب  دوخ  زا  ار  وا  نم  دنک ، روبجم  ارم  تساوخ  نوچ  و  متفریذپن ، نم  یلو  دـنک  طاول 
هتشاد دهاش  دوخ  ياعّدا  رب  دیاب  تشاد : راهظا  ترـضح  متـشک . ار  وا  ماقتنا  تریغ و  يور  زا  مه  نم  دش و  بکترم  ار  یتشز  لمع  نانچ 

ار اه  برد  وا  و  مشاب ؛ هتشاد  دهاش  مناوت  یم  هنوگچ  مدوب ، اهنت  بش  نآ  رد  نم  هک  یلاح  رد  نینمؤملاریما ! ای  درک : ضرع  مالغ  یـشاب ؟
لمع نیا  زا  وا  ایآ  یتشک ؟ ار  وا  يدرک و  هلمح  وا  رب  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  متشادن . دوخ  زا  يرایتخا  نم  دوب و  هتسب 

اب ترـضح  مدیدن . وا  رد  تمادـن  راثآ  زا  يرثأ  چـیه  ریخ ، تفگ : مالغ  يدینـشن ؟ ار  وا  هبوت  تمادـن و  ایآ  و  دوب ؟ هدـشن  نامیـشپ  تشز 
دنیامن و تشادزاب  ار  مالغ  ات  داد  روتـسد  نآ  زا  دعب  تشگ . دهاوخ  نشور  نونکا  مه  وت ، غورد  ای  تقادص  ربکا ! هّللا  دومرف : دنلب  يادص 

زور نوچ  دـینک . هعجارم  مکح  رودـص  ناـیب و  تهج  تشذـگ ، هدرم  نفد  زا  هک  زور  هس  دومرف : درک و  باـطخ  لوتقم  ياـیلوا  هب  سپس 
راهظا سپس  دنفاکشب ؛ ار  ربق  ات  داد  روتسد  ترضح  دنتفر و  ربق  رانک  لوتقم  ءایلوا  رمع و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دیـسر ، ارف  مّوس 

ار ربق  هک  یتـقو  سپ  تسا . وگتـسار  قداـص و  مـالغ ، دـشاب  دوقفم  رگا  و  هتفگ ؛ غورد  مـالغ  دـشاب ، دوجوم  هدرم  دـسج  هچناـنچ  دومن :
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هّللا دومن : راهظا  ترضح  تسین . ربق  رد  دسج  هک  دنداد  شرازگ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هب  نوچ  و  دنتفاین ؛ ربق  رد  ار  دسج  دنتفاکش ،
دشاب نم  تّما  زا  هک  ره  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  زا  ما ، هدش  بیذکت  هن  ما و  هتفگ  غورد  هن  مسق ! ادخ  هب  ربکا !
شیب دننک ، نفد  ار  وا  دورب و  ایند  زا  هبوت  نودب  دنداد و  یم  ماجنا  ناطیش  بیرف  هلیسو  هب  انامه  هک  دهد  ماجنا  ار  طول  موق  تشز  لمع  و 

. تشگ دهاوخ  راتفرگ  یهلا  كاندرد  تخـس و  باذـع  هب  و  دـننادرگ ؛ یم  روشحم  طول  موق  اب  ار  وا  و  دـنام ؛ دـهاوخن  ربق  رد  زور  هس  زا 
ح 8 و 9. ص 344 346 ، ج 14 ، لئاسولا : كردتسم  ( 1 (. ***** ) 1 .) دینک دازآ  ار  مالغ  دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  نآ ، زا  سپ 

یشیدنا تبقاع  تّیلوئسم و  ساسحا 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماـما  نینمؤملاریما  هّجوتم  نیملـسم  دـش ، هتـشک  هّجحلا  يذ  مهدـجیه  هعمج  زور  ناـمثع ، هک  نآ  زا  دـعب 
هب راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هّدع  دوب ، راک  لوغـشم  تاغاب  زا  یکی  رد  ترـضح  هک  یماگنه  سپ  دـننک . تعیب  ترـضح  نآ  اب  ات  دنتـشگ 
نم زا  ریغ  هک  ره  دـیرادن و  نم  هب  يزاین  امـش  دومرف : راهظا  دـننک ، تعیب  ترـضح  اب  دنتـساوخ  نوچ  و  دـندش ؛ دراو  ریبز  هحلط و  هارمه 
امش هتسیاش  اهنت  ماقم  نیا  و  درادن ؛ دوجو  راک  نیا  يارب  امش  زا  ریغ  یسک  دنتفگ : رضاح  ّتیعمج  دوب . مهاوخ  یضار  نم  دینک ، باختنا 

رد و  تفاـی ؛ همادا  رّرکم  روط  هب  يزور  دـنچ  ناـیرج  نیا  و  تفر . یمن  راـب  ریز  اـه  نآ  تاراـهظا  لـباقم  رد  ترـضح  نکیلو  دـشاب ؛ یم 
مالسا و رد  دارفا ، نیرت  هقباس  اب  هک  نآ  تهج  هب  تسین ، امش  زا  رت  هتسیاش  یسک  زورما  دنتـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  نیملـسم  تیاهن 

رتهب مشاب  وا  ریزو  نم  و  دینک ؛ هفیلخ  ار  يرگید  هچنانچ  دومرف : ترـضح  یتسه . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  درف  نیرت  کیدزن 
راهظا مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مینک . تعیب  وت  اب  ام  هک  یتسیاب  درادن و  دوجو  ماقم  نیا  راوازـس  امـش  زا  ریغ  یـسک  ریخ ، دنتفگ : تسا .

و دنامب . یفخم  دیابن  ّمهم ، رما  نیا  هک  نوچ  دیئامن ، تعیب  نم  اب  ناگمه  روضح  رد  میورب و  دجسم  هب  دیاب  تسا ، نینچ  هک  نونکا  دومن :
زا رگید  یعمج  تشگ ، دجـسم  دراو  هـیلع  هـّللا  مالـس  ترـضح  هـک  یماـگنه  سپ  دـنتفریذپ ، ار  ترـضح  نآ  داهنـشیپ  رـضاح  تـّیعمج 

: دومرف دیزرو و  عانتما  ترضح  هرابود  هک  دننک ، تعیب  ترـضح  نآ  اب  دنتـساوخ  دارفا  نآ  هارمه  هب  و  دندش ؛ دراو  زین  راصنا  نیرجاهم و 
اب هک  یـسک  لّوا  تیاهن  رد  و  دندرک . یم  يراشفاپ  ترـضح  نآ  اب  تعیب  يارب  ّتیعمج  نکیلو  دـینیزگرب . ارم ، زا  ریغ  و  دـیئامن ؛ اهر  ارم 

نیلّوا دندیـسرن  دوخ  يوهـش  يوـیند و  دـصاقم  هب  نوـچ  رفن  ود  نیمه  دـیوگ : ریقح  (. 1 .) دوـب ریبز  سپـس  هحلط و  درک ، تعیب  ترـضح 
نآ دنتخادنا و  هار  هب  ار  لمج  گنج  هشیاع ، یگدرکرس  هب  هک  یئاج  ات  دندرک  ینکش  دهع  تفلاخم و  ترضح  نآ  اب  هک  دندوب  یناسک 

ص 444. ج 1 ، هعیّشلا : نایعا  ( 1 . ***** ) دش ماجنا  راتشک  يزیرنوخ و  همه 

هراوس تشه  هدایپ و  کی 

یبأ نب  ّیلع  ماما  دومن ، ترجه  هرّونم  هنیدـم  هب  تفای و  تاجن  شیرق  نارـس  هئطوت  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ 
نیکرشم هب  دندش . هنیدم  مزاع  ناملسم  نانز  نادرم و  زا  رگید  يدادعت  و  ( 1) همطاف ياه  مان  هب  نز  راهچ  هارمه  هب  زین  مالسلا  هیلع  بلاط 

یم ادخ  لوسر  شیومع ، رسپ  هب  ندش  قحلم  هّکم و  زا  جورخ  لاح  رد  اراکشآ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  هک  دیـسر  ربخ  شیرق  نارـس  و 
زا ترـضح  هک  یماگنه  دـننادرگرب . ار  شناهارمه  وا و  ات  دـندرک  هناور  ار  حّلـسم  زّهجم و  راوس  بسا  رفن  تشه  تهج  نیمه  هب  دـشاب ،

کیدزن ناراوس  بسا  هک  هاگ  نآ  و  دـنریگ ، هانپ  يا  هشوگ  رد  هدـش و  فّقوتم  شا  هلفاق  ات  داد  روتـسد  دـش ، هاـگآ  ناراوس  بسا  ندـمآ 
بـسا دنتفرگ ، رارق  رگیدکی  لباقم  هک  نآ  ات  درک  تکرح  اه  نآ  يوس  هب  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  هدایپ ، هنت و  کی  ترـضح  دـندش ،
نودـب ترـضح  يدرگرب . دـیاب  تناـهارمه  وت و  یباـی ؟ یئاـهر  اـم  لاـگنچ  زا  یناوت  یم  هک  يراد  ناـمگ  اـیآ  دندیـشک : داـیرف  ناراوس 

ّتلذ و اـب  ار  وـت  اـی  و  يدرگ ؛ یم  رب  اـی  دـنتفگ : دـینک ؟ یم  هچ  مدرگنرب ، رگا  دوـمرف : یمارآ  اـب  يا ، همهاو  سرت و  ساـسحا  هنوـگچیه 
اب حانج ، مان  هب  اه  نآ  زا  یکی  تفرگ ، ار  اه  نآ  يولج  ترـضح  نوچ  و  دـندروآ ؛ شروی  هلفاق  يوس  هب  هاـگان  مینادرگ و  یم  رب  يراوخ 
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اب درم  کی  دننامه  دوب  هدرکن  تکرش  یعازن  گنج و  رد  زونه  ناوج و  رایسب  ترضح  هک  نیا  اب  درک و  هلمح  ترضح  فرط  هب  ریـشمش 
ریشمش ترضح  دنک ، عافد  دوخ  زا  هک  تساوخ  نوچ  و  دز . حانج  هناش  رب  يا  هبرض  دوخ  ریشمش  اب  و  داد ، تاجن  ار  دوخ  وجگنج  هبرجت 
لباقم رد  یئاـهنت  هب  هبرجت  یب  هداـیپ و  ناوجون  کـی  روطچ  هک  دـندش  هدز  تفگـش  دارفا  همه  هک  يروط  هب  تخاـس  دراو  وا  رب  يرگید 

سپ دنک . كاله  ار  اه  نآ  زا  یکی  ّتیعقوم  نآ  رد  تسناوت  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  و  دیامن . یم  تماقتسا  حّلسم ، هراوس  يوق و  دارفا 
رـسپ هب  مهد و  همادا  دوخ  هار  هب  دـیاب  نم  دومرف : ترـضح  درگرب . هّکم  هب  شاب و  مارآ  ّیلع ! ای  دـنتفگ : توکـس ، شمارآ و  يا  هظحل  زا 

اب ناراوس  بسا  لاـح  نیمه  رد  دـیایب . کـیدزن  دوش ، هتخیر  شنوـخ  دـهاوخ  یم  هک  سکره  لاـح  موـش ، قـحلم  ادـخ  لوـسر  میوـمع ،
يوس هب  ار  شیوخ  هار  ناهارمه ، رگید  نانز و  هارمه  هب  هنادنمزوریپ  هیلع  هّللا  تاولص  ّیلع  ترـضح  و  دنتـشگرب ؛ يدیما  ان  یگدرـسفا و 

(2 . ) بلّطملادـبع نب  ةزمح  تنب  همطاف  ریبز ، تنب  همطاف  دـسا ، تنب  همطاف  ءارهز ، همطاـف  ترـضح  ( 1 (. ***** ) 2 .) دنداد همادا  هنیدم 
ص 376 و 377. ج 1 ، هعیّشلا : نایعأ 

تمارک ود  اب  رفن  هن  تصش و  ینید  یب  روهظ 

زا یعمج  نیب  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  يزور  دیامرف : تیاکح  هیلع  هّللا  تاولـص  مولعلارقاب  دّمحم ، ماما  رفعجوبا  ترـضح 
وت هب  تبـسن  رتشیب  ات  نادرگ  رهاظ  ام  يارب  یتمارک  دشاب  نکمم  رگا  نینمؤملاریما ! ای  دومن : راهظا  دارفا  زا  یکی  تشاد ، روضح  باحـصا 
زا و  دش ؛ دـیهاوخ  رفاک  دیـشاب  نآ  دـهاش  امـش  میامن و  رهاظ  ار  بیجع  ینایرج  هچنانچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  مینکادـیپ ؟ نامیا 

یّلص ادخ  لوسر  زا  زیچ ، همه  هک  میراد  خسار  نامیاو  هدیقع  ام  دنتفگ : دینک . یم  وداج  رحـس و  هب  مهّتم  ارم  دیدرگ و  یمرب  دوخ  نامیا 
ام ِلکشم  نیگنس و  مولع  ثیداحا و  دومرف : ترـضح  یهد . ماجنا  یناوت  یم  یهاوخب ، هک  ار  يراک  ره  يا و  هدرب  ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

مکحتـسم يوق و  اه  نآ  نامیا  حور  تهج  ره  زا  هک  دـننک  یم  رواب  يدارفا  هکلب  دـنک  لّمحت  دـناوت  یمن  يدرف  ره  ار ، تیالو  تیب  لـها 
. دیئامن تکرح  نم  هارمه  میدناوخ  ار  ءاشع  زامن  تقو  ره  دینک ، هدـهاشم  ار  یتمارک  هک  دیـشاب  لیام  هچنانچ  دومن : راهظا  سپـس  دـشاب .

تسه رترب  رتهب و  يرگید  هب  تبسن  درک  یم  رکف  کی  ره  هک  رفن  داتفه  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دندناوخ ، ار  ءاشع  زامن  نوچ 
نآ رگم  دیـسر  یمن  دیهاوخ  یم  هچنآ  هب  دومرف : اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  هظحل  نیا  رد  دندیـسر . هفوک  نابایب  هب  ات  دومن  تکرح 

مهّتم ارم  دیهدن و  تسد  زا  ار  ناتنامیا  دیهدن و  هار  دوخ  رد  يدیدرت  ّکش و  دینک ، هدهاشم  هچنآ  ره  هک  مریگب  قاثیم  دهع و  امش  زا  هک 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یبیغ  مولع  همه  میامن ، یم  هئارا  امش  هب  مهد و  یم  ماجنا  نم  هچنآ  انمض ، دینادرگن . هتـسیاشان  روما  هب 

، تفرگ قاـثیم  دـهع و  اـه  نآ  کـیاکی  زا  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  تسا . هدوـمرف  میلعت  ارم  ترـضح  نآ  ما و  هتفرگ  ثرا  هب  هلآ  هیلع و 
نایاپ شیاعد  هک  یماگنه  دناوخ . ار  یئاعد  ترضح  دندرک ، ترـضح  هب  ار  دوخ  تشپ  نوچ  و  دننادرگ ؛ رب  ار  دوخ  يور  ات  داد  روتـسد 

مالـسلا هـیلع  ّیلع  ترــضح  هـب  ار  دوـخ  يور  دـندیخرچ و  هـک  نـیمه  دـینک . هاـگن  دـینادرگرب و  ار  دوـخ  يور  نوـنکا  دوـمرف : تفاـی ،
نآ نورد  رد  یهوکش  اب  ياه  نامتخاس  و  دوب ؛ يراج  اه  نآ  رد  بآ  ياهرهن  هک  یمّرخ  زبس و  ياه  غاب  هب  داتفا  ناشمشچ  دندینادرگرب ،
هک يا  هنحـص  نینچ  ندید  اب  دندید ، ار  شتآ  كانتـشحو  ياه  هلعـش  دـندرک ، هاگن  رگید  یتمـس  هب  نوچ  سپ  درک . ناشهّجوت  بلج  اه 
زا ار  دوخ  نامیا  و  تسا ؛ یمیظع  يوداج  رحـس و  نیا  دـنتفگ : ادـص  کی  یگمه  دـش ، روآ  دای  ناـشراکفأ  ناـهذأ و  رد  مّنهج  تشهب و 

، هار نیب  رد  دـندومن . تعجارم  هفوک  رهـش  هب  رگیدـکی  اـب  دـندنام و  یقاـب  ترـضح  هارمه  هک  رفن  ود  رگم  دـندش ، رفاـک  دـنداد و  تسد 
همادا رد  سپـس  دش . دنهاوخ  باقع  هذـخاؤم و  نانآ  تمایق ، يادرف  دیـسر و  مامتا  هب  هورگ  نآ  رب  تّجح  دومرف : رفن  ود  نآ  هب  ترـضح 

هتخومآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  هک  تسا  یهلا  مولع  اه  نیا  متـسین ، رحاس  نم  هک  ناحبـس ! يادخ  هب  مسق  دوزفا : شتاشیامرف 
ّرُد دجسم  تایح  ياه  گیر  دندید  دندش ، لخاد  یتقو  دومن ، توالت  ار  یئاعد  ترضح  دنوش ، هفوک  دجـسم  دراو  دنتـساوخ  نوچ  و  ما .

یکی هظحل  نیمه  رد  دیتفگ ، تسار  دومرف : توقای ! ّرُد و  دنتفگ : دینیب ؟ یم  هچ  دومرف : اه  نآ  هب  ترضح  هاگ  نآ  تسا . هتـشگ  توقای  و 
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بظاوم دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دنام . راوتـسا  تباث و  رخآ  رفن  دش و  رفاک  تشادرب و  تسد  دوخ  نامیا  زا  رفن  ود  نآ  زا  رگید 
نآ زا  یکی  وا  لاـح  ره  هب  يوـش . یم  نامیـشپ  زاـب  يرادـن  رب  مه  رگا  و  يدرگ ؛ یم  نامیـشپ  يرادرب  ار  اـه  نآ  زا  يزیچ  رگا  هـک  شاـب 

. تسا بایان  اهبنارگ و  ّيرُد  دید  درک ، نآ  هب  یهاگن  زور ، نآ  يادرف  داهن ، دوخ  بیج  رد  تشادرب و  ترـضح  مشچ  زا  هب  ار ، تارهاوج 
؟ يدرک نینچ  ارچ  دومرف : ترـضح  ما ، هتـشادرب  ار  اهّرد  نآ  زا  یکی  نم  تشاد : راهظا  دمآ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تمدـخ  هک  یماگنه 

رـس ینادرگ و  رب  ار  نآ  رگا  دومرف : ترـضح  تسا . یهاو  لـطاب و  اـی  دراد  تقیقح  تارهاوج  نیا  اـعقاو  اـیآ  هک  منادـب  متـساوخ  تفگ :
هیلع رقاب  ماـما  دـش . یهاوخ  مّنهج  شتآ  دراو  هنرگ  و  دـنک ؛ یم  اـطع  وت  هب  تشهب  رد  ار  نآ  ضوع  ناـمحر  دـنوادخ  يراذـگب  شیاـج 

؛ دوب راّمت  مثیم  صخش  نآ  هک  دنا : هتفگ  یضعب  و  دش . گیر  هب  لیدبت  داهن ؛ شیاج  رس  ار  ّرُد  صخش ، نآ  نوچ  دومرف : همادا  رد  مالسلا 
ص يربکلا : ۀیاده  ص 118 و 119 ، تاجردلا : رئاصب  رصتخم  ( 1 (. ***** ) 1 .) دـنا هتفگ  یعازخ  قمح  نب  ورمَع  ار  وا  رگید  یخرب  و 

س 3. ، 129

ایند رد  بیرغ  یتّیصخش 

لباق ریغ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  نایقّتم ، يـالوم  يارب  هعماـج  ياـه  مغ  اـهدرد و  هاـگره  دـنا : هدرک  تیاور  نیخّروم  نیثّدـحم و 
زا یئاهنت  هب  ـالومعم  ترـضح  نآ  و  دومن . یم  لد  درد  همزمز و  دوخ  اـب  دـیامن  ناـیب  ار  دوخ  لد  درد  تساوخ  یم  و  تشگ ؛ یم  لّـمحت 

ینورد ياهدرد  تسشن و  یم  اه  كاخ  يور  و  دیزگ ؛ یم  رب  ار  يا  هشوگ  فرشا  فجن  ّيرَغ  نابایب  یلاوح  دش و  یم  جراخ  هفوک  رهش 
هدهاشم ار  یـصخش  ناهگان  دوب ، هتفر  روظنم  نیمه  هب  ترـضح  هک  یئاهزور  زا  یکی  رد  دومن . یم  وگزاب  یتوکلم  ياضف  نآ  اب  ار  دوخ 

صخش نآ  هک  نیمه  دشاب . یم  تکرح  رد  ترـضح  نآ  تمـس  هب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  يولج  ار  يا  هزانج  راوس و  يرتشا  رب  هک  درک 
خساپ يا ؟ هدمآ  اجک  زا  دومن : لاؤس  داد و  ار  وا  مالس  باوج  ترضح  درک و  مالس  دیسر ، مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  کیدزن  راوس  رتش 

رد يا ؟ هدروآ  راـید  نیا  هب  ار  نآ  هچ  يارب  و  تسیک ؟ يراد  هارمه  هک  يا  هزاـنج  نیا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما  ما . هدـمآ  نـمی  زا  داد :
راهظا مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  میامن ، نفد  ناکم  نیا  رد  ات  ما  هدروآ  اج  نیا  هب  دوخ  راید  زا  ار  وا  دشاب ، یم  مردپ  هزانج  نیا  تفگ : خساپ 

وا هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  دوخ  گرم  زا  لبق  مردپ  نوچ  تشاد : راهظا  خـساپ  رد  يا ؟ هدرکن  نفد  ناتدوخ  نیمزرـس  رد  ار  وا  ارچ  دومن :
هب ار  یتـّیعمج  تماـیق  زور  رد  هک  دـش  دـهاوخ  نفد  يدرم  نیمزرـس  نیا  رد  دوب : هتفگ  مردـپ  نینچمه  میرواـیب ؛ اـج  نیا  هب  نفد  يارب  ار 
یم تشهب  لها  ار  ناشیا  و  دـهد ؛ یم  تاجن  مّنهج  باذـع  زا  هدومن و  تعافـش  ار  يرامـش  یب  دادـعت  ینعی ؛ رـضُم  هعیبر و  هفیاط  دادـعت 

؟ یسانش یم  ار  درم  نآ  ایآ  دومن : لاؤس  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا . هتفریذپ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  شتعافـش  دنادرگ و 
راب هس  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  و  متـسه . صخـش  نامه  نم  ادخ ! يدنوادخ  هب  دومرف : مسانـش . یمن  ار  وا  هن ، تفگ : صخـش  نآ 

ص 440، یملید : بوـلقلا  داـشرا  ( 1 (. ***** ) 1 .) دـندرک نفد  نیمزرـس  نآ  رد  رگیدـکی  کـمک  هب  ار  هزاـنج  سپـس  دومن و  رارکت 
ح 2. ص 311 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  ح 5 ، ص 68 ، ج 82 ، راونالاراحب :

توکس ربارب  رد  ناطیش  مشخ 

تاولص بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما ، نایقّتم  يالوم  يزور  دنک : تیاکح  افو  اب  رای  یباحـص و  درم  نآ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
و تسا ؛ ترضح  نآ  مالغ  ربنق  هب  یئوگ ، ازسان  نداد و  شحف  لوغشم  یصخش  هک  دش  هّجوتم  ناهگان  دومن ، یم  روبع  یّلحم  زا  هیلع  هّللا 

هیلع ّیلع  نینمؤملاریما  ناهگان  دـهدب . ار  سفن  ياوه  ناطیـش و  هدـش  کـیرحت  بدا و  یبرم  نآ  خـساپ  دـنک و  یفـالت  تساوخ  یم  ربنق 
نوبز راوخ و  ات  زاس  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  نمـشد  نک و  ظفح  ار  دوخ  توکـس  شاب و  مارآ  ربنق ! يآ  هک : دز  گـناب  ربنق  رب  مالـسلا 

ار شیوخ  نمشد  زاس و  كانمشخ  ار  ناطیش  نادرگ و  دونـشوخ  ار  نابرهم  يادخ  دوخ ، توکـس  اب  شاب و  تکاس  دوزفا : سپـس  ددرگ .
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لاعتم دنوادخ  دناوتن  ینمؤم  چـیه  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  ربنق ! يا  دومرف : نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  امن . شراذـگاو  دوخ  رفیک  هب 
نوبز نیگمـشخ و  ار  ناطیـش  توکـس ، یـشوماخ و  نوچمه  یلمع  تکرح و  چـیه  نینچمه  و  دزاس . دونـشخ  يرابدرب  ربص و  اب  زج  ار ،

دییأت و دـیوگ : ریقح  (. 1 .) تسا وا  هنادرخ  یب  راتفگ  اه و  هواـی  لـباقم  رد  توکـس  قمحا ، يارب  رفیک  نیرتهب  هک  نادـب  و  دـنادرگ . یمن 
هجاوم درخ  یب  نادان و  دارفا  اب  یتقو  2 ؛) () ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِا  : ) دومرف هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  مالک  زین  نآ ، زراب  قادصم 

هیآ 63. ناقرف : هروس  ( 2 . ) ص 294 ج 2 ، باقل : الا  ینکلا و  ( 1 . ***** ) دیزاس اهر  خساپ  نودب  ار  وا  دیتشگ ،

دیشروخ اب  نتفگ  نخس 

هدروآ ساّبع و ... نب  هّللادبع  دوعسم ، نب  هّللادبع  يرافغ ، رذوبا  رسای ، راّمع  یسراف ، ناملس  دننامه  يدّدعتم  نایوار  زا  فلتخم ، بتک  رد 
شیپ درک . حتف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  يراکادف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  طّسوت  ار  هّکم  لاعتم ، دنوادخ  نوچ  هک  دـنا 

دومن و مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  باطخ  یعمج  روضح  رد  ددرگ ، نزاوَه  گنج  هداـمآ  مزاـع و  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  هک  نآ  زا 
يو اب  دیامن ، عولط  دیشروخ  هک  یماگنه  هدش و  دراو  عیقب  ناتـسربق  زا  يا  هشوگ  رد  باحـصا  هارمه  هب  زیخرب و  ّیلع ! يا  تشاد : راهظا 

زا یضعب  هارمه  هب  دش و  دنلب  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  روتـسد  قبط  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وگب . نخـس  نک و  هملاکم 
ۀعاط یف  رئاّدلا  دبعلا  اهّیا  کیلع  مالّسلا  : » تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  نآ  درک ؛ عولط  دیشروخ  نوچ  تفر و  عیقب  ناتـسربق  هب  باحـصا 

هّیصو و هّللا و  لوسر  اخا  ای  مالّسلا  کیلع  و  : » تفگ خساپ  نینچ  نیا  ار  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  ترـضح  مالـس  باوج  دیـشروخ  و  ّهبر .»
هدومرف شیاطع  لاعتم  دنوادخ  هک  یتمظع  تمارک و  نینچ  هنارکش  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نایقّتم  يالوم  نآ ، زا  دعب  هقلخ .» یلع  هّللا  ۀّجح 

يا دومرف : دومن و  دنلب  تفرگ و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپـس  دروآ . ياج  هب  رکـش  هدجـس  داهن و  كاخ  رب  رـس  دوب 
: دوزفا نآ  زا  سپ  و  دـنک . یم  تاهابم  نامـسآ  لها  رب  و  هکئالم ؛ رب  وت  دوجو  تنمیم  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رب  داب  تراشب  ار  وت  نم ! بیبح 

دّیـس هک  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلیـسو  هب  ارم  نینچمه  دیـشخب ، يرترب  تلیـضف و  ناربمایپ  ریاس  رب  ارم  هک  ار ، ادخ  میوگ  یم  ساپـس  رکش و 
تفه دیـشروخ  دومرف : يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  نینچمه  (. 1 .) دومن يرای  دـییأت و  تسا  ءایـصوا  مامت 

ص لیئربج : نب  ناذاش  لـئاضف  ص 166 ، ةّدوملا : عیبانی  ( 1 (. ***** ) 2 .) درک مّلکت  تفگ و  نخس  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  اب  هبترم 
. تسا هدومن  نایب  ار  هناگ  تفه  لحارم  لّصفم  روط  هب  س 17  ص 204 ، ج 1 ، میقتسملا : طارصلا  باتک  هدنسیون  ( 2 . ) س 9 ، 69

هتساوخ ندینش  غارچ و  یشوماخ 

لزنم هب  یبش  دـنک : تیاکح  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ناتـسود  باحـصا و  زا  یکی  ینادـمه  ثراـح 
يا هتساوخ  امش  زا  نینمؤملاریما ! ای  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  یئاه  تبحـص  نمـض  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما ،

یسک ره  زا  امش  نینمؤملاریما ! ای  یلب ، متفگ : یناد ؟ یم  تا  هتساوخ  ندینش  هتسیاش  راوازس و  ارم  ایآ  ثراح ! يا  دومرف : ترـضح  مراد ؟
تساخرب دوخ  ياج  زا  سپس  و  دهد ؛ وت  هب  يریخ  يازج  نم  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  هّللاءاش  نا  دومرف : ترضح  یتسه . رت  هتسیاش  رتالاو و 

رد ار  تا  هتساوخ  داهنشیپ و  ّتلذ  متـشادن  تسود  نوچ  مدرک ، شوماخ  ار  غارچ  هک  نیا  ّتلع  تشاد : راهظا  دومن و  شوماخ  ار  غارچ  و 
مرکا لوسر  ترـضح  زا  دوزفا : نآ ، زا  دعب  ینک . نایب  ار  تیاه  هتـساوخ  يا  همهاو  چیه  نودب  یگدوسآ و  هب  یناوتب  و  مرگنب ؛ تا  هرهچ 
یفخم وا  نورد  رد  دـیاب  هک  تسا ، يدـنوادخ  تناـما  ناونع  هب  ناـسنا  ياـه  هتـساوخ  جـیاوح و  دوـمرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ار وا  یتسیاب  دونـشب  ار  شردارب  هتـساوخ  تجاح و  هکره  دومرف : نآ  زا  سپ  دـنکن . وگزاـب  ناحبـس  يادـخ  زا  ریغ  یـسک  يارب  و  دـنامب ؛
عورف ( 1 (. ***** ) 1 -.) دنادرگ سویأم  دیماان و  ار  وا  دیابن  دشاب  رودقم  هک  یئاج  ات  هتبلا  دنک  هدروآرب  ار  شا  هتـساوخ  دیامن و  کمک 

ح 4. ص 24 ، ج 4 ، یفاک :
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ینامهیم هب  نتفر  شور 

ناتسود زا  یکی  اهزور  زا  يزور  دیامن : تیاکح  مهیلع ، هّللا  تاولص  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  هدومرف  هب  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح 
هـس اب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  درک . توعد  دوخ  لزنم  هب  ینامهیم  تهج  ار  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما ،

نوریب زا  يزیچ  هک  نآ  لّوا : دومن : راـهظا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  تسیچ ؟ طرـش  هس  نآ  تفگ : ناـبزیم  مریذـپ ، یم  ار  وت  توـعد  طرش 
ءافتکا تسا  دوجوم  لزنم  رد  هک  هچنآ  هب  و  يزادنین ؛ تّقـشم  تمحز و  هب  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  یئاریذـپ  يارب  و  ینکن ؛ هّیهت  لزنم 
رادـقم تارفن ، نتفرگ  رظن  رد  حیحـص و  همانرب  اب  هکلب  ینکن ؛ فرـصم  ار  اه  نآ  مامت  يراد ، هدامآ  هریخذ و  لزنم  رد  هچنآ  مّود : یئامن .
ناشیا رد  یتیاضران  ساسحا  هک  ادابم  و  دریگن ؛ رارق  يا  هّداعلا  قوف  تمحز  رد  لزنم  لها  هداوناـخ و  مّوس : طرـش  ددرگ . هّیهت  اذـغ  مزـال 

لوق و  تسا ؛ لوبق  شریذـپ و  دروم  يدومرف ، هچنآ  نینمؤملاریما ! ای  تشاد : هضرع  دوب  هدرک  توعد  ار  ترـضح  هک  ینابزیم  دـیآ . شیپ 
لزنم یهار  رگیدکی  هارمه  هب  و  دومن ؛ لوبق  ار  وا  توعد  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  و  میشاب . هتشادن  يا  همانرب  يدومرف  هچنآ  زا  ریغ  مهد  یم 

. مالسلا هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  ص 255 ، ج 27 ، راونالاراحب : ( 1 (. ***** ) 1 .) دندش

سنا ّنج و  تدابع  ای  ریشمش  تبرض  کی  تیمها 

یگنج و  دندیروش ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  یمالـسا  بالقنا  هیلع  رب  قافن  رفک و  بازحا  فرحنم و  ياه  هورگ  مامت  هک  ینامز 
ورمع مان  هب  نمشد  هاپـس  رد  ریلد  ناروآ  گنج  زا  یکی  دشاب . یم  قدنخ  گنج  هب  فورعم  هک  دندرک ؛ اپرب  بازحا » گنج   » ناونع هب  ار 

نامرهق ناونع  هب  وا  نوچ  و  دیبلط . مزر  مه  دوخ ، يارب  زرابم ،» نم  له   » يادن اب  و  دیـشک ؛ هرعن  دنلب  يادص  اب  دمآ و  نادیم  هب  دودبع  نب 
هک یماگنه  دیلاب . یم  دوخ  هب  درک و  یم  رخف  رایسب  تهج  نیا  زا  تشادن ، ار  وا  اب  هلباقم  مزر و  يارای  یسک  دوب ، فورعم  شیرق  ریلد  و 
هّللا یّلص  لوسر  ترـضح  دندرک . توکـس  مالـسا  رکـشل  رد  دارفا  مامت  دیبلط ، مزر  مه  دوخ  يارب  تفرگ و  رارق  مزر  نادیم  طسو  رد  وا 

ياهرـس سرت  زا  و  دادـن ؛ یباوج  سکچیه  نوچ  و  منک ؛ یم  نیمـضت  ار  تشهب  شیارب  نم  دـنک  هزراـبم  وا  اـب  هک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و 
لوسر ای  تشاد : راهظا  تساخ و  رب  ياج  زا  دوبن ، شیب  یناوج  ون  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دـندوب ، هدـنکفا  ریز  هب  ار  شیوخ 

زونه وت  نیـشنب ، ّیلع ! ای  دومرف : دیناشن و  دوخ  ياج  رـس  ار  وا  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  و  منک . هزرابم  وا  اب  ات  ما  هدامآ  نم  هّللا !
هرز وا  نت  رب  داد و  دربن  هزاجا  دش ؛ رارکت  راک  نیا  هبترم  هس  ات  نوچ  و  دنوش . مدق  شیپ  دننک و  تکرح  اهرت  گرزب  ات  نک  ربص  یناوج ،

هک یماگنه  و  دومن . نادیم  یهار  ار  يو  هاگ  نآ  داهن و  وا  رـس  رب  ار  دوخ  همامع  سپـس  داد و  شتـسد  هب  ار  راقفلاوذ  ریـشمش  دیناشوپ و 
: دومرف دوشگ و  نخـس  هب  بل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  درک ، تکرح  دودـبع  نب  ورمع  اب  هزرابم  لاتق و  يارب  مالـسلا  هیلع  ّیلع 

دراو مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  هک  نآ  زا  سپ  تفرگ . رارق  كرـش  یمامت  لباقم  رد  نامیا  یمامت  ینعی : ِِهلُک .» ِكْرِّشلا  یِلا  ُهُّلُک  ُنامیالا  َزََرب  »
ره زا  لبق  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  ورمع  ترضح  دیدرگ ، لدب  ّدر و  دودبع  نب  ورمع  ترضح و  نآ  نیب  ینانخس  دش و  دربن  نادیم 

ال : » نیتداهش و  يروآ ؛ مالسا  هک  نآ  لّوا  يریذپب : یئامن و  باختنا  ار  طرش  هس  نیا  زا  یکی  هک  منک ، یم  داهنـشیپ  ار  طرـش  هس  یتکرح 
لاح هب  ار  ناناملسم  رکشل  يدرگرب و  هک  نآ  مّود  دومرف : ترضح  مریذپ . یمن  تفگ : ورمع  یئوگب ؟ ار  هّللا » لوسر  دّمحم  هّللا ، هل إ ّال  إ 
نیب یتّیعقوم  نینچ  رد  و  دـیدنخ ؛ دـنهاوخ  نم  رب  شیرق  نانز  مدرگرب ، میامن و  لوبق  يداهنـشیپ  نینچ  رگا  تفگ : ورمع  ینک ؟ اهر  دوخ 
مزر رگیدکی  اب  ات  يوش  هدایپ  بسا  زا  هک  نیا  نآ  و  شاب ؛ اریذپ  ار  مّوس  طرـش  سپ  دومرف : نآ  زا  دعب  دش . مهاوخ  لیلذ  اوسر و  ناگمه 

زا سپ  دـندرک . یمیظع  هزرابم  هلتاقم و  رگیدـکی  اب  لطاب  ّقح و  ریلد  نآ  و  دـش ؛ هداـیپ  شبـسا  زا  تفریذـپ و  ارنآ  ورمع  مینک ؟ راـکیپ  و 
رب و  دز ؛ نیمز  رب  تشاد  هک  يدـنمونت  يوق و  لکیه  نآ  اب  ار  ورمع  شیناوج ، نینـس  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یتاـظحل  تشذـگ 

لّـصفم و ناـیرج  نیا  دوخ  هک  دروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  تمدـخ  و  ( 1) درک ادج  ندـب  زا  ار  شرـس  تسـشن و  شا  هنیس 
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زا ترضح  دنا : هدروآ  هچنآ  قبطو  درک  ترـضح  هب  یتراسج  دودبع  نب  ورمع  رـس ، ندرک  ادج  زا  لبق  ( 1 (. ***** ) 2 .) تسا هدنزومآ 
موش یم  روآ  دای  ص 202 و 239 . ج 20 ، راونالاراحب : ( 2 . ) دومن ادج  ندب  زا  ار  وا  رس  دمآ و  یتاظحل  زا  سپ  تساخ و  رب  وا  هنیس  يور 
انمـض دنیامن ، هعجارم  هطوبرم  ياه  باتک  هب  نادنمقالع  اذل  دشاب ، یم  ناسیون  خـیرات  فالتخا  دروم  لّصفم و  رایـسب  ناتـساد  هک  نیا  رب 

. تسا هدمآ  حورشم  روط  هب  یّنس  هعیش و  یخیرات  ياهباتک  زا  يرایسب  رد  ناتساد  نیا 

ناتسدیهت اب  نیملسم  ربهر  یگنهامه 

يارب و  دنتشاد ؛ فالتخا  سابل  مرف  ندیشوپ  نتـسیز و  هنوگچ  نوماریپ  داّدش  نادنزرف  یثراح  هّللادبع  یثراح و  دایز  ياه  مان  هب  ردارب  ود 
زا هدش ، تدابع  رد  قرغ  هّللادبع  مردارب  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دایز  دنتفای . روضح  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما  دزن  فالتخا  ّلح 

دننامه نم  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : هّللادبع  سپـس  دشوپ ؛ یم  هنهک  هدـنژ و  ياه  سابل  دـیآ و  یمن  ام  لزنم  هب  و  دـیوج ؛ یم  يرود  نم 
ریما ترـضح  ماگنه  نیا  رد  ما . هدیـشوپ  زین  نم  دیـشوپ ، یم  امـش  ار  هچنآ  منک و  یم  تدابع  مشوپ و  یم  سابل  منک ، یم  یگدـنز  اـمش 

یتخس و  هتفرگ ؛ وگلا  وا  زا  ناتسد  یهت  ات  دیامن  یگدنز  هعماج  رشق  نیرت  فیعض  دننامه  دیاب  نیملـسم  ربهر  تشاد : راهظا  مالـسلا  هیلع 
راذـگ رکـش  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  ناشیوخ  نیب  رد  ار  هنادنمتفارـش  یگدـنز  نیرتهب  دـیاب  امـش  یلو  دـنیامن . لّمحت  ار  یگراچیب  یخلت  و 

لبق ینولس  باتک  ( 1 (. ***** ) 1 .) دیئامن دیدزاب  دید و  محر و  هلـص  دینک و  دمآ  تفر و  رگیدـکی  اب  و  دیـشاب ؛ راگدرورپ  ياه  تمعن 
ص 94. ج 2 ، ینودقفت : نأ 

راکشآ ملع  ای  تواضق 

مکح رد  وت  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  هب  باّطخ  نب  رمع  يزور  تسا : هدومن  تیاکح  ساّبع  نب  هّللادـبع 
، خساپ ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  یئامن !؟ یم  تواضق  ینک ، لّمأت  يردق  هک  نآ  نودب  یتسه و  لوجع  رایـسب  دارفا ، نیب  تواضق  و 
: دومرف ماما  دشاب . یم  ددع  جنپ  داد : خساپ  رمع  تسا ؟ ددع  دـنچ  نم  تسد  ناتـشگنا  دومرف : درک و  زاب  رمع  يولج  ار  دوخ  تسد  فک 
راکشآ و هکلب  دشاب  ناهنپ  هک  دوبن  یعوضوم  تفگ : رمع  يداد ؟ يروف  ارم  باوج  یـشیدنیب  هک  نآ  نودب  يدرک و  هلجع  خساپ  رد  ارچ 

یم تواضق  مهد و  یم  خساپ  نم  هک  یئایاضق  لئاسم و  دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  تشادن . لّمأت  هب  يزاین  و  دوب ؛ هداس 
يروط نامه  تسین  یفخم  ناهنپ و  نم  رب  ملاع  رارـسا  زا  يزیچ  و  درادـن . هشیدـنا  رکف و  هب  يزاین  تسا و  هداس  راکـشآ و  نم  يارب  منک 

ص 130. ج 2 ، ینودقفت : نأ  لبق  ینولس  باتک  ( 1 (. ***** ) 1 .) دوب راکشآ  هداس و  وت  رب  نم  تسد  ناتشگنا  دادعت  هک 

گنس زا  بیس  یبالگ و  هّیهت 

اضرلا یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  دنا : هدروآ  ناسیون  خیرات  زا  يرایـسب 
يرامیب رتسب  رد  ضیرم و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نارای  زا  یکی  يدبع  ناحوص  نب  ۀعـصعص  يزور  تسا : هدومرف  تیاکح  مالـسلا  مهیلع 

وا لزنم  راپـسهر  هعـصعص  رادـید  تهج  دوخ  باحـصا  ناتـسود و  زا  يا  هّدـع  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  دوـب ، هتفرگ  رارق 
. دش نامداش  لاحشوخ و  رایسب  هعـصعص  دندرک ، یئوجلد  یـسرپلاوحا و  ضیرم  زا  دنتـسشن ، دندش و  لزنم  دراو  هک  نآ  زا  سپ  دنتـشگ .
. ینک تاهابم  رخف و  تناتـسود  رب  میا ، هدـمآ  وت  رادـید  هب  منارای  نم و  هک  نیا  زا  ادابم  هعـصعص ! يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

مالـسلا هیلع  ماما  یتقو  دروایب . ترـضح  تمدـخ  دوب ، قاتا  رانک  رد  هک  ار  یگنـس  اـت  داد  روتـسد  دوخ  ناـهارمه  زا  یکی  هب  نآ ، زا  دـعب 
دارفا زا  یکی  هب  ار  نآ  سپـس  تشگ ، یبالگ  هب  لیدبت  ناهگان  دـیناخرچ ؛ دوخ  تسد  رد  ار  نآ  تفرگ ، دوخ  كرابم  تسد  هب  ار  گنس 

هیلع ّیلع  ترـضح  دوخ  و  دنیامن . لوانت  ات  هدب  يا  هعطق  کی  ره  هب  نک و  هعطق  هعطق  دارفا ، دادعت  هب  ار  یبالگ  نیا  دومرف : داد و  سلجم 
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لیوحت ار  بیس  هاگ  نآ  دش ، یلماک  بیس  هب  لیدبت  ات  دیناخرچ  دوخ  كرابم  تسد  رد  تشادرب و  ار  یبالگ  نآ  زا  يا  هعطق  زین  مالـسلا 
نآ زا  يا  هعطق  دنک و  لوانت  ات  هدـب  شلیوحت  ار  کی  ره  مهـس  نک و  میـسقت  دارفا  دادـعت  هب  زین  ار  نآ  دومرف : داد و  یلبق  صخـش  نامه 
رد ار  بیس  هعطق  نآ  هک  ترضح  رگم  دندروخ  ار  دوخ  یبالگ  بیس و  هّیمهس  مادک  ره  تفرگ . مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دوخ  زین  ار  بیس 

یماگنه دوزفا : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنداهن . شیاج  رـس  ار  نآ  دمآ و  رد  گنـس  نامه  هّیلّوا  تروص  هب  ات  دـنادرگ  دوخ  كرابم  تسد 
دعب دش و  لصاح  شیارب  يدوبهب  ًالماک  تشگ و  فرط  رب  وا  یتحاران  ضرم و  درک ، لوانت  ار  بیـس  یبالگ و  هعطق  ود  نآ  هعـصعص  هک 

، يدوزفا مناتـسود  نم و  داقتعا  نامیا و  رب  يداد و  افـش  ارم  وت  نینمؤملاریما ! يا  دومن : راهظا  تسـشن و  تساخرب و  دوخ  ياـج  زا  نآ  زا 
: زجاعملا ۀنیدم  ح 22 ، ص 57 ، تازجعملا : رداون  ص 51 ، تازجعملا : نویع  ( 1 (. ***** ) 1 .) داب وت  رب  دنوادخ  تاولـص  دورد و  سپ 

ح 293. ص 432 ، ج 1 ،

ربق ود  يور  رب  يدجسم  يانب 

ات دـنتفرگ  میمـصت  ندـع  يایرد  لحاس  رد  يا  هّدـع  رکبوبا ، تموکح  ناـمز  رد  دـیامرف : تیاـکح  هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  رفعج  ماـما 
دـندمآ و رکبوبا  دزن  تشگ . یم  بیرخت  تخیر و  یم  ورف  دـندیچ ، یم  ار  نآ  راوید  هچره  دـندش ، لوغـشم  نوـچ  و  دـنزاسب ؛ يدجـسم 

نینمؤملاریما دومن . کمک  ياضاقت  اهنآ  زا  درک و  ینارنخـس  مدرم  عمج  رد  تسناد  یمن  ار  نآ  باوج  نوچ  و  دـندش ؛ ایوج  ار  نآ  ّتلع 
ربق ود  دـینک ، رفح  ار  دجـسم  پچ  تمـس  تسار و  تمـس  دومرف : تشاد ، روضح  عمج  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماـما 

: دوزفا سپـس  میا . هدرم  ادخ  هب  نامیا  اب  هک  میتسه ، ابح  مرهاوخ  يوضر و  نم  تسا : هدش  هتـشون  اه  نآ  يور  رب  هک  دش  دهاوخ  راکـشآ 
نآ دینک ، ناشنفد  دیناوخب و  زامن  اه  نآ  رب  دینک و  نفک  دیهد و  لسغ  دینک ، جراخ  ربق  زا  ار  اه  نآ  دنتسه ، نایرع  هنهرب و  هزانج  ود  نآ 
ریما ترـضح  روتـسد  داهنـشیپ و  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـش . دـهاوخن  بارخ  نآ  زا  سپ  هک  دـیئامن  عورـش  ار  دجـسم  هاـگ 

نأ لبق  ینولس  ( 1 (. ***** ) 1 .) دشن دراو  نآ  هب  یبیسآ  چیه  دندرب و  الاب  ار  دجـسم  ياهراوید  سپـس  دندرک و  لمع  هیلع  هّللا  تاولص 
ص 203. ج 2 ، ینودقفت :

هّرأ اب  تواضق 

فالتخا عازن و  يا  هراوخریـش  كدوک  رـس  رب  نز  رفن  ود  باّطخ ، نب  رمع  تموکح  ناـمز  رد  دـنا : هدرک  تیاـکح  نیخّروم  نیثّدـحم و 
هلأسم و نیا  تواضق  رد  رمع  دنشاب . هتشاد  دوخ  ياعّدا  رب  یلیلد  هک  نآ  نودب  تسا ، وا  دنزرف  كدوک  هک  دوب  یعّدم  کی  ره  و  دندرک ؛

تساوخ رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  زا  تهج  نیمه  هب  دهدب . نز  ود  نآ  زا  کی  مادک  هب  ار  كدوک  ایآ  هک  دنام ، ورف  مکح  نایب 
ربـص و هب  توعد  ار  نز  ود  ره  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـیامن . یمادـقا  لکـشم  عفر  يارب  دـشیدنیب و  يا  هراـچ  اـت  درک 

دوخ ياـعّدا  رب  مادـک  ره  دـندشن و  عناـق  اـه  نآ  نکیل  دـنیامن ، وگزاـب  ار  رما  تقیقح  اـت  تساوخ  ناـشیا  زا  هظعوم  اـب  و  دومن ؛ توـکس 
ناشمشچ ات  اه  نز  دنروایب ، يا  هّرا  ات  داد  روتـسد  هّصق ، ّتیمها  هب  هّجوت  اب  ترـضح  دندوب . كدوک  تفایرد  یـضاقتم  هدومن و  يراشفاپ 

میامن ادج  طسو  زا  هّرا  اب  ار  كدوک  مهاوخ  یم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  ّیلع ! ای  دنتـشاد : راهظا  داتفا  هّرا  هب 
هانپ وت  هب  ایادخ ! تفگ : يرگید  دـنام و  مارآ  تکاس و  نز  ود  نآ  زا  یکی  دـندروآ ، ار  كدوک  هک  یماگنه  مهدـب . ار  کی  ره  مهـس  و 
هّللا : » دومن راهظا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هظحل ، نیمه  رد  مدیـشخب . نز  نآ  هب  ار  مکدوک  متـشذگ و  دوخ  ّقح  زا  نم  ّیلع ! ای  مرب ، یم 
یم يرگید  نآ  لام  هّچب  نیا  هچنانچ  دوزفا : سپـس  و  تسا . وت  دـنزرف  وت و  يارب  كدوک  نیا  دومرف : درک و  نز  نآ  هب  باـطخ  و  ربکا ؛»!

غورد هب  دوب ، تکاس  مارآ و  هک  ینز  ماگنه  نیا  رد  درک . یم  یتحاران  راهظا  تخوس و  یم  دوخ  كدوک  لاح  هب  شلد  تسیاب  یم  دوب ،
هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  رمع  تیاهن  رد  و  مرادـن . كدوک  نیا  رد  یّقح  نم  هک  تفگ : و  درک ؛ فارتعا  دوخ  ياعّدا  یئاوتحم  یب  و 
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ص 95، یّمق : لئاضف  ص 253 ، ج 2 ، ینولس : باتک  ( 1 (. ***** ) 1 .) درک ینادردق  رّکشت و  ّمهم ، لکـشم  نیا  ّلح  تهج  هب  مالـسلا 
س 5. ، 110: دیفم داشرإ 

دنپ نیرتهب  هتساوخ و  نیرتهب 

هک یماگنه  نآ  رد  دنک : تیاکح  تسا ، هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نادنم  هقالع  باحـصا و  زا  یکی  هک  یئاکب  فون 
: متفگ ناشیا  هب  یسرپلاوحا ؛ زا  سپ  متفر و  شرادید  هب  تشاد ، تماقا  هبحَر  مان  هب  یّلحم  رد  هفوک  یلاوح  رد  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح 

وت هب  زین  نانآ  ات  نک ، يزرو  رهم  ّتبحم و  دوخ  ناتسود  ناعون و  مه  هب  فون ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ّیلع  نایقّتم ، يالوم  هد . يدنپ  ارم 
زاب متفگ : ینیبب . ناسحا  ات  نک ، ناسحا  یکین و  ناگمه  هب  دومرف : يازفیب . دوخ  حـیاصن  رب  مرورـس ! يا  : متفگ شترـضح  هب  دـنزرو . رهم 

گـس همعُط  هنرگو  نک  يرود  نارگید  هب  تبـسن  یئوگدب  تّمذم و  زا  دومرف : ترـضح  مدرگ ؟ دنمرهب  رتشیب  ات  يازفیب  رگید  يدـنپ  مه 
ما هداز  لالح  دیوگب : رگا  دشاب ، نم  زا  دعب  ماما  نمشد  نم و  نمـشد  هک  ره  فون ! يا  تشاد : راهظا  سپـس  تشگ . یهاوخ  خزود  ياه 
هب تبـسن  هک  یـسک  نینچمه  تسا . هتفگ  غورد  زاب  ما ، هداز  لالح  دـیوگب : دراد و  تسود  ار  ءاـشحف  اـنز و  هکره  زین  تسا . هتفگ  غورد 

دـمآ و تفر و  فون ! يا  تسا . هتفگ  غورد  مه  وا  هک  نادـب  دـنک ، یـسانشادخ  نامیا و  ياعّدا  رگا  دـشاب ، تیّمها  یب  كاـب و  یب  هاـنگ 
هداس و ار  تا  هبـساحم  دنوادخ  ات  شاب ، يوخ  کین  قالخا و  شوخ  دیازفیب . ترمع  رب  دـنوادخ  ات  نکم  عطق  ار  دوخ  ناشیوخ  اب  رادـید 
و شابم . نارگمتـس  نابیتشپ  رای و  هاگ  چیه  یـشاب ، نم  نیـشن  مه  هارمه و  تمایق  زور  رد  هک  یهاوخب  هچنانچ  فون ! يا  دـنادرگ . کبس 
، دش دهاوخ  روشحم  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  اب  تمایق  زور  درادب ، تسود  لمع  راتفگ و  رد  ار  ام  هک  ره  هک  نادب 

مدرم يارب  ار  دوخ  اداـبم  فوـن ! يا  دـیامن . یم  روـشحم  شا  هقـالع  دروـم  تسود  اـب  ار  یـسک  ره  دـنوادخ  تماـیق ، زور  رد  هک  نیا  هچ 
! فون يا  دومرف : نایاپ  رد  سپـس  دش . یهاوخ  اوسر  راسمرـش و  تمایق  زور  نوچ  ینک ، هزرابم  دنوادخ  اب  هانگ ، تیـصعم و  اب  و  یئارایب ؛

الا ینکلا و  ( 1 (. ***** ) 1 .) دوب دـهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  وت  ریخ  تداعـس و  ببـس  هک  اـمن ، لـمع  هد و  ّتیمها  متفگ  تیارب  هچنآ  هب 
ص 89. ج 2 ، باقل :

هبساحم تّیمها  ناطلس و  رتخد  دنبندرگ 

مالـسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ماـما  بتاـک  نم و  يزور  دـنک : تیاـکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  مـالغ  عـفار  یبا  نب  ّیلع 
. دوب هدمآ  تسد  هب  هرـصب  گنج  مئانغ  زا  هک  تشاد  دوجو  يدـیراورم  دـنبندرگ  نایم  نآ  رد  میدوب ، لاملا  تیب  لاوما  هبـساحم  لوغـشم 
هب طوبرم  تاّیصوصخ ، نیا  اب  يدنبندرگ  ما  هدینش  هک  داتسرف  نومضم  نیا  هب  یـصخش  طّسوت  ار  یمایپ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رتخد 

. مشخب تنیز  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  نابرق  دیع  رد  ات  دیهد  هیراع  نم  هب  يزور  دـنچ  ار  نآ  مراد  تسود  تسا ، امـش  رایتخا  رد  لاملا  تیب 
مه وا  دنادرگرب ، ار  نآ  هزور  هس  هک  مداتـسرف  شیارب  یتنامـض  هیراع  ناونع  هب  ار  دنبندرگ  نآ  دـیوگ : عفار  وبا  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

درک و باطخ  دوخ  رتخد  هب  و  تخانش ، ار  نآ  داتفا ، دنبندرگ  نآ  رب  شمشچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  تفرگ . لیوحت  تفریذپ و 
زور هک  نآ  ات  ما  هتفرگ  عفار  وبا  رسپ  لاملا  تیب  رادباسح  زا  هزور  هس  هنومضم ، هیراع  ناونع  هب  تفگ : يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  نآ  دومرف :

هب ار  یـصخش  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  مهد . لیوحت  ملاس  نآ  زا  سپ  میامن و  تنیز  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ناـبرق  دـیع 
خساپ عفار  وبا  ینک !؟ یم  تنایخ  نیملسم  لاوما  هب  ارچ  دومرف : وا  هب  دش ، دراو  ترضح  دزن  عفار  وبا  رسپ  نوچ  و  داتسرف ، رادباسح  لابند 

دنبندرگ نآ  ارچ  سپ  دومن : راهظا  ترـضح  مشاب . هتـشاد  یتناـیخ  دـصق  يزیچ  اـی  یـسک  هب  تبـسن  هک  نیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  داد :
امش رتخد  داد : خساپ  يا !؟ هداد  مرتخد  هب  دنتسه ، میهس  دنراد و  ّقح  نآ  رد  هک  یناناملسم  تیاضر  نودب  نم و  هزاجا  نودب  ار  دیراورم 

هب ریگب و  سپ  ار  نآ  الا ن  نیمه  دومرف : ترـضح  مداد . وا  هب  هیراع  ناونع  هب  زور ، هس  تّدـم  هب  تنامـض  اب  مه  نم  درک و  اضاقت  نم  زا 
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سپـس دـش . یهاوخ  تازاجم  همکاحم و  تخـس  هنرگو  دـنزن ؛ رـس  وت  زا  یتکرح  نینچ  رگید  هک  شاب  بظاوم  و  نادرگزاـب ، لاـملا  تیب 
یم رارق  تازاجم  دروم  هک  دوب  یم  يا  هّیمـشاه  نز  نیلّوا  دوب  هتفرگن  هنومـضم  هیراـع  ناونع  هب  ار  دـنبندرگ  مرتخد  رگا  دوزفا : ترـضح 

ح 606. ص 151 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  ص 292 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ( 1 (. ***** ) 1 .) تفرگ

نایّنج نیب  رد  ماما  هدنیامن 

، مالسلا هیلع  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما  ترضح  يزور  دیامن : تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  مولعلا  رقاب  ترـضح  زا  لقن  هب  یفعج  دیزی  نب  رباج 
هب يدوجوم  ناهگان  هک  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  زین  يرایسب  ّتیعمج  و  دوب ؛ مدرم  هظعوم  ینارنخس و  لوغشم  هفوک  دجـسم  ربنم  رب 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  ماـگنه  نیا  رد  دـنربب . نیب  زا  ار  نآ  اـت  دـندرب  هلمح  مدرم  دـش و  دجـسم  دراو  یگرزب  ِیعفا  تروص 
رد و  دنتـشاذگ ؛ دازآ  ار  یعفا  مدرم  دـیوشن . شتکرح  عنام  دـینک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  تعامج ! يا  دومرف : درک و  مدرم  هب  باـطخ 
درک دنلب  ار  دوخ  رس  دیسر  ربنم  کیدزن  هک  یماگنه  درک ، تکرح  ترضح  ربنم  تمـس  هب  هتـسهآ  هک  دندرک  یم  هدهاشم  تریح  لامک 
یتقو منک . ماـمت  ار  دوخ  ینارنخـس  نم  اـت  شاـب  مارآ  دومرف : مالـس ، باوج  نمـض  ترـضح  داد . مالـس  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  و 
ورمع نم  داد : خساپ  یتسیک ؟ وت  دومرف : دومن و  دوجوم  نآ  هب  باطخ  دیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخـس  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما 

بایفرش امش  رضحم  هب  ات  هدرک  ّتیـصو  ارم  تسا و  هدرم  نونکا  وا  و  دوب ؛ نایّنج  نیب  رد  امـش  هفیلخ  هدنیامن و  مردپ  متـسه و  نامثع  نب 
زا وت  میامن ، یم  هیـصوت  یهلا  ياوقت  تیاعر  هب  ار  وت  نم  دومرف : ترـضح  موش ؟ ایوج  ناـیّنج  رگید  دوخ و  هراـبرد  ار  امـش  رظن  مدرگ و 
هب ناـیّنج  نیب  رد  ورمع  سپ  دوزفا : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دوـب . یهاوـخ  ناـیّنج  ماـمت  نیب  رد  نم  هدـنیامن  تردـپ و  نیـشناج  نم  فرط 

هیلع رقاب  ماما  هب  دیوگ : رباج  تفر . درک و  یظفاحادخ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  اب  سپـس  و  دش ؛ هدیزگرب  ترـضح  نآ  فرط  زا  یگدنیامن 
ج 1، یفاک : لوصا  ( 1 (. ***** ) 1 .) یلب دومرف : دنک ؟ یم  فیلکت  بسک  زین  امش  زا  دیآ و  یم  مه  امش  دزن  وا  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا 

س 3. ص 147 ، يربکلا : ۀیاده  ح 6 ، ص 396 ،

دّدجم لاصّتا  قراس و  تسد  عطق 

مالـسلا هیلع  ماما  رـضحم  رد  يزور  دـیامن : تیاکح  هتابن  نب  غبـصأ  مان  هب  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  ّیلع  ماما  ّصاخ  باحـصا  زا  یکی 
ایآ دـش : لاؤس  وا  زا  تفرگ ، رارق  ترـضح  دزن  هک  یماگنه  دوب . مهّتم  تقرـس  هب  هک  دـندروآ ؛ ار  یهایـس  مالغ  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن 

تبحـص بظاوم  دومرف : ترـضح  مراد ، لوبق  مرورـس ! يا  یلب  تشاد : راهظا  مالغ  يا ؟ هدرک  تقرـس  اـیآ  و  يراد ؛؟ لوبق  ار  دوخ  ماـّهتا 
هدرک تقرـس  متـسه و  دزد  نم  يرآ ، تشاد : هضرع  مالغ  يا ؟ هدرک  تقرـس  اعقاو  ایآ  یئوگ ، یم  هچ  هک  نک  ّتقد  شاـب و  دوخ  ندرک 

دهاوخ عطق  تتـسد  ینک ؛ رارقا  فارتعا و  رگید  راب  کی  رگا  وت ، لاح  هب  ياو  دومرف : داد و  رارق  بطاـخم  ار  مـالغ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ما .
دیدهت و هک  نآ  نودـب  زین  هلحرم  نیا  رد  يا ؟ هدرک  تقرـس  ایآ  و  يراد ؟ لوبق  ار  ماّهتا  ایآ  شاب ، تراتفگ  بظاوم  نک و  ّتقد  زاب  دـش ،
هک داد  روتسد  ترـضح  هظحل  نیا  رد  مراد . یم  مّدقم  ترخآ  باذع  رب  ار  ایند  باذع  و  ما ؛ هدرک  تقرـس  نم  يرآ  تفگ : دشاب ، يروز 

عطق ار  مالغ  تسار  تسد  ترـضح ، روتـسد  قبط  نوچ  دیوگ : غبـصأ  دنیامن . عطق  ار  وا  تسد  و  دننک ؛ يراج  ار  ناحبـس  دـنوادخ  مکح 
هار نیب  رد  تفر ؛ دـش و  دـنلب  تخیر ، یم  نوـخ  شتـسد  زا  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  پچ  تـسد  رد  ار  دوـخ  هدـش  عـطق  تـسد  دـندرک ،

دّیـس تشاد : راـهظا  نینچ  خـساپ  رد  مـالغ  تسا ؟ هدرک  عـطق  ار  تتـسد  یـسک  هچ  تفگ : دروـخرب و  وا  هب  ءاّوـکلا  نبا  ماـن  هب  یـصخش 
تسد ( 1) هیلع هّللا  تاولص  هّللا  لوسر  هفیلخ  ومع و  رـسپ  اهیلع ، هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  رهوش  دنوادخ ، تّجح  نینمؤملاریما ، نیّیـصولا ،
هتـشگ وا  يوگانث  ینک و  یم  دـیجمت  فیرعت و  وا  زا  همه  نیا  تسا و  هدرک  عطق  ار  وت  تسد  مالغ ! يا  تفگ : ءاّوکلا  نبا  دومن . عطق  ارم 

هک نآ  لاح  و  مشابن ؛ وا  يوگانث  مدنبب و  بل  میالوم  لیاضف  نایب  زا  هنوگچ  تفگ : تخیر  یم  شتسد  زا  نوخ  هک  یتلاح  رد  مالغ  يا !؟
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نیا یتـقو  تسا . هدرک  عـطق  نآرق  ادـخ و  مکح  هب  ارم  تسد  و  تسا ؛ هتخیمآ  وا  ّتبحم  تیـالو و  اـب  نم  ناوختـسا  تسوـپ و  تشوـگ و 
نآ ورب  وش و  دـنلب  دومرف : هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  ترـضح  دوخ  دـنزرف  هب  دـندرک ، حرطم  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  نایرج 
نآ دزن  هدرک و  ادـیپ  ار  مـالغ  دومن و  تکرح  ردـپ  روتـسد  قبط  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  سپ  رواـیب . دوـخ  هارمه  نک و  ادـیپ  ار  مـالغ 

نوچ یلب ، تشاد : هضرع  مالغ  ینک !؟ یم  دـیجمت  فیرعت و  نم  زا  ما و  هدرک  عطق  ار  وت  تسد  دومرف : وا  هب  ترـضح  و  دروآ ؛ ترـضح 
هدرک عطق  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  قبط  ارم  تسد  هک  مناد  یم  تسا ؛ هتخیمآ  امـش  ّتبحم  تیـالو و  قشع  هب  مناوختـسا  تسوپ و  تشوگ ،

و روایب ؛ ار  تتسد  دومرف : وا  هب  مالغ ، نانخـس  ندینـش  اب  ترـضح  دوزفا : غبـصأ  مشاب . ناما  رد  ترخآ  رد  یهلا  باقع  باذع و  زا  ات  يا 
تـسد نآ ، زا  دعب  نیّمآ ، دومن : راهظا  سپـس  و  دناوخ ؛ زامن  تعکر  ود  دناشوپ و  يا  هچراپ  اب  ار  نآ  تفرگ ، ار  وا  هدش  عطق  تسد  نوچ 

سپ دیدنویپب . مه  هب  دیوش و  لصّتم  رگیدکی  هب  لبق  دننامه  اه ! گر  يا  دومرف : داد و  رارق  نآ  یلـصا  ّلحم  رد  تفرگرب و  ار  هدـش  عطق 
دروآ و ياجب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  ساپـس  رکـش و  مـالغ  و  دوبن ؛ نآ  رد  تحارج  عطق و  زا  يرثا  رگید  و  دـش ؛ بوخ  مـالغ  تسد  نآ ، زا 

(. ***** 2 .) دیتسه یهلا  ناربمایپ  مولع  ثراو  هک  داب  امش  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : یم  دیسوب و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ياپ  تسد و 
ص ناذاش : نبا  لئاضف  ( 2 . ) دش افتکا  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تهج  هک  تسا  هدرمشرب  ترـضح  يارب  ار  يرایـسب  بقانم  لیاضف و  ( 1)

ح 454. ص 518 ، ج 2 ، ةادها : تابثا  ص 281 ح 44 ، ج 40 ، راحب : ح 19 ، ص 561 ، ج 2 ، يدنوار : جئارخ  ح 213 ، ، 370

رسمه هب  کمک  تیمها 

يزور دـنا : هدروآ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  لـقن  هب  ناـگرزب  رگید  یـسلجم و  همّـالع  يروـن و  ثّدـحم  موـحرم 
نیمه رد  مدرک . یم  کمک  وا  هب  سدع  يرادقم  ندرک  زیمت  رد  زین  نم  دوب ، اذـغ  نتخپ  لوغـشم  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح 

زین و  دید ؛ اذغ  نتخپ  لوغشم  شتآ  قاجا  رانک  ار  ءارهز  همطاف  هک  نآ  زا  سپ  و  دش ؛ لزنم  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  لاح 
رگم میوگ  یمن  ینخس  نم  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  و  نک ؛ شوگ  ار  منخـس  نسحلاوبا ! يا  دومرف : درک ، هدهاشم  وا  هب  کمک  لاح  رد  ارم 

هب دـیامن ، کـمک  يراـی و  لزنم ، روما  هرادا  رد  ار  شرـسمه  هک  يدرم  ره  دوزفا : سپـس  دـشاب . هداد  روتـسد  نآ  هب  ارم  دـنوادخ  هک  نآ 
وا هب  ار  نیرباص  باوث  دنوادخ  نینچمه  و  ددرگ ؛ یم  تبث  شیارب  هزور  زامن و  تدابع  لاسکی  باوث  دراد ، ندـب  رد  هک  یئوم  ره  دادـعت 
مان دنوادخ  دراذگن ، ّتنم  وا  رب  دیامن و  تدعاسم  کمک و  لزنم  هب  طوبرم  ياهراک  رد  ار  دوخ  لایع  رسمه و  سکره  و  دیامن . یم  اطع 

تدابع لاس  کی  زا  رتهب  لزنم ، رد  تمدخ  تعاس  کی  هک  نادب  دومرف : سپس  و  دیامن و .... یم  تبث  نیقیّدص  ءادهـش و  تسیل  رد  ار  وا 
یم تشهب  لخاد  باسح  نودب  رـشحم  يارـس  رد  وا  انامه  دـنک ، تمدـخ  دوخ  رـسمه  هب  ّتنم  نودـب  هک  يدرم  ره  اذـل  تسا . یّبحتـسم 

عیفرت تانـسح و  داـیدزا  دـنوادخ و  بضغ  مشخ و  یـشوماخ  بجوم  و  دـشاب ؛ یم  هریبـک  ناـهانگ  هراّـفک  رـسمه ، هب  تمدـخ  و  ددرگ .
هلئاع رـسمه و  هب  یـسک  هک  نادب  مه  ار  نیا  نسحلاوبا ! يا  دومرف : نایاپ  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دوب . دهاوخ  تاجرد 

ترخآ ایند و  تداعـس  دنوادخ و  تیاضر  بلج  شفده  زین  دـشاب و  دـقتعم  داعم  ءادـبم و  هب  تبـسن  هک  نآ  رگم  دـنک  یمن  کمک  دوخ 
و ح 1 ؛ ص 132 ، ج 104 ، راونـالاراحب : رابخالا ص 102 ، عماـج  ح 2 ، ص 48 ، ج 13 ، لئاسولا : كردتـسم  ( 1 (. ***** ) 1 .) دشاب

. دش ءافتکا  نآ  همجرت  یسیون  هصالخ  هب  هک  دوب  ینالوط  يرایسب  تیاکح 

شتآ زا  تاجن  لایع و  مغ 

راـهظا دومن و  باـطخ  وا  هب  دومن ، دروخرب  یـسراف  ناملـس  هب  هار  نیب  رد  و  دـش ؛ جراـخ  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤـملاریما  يزور 
؛ مرب یم  رـس  هب  عوضوم  راهچ  مغ  رد  داد : خساپ  نینچ  باوج  رد  یـسراف  ناملـس  يرب ؟ یم  رـس  هب  یتّیعـضو  هچ  رد  ناملـس ! يا  تشاد :

یگدنز جاتحیام  رگید  ماعط و  نم  زا  هک  ما ، هلئاع  رـسمه و  لّوا : تفگ : ناملـس  تسیچ ؟ كانهودنا  عوضوم  راهچ  نآ  دومرف : ترـضح 
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ارم دراد  یعـس  هظحل  ره  هک  هدش ،) هدنار   ) میجر ناطیـش  مّوس : مشاب . وا  رب  نامرف  عیطم و  دیاب  هک  لاعتم ، راگدرورپ  مّود : دـهاوخ . یمار 
هیلع ّیلع  ماما  تسا . نم  ناـج  نتفرگ  راـظتنا  رد  هک  توملا ، کـلم  لـیئارزع و  مراـهچ : دـنک . تیـصعم  راـچد  فرحنم و  ّقح ، ریـسم  زا 

يزور زین  نم  هک  نیا  هچ  تشاد ؛ یهاوخ  تشهب  رد  هک  یئالاو  لئاضف  یلاع و  تاماقم  هب  مهد  تراشب  ار  وت  ناملـس ! يا  دومرف : مالـسلا 
ّتیعـضو رد  متفگ : یتسه ؟ یتّیعـضو  هچ  رد  ّیلع ! ای  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  متفر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تاقالم  هب 

زیچ یندـیماشآ  بآ  زا  ریغ  هک  ارچ  متـسه ؛ تحاراـن  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  رـسمه و  يارب  و  مرب ؛ یم  رـس  هب  یتخس 
تالکـشم عـفر  تهج  رد  درم  یتحاراـن  مغ و  ّیلع ! اـی  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  میرادـن . لزنم  رد  يرگید 

یهلا بضغ  رهق و  شتآ  زا  ناسنا  یئاهر  هلیـسو  زین  ندوب ، ادـخ  رب  نامرف  عیطم و  و  دـشاب . یم  خزود  شتآ  زا  وا  تاجن  ببـس  هداوناـخ ،
هظحل ره  زین  و  تسا . یّبحتـسم  تدابع  لاس  تصـش  زا  لضفا  هکلب  ادخ و  هار  رد  داهج  نوچ  یگدنز ، تالکـشم  رب  ربص  نینچمه  تسا .

یم هدروآرب  لاعتم  دنوادخ  ار  ناگدـنب ، زاین  يزور و  قزر و  ّیلع ! ای  دومرف : همادا  رد  و  دوب . دـهاوخ  ناهانگ  هراّفک  ندوب ، گرم  دای  هب 
لوسر ترـضح  نایاپ  رد  و  نابرهم . دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شاداپ  باوث و  رگم  درادـن  یناـیز  دوس و  تهج  نیا  رد  هودـنا  مغ و  و  دـیامن ،

ص 91. رابخالا : عماج  ( 1 (. ***** ) 1 .) تسا هداوناخ  هلئاع و  يارب  نتشاد ، ْمَغ  اه ، مغ  نیرت  مهم  هک  نادب  دوزفا : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

نازرواشک زا  تایلام 

هب ات  داد  تلاکو  تباین و  نئادم ، ياهرهش  زا  رهش  راهچ  رب  ارم  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دیوگ : يراصنا  دیزی  نب  بعـصم 
هب ار  تاـیلام  نتفرگ  ّتیمک  ّتیفیک و  ترـضح  و  مزادرپـب . رهـش  راـهچ  نآ  یلاـها  لاوما  تاـیلام  ضراوع و  يروآ  عمج  هب  طوبرم  روما 
زا يزرواـشک  نیمز  هک  یتروص  رد  دـشاب : یم  حرـش  نیا  هب  لمعلاروتـسد  نآ  داتـسرف . راـید  نآ  هب  ارم  سپـس  دومن و  میظنت  لـیذ  حرش 

بوخ و نآ  تشادرب  تشک و  هک  ینیمز  بیرج  ره  تحاسم  رادقم  دوش : يرایبآ  يرادرب و  هرهب  يوج ، ای  تارف و  کلم ، هلجد ، ياهرهن 
مهرد کی  نآ ، بیرج  ره  زا  دـشاب ، طّسوتم  نیمز  زا  تشادرب  تشک و  هچناـنچ  دوب . دـهاوخ  تاـیلام  مین  مهرد و  کـی  دـشاب ، بوغرم 

تحاسم رادقم  ددرگ . تفایرد  تایلام  مهرد  مّوس  ود  دیاب  دوب ، زیچان  مک و  نیمز  نآ  زا  تشادرب  تشک و  رگا  دوش . هتفرگ  دیاب  تایلام 
ینیمز بیرج  ره  تحاسم  رادقم  دوش . تخادرپ  دـیاب  نآ  تباب  تایلام  مهرد  هد  دـشاب ، روگنا  تخرد  ُْوم  ناتـسغاب  هک  ینیمز  بیرج  ره 

فلتخم ناتخرد  زا  غاـب  نیمز  بیرج  ره  تحاـسم  رادـقم  رگا  دوب . دـهاوخ  نآ  تاـیلام  مهرد  هد  زین  دـشاب ، اـمرخ  تخرد  ناتـسلخن  هک 
اه نآ  هب  دراد  دوجو  اهرهن  اه و  هّداـج  رباـعم و  راـنک  رد  هک  یتخرد  عون  ره  ةرـصبت : ددرگ . تفاـیرد  دـیاب  تاـیلام  مهرد  هد  زین  دـشاب ،
هب الط  رتشگنا  زین  دراد و  رطاق  بَکرَم  هک  یناقهد  زرواشک و  ره  دومرف : روتـسد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینچمه  دریگ . یمن  ّقلعت  تایلام 

يرجات بساک و  ره  دومرف : روتسد  ترضح  زین  و  دوش . تفایرد  همیرج  تایلام و  مهرد  تشه  لهچ و  یتسیاب  رفن  ره  زا  دنک ، یم  تسد 
تخادرپ تایلام  ناونع  هب  مهرد  راهچ  تسیب و  رفن  ره  دـیاب  تسا ، يدـمآرد  ياراد  دـشاب و  یم  راـک  بسک و  لوغـشم  راـید  نآ  رد  هک 

غلبم اعمج  هنایلاس ، تایلام  دیوگ : بعصم  دنزادرپب . ار  دوخ  تایلام  مهس  دیاب  مهرد  هدزاود  رفن  ره  دمآرد ، مک  فیعض و  دارفا  و  دیامن .
ص 116، ج 4 ، ماکح : الا  بیذهت  ( 1 (. ***** ) 1 .) مداد یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  لیوحت  هک  دوب  مهرد  نویلیم  هدجیه 

.178 ص 53 ح ، ج 2 ، راصبتسا : ح 343 ،

تمایق رد  ناگدنزود  لاح 

، هفوک رهـش  رازاـب  رد  هیلع ، همالـس  هّللا و  تاولـص  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤـملاریما  يزور  دـنا : هدروآ  نیخّروـم  نیثّدـحم و  زا  یـضعب 
یتاشرافـس هب  ار  طاّیخ  یتاشیامرف ، نمـض  دمآ و  طاّیخ  هزاغم  يولج  هیلع  هّللا  مالـس  ّیلع  ترـضح  داتفا . یطاّیخ  هزاغم  کی  هب  شروبع 

و زودـب ؛ لماک  قیقد و  ار  اه  سابل  اه و  هچراپ  زرد  ینک ، هدافتـسا  ملاس  مکحم و  خـن  زا  اه  ساـبل  نتخود  رد  یعـس  دومن : هیـصوت  دـنچ 
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رـضحم رد  يزور  تشاد : راهظا  نینچ  دوخ  تاشیامرف  همادا  رد  ترـضح  سپـس  دـشاب . زیر  رگیدـکی و  کیدزن  زین  اه  هیخب  اه و  كوک 
هب و  دنشاب ؛ هتـشادن  یفاک  ّتقد  دوخ  راک  رد  هک  یناگدنزود  دومرف : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  مدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
نآ رد  هتخود و  هک  ار  یئاه  هچراپ  نامه  زا  یعون  هک  دنوش  یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دـننک ، تنایخ  مدرم  ياه  هچراپ  تاناما و 

: دومرف طاّیخ  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نآ  زا  دعب  دندرگ . یم  رارق  یهلا  باقع  باذع و  دروم  دیـشوپ و  دنهاوخ  دـنا ، هدرک  تنایخ 
هچراپ زا  یئاه  هّکت  هچنانچ  و  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  هچراپ  نآ  مامت  ناـکم  ـالا  یّتح  و  ینک ، هّکت  هّکت  رتمک  ار  اـه  هچراـپ  نک  یعس 

(. 1 .) دوش هداد  لیوحت  شبحاص  هب  هکلب  دوشن ؛ هتخیر  رود  دـشاب  شزرا  یب  زیچان و  دـنچ  ره  تفرگن ، رارق  هدافتـسا  دروم  دـنام و  هفاضا 
ص 50. ج 1 ، رظاّونلا : ۀهزنو  رطاوخلا  هیبنت  ( 1 ***** )

يدنه رفن  داتفه  ندرک  هفخ 

ماما هک  نآ  زا  سپ  دـنا : هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلع  مولعلا  رقاـب  زا  زین  و  دّـمحم ؛ لآ  قداـص  ترـضح  زا  نیخّروم  نیثّدـحم و  زا  ياهّدـع 
یلاها زا  درم  رفن  داتفه  تشگزاب ، هنادـنمزوریپ  تفای و  یئاهر  هرـصب  لـها  نیثکاـن و  اـب  لـمج  گـنج  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما 

یم نخس  نانآ  اب  يدنه  نابز  اب  ترضح  دندش ، ناملسم  دنتفریذپ و  ار  مالسا  هک  نآ  زا  سپ  دندمآ و  ترضح  نآ  روضح  هب  ناتسودنه 
هک دندش  یعّدم  دندرک ، هدهاشم  ترضح  نآ  زا  یتامارک  نوچ  و  دومرف . یم  حرطم  ناشدوخ  نابز  هب  ار  اه  نآ  تالاوئس  خساپ  تفگ و 

، دیا هدرک  نامگ  نم  هرابرد  امش  هک  ار  هچنآ  تعامج ! يا  دومن : راهظا  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تسا . ادخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
رب دنتفریذپن و  ار  ترـضح  تاشیامرف  اه  نآ  اّما  مشاب . یم  لاعتم  دـنوادخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  امـش  دـننامه  زین  نم  هکلب  تسین ؛ تسرد 

: دومرف دـش و  نیگمـشخ  تکرح  نیا  زا  ترـضح  یناد . یم  ار  زیچ  همه  نوچ  یتسه ، ادـخ  نامه  وت  هک  دـندیزرو  رارـصا  شیوخ  هتفگ 
يراـشفاپ دوخ  فرح  هدـیقع و  رب  اـه  نآ  نکیلو  تشک . مهاوـخ  ار  امـش  دـینکن ، هبوـت  دـیدرگنرب و  دوـخ  فرح  هدـیقع و  زا  رگا  هّللاو !

لصّتم رگیدکی  هب  نیمز  ریز  زا  ار  اه  نآ  هدومن و  رفح  تانق  هقلح  دنچ  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  راچان  هب  دندرک .
سپ دنناشوپ . زین  ار  اه  تانق  رس  و  دنتخادنا ؛ اه  تانق  لخاد  دندوب  هدش  ناهج  راگدیرفآ  رکنم  هک  ار  رفن  داتفه  نآ  یمامت  سپس  دنیامن ؛

یمامت درک ، ادیپ  نایرج  اه  تانق  یمامت  هب  شتآ  دود  نوچ  و  دـندز ، شتآ  هدومن و  مزیه  زا  رپ  دوب ، یلاخ  هک  ار  اه  تانق  زا  یکی  نآ  زا 
هّللادبع دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  یتیاکح  رد  و  (. 1 .) دندیسر تکاله  هب  دنتشگ و  هفخ  رفن  داتفه  نآ 

یم وا  ربمغیپ  نم  و  تسادخ ؛ مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  دوب  دقتعم  درک و  یم  يربمغیپ  ياعّدا  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ابـس ، نب 
يداقتعا نینچ  هرابرد  وا  زا  دومن و  راضحا  ار  وا  دـش ، ربخ  اب  ابـس  نب  هّللادـبع  لطاب  هدـیقع  زا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  هک  یماـگنه  مشاـب .

سپس و  متسه ؛ ربمایپ  وت  فرط  زا  نم  یتسه و  ادخ  وت  تشاد : راهظا  لماک  تحارص  اب  ترضح ، باوج  رد  ابـس  نب  هّللادبع  دومن . لاؤس 
درک و باـطخ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  تسا . هدـش  تباـث  نم  رب  ماـهلا ، یحو و  روط  هب  عوضوم  نیا  هک  تسا  یتّدـم  دوزفا :

ّتیعقوم هجّوتم  ایآ  دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  تسا ، هدروآ  رد  دوخ  ریخست  هب  ار  وت  ناطیـش  شاب ، دوخ  راتفگ  بظاوم  وت ! رب  ياو  دومرف :
تاداهنشیپ تاشیامرف و  لباقم  رد  ابس  نب  هّللادبع  نکیلو  يدرگ . هدیشخب  ات  ینک  هبوت  دوخ  زیمآرفک  راتفگ  راکفا و  زا  دیاب  یتسین ، دوخ 

روتـسد راچان  هب  ترـضح  اذل  درک . یم  يراشفاپ  دوخ  لطاب  هدیقع  فرح و  رب  نانچمه  دوب و  توافت  یب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما 
داهنـشیپ تفر و  یمن  راب  ریز  وا  اّما  دـنداد ، یم  هبوت  ار  وا  ّبترم  تّدـم  نیا  لوط  رد  و  دـنیامن ؛ تشاد  زاب  زور  هس  تّدـم  هب  ار  وا  اـت  داد 

رد ار  وا  دسج  سپس  دندرک و  مادعا  هدروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  ترضح  نآ  روتسد  هب  مّوس  زور  نیا  ربانب  تفریذپ . یمن  ار  ترـضح 
ح 8 ص 257 ، ج 7 ، یفاک : ح 2 ، ص 335 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ح 174 ، ص 109 ، یّشک : لاجر  ( 1 (. ***** ) 2 .) دندنازوس شتآ 

ح 4. ص 336 ، ج 28 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ح 170 ، ص 106 ، یّشک : لاجر  ( 2 . ) و 23
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رفن نیمّوس  نان و  جنپ 

رفن ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ ، دورف  یّلحم  رد  تحارتسا  اذـغ و  ندروخ  تهج  رفاسم  رفن  ود  يزور  تسا : هدـش  دراو  يدّدـعتم  تایاور  رد 
، یـسرپلاوحا مالـس و  زا  سپ  و  دیـسر ؛ هار  زا  زین  یثلاث  صخـش  نیب  نیا  رد  تشاد . دوخ  هارمه  نان  صرق  جـنپ  يرگید  ناـن و  صرق  هس 

ثلاث صخـش  دنتـشگ . ریـس  ات  دندروخ  يواسم  روطب  ار ، نان  تشه  نآ  دندش و  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  رفن  هس  ره  تسـشن و  اه  نآ  رانک 
رد عازن  اـه  ناـن  بحاـص  رفن  ود  نآ  نیب  و  تفر . داد و  اـه  نآ  هب  دوـب ، هدروـخ  هچنآ  لـباقم  رد  مهرد  تشه  رادـقم  یظفاحادـخ  عـقوم 
هک دشاب  یم  وت  يارب  هدنام  یقاب  مهرد  هس  تسا و  نم  يارب  نآ  مهرد  جنپ  لوپ ، رادـقم  نیا  زا  تفگ : نان  صرق  جـنپ  بحاص  و  تفرگ ؛

بایفرـش مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  كرابم  رـضحم  فـالتخا  ّلـح  تهج  دندیـسرن ، قفاوت  هب  نوچ  و  تفریذـپن ؛ وا  یلو  يا ، هتـشاد  ناـن  هس 
تـسا رتهب  تسا و  هدرک  تیاعر  ار  فاصنا  وت  قیفر  درم ! يا  دومرف : نان  هس  بحاص  هب  ترـضح  دندرک ، حرطم  ار  عوضوم  یتقو  دندش .

ّیلع نینمؤملاریما  دوش . میسقت  ام  نیب  رد  تلادع  هب  اه  لوپ  هک  نآ  رگم  مرادن  لوبق  تفگ : خساپ  رد  وا  یشاب . یضار  رادقم  نامه  هب  هک 
هک تسا  نآ  تلادع ، تقیقح  نوچ  دـشاب ، یم  وت  ررـض  هب  منک  میـسقت  تلادـع  هب  ار  اه  لوپ  مهاوخب  رگا  نم  دومن : راهظا  مالـسلا  هیلع 
ای تفگ : درک و  ضارتعا  صخـش  نآ  دـشاب . یم  نان  جـنپ  بحاـص  مهـس  رگید  مهرد  تفه  و  دوب ؛ دـهاوخ  وت  مهـس  ّقح و  مهرد  کـی 
یم نم  مهـس  مهرد  کـی  اـهنت  هک  دـیئامرف  یم  امـش  نونکا  متفریذـپن ، نم  یلو  دـهدب ، نم  هب  مهرد  هس  هک  دوب  رـضاح  وا  نینمؤملاریما !

، دیا هتشاد  نان  ددع  تشه  مه ، يور  امش  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دیهد . حیضوت  میارب  مراد  اضاقت  نینمؤملاریما ! ای  دوزفا : سپس  دشاب !؟
. دش دهاوخ  وت  ّقح  مهس  و 9  تسا ؛ نان  جنپ  بحاص  ّقح  مهس  هک 15  دوش  یم  مهس   24 ماهس ، عومجم  و  دیا ؛ هدروخ  مه  اب  رفن  هس  هک 

مهس ینعی 8  مه 13  وت  و  دراد ؛ بلط  مهرد  ینعی 7  مهس  تفه  نیا  ربانب  تسا ، هدروخ  ار  دوخ  مهـس  مهدزناپ  زا  نان 13  جنپ  بحاص  و 
(1 (. ***** ) 1 .) تسوا ّقح  مهرد  کی  هک  درک ، لوبق  دـش و  یـضار  مه  وا  يراد . بلط  مهرد  کـی  يا و  هدروخ  ار  دوخ  مهـس  زا 9 

ص 343. ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعا 

تیالو زا  عافد  ای  یگنادرم  تعاجش و 

تال هب  رفن  هس  تعامج ! يا  دومرف : درک و  دوخ  نیمومأم  هب  باطخ  حبص  زامن  هماقا  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور 
هچ هک  منادـب  مهاوخ  یم  دـنرادن ؛ ار  يراک  نینچ  ناوت  هّتبلا  دـنناسر ، لتق  هب  ارم  هک  دـنا  هدـش  مسق  مه  دـنا و  هدرک  دای  دـنگوس  يّزع  و 
نآ نوچ  و  دادن ؛ ار  ترـضح  باوج  سکچیه  دوب و  هتفرگ  ار  دجـسم  ياضف  مامت  توکـس ، دیامن ؟ عفد  ار  اه  نآ  ّرـش  دـناوت  یم  یـسک 
یم یئاهنت  هب  نم  هّللا ! لوسر  ای  تشاد : راهظا  تساوخرب و  ياج  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دومن ، رارکت  ار  دوخ  نخـس  راوگرزب 

سابل و نیا  دومرف : لوسر  ترضح  مدرگ . زّهجم  دربن  يارب  مشوپب و  مزر  سابل  ات  امرف  هزاجا  طقف  دوب ، مهاوخ  اه  نآ  يوگ  خساپ  مور و 
درک و دوخ  بسا  راوس  ار  وا  دـیچیپ و  شرـس  رب  يا  هماّمع  دـناشوپ و  مزر  ساـبل  ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  سپـس  و  ریگب ؛ ارم  ریـشمش  هرز و 
و دومنن ؛ تعجارم  زور  هس  تّدم  ات  درک و  تکرح  رفن  هس  نآ  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  سپ  دومن . شدربن  نادـیم  هناور 
! هّللا لوسر  ای  تشاد : راهظإ  دمآ و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  هارمه  هب  ءارهز  همطاف  ترـضح  هک  نآ  ات  تشادن ، يربخ  وا  زا  یـسک 
: دومرف تفرگ و  ارف  ار  لوسر  ترضح  نامشچ  کشا ، تسین . يربخ  مرهوش  زا  هک  نوچ  دنوش ، میتی  مکدوک  ود  نیا  هک  منک  یم  نامگ 
و دندش ؛ هدنکارپ  عالّطا  بسک  تهج  دارفا  همه  سپ  مهد . یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  انامه  دروآ ؛ ّیلع  میومع ، رـسپ  زا  يربخ  سکره 
هب مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپس  و  دروآ . ادخ  لوسر  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ّیلع  یتمالس  ربخ  هداتق ، نب  ماع  مان  هب  یـصخش  نانآ  نیب  رد 

هچنآ هب  ار  وت  یهاوخ  یم  ایآ  نسحلاوبا ! يا  تشاد : راهظا  ادـخ  ربمایپ  دـش . دراو  رگید  ریـسا  ود  زین  رفن و  هس  نآ  هدـیرب  ياهرـس  هارمه 
مه تسا و  هدوب  نامیاز  لابند  ّیلع  دـنتفگ : هنعط  هب  نیقفاـنم  زا  يا  هّدـع  ناـهگان  مهد . ربخ  تسا ، هتـشذگ  وت  رب  هچنآ  يا و  هداد  ماـجنا 
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، دینـش نیقفانم  نآ  زا  ار  یتشز  نخـس  نینچ  نوچ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  دیوگ . ثیدح  وا  اب  دهاوخ  یم  ادخ  ربمغیپ  نونکا 
رب یتّجح  هاوگ و  هک  نآ  ات  هد  شرازگ  يا ، هداد  ماجنا  هک  ار  یئاهراک  تدوخ  نسحلاابا ! اـی  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هب  باـطخ 

راوس ار  اه  نآ  یگمه  مدیـسر ، دوب  اه  نآ  عّمجت  لـحم  هک  یناـبایب  هب  نوچ  تشاد : راـهظا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  اذـل  دـشاب . نیرـضاح 
نانآ متـسه . ادـخ  لوسر  يومع  رـسپ  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  نم  متفگ : یتسیک ؟ وت  دـندرک : لاؤس  دـندید  ارم  یتقو  و  مدـید ؛ ناـشیاهرتش 
ّیلع سپس  دندرک . عورش  ار  گنج  هداد و  رارق  دوخ  هرـصاحم  رد  ارم  هاگ  نآ  و  میـسانش ؛ یمن  ادخ  لوسر  ناونع  هب  ار  یـسک  ام  دنتفگ :

رد داد و  خر  وا  نم و  نیب  یتخـس  گنج  دـیزاتب و  تخـس  نم  رب  رـس ، نیا  بحاـص  دومرف : دومن و  اهرـس  زا  یکی  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع 
نایاپ گنج  نوچ  و  مدـناسر . تکاله  هب  ار  وا  نم  تیاهن  رد  و  دـیزو ؛ یهایـس  داب  سپـس  تفرگ و  ندـیزو  هب  یخرـس  داب  هظحل ، نیمه 

هب تسا ، نابرهم  زوسلد و  یصخش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هک  میا  هدینش  ام  دنتفگ : ما ، هدروآ  ریـسا  ناونع  هب  هک  يرفن  ود  نیا  تفای 
ود نآ  زا  یکی  دومرف : ادـخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دـنک . یلمع  ام  هرابرد  تساوخ  هک  یمیمـصت  ره  ات  رَِبب  وا  دزن  ار  ام  ناسرن و  یبیـسآ  ام 
«، هّللا ّالا  هلا  ال  : » وگب هک  داد  داهنشیپ  وا  هب  ادخ ، ربمایپ  دروآ ، ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نوچ  و  روایب ؛ نم  دزن  ار  ریـسا 
رت ناسآ  نم  دزن  سیبق  وبا  هوک  ندرک  دنلب  تفگ : ریسا  نآ  منادرگ . دازآ  ار  وت  ات  هدب  تداهش  دنوادخ  يوس  زا  نم  تلاسر  تّوبن و  رب  و 
ربب اج  نیا  زا  ار  وا  نسحلابا ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  منک . يراج  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  ات  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  و 
هداد نیتداهش  داهنشیپ  وا  هب  دروآ ، ار  ریسا  نیمّود  دناسر و  تکاله  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  یتقو  نک . ادج  ندب  زا  ار  شرس  و 

لیئربج دنزب ، ندرگ  ار  وا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  نیمه  سپ  دینک . قحلم  متـسود  هب  ارم  تفگ : تفریذپن و  وا  یلو  دـش ؛
شنایفارطا نادنواشیوخ و  هب  تبسن  وا  هک  نوچ  دیشکن ؛ ار  وا  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تیادخ  دّمحم ! ای  تفگ : دش و  لزان 

هک نآ  رگم  متشادن  یمهرد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دش ، هاگآ  يربخ  نینچ  زا  ریـسا  نوچ  و  تسا . هدوب  دنمتواخـس  قالخا و  شوخ 
تداهـش تقیقح ، نیا  هدهاشم  اب  زین  نونکا  و  ما ؛ هتفگن  نخـس  تنوشخ  يدنت و  هب  یـسک  اب  هاگ  چیه  و  ما ؛ هدرک  قافنا  ءارقف  نیب  ار  نآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  سپـس  دـش و  دازآ  دروآ ، مالـسا  ریـسا  نآ  نوچ  و  مهد . یم  دّـمحم  تلاسر  و  دـنوادخ ؛ یگناگی  هب 
ص ج 1 ، قودص : موحرم  لاصخ  ( 1 (. ***** ) 1 .) دیدرگ شتداعـس  يدازآ و  بجوم  وا  بوخ  قالخا  تواخـس و  دومرف : شا  هرابرد 

ح 41. ، 94

هناخ بیرخت  ای  تعامج  زامن 

یبا نب  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يزور  دـیامرف : تیاکح  هیلع  هّللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما  زا  لـقن  هب  یـسوط  خیـش  موحرم 
یمن رضاح  دجسم  رد  تعامج  زامن  هب  دننک ، یم  یگدنز  دجسم  یگیاسمه  رد  هک  یناناملسم  زا  يا  هّدع  دیسر : ربخ  مالسلا  هیلع  بلاط 

يا هبطخ  داریا  نمـض  زامن ، هماقا  زا  دعب  تفای و  روضح  ناراذـگزامن  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ماما ، هاگ  نآ  سپ  دـنوش .
یمن رـضاح  تعامج  زامن  هب  ام  اب  دـنرادن و  تکراشم  نینمؤم  فوفـص  رد  اـم و  دـجاسم  رد  دارفا ، زا  يا  هّدـع  ما  هدینـش  تشاد : راـهظا 
نامیپ ناشیا  اب  درادـن  ّقح  یـسک  نینچمه  و  ددرگ . نخـس  مه  نیـشنمه و  اذـغ و  مه  اه  نآ  اب  درادـن  ّقح  یـسک  دـعب ، هب  نیا  زا  دـنوش .

تعامج زامن  رد  دـنبای و  روضح  نیملـسم  عمج  رد  نارگید  دـننامه  زین  نانآ  هک  یمادام  ات  دـیامن ، کمک  ناشیا  هب  ای  ددـنبب و  یئوشانز 
هدرک و بیرخت  ناشرـس  رب  ار  يدارفا  نینچ  ياه  هناـخ  هک  مهد  روتـسد  تسا  نکمم  اـسب  هچ  دوزفا : ترـضح  نآ  سپـس  دـننک . تکرش 

همادا رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنیامن . هبوت  یهلا  هاگرد  هب  دنرادرب و  تسد  ناشلمع  نیا  زا  هک  نآ  رگم  دننازوسب ، دننز و  شتآ 
ترشاعم كرت  فّلختم  دارفا  اب  دندرک و  لمع  دوب  هدومن  صّخشم  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  نینمؤملاریما  هک  دوخ  هفیظو  هب  نینمؤم  دوزفا :

تکرش تعامج  زامن  و  دجاسم ؛ رد  ناراذگزامن  رگید  هارمه  و  هدش ؛ نامیشپ  دوخ  لمع  زا  اه  نآ  هرخ ، الاب  هک  نآ  ات  دندومن ، هلماعم  و 
ص 308. ج 2 ، یسوط : خیش  یلاما  ( 1 (. ***** ) 1 .) دندرک
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ریش اب  ماما  دروخرب 

زا یکی  نوریب  رد  ترضح  نآ  هارمه  هب  يزور  دیوگ : تسا ، مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  يافو  اب  باحصا  زا  یکی  هک  نادمه ، ثراح 
زاب ریـش  نآ  تکرح  يارب  ار  هار  ام  سپ  دمآ ، ولج  دش و  نایامن  رود  زا  هدـنّرد  يریـش  ناهگان  هک  میدز  یم  مدـق  هفوک  رهـش  ياه  هّلحم 

ماگنه نیا  رد  تخادـنا ، نیمز  يور  هناعـضاخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  لـباقم  رد  ار  دوخ  دیـسر ، اـم  کـیدزن  ریـش  نآ  یتقو  میدرک .
تاناویح رگید  هب  ارم  مایپ  نینچمه  يرادن ، ار  هفوک  رهـش  هب  دورو  ّقح  درگرب ، دومرف : درک و  ریـش  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح 

امـش نیب  رد  مدوخ  دـیئامن ، لمع  نم  روتـسد  فالخ  رب  هچنانچ  و  دـنرادن ؛ ار  رهـش  نیا  هب  دورو  ّقح  مه  نانآ  هک  یناسر  یم  زین  هدـنّرد 
رهـش کیدزن  يا  هدـنّرد  چـیه  دوب ، هدـنز  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  هک  ینامز  ات  دـیوگ : ینادـمه  ثراح  درک . مهاوخ  مکح 
هفوک دراو  وس  ره  زا  ناگدنّرد  عقوم  نآ  رد  و  دش ؛ هفوک  رادناتسا  هیبأ ، نب  دایز  دیسر ، تداهـش  هب  ترـضح  هک  یعقوم  دمآ . یمن  هفوک 

(1 (. ***** ) 1 .) دـندرک یم  هلمح  زین  مه ، مدرم  هب  دـندرک ، یم  دراو  تراسخ  هک  نیا  نمـض  دـندش و  یم  رهـش  نآ  ياـه  ناتـسغاب  و 
ص 2. ص 152 ، يربکلا : ۀیاده  سلجم 12 ، ص 33 ، یبوط : هرجش 

رن واگ  ای  غالا  تنامض  رد  تواضق 

هّللا تاولـص  رقاب  دّـمحم  ماما  شراوگرزب  ردـپ  زا  لقن  هب  دّـمحم  لآ  قداص  ترـضح  تسا : هدروآ  دوخ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  موحرم 
ار غالا  کی  يرن ، واگ  هک  دوب  نیا  نآ  و  داتفا ؛ قاّفتا  ّمهم  يا  هّیضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  دنک : تیاکح  مهیلع 
رد ترضح  نآ  هک  یعقوم  رد  دندمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  روضح  هب  تراسخ  نییعت  تهج  ناویح  ود  نآ  نابحاص  تشک ؛

یکاش و دومرف ، هزاجا  راوگرزب  نآ  نوچ  دنتساوخ و  نخس  هزاجا  مالـس ، ضرع  زا  سپ  دوب . هتـسشن  راصنا  باحـصا و  زا  یهورگ  عمج 
: دومرف دومن و  رکبوبا  هب  باطخ  رفن ، ود  نآ  نانخس  ندینـش  زا  سپ  لوسر  ترـضح  و  دندرک ؛ حرطم  ار  دوخ  تیاکـش  اعّدا و  یکاشتم ،
. درادـن یتراسخ  تسا ، هتـشک  ار  يرگید  ناویح  یناویح ، هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  رکبوبا  نک . تراـسخ  نییعت  تواـضق و  ناـشیا  نیب 
ای دومرف : دومن و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  باـطخ  هاـگ  نآ  داد . خـساپ  رکبوبا  دـننام  زین  وا  دومن و  داهنـشیپ  رمع  هب  ار  تواـضق  نآ  زا  سپ 
ای هلیوط  رد  رن  واگ  هچنانچ  دوزفا : درادن و  یعنام  تشاد : راهظا  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  نینمؤملاریما  اذل  امن . تواضق  اه  نآ  نیب  وت  ّیلع !

هلیوط رد  غالا  هچنانچ  یلو  دزادرپب . ار  غالا  تراسخ  دیاب  تسا و  نماض  واگ  بحاص  سپ  تسا ؛ هتـشک  ار  نآ  هدش و  دراو  غالا  هاگارچ 
هّللا یّلص  لوسر  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  تسین . یـسک  رب  یتنامـض  چیه  هدش ، هتـشک  واگ  طّسوت  تسا و  هدیدرگ  دراو  واگ ، هاگارچ  ای 
نم زا  دعب  هک  ار  يدنوادخ  ّدح ، یب  شیاتـس  دمح و  تشاد : راهظا  نینچ  دومن و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  كرابم  ياه  تسد  هلآ  هیلع و 
الا بیذهت  ( 1 (. ***** ) 1 .) دیامن یم  تواضق  مکح و  مالسلا  مهیلع  ناربمغیپ  دننامه  هک  دیزگرب ، تفالخ  تماما و  تهج  ار  یصخش 

ح 34. ص 229 ، ج 10 ، ماکح :

فلاخم ضیرم  زا  تدایع  تیمها 

نینمؤملاریما ترضح  نارای  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تلحر  زا  سپ  دنا : هدروآ  یفلتخم  ياه  باتک  رد  نیخّروم  نیثّدحم و 
تـشاد روضح  زین  مخ  ریدـغ  ناـیرج  رد  دوب و  هیلع  هّللا  تاولـص  ادـخ  لوـسر  باحـصا  زا  یکی  هک  مقرا  نب  دـیز  دزن  مالـسلا  هیلع  ّیلع 

ریدـغ ناـیرج  تقیقح و  ناـیب  زا  داد  یم  رطخ  لاـمتحا  دوـخ  يارب  تموـکح  فرط  زا  وا  نوـچ  یلو  دنتـساوخ ؛ یهاوـگ  وا  زا  دـندمآ و 
هک دینش  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  یتقو  داتفا ، يرامیب  رتسب  رد  دش و  ضیرم  صخـش  نیمه  یتّدم ، تشذگ  زا  دعب  درک . يراددوخ 

: تفگ داتفا ، ترـضح  ینارون  لامج  هب  شمـشچ  مقرا  نب  دـیز  هک  نیمه  دـمآ . وا  رادـید  تداـیع و  هب  تسا  لاـح  ضیرم  مقرأ  نب  دـیز 
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ّیلع ماما  دـشاب . یم  رطاخ  هدرزآ  ریگلد و  ام  زا  درادـن و  لوبق  ار  ام  يو  هک  نیا  اب  دـیامن ، یم  تداـیع  نم  زا  هک  ناـنمؤم ، ریما  هب  اـبحرم 
ار یتسود  ّقح  ّتیناسنا و  طرـش  ام  هک  دوش  یمن  نآ  عنام  زگره  يدروآ  دوجو  هب  ام  يارب  هک  یتحاراـن  نآ  دـیز ! يا  : دومرف مالـسلا  هیلع 
ات دـنک ، تدایع  دـنوادخ  ياضر  يارب  ار  یـضیرم  سکره  دوزفا : نآ  زا  سپ  و  مینکن . تدایع  يراـمیب  لاـح  رد  ار  وت  و  هدومن ؛ شومارف 

دزن زا  هک  دزیخرب  دهاوخب  نوچ  و  تشاد . دهاوخ  رارق  دنوادخ  یهلا  فطل  تمحر و  هیاس  رد  دشاب ، هتسشن  ضیرم  رانک  رد  هک  یماگنه 
رارق یهلا  تمحر  لومـشم  و  دنتـسرف ؛ ّتیحت  دورد و  وا  يارب  ات  دیامن  یم  رومأم  ار  کلم  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ  دور ، نوریب  ضیرم 

(. 1 .) مدرک تداـیع  وت  زا  تهج  نیمه  هب  و  ددرگ ؛ ملاـح  لـماش  یتلیـضف  نینچ  هک  متـشاد  تسود  نم  دـیز ! يا  دوزفا : سپـس  دریگ . یم 
ح 41. ص 228 ، ج 81 ، راونالاراحب : ص 218 ، ج 1 ، مالس : الا  مئاعد  ح 3 ، ج 2 ، لئاسولا : كردتسم  ( 1 ***** )

تماما تّوبن و  يایاصو  لیوحت 

شدـنزرف لیوحت  ار  تماما  ُبتُک  ایاصو و  دیـسر ، ارف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  تکرب  رپ  رمع  ياهزور  نیرخآ  نوچ 
دّمحم اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف  رگید  و  دومن . یفّرعم  دوخ  نیـشناج  ّیـصو و  ناونع  هب  ار  وا  داد و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

حالِـس و ُبتُک و  تساوخ  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  و  تفرگ . دهاش  ّتیـصو  نیا  رب  ار  هعیـش  نارـس  ناتـسود و  نادنزرف و  ریاس  هّیفنح و 
ایاصو و ات  تسا  هداد  روتسد  ارم  ادخ  لوسر  مدنزرف ! يا  دومرف : دهد ، لیوحت  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ار  تماما  يایاصو  رگید 
رد زین  وت  هک  میوـگب  وـت  هب  دوـمرف : هیلع  هّللا  تاولـص  لوـسر  ترـضح  نینچمه  و  مهد . رارق  وـت  دزن  دوـب ، هداد  نم  لـیوحت  هک  ار  هچنآ 

شدنزرف هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  ماما  نآ  زا  سپ  یئامن . راذگاو  نیـسح  تردارب  هب  ار ، تماما  يایاصو  نیا  دیاب  ترمع ، تاظحل  نیرخآ 
نیرخآ رد  یتسیاـب  زین  وت  هک  تسا  هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : داد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ار مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  ّیلع  تسد  سپس  و  یهد . لیوحت  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تدنزرف  هب  ار  اه  نآ  ترمع  تاظحل 
رقاب ّیلع  نب  دّمحم  تدنزرف ، هب  ار  ایاصو  نیا  مه  وت  هک  تسا  هدومرف  رما  هّللا  لوسر  تّدـج  دومرف : و  تفرگ ؛ دوب  لاسدرخ  یکدوک  هک 
هیلع یبتجم  نسح  ماما  هبترم  ود  نانخـس ، نیا  زا  سپ  هاگ  نآ  و  ناسرب . وا  هب  ارم  مالـس  نینچمه  ادـخ و  لوسر  مالـس  و  يراپـسب ، مولعلا 
اذل دوب . یهاوخ  نم  نوخ  ّیلو  زین  و  یـشاب ، یم  نم  زا  دعب  نیملـسم  رما  ّیلو  نسح ! يا  وت  و  دومرف : و  داد ؛ رارق  باطخ  دروم  ار  مالـسلا 

هک شاب  هّجوتم  یئامن  صاصق  یتساوخ  رگا  نکیل  ینک ، صاصق  ار  وا  هک  نیا  اـی  یئاـمن و  وفع  ارم  لـتاق  یناوت  یم  یـشاب ، هتـساوخ  رگا 
، یتشک ار  مجلم  نبا  وا  هک  یماگنه  و  ینک . دراو  وا  رب  تخاـس ، دراو  نم  رب  هک  یتبرـض  کـی  نآ  ياـج  هب  ریـشمش ، تبرـض  کـی  اـهنت 
ص ج 1 ، یفاک : لوصا  ( 1 (. ***** ) 1 .) نک شناهنپ  كاخ  ریز  دـشاب  یم  خزود  ياه  يداو  زا  یکی  هک  هفوک  هساـنک  رد  ار  شدـسج 

. یئزج یتوافت  اب  سیق ، نب  میلس  زا  لقن  هب  ص 322 ، ج 34 ، راونالاراحب : ح 1 و 5 و 7 ، ، 297

ترضح رورت  لتق و  تّلع 

زا رفن  هس  جراوخ ، اب  ناورهن  گنج  نتسویپ  عوقو  هب  زا  دعب  و  ّتیمَکَح ؛ يارب  يرعشأ  یـسوم  وبا  لیمحت  نیّفـص و  گنج  نایرج  زا  سپ 
نارـس نایلاو و  زا  رفن  هس  یهاوخنوخ ، ناونع  هب  ات  دنتفرگ  میمـصت  دندوب  هدرک  ریفکت  ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هک  جراوخ  ناگرزب 

يرگید و  هفوک ؛ رد  ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  نینمؤملاریما ، رورت  هک  دوب  يدارم  مجلم  نب  نمحّرلادـبع  یکی  دـنیامن . رورت  ار  یتموکح 
زا دعب  و  تفرگ . هدهع  هب  هنیدـم  رد  ار  صاع  نب  ورمع  رورت  رکب ، نب  رمع  رفن  نیمّوس  و  ماش ؛ رد  ار  هیواعم  رورت  وا  هک  هللادـبع  نب  كَرب 

رظن دروم  فده  يوس  هب  مادـک  ره  دـنروآرد ، ءارجا  هب  ار  دوخ  موش  فدـه  ای  دـنوش  هتـشک  ای  هک  دـندش  مسق  مه  قفانم  هس  ره  هک  نآ 
رد شردپ  هک  ماُّطق  مان  هب  ار  ینز  هفوک  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  يزور  دـش ، هفوک  دراو  نآ  زا  سپ  نمحّرلادـبع  و  دـندش . راپـسهر  دوخ 
اب یتارکاذم  لبق  زا  زین  نمحّرلادبع  و  دوب ؛ مادنا  شوخ  يورابیز و  رایـسب  ینز  ماّطق  نوچ  و  درک . تاقالم  دوب  هدش  هتـشک  ناورهن  گنج 
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ماّطق هب  جاودزا  داهنشیپ  سپس  و  دومن ؛ هقالع  قشع و  راهظا  نآ  هب  تبسن  دیدرگ و  وا  لامج  هتفیش  سپ  دوب ، هدرک  يراگتساوخ  يارب  وا 
رب طورـشم  یهد ، رارق  ما  هیرهم  مالغ  کی  مهرد و  رازه  هس  هک  منک  یم  تقفاوم  وت  داهنـشیپ  اب  یتروص  رد  تفگ : خـساپ  رد  ماّطق  داد .

لتق زا  ارم  نکیل  مریذـپ ؛ یم  ار  لّوا  طرـش  ود  تفگ : ماّطق  ناحتما  يارب  نمحّرلادـبع  یناـسرب . لـتق  هب  زین  ار  بلاـط  یبا  نبا  ّیلع  هک  نآ 
امتح یتسیاب  یـسرب ، دوخ  قشع  ماک و  هب  یهاوخ  یم  رگا  و  تسا ؛ رت  مهم  همه  زا  مّوس  طرـش  نوچ  ریخ ، تفگ : ماّـطق  راد . فاـعم  ّیلع 
دوخ تعاس  ره  ماّـطق  نآ ، زا  سپ  (. 1 .) روظنم نیمه  هب  رگم  ما ، هدماین  هفوک  هب  نم  تفگ : دینـش ، نینچ  یتقو  نمحّرلادبع  دریذـپ . ماجنا 
شیپ زا  شیب  ار  وا  هک  نآ  اـت  تخادرپ  یم  يرگ  هوـشع  يزاـّنط و  هـب  نمحّرلادـبع  لـباقم  رد  درک و  یم  تـنیز  شیارآ و  یلکـش  هـب  ار 

ارف شنانامیپ  مه  اب  دوعوم  نامز  زین  و  تفای ؛ ینوزف  هتـشگ و  رو  هلعـش  نمحّرلادـبع  توهـش  قشع و  شتآ  نوچ  و  دـیامن . دوخ  هتخاـبلد 
تماما هب  حبص  زامن  هک  یماگنه  و  تشگ . دراو  هفوک  دجسم  هب  هاگرحـس  و  تشادرب ؛ دوخ  هارمه  مومـسم  يریـشمش  نوعلم  نآ  دیـسر ،

نمحّرلادبع ناهگان  تشاد  یمرب  هدجس  زا  رس  هک  یماگنه  و  داتسیا ؛ ماما  رس  تشپ  نمحرلادبع  دش ، عورـش  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح 
ُتُْزف : » تشاد راهظا  مالـسلا  هیلع  ماما  هظحل  نیمه  رد  تخیرگ . دروآ و  دورف  مولظم  ماما  نآ  سّدقم  قرف  رب  ریـشمش  اب  دیـشک و  يدایرف 

هب نینوخ  ندب  هتفاکـش و  قرف  اب  ار  ترـضح  نآ ، زا  دعب  (. 2 .) مدش دنمتداعـس  راگتـسر و  هبعک ، راگدرورپ  هب  مَسَق  ینعی ؛ ِۀَبْعَْکلا » ِّبَرَو 
رب هک  ینوکـس ، ورمع  نب  ریثأ  مان  هب  دوب  یکـشزپ  نانآ  زا  یکی  دندمآ ، ترـضح  نآ  هجلاعم  تهج  يرایـسب  ناکـشزپ  و  دـندروآ ؛ لزنم 
اب دندوب و  هدز  هقلح  راوگرزب  نآ  رتسب  فارطا  ترـضح ، هداوناخ  ءاضعا  نایفارطا و  دیدرگ . اوادم  هب  عورـش  و  دش ؛ دراو  ترـضح  نیلاب 
نآ تحارج  هب  یهاگن  کشزپ  هک  نآ  زا  سپ  دـش . دـهاوخ  هچ  هجیتن  و  دـیوگ ؛ یم  هچ  اـیآ  هک  هتخود  کـشزپ  هب  مشچ  نارگن  یتلاـح 

کشزپ دندروآ ، ار  نآ  یتقو  دیروایب . عیرس  هدشن ، درـس  ات  ار  نآ  هیر  رگج  يدیفـس  دیئامن و  حبذ  ار  يدنفـسوگ  تفگ : درک ، ترـضح 
رد دارفا  یمامت  هک  یتلاح  رد  دومن ، گنرد  يا  هظحل  و  داد ؛ رارق  ترـضح  نآ  رـس  فاکـش  ناـیم  دروآ و  نوریب  ار  يدیفـس  ناـیم  گر 

درک و ترضح  هب  باطخ  نآ  هب  یهاگن  اب  دومن ؛ جراخ  ار  گر  درک و  زاب  ار  رس  فاکش  سپس  دندرک . یم  يرامش  هظحل  هجیتن ، راظتنا 
و هدرک ؛ تیارس  تباصا و  رس  زغم  هب  نآ  رهز  ریـشمش و  مخز  هنافّـسأتم  نوچ  امرفب ، يراد  یتّیـصو  رگا  نینمؤملاریما ! يا  تشاد : هضرع 

مدوخ مدش ، بوخ  نم  رگا  مرـسپ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ترـضح  اذـل  (. 3 .) تسین نآ  هجلاـعم  يارب  یهار 
رد دیریگن و  تخـس  وا  هب  دینک  یعـس  متفر ، ایند  زا  مدـشن و  بوخ  هچنانچ  و  مهد . یم  ماجنا  نمحّرلادـبع  اب  منادـب  حالـص  هک  ار  هچنآ 

(1 (. ***** ) 4 .) دینزب وا  هب  تبرـض  کی  زا  شیب  دیرادن  ّقح  مه  امـش  تسا  هدز  ریـشمش  تبرـض  کی  وا  نوچ  دینکن ، زواجت  صاصق 
عون دنچ  ترضح  ( 3 . ) ص 531 ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعأ  ( 2 . ) دیوش دنم  هرهب  هطوبرم  بتک  زا  ار  نآ  حورـشم  تسا ، لّصفم  رایـسب  ناتـساد 

(4 . ) دـنیامن هعجارم  هطوبرم  بتُک  هب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  دـشاب ، یم  ّمهم  رایـسب  فلتخم  ياه  تهج  رد  کـی  ره  هک  دومن  ّتیـصو 
ص 532. ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعأ 

(ع) یلع ماما  يازع  رد 

، ّیلع رْمُع  ّیلع  يازع  شوپ  هیس  هتـشگ  شیوخ  دولوم  وچ  هداد  فک  هبعک ز  ّیلع  يارب  هدید  يا  نک  هیرگ  ّیلع  يازع  هب  لد  يا  نک  هلان 
تفاکش ار  وا  رس  تواقش ، غیت  ّیلع  ياه  همزمز  دنک  دای  دش  کشا  زا  رپ  هک  مزمز  هدید  ّیلع  يافص  یعس و  شمدق  ره  دوب  هلوبقم  هرْمُع 

شخب رفظ  کیپ  نیا  زا  دعب  ابص  شوغآ  مه  تسین  ّیلع  يادص  شوماخ  هدش  نوچ  هلغلغ  رپ  هدش  ناکما  ملاع  ّیلع  يانم  هوک  دوب ، هفوک 
هک هآ  ّیلع  ياعد  تاجانم و  توص  دونـشن  بش  لد  رد  رگد  هاـم  ّیلع  ياـپ  هب  هسوب  دـنز  هک  اـت  راـظتنا  دـشک  بارحم  ربنم و  ّیلع  ياول 

هناخ دش  هتشک  ارـس  ود  ریما  ياو ! ّیلع  ياذغ  نان و  رظتنم  ناگراچیب  هرفـس  یهت  هدنام  ّیلع  ياقل  نامیتی ز  مشچ  رگد  بشما  دش  مورحم 
. ناسح ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  ( 1 (. ***** ) 1) ّیلع يامه  قرف  زا  دکچ  نوخ  شبنیز  نسح و  نیسح و  شیپ  ّیلع  يارس  هتشگ  مغ 
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هدنزرا هدنزومآ و  سرد  جنپ 

ماجنا یلمع  هچ  بشید  دومرف : مالسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  يزور  تسا : هدرک  تیاور  یمعفک  موحرم 
خـساپ هنوگچ !؟ دومرف : لوسر  ترـضح  مدروآ ، اج  هب  زامن  تعکر  رازه  مباوخب ، هک  نآ  زا  شیپ  تشاد : راـهظا  ترـضح  نآ  يا ؟ هداد 

وا ِِهتَّزِِعب ،» ُدـیُری  ام  ُمُکْحَی  َو  ِِهتَرْدـُِقب ، ُءاشَی  اـم  ُهّللا  ُلَـعْفَی  : » دـیوگب هبترم  هس  ندـیباوخ  ماـگنه  سکره  يدومرف : هک  مدینـش  امـش  زا  داد :
نامز نارعاش  زا  یکی   2 (. 1 .) تسا نینچ  یتفگ ، تسار  دومرف : لوسر  ترضح  تسا . هدناوخ  زامن  تعکر  رازه  هک  دشاب  یـسک  دننامه 

مالسلا هیلع  ّیلع  ماما  دزن  ار  وا  سپ  دیماشآ ؛ رمخ  بارش  اراکشآ  ناضمر ، كرابم  هام  رد  یـشاجن  مان  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما 
زور نآ  يادرف  نوچ  و  دندومن ؛ ینادنز  راوگرزب  نآ  مکح  هب  ار  وا  سپس  دندز و  قّالش  هبرض  دص  ار  وا  ات  داد  روتسد  ترضح  دندروآ .

؟ دیدز یفاضا  قالش  داتشه  نادنز و  ارچ  درک : ضارتعا  یـشاجن  دندز . وا  رب  رگید  قّالـش  داتـشه  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  يو  دش ،
هیلع هّللا  تاولـص  قداص  رفعج  ماما   3 (. 2 .) يدرک يراوخ  هزور  مارح  اب  ینلع  یتسکـش و  ار  ناضمر  هاـم  تمرح  نوچ  دومرف : ترـضح 

ّدح هب  موکحم  هک  یـصخش  رب  ات  داد  روتـسد  ربنق  دوخ ، مـالغ  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  يزور  دـیامرف : تیاـکح 
ترضح تخاس . دراو  وا  رب  هبرض  داتشه  زا  رتشیب  قّالش ، هس  دوب ؛ ینابّصع  تحاران و  ربنق  نوچ  و  دنزب . قّالش  هبرـض  داتـشه  دوب ، قّالش 
یصخش دنک : تیاکح  ساّبع  نب  هّللادبع   4 (. 3 .) دز وا  رب  قّالش  هبرض  هس  تفرگ و  ربنق  تسد  زا  ار  قّالش  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما 

نینچ خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ؟ لاؤس  ترـضح  نآ  زا  تاقولخم  عاونا  نوماریپ  دش و  دراو  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  ماما  رـضحم  هب 
رب تاقولخم  زا  یفلتخم  عاونا  زین  رادـقم  ناـمه  هب  و  اـه ؛ سوناـیقا  اـهایرد و  قمع  رد  قولخم  عون  تسیود  رازه و  کـی  دـنوادخ  دومرف :
هک دنتسه ، مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  لسن  زا  همه  جوجأم  جوجأی و  هفئاط  زج  اه  ناسنا  یمامت  و  دوزفا : سپـس  تسا . هدیرفآ  نیمز  يور 
هک یباّصق  هزاغم  يولج  زا  هیلع  هّللا  تاولص  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور   5 (. 4 .) دنا هدش  هدیرفآ  گنر  لکش و  داتفه  هب  هّتبلا 

بوخ و تشوگ  نینمؤملاریما ! ای  تشاد : هضرع  داتفا ، ترضح  نآ  هب  باّصق  مشچ  هک  نیمه  دومن ، روبع  دوب  یبوخ  ياه  تشوگ  ياراد 
: تفگ باّـصق  مرادـن ، دوخ  هارمه  لوـپ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  دـیئامن . يرادـیرخ  لزنم  يارب  ار  نآ  زا  يرادـقم  مراد ، یبساـنم 

تشوگ دیرخ  هب  تبسن  نم  ریخ ، دومرف : ترـضح  روایب . ار  شلوپ  یتسناوت  عقوم  ره  و  منک ؛ یم  ربص  نآ  لوپ  تباب  نم  تسین ، یلکـشم 
(1 (. ***** ) 5 .) تفر داد و  همادا  دوـخ  تـکرح  هـب  دـیامن  يرادـیرخ  تشوـگ  هـک  نآ  نودـب  و  مرخ ، یمن  هیـسن  و  میاـمن ؛ یم  ربـص 
ح 11. ص 27 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  ( 3 . ) ح 19 ص 94 ، ج 10 ، ماکح : الا  بیذهت  ( 2 . ) ح 21 ص 49 ، ج 5 ، لئاسولا : كردتسم 

ص 119. یملید : بولقلا  داشرا  ( 5 . ) ح 274 ص 185 ، ج 8 ، یفاک : ( 4)

هتخانشان ماما  (ع ) یلع

وا هک  نوچ  ارچ و  رگد  رگم  نومنهر ، تسه  وچ  ادخ  دنک  یضترم  نُمی  ز  ایربک ، تاذ  هب  مسق  دنک  ادخ  تمحرم  ز  رگا ، ناگدنب  هب  رظن 
گنج هب  دنک  ار  هچنآ  ره  ادخ  ّیلع ، دوب  شا  هلیـسو  یهگآ  درادن  یـسک  یهّللادی ، تردـق  دـنک ز  اضتقا  تمکح ، هک  ار  هچنآ  ره  دـنک 

هب رگن  یـضترم  ياپ  وچ  دهن  یفطـصم ، شود  يور  هب  دنک  ایقـشأ  لاتق  نایع ، ّقح  تسد  هک  رَِگن  نامرهق  هّکی  تسا  ّیلع  ناورهن ، ردـب و 
وچ دنک  اپ  هب  ّقح  ياول  دوخ ، تسد  ِتسدب  ادخ  دودبع  ورمع و  لتق  هب  دُحا ، قدنخ و  مزر  هب  دـنک  ادـص  ناهج  رد  هک  شنتـسکش ، تب 

هلمج نوید  رابتعا  دراد  هک  سب  ز  راگدرک ، هاگشیپ  هب  دنک  يوس  ام  عیفـش  لمع ، نیا  دناوت  ّیلع  شتبرـض  تسا  قیالخ  تدابع  زا  لضفا 
افج شلیام ، تسین  هک  نآ  ره  دنک  اضق  دوخ  زامن  وگب ، ّیلع  رکنم  هب  وضو  یب  تسا  یتدابع  وا  يالو  یب  زامن  دنک  ادأ  وا  دناوت  ناگدنب ،
لد زوس  ز  رشب ، تداعس  یپ  رصب  زا  دزیر  کشرس  رحس ، ات  هک  نآ  تسا  ّیلع  دنک  افـش  وا  قشع  هب  دوخ ، ضیرم  لد  وگب  شلد  اب  هدومن 
ّیلع زج  هب  دزـس  ار  هک  ّیبن ، تداهـش  زا  سپ  دنک  ادخ  وا  حدم  هک  نانمؤم ، ریما  ّیلع  ناسک  یب  هانپ  ّیلع  ناقـشاع ، سینأ  ّیلع  دـنک  اعد 
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هب یهگ  دـنک  ادـج  نارفاک  ز  ار ، شیوخ  نانمؤم  هک  شتّبحم  يوزارت  شتّنج ، ران و  میـسق  دـنک  ءادـتقا  شراک  هب  یمدآ ، رـشح  هب  اـت  هک 
مان هک  ریگتسد  ریجم و  ّیلع  ریظن ، یب  درف و  تسا  ّیلع  دنک  ادف  دوخ  ناج  هک  یفطـصم ، ياج  هب  یهگ  ازغ  هنحـص  هب  یهگ  اضق ، دنـسَم 

، نانکانث برع ، روشک  ریما  دنک  اطع  یلئاس  هب  شیهاشداپ ، نیگن  شیناگدنز  تسا  رپ  شینامرهق ، راک  دـنک ز  او  راک  هرگ ز  وا ، ياشگلد 
(. 1) دـنک اود  اهدرد  هک  ایب ، ایب  يور  اجک  ایمیک  تسوا  رهم  هک  ءاـیلوا ، هاـش  يوک  دـنک ز  اونیب  هب  اـطع  بش ، همین  ماـعط  درب  بل  هب  اـعد 

. ناسح ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  ( 1 ***** )

بختنم رابرهگ  ثیدح  لهچ 

َْدنِع َو  ِنآْرُْقلا ، ِۀَئاِرق  َْدنِع  َنِطاوَم : ِۀَسْمَخ  َْدنِع  َءاعُّدلا  اوُِمنَتْغإ  ِْهیَلَع : ُهُمالَسَو  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َنینِمْؤُْملا  ُریمأ  ِبلاط ، یبأ  نب  ّیلع  ُمام  ْالا  َلاق  - 1
: دومرف همجرت : (. 1 .) ِشْرَْعلا َنُود  ٌباجِح  اَهل  َْسَیل  ُهَّنِاَف  ِمُولْظَْملا ، ِةَوْعَد  َْدنِع  َو  ِةَداهَّشِلل ، ِْنیَّفَـصلا  ِءاِقْتلا  َْدنِع  َو  ِْثیَْغلا ، ِلوُُزن  َدـْنِع  َو  ِناذ ، ْالا 

یف داهج - گنج و  عقوم  ناراب ، شراب  عقوم  ناذا ، عقوم  نآرق ، توالت  عقوم  دیرامش : تمینغ  نتـساوخ  تجاح  اعد و  يارب  ار  عقوم  جنپ 
ٌۀَثارِو ُْملِْعلَا  مالسلا : هیلع  َلاق  - 2 تسین . اعد  تباجتـسا  يارب  یعنام  اه  تیعقوم  نینچ  رد  مولظم . ندیـشک  هآ  یتحاران و  عقوم  هّللا - لیبس 

(. 2 .) َكِْریَغ ْنِم  ُهَتْهِرَک  ام  َکُکَْرت  ًابَدَأ  َِکب  یفَک  َو  ٌحِـصان ، ٌرِذـْنُم  ُراذـِتْع  ْالا  َو  ٌۀَِـیفاص ، ٌةآِرم  ُةَرْکِْفلا  َو  ٌناـسِح ، ٌلَـلُح  َُبد  ْـالا  َو  ٌۀَـمیرَک ،
زوسلد يا  هدنهد  رادـشه  نتـساوخ ؛ شزوپ  و  فاص ، يا  هنیئآ  هشیدـنا ؛ و  وکین ، يرویز  بدا ؛ و  شزرا ، اب  يا  هیثرا  ملع ؛ دومرف : همجرت :

هیلع َلاق  - 3 یـشاب . هتـشادن  اور  نارگید  ّقح  رد  يرادـن ، تسود  دوـخ  يارب  هچنآ  هک  سب  نیمه  تندوـب  بدأ  اـب  يارب  و  دوـب . دـهاوخ 
دیدج و تالاح  مامت  رد  تقیقح  ّقح و  دومرف : همجرت : (. 3 .) ٌماْوقأ ُهَرَصَن  ْنإ  َو  ٌلوُذْخَم  ُلِطاْبلا  َو  ُماّی ، ْالا  َِتلاط  ْنإ  َو  ٌدیدَج  ُّقَْحلَا  مالسلا :

َلاق - 4 دننک . تیامح  نآ  زا  يرایسب  دارفا  هچ  رگ  تسا  ساسأ  یب  تسپ و  هشیمه  لطاب  و  دشاب . هتـشذگ  نآ  رب  یتّدم  هچ  رگ  تسا  هزات 
(. 4 .) َحارَتْسإ ُُهیْعَـس  َّلَـق  ْنَم  َو  ینْغَتْـسإ ، َعَنَق  ْنَم  َو  َّزَع ، اـهیف  َدِـهَز  ْنَمَف  ِۀَـحاّرلا ، َو  ِّزِْعلا ، َو  ینِْغلَا ، ءایْـشأ : ِۀـَثالَِثل  ُبَلُْطت  اْینُّدـلَا  مالـسلا : هیلع 

دهاز هک  ره  ندوب . هدوسآ  شیاـسآ و  تکوش ، تّزع و  يزاـین ، یب  دوش : یم  لاـبند  فدـه  هس  يارب  نآ ، لاوـما  اـیند و  دوـمرف : همجرت :
هـشیمه دهد ؛ رارق  تمحز  شالت و  رد  ار  دوخ  رتمک  هک  ره  ددرگ ، ینغ  زاین و  یب  دـشاب ؛ عناق  هک  ره  تسا ، ّتیـصخش  اب  زیزع و  دـشاب ؛

يراد و نید  هچناـنچ  دومرف : همجرت : (. 5 .) ِبَرَْعلا یَهْدأ  ُْتنَُکل  یقُّتلا ، َو  ُنیّدـلا  َْول َال  مالـسلا : هیلع  َلاـق  - 5 تسا . شیاـسآ  رد  هدوسآ و 
ُكُولُْملَا مالسلا : هیلع  َلاق  - 6 دوش .- یم  يزاب  تسایس  عنام  اوقت  نید و  یلو  مدوب - دارفا  نیرترادمتسایس  هنیآ  ره  دوب ، یمن  یهلا  ياوقت 

: همجرت (. 6 .) َکِْملِِعب َبِْجعَت  ْنأ  ِلْهَْجلا  َنِم  َُکبْـسَح  َو  َهّللا ، یَـشَْخت  ْنأ  ِْملِْعلا  َنِم  َُکبْـسَح  َو  ْمِْهیَلَع ، ٌمِکاـح  ُْملِْعلا  َو  ِساـّنلا ، یَلَع  ٌماّـکُح 
؛ یشاب كانسرت  دنوادخ  زا  هک  تسا  یفاک  ملع  رد  ار  وت  دوب ، دهاوخ  مکاح  ناشیا  یمامت  رب  ملع  دنتسه و  مکاح  مدرم  رب  كولم  دومرف :

َْنباَی ُمْوَْیلا : َِکلذ  َُهل  َلاق  ّالإ  ٍمَدآ  ِْنبا  یَلَع  ُّرُمَی  ٍمْوَی  ْنِم  ام  مالسلا : هیلع  َلاق  - 7 تسا . ینادان  هناشن  نیرتهب  ندیلاب ، دوخ  ملع  شناد و  هب  و 
(. 7 .) ًادـَبأ ُهَدـَْعب  یناَرت  َْنل  َکَّن  إَف  ِۀَـمایِْقلا ، ِیف  ِِهب  ََکل  ُدَهْـشأ  اَْریَخ ، َّیف  ْلَمْعا  َو  ًاْریَخ ، َّیف  ْلـُقَف  ٌدیهَـش . َکـْیَلَع  َاـنأ  َو  ٌدـیدَج  ٌمُوَی  اـَنأ  مَدآ 
نک یعـس  مشاب . یم  دهاش  وت  راتفگ  لامعا و  رب  نم  متـسه ، يدیدج  زور  نم  دـیوگ : دوش ، دراو  ناسنا  رب  هک  يزور  ره  دومرف : همجرت :

هک زورما  نادب  و  دوب . مهاوخ  وت  راتفگ  لامعا و  دـهاش  تمایق  زور  رد  نم  یهد . ماجنا  کین  بوخ و  راک  یئوگب ، دـیفم  بوخ و  نخس 
: همجرت (. 8 .) ِْهیَدـِلاِول ٌةَراّفَک  َّیبَصلا ، ُبیـُصی  ِضَرَْملا  ِیف  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 8 تسین . ناربج  لباق  دـید و  یهاوخن  ارم  رگید  دـبای  ناـیاپ 
 ُ ءیِفُْطی َو  ِضَرَْملِاب ، ُبِهُْذی  َو  ِْبلَْقلا ، ُّدُشَی  ُبیبَّزلا  مالسلا : هیلع  َلاق  - 9 دشاب . یم  شردام  ردپ و  ناهانگ  هراّفک  كدوک ، یضیرم  دومرف :
ار ندـب  ترارح  و  فرطرب ، ار  اـه  ضرم  تیوقت ، ار  بلق  هایـس - شمـشک  زیوم - ندروخ  دومرف : همجرت : (. 9 .) َسْفَّنلا ُبِّیُطی  َو  َةَرارَْحلا ،
هب دومرف : همجرت : (. 10 .) ْمِِهتَنِْسل ُعَرْـسَا ِال  ُهَّن  إَف  َنامُّرلا ، ُمُکَناْیبِص  اوُمِعْطأ  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 10 دـنادرگ . یم  كاپ  ار  ناور  و  شوماـخ ،
َنِم ٍءْیَِـشب  ٍۀَـعْمُج  ِۀَْـلَیل  ِّلُک  یف  ْمُکیلاهأ  اُوقِرْطأ  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 11 دوش . زاب  رتدوز  رتهب و  ناشنابز  اـت  دـیناروخب  راـنأ  دوخ  ناـکدوک 

هداوناخ لزنم و  لها  رب  ینیریـش -...، ای  هویم - يرادـقم  اـب  هارمه  هعمج  بش  ره  رد  دومرف : همجرت : (. 11 .) ِۀَعْمُْجلِاب اوُحَْرفَی  ْیَک  ِۀَهِکاْفلا ،
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ِإب ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ٌءافِش  ُهَّنإَف  ِناوْخلا  َنِم  ُطُقْـسَی  ام  اُولُک  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 12 ددرگ . هعمج  رد  اه  نآ  ینامداش  بجوم  اـت  دـیوش  دراو  دوخ 
هک دیروخب ، دـینک و  عمج  دزیر  یم  هرفـس  اذـغ و  فرظ  فارطا  هچنآ  دومرف : همجرت : (. 12 .) ِِهب َیِفْـشَتْسَی  ْنأ  َدارَا  ْنَِمل  َّلَجَوَّزَع ، ِهّللا  ِنْذ 

یغبنی ال  مالسلا : هیلع  َلاق  - 13 دش . دهاوخ  وا  ياهدرد  مامت  يافـش  یلاعت  قح  نذا  هب  دیامن ، لیم  افـش  دـصق  هب  ار  اه  نآ  سکره  انامه 
، ادخ هدنب  هک  تسین  راوازس  دومرف : همجرت : (. 13 .) َرَقَْتفا ِذإ  ًاّینغ  ُهاَرت  اْنَیب  َو  َمُقَس ، ْذِا  ًافاعُم  ُهاَرت  اْنَیب  ینغلا ، ۀیفاعلا و  نیتلـصخب : قثی  نا  دبعلل 
. تسا يزاین  یب  تورث و  يرگید  یتسردـنت و  تیفاع و  یکی  دـشاب : هتـسبلد  نآ  هب  دـنک و  دامتعا  ّتیـصوصخ  ود  هب  یگدـنز  نارود  رد 
ّتیعقوم و رد  هک  نآ  اـی  ددرگ و  یم  ضراـع  وا  رب  اـه  یـضیرم  عاونا  ناـهگان  یلو  دـشاب  یم  یتمالـس  تّحـص و  لاـح  رد  اـسب  هچ  اریز 

اهنت دوب و  دـهاوخ  افو  یب  شزرا و  یب  نآ  تاناکما  مامت  ایند و  هک  مینادـب  سپ  دوش -، یم  هراچیب  ریقف و  ناهگان  تسا ، یبوخ  تاناکما 
ِیف َناک  اذإ  ُطْشنَی  َو  ُهَدْـحَو ، َناک  اذإ  ُلِسْکَی  ٍتامالَع : ُثالَث  یئارُْمِلل  مالـسلا : هیلع  َلاـق  - 14 دشاب .- یم  شخبدوس  دیفم و  حـلاص  لمع 

، لاح یب  لسک و  یئاهنت  رد  تسا : هناشن  هس  راکایر  يارب  دومرف : همجرت : (. 14 .) َّمُذ اذإ  ُصُْقنَی  َو  ِْهیَلَع ، َِیْنثُأ  اذإ  ِلَمَْعلا  ِیف  ُدیزَی  َو  ِساّنلا ،
یتسُس دوش  داقتنا  رگا  دنک و  یم  راک  دایز  بوخ و  دننک  فیرعت  دیجمت و  ار  وا  هک  یماگنه  دشاب . یم  طاشن  اب  لاحرـس و  مدرم  نیب  رد 

َو ال یئادـْعأ ، َساِبل  اوُِسْبلَی  َکِمْوَِقل ال  ُْلق  ِءایْبن : ْالا  َنِم  ٍّیبَن  یلإ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهّللا  یَحْوَا  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 15 دنک . یم  يراک  مک  و 
زا یکی  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : همجرت : (. 15 .) یئادْعأ اُونوُکَیَف  یئادـْعأ ، ِلِکا  شَِمب  اُولَّکَـشَتَیال  َو  یئادـْعأ ، َمِعاطَم  اوُمَعْطَی 

، دندرگن نم  نانمشد  لکش  مه  دننکن و  لیم  ارم  نانمشد  ياذغ  دنشوپن و  ارم  نانمشد  سابل  وگب : دوخ  تّما  هب  داتـسرف : یحو  شناربمایپ 
، ِّساوَْحلا ُۀَِّمئأ  ُبُولُْقلا  َو  ِبُولُْقلا ، ُۀَِّمئأ  ُراْکف  ْالا  َو  ِراْکف ، الا  ُۀَِّمئأ  ُلوُقُْعلَا  مالسلا : هیلع  َلاق  - 16 دوب . دنهاوخ  نم  نمشد  مه  ناشیا  هنرگو 

دهاوخ وا  نورد  بلق و  ياوشیپ  رکف  و  تسوا ؛ هشیدـنا  رکف و  ياوشیپ  یناـسنا  ره  لـقع  دومرف : همجرت : (. 16 .) ِءاضْع ْالا  ُۀَِّمئأ  ُّساوَْحلا  َو 
ْنَم یلَع  ْلَّضَفَت  مالسلا : هیلع  َلاق  - 17 تسا . حراوج  ءاضعا و  یمامت  ياوشیپ  ساّوح  و  دشاب ، یم  هناگ  جـنپ  ساّوح  ياوشیپ  بلق  و  دوب ؛

یکین و یهاوخ  هک  ره  رب  دوـمرف : همجرت : (. 17 .) ُهُریسأ َْتنأَف  َْتئِش  ْنَم  یلإ  ْرِقَْتفا  َو  ُهُریظَن ، َْتنأَف  َْتئِـش  ْنَّمَع  ْغَتْـسا  ِنِ َو  ُهُریمأ ، َْتنأَف  َْتئِش 
- نادب یهاوخ  هک  ره  دنمزاین  ار  دوخ  و  یشاب . وا  دننامه  ات  يوج  يزاین  یب  یهاوخ  هک  ره  زا  و  يدرگ ؛ وا  رورس  سیئر و  ات  امن ، ناسحا 

ِّلُّذـلا ُّلَذأ  َو  ِشاعَْملا ، َو  ِداـعَْملا  ُۀَـفِْرعَم  ِِهب  َّن  ِـال  ُْملِْعلا ، ِّزِْعلا  ُّزَعأ  مالـسلا : هیلع  َلاـق  - 18 يدرگ . وا  ریـسا  ات  اـمن - کـمک  ياـضاقت  وا  زا  و 
داعم تخانش  هک  نیا  يارب  تسا ، لامک  ملع و  اه  تّزع  نیرتزیزع  دومرف : همجرت : (. 18 .) ٌناْریَح یمْعأ ، ٌمَْکبأ ، ُّمَصأ ، ُهَبِحاص  َّنِال  ُلْهَْجلا ،

يرک و رد  هشیمه  شبحاص  هک  اریز  تسا ، ینادان  لهج و  اه  ّتلذ  نیرت  تسپ  و  دریذـپ . یم  ماجنا  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا ، ِشاـعم  نیمأـت  و 
ِةَدابِع ْنِم  ِهّللا  َیلإ  ُّبَحأ  ِءامَلُْعلا  َْدنِع  ٍۀَعاس  ُسُولُج  مالسلا : هیلع  َلاق  - 19 دوب . دهاوخ  نادرگرس  روما  مامت  رد  دشاب و  یم  يروک  یلال و 

َلْوَح ًافاوَط  َنیْعبَـس  ْنِم  یلاعَت  ِهّللا  َیلإ  ُّبَحأ  ِءامَلُْعلا  ُةَرایز  َو  ِهّللا ، ِْتَیب  یف  ٍۀَنَـس  ِفاِکتْعإ  ْنِم  ِهّللا  َیلإ  ُّبَحأ  ِِملاْعلا  َیلإ  ُرَظَّنلا  َو  ٍۀَنَـس ، ِْفلأ 
َُهل ْتَدِهَـش  َو  َۀَـمْحَّرلا ، ِْهیَلَع  ُهّللا  َلَْزنأ  َو  ًۀَـجَرَد ، َنیْعبَـس  َُهل  یلاـعَت  ُهّللا  َعَـفَر  َو  ٍۀـَلُوبْقَم ، ٍةَروُْربَـم  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجَح  َنیْعبَـس  ْنِم  ُلَْـضفأ  َو  ِْتیَبـْلا ،
زا دنزاس - انشآ  داعم  ءادبم و  هب  ار  ناسنا  هک  نتسشن - ءاملع  رضحم  رد  تعاس  کی  دومرف : همجرت : (. 19 .) َُهل ْتَبَج  َو  َۀَّنَْجلا  َّنأ  ُۀَِکئالَْملا :
ادخ هناخ  رد  یّبحتـسم - تدابع - لاس  کی  فاکتعإ و  زا  ِملاع  هب  هاگن  هّجوت و  دوب . دـهاوخ  رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن  تدابع  لاس  رازه 

ّجح و داتفه  زا  لضفا  زین  و  دوب ، دهاوخ  رت  بوبحم  هبعک  فارطا  فاوط  هبترم  داتفه  زا  دـنوادخ  دزن  ءاملع ، رادـید  ترایز و  تسا . رتهب 
، دنادرگ یم  لزان  وا  رب  ار  دوخ  تکرب  تمحر و  دهد و  یم  هجرد  ِعیفرت  هلحرم  داتفه  ار  وا  دنوادخ  نینچمه  دشاب . یم  هدـش  لوبق  هرمع 

یلَع َِکتأَی  َْمل  يذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمَْحتال  مَدآ ، َْنباَی  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 20 تسا . تشهب  لها  وا  هک  نیا  هب  دنهد  یم  تداهـش  هکئالم  و 
نآ هقوذآ  قزر و  هّصُغ  مدآ ، دـنزرف  يا  دوـمرف : همجرت : (. 20 .) َُکقُزْرَی ِهیف  َهّللا  َّنإَف  َکـِلَجأ ، ْنِم  َیَِقب  ْنُکَی  ْنإَـف  ِهیف ، َْتنأ  يذَّلا  َکـِمْوَی 
مه ار  زور  نآ  ِيزور  لاعتم  دنوادخ  دشاب  یقاب  ترمع  ینامب و  هدنز  هچنانچ  اریز  روخن ، تسا  هدـماین  زونه  يراد و  شیپ  رد  هک  يزور 
ِرْدَق یلَع  ُُهتَّفِع  َو  ِِهتَّوُُرم ، ِرْدَق  یلَع  ُُهتَقادِص  َو  ِِهتَقَفَن ، ِرْدَق  یلَع  ُُهتَعاجُـش  َو  ِِهتَّمِه ، ِرْدَـق  یلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَـق  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 21 دناسر . یم 

، تسوا ناسحإ  تشذگ و  رادقم  هب  یـصخش  ره  ناوت  تعاجـش و  و  تسوا ، تّمه  ردق  هب  یناسنا  ره  شزرا  دومرف : همجرت : (. 21 .) ِِهتَْریِغ
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: مالسلا هیلع  َلاق  - 22 دوب . دهاوخ  وا  تریغ  هزادنا  هب  درف  ره  تّفع  ینمادکاپ و  و  تسوا ، يدرمناوج  ردق  هب  وا  تقادص  يراکتسرد و  و 
هدروخ نهد  هک  یـسک  دومرف : همجرت : (. 22 .) ُۀَـعاّسلا َموُقَت  یّتَح  امَُهل  ُرِفْغَتْـسَی  ًاِکلَم  اـمُهَْنَیب  ُهّللا  َقَلَخ  ِِهب ، اـکُّرَبَت  ِهیخأ  ِرْؤُس  ْنِم  َبِرَـش  ْنَم 

شزرمآ بلط  تمایق  زور  ات  رفن  ود  نآ  يارب  ات  دنادرگ  یم  رومأم  ار  یکلم  لاعتم  دنوادخ  دـیامن ، لیم  كّربت  ناونع  هب  ار  شنمؤم  ردارب 
َو ِۀـَبْوَّتلِاب ، ُهَْبنَذ  ُكَرادَـتَی  ٌلُجَر  َو  اناسْحإ ، ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ُدادْزَی  ٌلَجَر  ِْنیَلُجَِرل : ّالإ  اْینُّدـلا  ِیف  َْریَخال  مالـسلا : هیلع  َلاـق  - 23 دیامن . ترفغم  و 

دوجو اـیند  رد  یبوخ  ریخ و  دومرف : همجرت : (. 23 .) ِْتیَْبلا ِلْهأ  اِنتَیالِِوب  ّالإ  ُْهنِم  ُهّللا  َِلبَق  اـم  ُهُُقنُع  َعِطَْقنَی  یّتَح  َدَجَـسَْول  هّللاَو  ِۀـَبْوَّتلِاب ، َُهل  ّینأ 
هک نانآ  مّود  هتسد  دنهد . ماجنا  يرتهب  راک  هتـشذگ  هب  تبـسن  زور ، ره  رد  دنیامن  یعـس  هک  نانآ  لّوا  هتـسد  هتـسد : ود  يارب  رگم  درادن 
رب داقتعا  اب  هک  نآ  رگم  تسین  هتفریذپ  یسک  هبوت  و  دنیامن ، هبوت  دندرگ و  هدنکفارس  نامیشپ و  دوخ  هتشذگ  ناهانگ  اهاطخ و  هب  تبـسن 

ٌءاعِو امُهَْنَیب  ٌِمئاق  َوُه  َو  ٌۀَفیج ، ُهُرِخآ  َو  ٌۀَفُْطن ، ُُهلَّوأ  ٍمَدآ ، ِْنب  ُْتبِجَع ِال  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 24 دشاب . تراهط  تمصع و  تیب  لها  ام  تیالو 
- وب دب  نّفعتم - يا  هشال  شتبقاع  هدش و  شرت  بآ  يا  هرطق  شلّوا  هک  یـسک  زا  منک  یم  ّبجعت  دومرف : همجرت : (. 24 .) ُرَّبَکَتَی َُّمث  ِِطئاْغِلل ،
َو ْمُکاّیإ  مالسلا : هیلع  َلاق  - 25 دـیامن . یم  مه  یـشنم  گرزب  ّربکت و  لاح  نیا  اب  تسا ، هداد  رارق  تالوضف  فرظ  ار  دوخ  دوب و  دـهاوخ 
هنابش و هودنا  مغ و  ببـس  هک  نوچ  دیناهرب ، ار  دوخ  ضرق ، هیـسن و  نتفرگ  زا  دومرف : همجرت : (. 25 .) ِراهَّنلِاب ُّلُذ  َو  ِْلیَّللِاب  ُّمَه  ُهَّنإَف  ْنیَّدـلا ،

ْالا ِّباوَد  ْنِم  ٍۀَّباد  ُّلُک  ُُهنَْعَلت  ِۀَمایِْقلا ، ِلْهأ  َنَْتنأ  ُثَْعُبی  ُهَْملِع  َِمتاْکلا  َِملاْعلا  َّنإ  مالسلا : هیلع  َلاق  - 26 تشگ . دهاوخ  زور  رد  يراوخ  ّتلذ و 
اب تمایق  زور  دـنک ، نامتک  نارگید  يارب  قیاقح - ناـیب  رد  ار - دوخ  ملع  هک  يدنمـشناد  ملاـع و  نآ  دومرف : همجرت : (. 26 .) ِراغِّصلا ِضْر 
ِّلُک یلَع  َّقَْحلا  ُِلق  ُْلیَمُک ، ای  مالسلا : هیلع  َلاق  - 27 دریگ . یم  رارق  تادوجوم  مامت  نیرفن  ترفن و  دروم  دوش و  یم  روشحم  اهوب  نیرتدب 
نآ عفادـم  وگب و  ار  ّقح  یتلاـح  ره  رد  دوـمرف : (. 27 .) َنیِنئاخلا ِبِحاُصتالَو  َنیِقفانُملا ، ِِبناـجَو  َنیقِـسافلا ، ِرُجْهاَو  َنیقَّتُْملا ، ِدِداَوو  ٍلاـح ،

و نک ، رارف  يرود و  ناقفانم  زا  و  نک ، يریگ  هرانک  ناراک  تیصعم  نیقساف و  زا  و  هد ، همادا  ار  ناراگزیهرپ  اب  ترـشاعم  یتسود و  شاب ،
ِراْجلا ِنَعَو  ِقیَّطلا ، َْلبَق  ِقیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  مالسلا : هیلع  ِنَسَْحِلل  ِِهتَّیـصَو  یف  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 28 امنم . ینیـشن  مه  یهارمه و  ناراکتنایخ  اب 

ار هار  بسانم  قیفر  يورب ، ترفاسم  یهاوخب  هک  نآ  زا  شیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  یشرافس  نمض  (. 28 .) ِراّدلا َْلبَق 
ِءْرَْملا ُباجِْعا  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 29 دنتـسه . هنوگچ  هک  نک  یـسررب  ار  ناـگیاسمه  ینک  هّیهت  ار  یلزنم  هک  نآ  زا  شیپ  و  شاـب ، اـیوج 

اَهُّیأ مالـسلا : هیلع  َلاق  - 30 دـشاب . یم  وا  یلقع  مک  هناـشن  شدوـخ ، هـب  ناـسنا  ندرک  رخف  دوـمرف : (. 29 .) ِِهْلقَع ِفْعَـض  یلَع  ٌلـیلَد  ِهِسْفَِنب 
ّتبحم و هب  تبـسن  مدرم ، هورگ  يا  دومرف : (. 30 .) ٍۀَّیِزَر ِّلُک  یعادَو  ٍۀَّیَلب ، ِّلُک  ُبابَو  ٍۀَـئیطَخ ، ِّلُک  ُْسأَر  اهَّنِإَف  اْینُّدـلا ، َّبُحُو  ْمُکاّیِإ  ُساـّنلا ،
و تسا ، يراتفرگ  الب و  ره  هزاورد  و  تسا ، یفارحنا  اـطخ و  ره  ساـسا  اـیند  هب  ّتبحم  هقـالع و  هک  نوچ  دیـشاب ، بظاوم  اـیند  هب  هقـالع 
، ِبارَّشلا ُرْکُس  ِتارْکُّسلا : َُعبْرأ  ُرْکُّسلا  مالسلا : هیلع  َلاق  - 31 تسا . یلکشم  تبیصم و  ره  هدنروآ  زین  و  بوشآ ؛ هنتف و  ره  هدننک  کیدزن 
، تورث لاـم و  یتـسم  رمخ ،) و   ) بارـش زا  یتـسم  تسا : زیچ  راـهچ  رد  یتـسم  دومرف : (. 31 .) ِْکلُْملا ُرْکُسَو  ِمْوَّنلا ، ُرْکُـسَو  ِلاْملا ، ُرْکُـسَو 

تسا يا  هدنّرد  نوچمه  نابز ، دومرف : (. 32 .) َرَقَع ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنِإ  ٌُعبَس  ُناسِّللأ  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 32 ماقم . تساـیر و  یتسم  باوخ ، یتسم 
ِمْوَی ْنِم  ُّدَشأ  ِِملاّظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 33 دز . دهاوخ  نامیا ) مسج و  هب  یتخـس   ) تحارج مخز و  دـشاب  دازآ  رگا  هک 

-34 دنک . یم  مولظم  رب  متـس  ملاظ  هک  يزور  زا  تسا  رت  تخـس  ملاظ  هیلع  رب  مولظم  یهاوخ  داد  زور  دومرف : (. 33 .) ِمُولْظَْملا یَلَع  ِِملاّظلا 
رد ار  هدنیآ  رابخأ  و  ناگتشذگ ، لاوحا  نآرق  دومرف : (. 34 .) ْمُِکْنَیب ام  ُمْکُحَو  ْمُکَدَْعب ، ام  ُرَبَخَو  ْمُکَْلبَق ، ام  ُءاَبَن  ِنآْرُْقلا  ِیف  مالسلا : هیلع  َلاق 

، ٌلاْثمأ َو  ٌنَنُـس  ٌْثُلثَو  انِّوُدَـع ، یفَو  انیف  ٌْثُلث  اثْالثأ ، ُنآْرُْقلا  َلََزن  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 35 تسا . هدرک  نایب  ار  امـش  فیاظو  حرـش  و  درادرب ،
نانمشد و و  تراهط : تمصع و  تیب  لها  هرابرد  نآ  تمسق  کی  تسا : تمـسق  هس  رب  نآرق  لوزن  دومرف : (. 35 .) ٌماکْحأَو ِضئارَف  ٌْثُلثَو 

هیلع َلاق  - 36 دشاب . یم  یهلإ  ماکحا  تابجاو و  نایب  رد  مّوس  تمسق  و  اهلثملا ؛ برض  تاّیقالخا و  نآ ، رگید  تمـسق  و  ناشیا ؛ نافلاخم 
تمحز رد  مدرم  هافر  تهج  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  نآ  نمؤم  دومرف : (. 36 .) ٍۀَحار یف  ُْهنِم  ُساّنلاَو  ٍبَعَت ، یف  ُْهنِم  ُهُسْفَن  ُنِمْؤُْملأ  مالسلا :

ِِهلام ُلَْذب  ِلُجَّرلا  ُداهِجَف  ِءاسِّنلاَو ، ِلاجِّرلا  یَلَع  َداهِْجلا  ُهّللا  َبَتَک  مالسلا : هیلع  َلاق  - 37 دنشاب . شیاسآ  تینمأ و  رد  وا  زا  نارگید  دزادنیب و 
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نادرم و رب  ار  داهج  دنوادخ  دومرف : (. 37 .) ِِهتَْریِغَو اهِجْوَز  يذأ  ْنِم  يَرتام  یلَع  َِربْصَت  ْنأ  ِۀـَئْرَْملا  ُداهِجَو  هّللا ، ِلیبَس  یف  َلَـتُْقی  یّتَح  ِهِسْفَنَو 
نز داهج  و  دوش . دیهش  هتـشک و  ادخ  هار  رد  هک  یئاج  ات  درذگب  شناج  لام و  زا  هک  تسا  نآ  درم ، داهج  سپ  تسا . هتـسناد  مزال  نانز 
َِملُع ِلاوْح  ْالا  ِبُّلَقَت  یف  مالسلا : هیلع  َلاق  - 38 دیامن . ربص  وا  يدرمناوج  تریغ و  رب  رهوش و  تامدص  تامحز و  لباقم  رد  هک  تسا  نآ 
هیلع َلاـق  - 39 دوـش . یم  هتخانـش  صاخـشا  تـقیقح  ترطف و  ثداوـح ، تـالاح و  ینوـگرگد  رییغت و  رد  دوـمرف : (. 38 .) ِلاجِّرلا ُرِهاوَج 

تسا و باـسح  نودـب  ّتیلاـعف ، تمحز و  اـیند - رد  هزورما - دومرف : (. 39 .) لَمَع الَو  ٌباسِح  ادَـغَو  َباسِح ، الَو  ٌلَـمَع  َمْوَْیلا  ّنإ  مالـسلا :
َوُه َدِهاّشلا  َّنإَف  ِتاوَلَْخلا  ِیف  ِهّللا  َیِـصاَعَم  اوُقَّتإ  مالـسلا : هیلع  َلاق  - 40 تسا . شاداپ  تفایرد  لامعا و  یـسررب  باسح و  تماـیق ، يادرف 

تاّین لامعا و  دـهاش  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  یناهنپ ، رد  یّتح  یهلا ، ياه  تیـصعم  زا  دـینک  بانتجا  يرود و  دومرف : (. 40 .) مِکاْحلا
: یسوط یلامأ  ( 2 . ) ح 1 ص 343 ، ج 90 ، راونالاراحب : ص 97 ، قودص : یلامأ  ( 1 . ***** ) دوب دهاوخ  یـضاق  مکاح و  وا  زین  و  تسا ؛
ص 402، ج 4 ، یفاو : ( 4 . ) ح 32292 ص 434 ، ج 25 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ( 3 . ) ح 20 ص 169 ، ج 1 ، راونالاراحب : ص 114 ح 29 ، ج 1 ،
ج راونالاراحب : ص 55 ، ج 1 ، یسوط : یلامأ  ( 6 . ) نمض ح 40 ص 150 ، ج 41 ، راونالاراحب : ص 350 ، ج 1 ، ۀعیّشلا : نایعأ  ( 5 . ) س 3
زا لقن  هب  ح 16 ، ص 317 ، ج 5 ، راونالاراحب : ( 8 . ) ح 35 ص 181 ، ج 68 ، راونالاراحب : ص 95 ، قودص : یلامأ  ( 7 . ) ح 7 ص 48 ، ، 2

ص 372، ج 1 ، یـسوط : یلاـمأ  ( 10 . ) ح 5 ص 152 ، ج 63 ، راونــالاراحب : ص 372 ، ج 1 ، یــسوط : یلاـمأ  ( 9 . ) لاـمع ـالا  باوث 
: لئاسولا كردتسم  ( 12 . ) ح 24 ص 73 ، ج 101 ، راونالاراحب : ص 1 ، ص 85 ، یعاّدلا : ةّدع  ( 11 . ) ح 5 ص 155 ، ج 63 ، راونالاراحب :
: رطاوخلا هیبنت  ص 144 ، ج 5 ، ءاضیبلا : ۀّبحم  ( 14 . ) نمض ح 28 س 2 ، ص 68 ، ج 69 ، راونالاراحب : ( 13 . ) ح 19920 ص 291 ، ج 16 ،
ج راونالاراحب : ( 17 . ) ح 40 ص 96 ، ج 1 ، راونالاراحب : ( 16 . ) ح 3386 ص 210 ، ج 3 ، لئاسولا : كردتـسم  ( 15 . ) س 16 ص 195 ،
ص 205، ج 1 ، راونالاراحب : س 8 ، ص 75 ، یعاّدلا : ةّدع  ( 19 . ) ح 65 ص 70 ، یناولح : رطاخلا  هیبنت  رظانلا و  ۀـهزن  ( 18 . ) ص 13 ، 70
(22 . ) ح 12 ص 46 ، یناولح : رطاـخلا  هیبـنت  رظاـنلا و  ۀـهزن  ( 21 . ) ح 26 ص 52 ، یناولح : رطاـخلا  هیبـنت  رظاـنلا و  ۀـهزن  ( 20 . ) ح 33
(25 . ) ح 880 ص 334 ، ج 1 ، ۀعیّـشلا : لئاسو  ( 24 . ) ص 76 ح 5 ج 16  ۀعیـشلا : لئاسو  ( 23 . ) س 5 ص 189 ، دیفم : خیـش  صاصتخا 
ص 120، لوـقعلا : فـحت  ( 27 . ) ح 21539 ص 270 ، ج 16 ، ۀعیّـشلا : لـئاسو  ( 26 . ) ح 23750 ص 316 ، ج 18 ، ۀعیّـشلا : لـئاسو 
ص 27، ج 1 ، یفاک : لوصا  ( 29 . ) ح 10 و ص 229 ، ح 36 ، ص 155 ، ج 76 ، راونالاراحب : ( 28 . ) ح 1 ص 271 ، ج 77 ، راونالاراحب :
ص 170، ج 2 ، لاصخ : ( 31 . ) ح 97 ص 54 ، ج 78 ، راونالاراحب : ص 152 ، لوقعلا : فحت  ( 30 . ) ح 15 ص 161 ، ج 1 ، راونالاراحب :
ص مالسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 33 . ) ص 165 ج 3 ، هدبع : نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( 32 . ) ح 18 ص 142 ، ج 73 ، راونالاراحب :
ص 53، ج 75 ، راونالاراحب : ( 36 . ) ح 2 ص 627 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 35 . ) ص 1235 مالسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 34 . ) 1193

نبا هغالبلا  جهن  حرش  ( 39 . ) ص 1183 مالس : الا  ضیف  هغالبلا  جهن  حرش  ( 38 . ) ح 19934 ص 23 ، ج 15 ، ۀعیّشلا : لئاسو  ( 37 . ) ح 10
ص 324. ج 3 ، هدبع : نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 40 . ) ك 41 ج 1 ، هدیبع ،
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