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هچابید

وت يوب  گنر و  زا  دنز  مد  هک  لگ  تساوخ  یم 

تفرگ ناهد  رد  شسفن  ابص ، تریغ  زا 

ظفاح

هوسا و ار  ناشیا  دنوادخ ، نوچ  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یناگدنز  شور  هریـس و  مالـسا ، تخانـش  عبانم  زا  یکی 
.دنک یم  یفرعم  ناسنا  يارب  يونعم  يدام و  نتسیز  لماک  يوگلا 

راتفر راتفگ و  هنیمز  رد  ناشیا  تافو  ات  دلوت  نامز  زا  ترضح  نآ  یناگدنز  قیاقد  مامت  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  ياهراختفا  زا  یکی 
شیوخ بوبحم  ربمایپ  هتفیـش  هک  یمالـسا  نارگـشهوژپ  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  هدـش  طبـض  تبث و  يونعم  یمـسج و  ياه  یگژیو  و 

نیا عومجم  هک  دنا  هدرک  طابنتـسا  نآ  يال  هبال  زا  ار  یناسنا  یگدنز  لوصا  ناشیا ، یگدنز  رـساترس  یـسررب  لیلحت و  اب  دنا ، هدوب 
نیمز يور  رد  دنوادخ  هفیلخ  يربمایپ ، ره  کش ، نودـب  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  اه ، هتخادرپ 

هللا یلـص  دـمحم  .تسا  ناربمایپ  مدرم و  نیرترب  وا  هک  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  رتراوازـس  ماقم ، نیدـب  یـسک  هچ  تسا و 
لـماک و ناـسنا  يراـگزیهرپ و  تعاجـش و  هوـسا  شناد ، رهظم  لـالج ، تـمکح و  همـشچرس  لاـمک ، لـقع و  هنوـمن  هـلآ ، هـیلع و 

تفای ناوت  یمن  يدنسپان  فعـض و  زا  یناشن  شیاهراتفر ، زا  کی  چیه  رد  .تسا  یناسنا  دنلب  ياه  شزرا  اه و  ماقم  همه  رادروخرب 
شزغل و زا  اربم  اطخ و  زا  نوصم  موصعم و  یناسنا  وا  هکنیا  مالک  هصالخ  .تسا  یهت  ضقاـنت  یگدـنکارپ و  هنوگره  زا  شراـتفر  و 
اه نرق  همه  لوط  رد  مدآ ، ینب  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ ، لیلد ، نیمه  هب  .تسا  یتسه  ناهج  تاقولخم  لضفا 

ار يو  زا  تعاطا  هداد و  رارق 

: دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  هدرمش  هتسیاش  يرما  اهراک  نیرت  کچوک  رد  یتح 

(21 بازحا :  ) .ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

.تسا يوریپ  يارب  ییوکین  قشمرس  هنومن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رد  امش  يارب 

يراد یسیع  مد  اضیب ، دی  ابیز ، خر 

يراد اهنت  وت  دنراد ، همه  نابوخ  هچنآ 

ترضح نآ  تریس  هک  تسا  هدیدنسپ  هتسارآ ، مّرکم  یبن  مان  يابیز  رویز  هب  ار  نامز  ناج  تدایس ، زبس  تشد  يادخان  هک  کنیا  و 
طـسوت ور  شیپ  شهوژپ  .میهد  رارق  شیوخ  ناراکمه  يورارف  اهب ، نارگ  يا  هیدـه  نوچ  ار  ناشخرد  ياهرهوگ  نیا  میبایرد و  ار 

.دوش یم  شک  شیپ  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  هب  ناقهد  قداصدـمحم  ياـقآ  باـنج  شیاریو  یقاحـسا و  نیـسحدیس  ياـقآ  باـنج 
.دزاس هنیداهن  شیپ  زا  شیب  یمالسا  هعماج  رد  ار  يوبن  هریس  زا  يوریپ  ناشیالاو ، تمه  هک  دشاب 

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 
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راتفگ شیپ 

هچنآ  » .دور یم  رامش  هب  یمالسا  فراعم  تخانش  عبانم  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هژیو  هب  مالسا  نید  نایاوشیپ  هریس 
مه تسا و  لوق  رد  مه  راتفر ، رد  مه  تسا و  راتفگ  رد  مه  مینکب ، هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوجو  زا  میفظوم  اـم 
روط نیمه   (1) .ربمغیپ راتفر  لعف و  نینچمه  میریگب و  هرهب  نآ  زا  دیاب  تسا و  دنس  امنهار و  ام  يارب  ربمغیپ  نانخـس  ینعی  لعف ؛ رد 

قمعت اهنآ  رد  دـیاب  دراد و  ریـسفت  انعم و  همه  مه  ربمغیپ  ياـهراتفر  تسا ، هدـش  ادا  اـنعم  کـی  يارب  دراد و  اـنعم  ربمغیپ  نخـس  هک 
کی .درک  جارختـسا  نیناوق  دوش  یم  ربمغیپ  راک  نیرت  یئزج  زا  هک  تسا  قیمع  ردق  نآ  شنخـس ، دننامه  ام  ربمغیپ  راتفر   (2) .درک
ناشن ار  رود  رایسب  ياه  تفاسم  ات  هک  ناسنا  يارب  تسا  نکفارون  کی  و ]  ] تسا هلعش  کی  تسا ، غارچ  کی  ربمغیپ ، کچوک  راک 

.دهد یم 

تسا هَلِعف  نزو  رب  هَریِس  .نتفر  هار  عون  ینعی  هریس »  » .نتفر هار  نتفر ، تکرح ، ینعی  ریس »  » .تسا ریـس »  » هدام زا  یبرع  نابز  رد  هریس 
.تسا یقیقد  هتکن  نیا  نتسشن و  عون  کبس و  ینعی  هَسلِج  نتـسشن و  ینعی  هَسلَج  ًالثم  .دنک  یم  تلالد  عون  رب  یبرع  نابز  رد  هَلِعف  و 

تسا مهم  هچنآ  .راتفر  کبس  عون و  ینعی  هریس  یلو  راتفر ، نتفر ، ینعی  ریس 

، میراد هریس  مان  هب  ام  هک  ییاه  باتک  نیا  .دنا  هتشون  ار  ربمغیپ  راتفر  دنا ، هتـشون  هریـس  هک  اهنآ  .تسا  ربمغیپ  راتفر  کبـس  نتخانش 
هدش هتشون  ربمغیپ  راتفر  .تسا  ریس  شعقاو  یلو  تسه ، هریـس  شمـسا  .هریـس  هن  تسا و  ریـس  هیبلح ، هریـس  ًالثم  .هریـس  هن  تسا  ریس 

(3) .ربمغیپ ردق  هن  ربمغیپ ، راتفر  بولسا  هن  راتفر ، رد  ربمغیپ  کبس  هن  تسا ،

دصاقم رد  ام  ثحب  .درب  یم  راک  هب  شدوخ  دصاقم  يارب  شور  رد  لمع و  رد  ربمغیپ  هک  یشور  ربمغیپ و  کبـس  ینعی  ربمغیپ  هریس 
فدـه و يارب  ربمغیپ  هک  یـشور  رد  تسا ؛ ربمغیپ  کبـس  رد  اـم  ثحب  .تسا  زرحم  اـم  يارب  ًاـتلاجع  ربمغیپ  دـصاقم  .تسین  ربمغیپ 
رد ربماـیپ  کبـس  ...تشاد  یکبـس  هچ  دوب ؟ هچ  ربـمغیپ  یغیلبت  شور  .درک  یم  غیلبت  ربـمغیپ  ًـالثم  .درب  یم  راـک  هب  شدوخ  دـصقم 

(4) .دوب هنوگچ  نارای  باحصا و  اب  ترشاعم 

ناناملـسم اـم  تشاد و  قطنم  .تشاد  بولـسا  شور و  و ]  ] تشاد هریـس  لـمع  رد  هک  دوـب  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
لاح .مینکب  هدافتـسا  لمع  رد  قطنم  نآ  زا  هکنیا  يارب  مینک  فشک  ار  ناشیا  یلمع  قطنم  و ]  ] میـسانشب ار  ناـشیا  هریـس  هک  میفظوم 
(5) »؟ دشاب هتشاد  تلاصا  دشاب و  لصا  وا  يارب  قطنم  نآ  هک  دشاب  هتشاد  قطنم  کی  رمع  رخآ  ات  لوا  زا  دناوت  یم  ناسنا  کی  ایآ 

وا زا  روما  همه  رد  دنهد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ادتقم و  ار  مالـسا  دنمجرا  ربمایپ  هک  دهد  یم  نامرف  ناناملـسم  همه  هب  لاعتم  يادـخ 
: دننک يوریپ 

(21 بازحا :  ) .ًاریثَک َهّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

4 ص :
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ص 44. نامه ، - 2
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ترخآ ادخ و  هب  هک  یـسک  نآ  يارب  تسا  يوریپ  يارب  ییوکین  قشمرـس  هنومن و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رد  امـش  يارب 
.دنک یم  دای  ار  ادخ  رایسب  تسا و  راودیما 

: دیامرف یم  زین  و 

(7: رشح  . ) ...اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو 

.دینک يرود  دراد ، یم  زاب  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  دیامرف ، یم  امش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنآ 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  زا  يزارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ایند یکانبیع  یگدیهوکن و  رب  وت  يامنهار  دریگ و  رارق  وت  قشمرـس  هنومن و  هک  تسا  یفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه 
وا زا  نآ  زا  يرادروخرب  دـش و  هدرتسگ  وا  ریغ  يارب  هتفرگ و  وا  زا  نآ  يوس  ره  نوچ  دوش ؛ نآ  ناوارف  ياه  یتشز  اـه و  يراوخ  و 

.دش هدرک  رود  وا  زا  شیاه  تنیز  هدیرب و 

یسک يارب  ییالست  دیوج و  ادتقا  هک  یسک  يارب  تسا  یقـشمرس  رادومن و  وا  شور  هک  نک  ادتقا  دوخ  رهطم  كاپ و  ربمایپ  هب  سپ 
زا .دور  وا  لابند  هب  دزاس و  دوخ  قشمرـس  ار  شربمایپ  راتفر  هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  ناگدـنب  نیرت  بوبحم  دـهاوخ و  تیلـست  هک 

همه زا  وا  يولهپ  .درک  یمن  هجوت  هاگن و  زین  مشچ  هشوگ  اب  نآ  هب  دروخ و  یم  تقشم  یتخـس و  اب  ترورـض و  ردق  هب  یکدنا  ایند 
ناحبـس يادـخ  هک  تسناد  .تفاترب  رـس  نآ  نتفریذـپ  زا  وا  دـش و  هضرع  وا  هب  ایند  .دوب  رت  یلاـخ  همه  زا  وا  مکـش  رت و  یهت  مدرم 
کچوک ار  يزیچ  تشاگنا و  راوخ  ار  نآ  زین  وا  هدرمـش ، راوخ  ار  يزیچ  تشاد و  نمـشد  ار  نآ  زین  وا  دراد ، یم  نمـشد  ار  يزیچ 

هچنآ میراد و  یم  تسود  دـنا ، هتـشاد  نمـشد  وا  لوسر  ادـخ و  هچنآ  هک  دوبن  نیا  زج  رگا  تسناد و  کچوک  ار  نآ  زین  وا  هتخاس ،
زا ام  یچیپرس  ادخ و  اب  اه  تفلاخم  نداد  ناشن  يارب  نیمه  میرادنپ ، یم  میظع  گرزب و  دنا ، هتسناد  زیچان  ریقح و  وا  لوسر  ادخ و 

دوخ تسد  هب  ار  ششفک  تسـشن و  یم  ناگدرب  نوچمه  دروخ و  یم  اذغ  نیمز  يور  رب  راوگرزب  نآ  انامه  .دوب  یفاک  یهلا  نامرف 
هدرپ .درک  یم  راوس  دوخ  كرت  رب  ار  يرگید  دـش و  یم  راوس  دوخ  نالاپ  یب  غالا  رب  درک و  یم  هلـصو  ار  دوخ  سابل  دز و  یم  هنیپ 

رب يا 

5 ص :
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نآ هب  هاگره  هک  نک  رود  نم  مشچ  شیپ  زا  ار  هدرپ  نیا  : » دومرف دوخ  نانز  زا  یکی  هب  .تشاد  ییاه  شقن  هک  دنتخیوآ  وا  هناخ  رد 
تـسود دـناریم و  دوخ  رطاخ  رد  ار  نآ  دای  دـنادرگ و  ور  ایند  زا  دوخ  لد  اـب  .مروآ » یم  داـی  هب  ار  نآ  ياـهرویز  اـیند و  مرگن ، یم 

تشادن و نآ  رد  ندنام  دیما  تسناد و  یمن  رادـیاپ  ار  ایند  .دریگنرب  نآ  زا  يرویز  ات  دـنامب  ناهنپ  وا  مشچ  زا  ایند  تنیز  هک  تشاد 
درادن شوخ  دراد ، نمـشد  ار  يزیچ  سک  ره  تسا  نینچ  .دناشوپ  ورف  نآ  زا  هدید  دنکرب و  نآ  زا  لد  دـنار و  نوریب  دوخ  زا  ار  نآ 

بیع اه و  یتشز  هب  ار  وت  هک  تسا  ییاه  هناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شور  رد  .دـننک  دای  ار  نآ  يو  دزن  ای  درگنب  نآ  هب 
، تشاد هک  یگرزب  تلزنم  اب  درب و  یم  رس  هب  هنـسرگ  ایند  رد  دوخ  کیدزن  ناگتـسب  اب  هارمه  وا  نوچ  دنک ؛ یم  ییامنهار  ایند  ياه 

.دوب هدنام  رود  وا  زا  ایند  ياه  تنیز 

هتشاد رود  هب  ایند  شون  شیع و  زا  هک   ) بیترت نیا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ ، ایآ  هک  درگنب  شیوخ  درخ  اب  هدننیب  سپ 
تـسا هتفگ  غورد  دنگوس ، میظع  يادخ  هب  هتخاس ، راوخ  ار  وا  دیوگب  رگا  .تسا  هتخاس  فیفخ  راوخ و  ار  وا  ای  هدومرف  مارکا  دوب )
یـسک زا  ار  نآ  هدنارتسگ و  شیارب  ار  ایند  هک  هتـشاد  راوخ  ار  وا  ریغ  دنوادخ  هک  دبایرد  دیاب  سپ  هدرک ، مارکا  ار  وا  دیوگب  رگا  و 

.تسا هتشاد  رود  تسا ، رت  برقم  رت و  کیدزن  وا  هب  همه  زا  هک 

نمیا تکاله  یتخبدـب و  زا  هنرگو  دراذـگ ، وا  ياپ  ياج  اپ  دـنک و  يوریپ  وا  زا  دـنک و  ادـتقا  دوخ  ربمایپ  هب  هدـننکادتقا ، دـیاب  سپ 
زا هدـنهد  میب  تشهب و  هب  هدـنهد  تراشب  تمایق و  يارب  يا  هناشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاـعتم ، يادـخ  هک  دوب ؛ دـهاوخن 

تلحر ناهج  زا  هک  هاگ  نآ  ات  .دش  دراو  بیع  یب  ملاس و  ترخآ ، هب  تفر و  نوریب  هنـسرگ  ایند ، زا  .تسا  هداد  رارق  باذع  رفیک و 
اپ مینک و  يوریپ  وا  زا  هک  داهن  ورشیپ  ام  يارب  ار  وا  دوخ ، ناسحا  هب  هک  دراد  گرزب  یتّنم  ام  رب  ادخ  داهنن و  یگنس  رب  یگنس  درک ،

(1) .میراذگ وا  ياپ  ياج 

6 ص :
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: دیامرف یم  شربمایپ  هب  دنوادخ 

َو : » تسا هدومرف  نینچمه  .يدش » يوخ  مرن  ناناملـسم  هب  تبـسن  دـنوادخ ، فطل  وترپ  رد  ربمایپ ! يا  مَُهل ؛ َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  »
تفارطا زا  ناناملـسم  یتـشاد ، نشخ  یقـالخا  میـالم ، مرن و  قـالخا  ياـج  هب  رگا  َکـِلْوَح ؛ ْنِم  اوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول 

(. 159 نارمع : لآ  «. ) دندش یم  هدنکارپ 

دراد صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  رامـشزور  هب  تسخن  شخب  تسا : هتفای  ناماس  شخب  ود  رد  شهوژپ  نیا 
ياه هروس  دادعت  هب  مود ، شخب  رد  .دنک  یم  وگزاب  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یگدنز  هب  طوبرم  ياهدادیور  هدرـشف ، تروص  هب  هک 
درگ لصف  هس  رد  هدش و  نیچلگ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، قالخا  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  يراتفگ  يراتفر و  هولج   114 نآرق ،

.تسا هدمآ 

نیسح ماما  نسح و  ماما  تشهب ، لها  ناناوج  دیـس  ود  نابز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راتفر  رگریوصت  زین  مالک  نیـسپاو 
رد میراودـیما  .تسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  بالقنا ، گرزب  رامعم  هاگن  زا  ناربماـیپ  دـصقم  هدـننک  نییبت  نینچمه  مالـسلاامهیلع و 

نابطاخم ناگدـنناوخ و  هدافتـسا  دروم  شهوژپ  نیا  تسا ، هدـش  هتـسارآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  كرابم  مان  هب  هک  یلاس 
.دریگ رارق 

یفطصم راسخاش  زا  يا  هچنغ 

یفطصم راهب  دای  زا  وش  لگ 

تفرگ دیاب  وب  گنر و  شراهب ، زا 

تفرگ دیاب  وا  قلُخ  زا  يا  هرهب 

تسا هدومرف  شوخ  هچ  یمور  دشرم 

تسا هدوسآ  شا  هرطق  رد  می  هک  نآ 

شیوخ مایا  لسر ، متخ  زا  لسگم 

شیوخ ماگ  رب  نف و  رب  نک  مک  هیکت 

تسا تقفش  اپارس  ِملسُم  ترطف 

7 ص :
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تسا تمحر  شنابز  تسد و  ناهج ، رد 

مین ود  شتشگنا ، رس  زا  باتهم  هک  نآ 

میظع شقالخا  ماع و  وا  تمحر 

یتسیا رود  رگا  وا  ماقم  زا 

(1) یتسین ام  رشعم  نایم  زا 

8 ص :

 . ص 89 یسراف ، راعشا  تایلک  يروهال ، لابقا  دمحم  - 1
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هاگن کی  رد  توبن  دیراورم  لوا : شخب 

هراشا

9 ص :
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یگدنز  رامشزور 

شیب و تساهنآ ، زا  يوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  یقالخا  يراـتفر و  ياـه  هولج  یـسررب  راتـشون ، نیا  زا  فدـه  نوچ 
هللا یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  .دیامن  یم  يرورض  یتسه  ملاع  ناشخرد  ّرد  نیا  یگدنز  اب  رـصتخم  ییانـشآ  زیچ ، ره  زا  شیپ 

زا شیپ   (2) .دـمآ ایند  هب  هکم  رد   (1) يدالیم لاس 570  اب  ربارب  لیفلا  ماع  لوـالا  عیبر  هعمج 17  زور  رجف  عولط  ماـگنه  هلآ  هیلع و 
ار وا  هتفه  کی  اـت  بهو  رتخد  هنمآ ، شرداـم ، (3) و  دوب هتفر  ایند  زا  هنیدـم  رد  یگلاس  رد 25  هللادبع  شردپ ، ترـضح ، نآ  دلوت 

هدمآ هکم  هب  هک  دعـس  ینب  هفیاط  زا  همیلح  نآ ، زا  سپ  .تفرگ  هدـهع  هب  ار  وا  ندادریـش  هام  راهچ  تدـم  هب  هبیوث  سپـس  .داد  ریش 
دوخ هلیبق  نایم  هب  ار  وا  دش و  دمحم  ندادریـش  راد  هدهع  دریذـپب ، ندادریـش  يارب  ار  یکدوک  شا ، یگدـنز  ندـنارذگ  يارب  ات  دوب 

، دوب هدید  اه  تکرب  كدوک ، نیا  دوجو  زا  هک  لیلد  نیا  هب  یلو  دنادرگزاب ، هنمآ  هب  ار  وا  لاس ، ود  زا  سپ  همیلح  .درب  دعـس ) ینب  )
لیوحت هنمآ  هب  یگلاس  جنپ  رد  ار  دمحم  همیلح ، ماجنارـس   (4) .دنادرگزاب دوخ  تنوکـس  لحم  هب  ار  وا  هرابود  شردام ، تیاضر  اب 

(5) .داد

بلطملادبع شّدج ، تفگ و  تایح  دوردب  هنمآ  دش ، هلاس  شش  دمحم  هک  یماگنه 

10 ص :

ص 1657. هرسیملا ، هیبرعلا  هعوسوملا  - 1
ص 295. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 2
ص 196. فارشالا ، هیبنتلا و  - 3

ص 173. ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 4
ص 281. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 5
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يو تسرپرـس  بلاطوبا  شیومع ، تشذگرد و  زین  بلطملادبع  دـش ، هلاس  تشه  هک  یماگنه   (1) .تفرگ هدـهع  هب  ار  وا  یتسرپرس 
(2) .دش

هب یبهار  هار ، نیب  رد  .درک  یهارمه  تفرگ ، ماجنا  تراجت  روظنم  هب  هک  ماش  هب  ترفاسم  رد  ار  بلاطوبا  یگلاس ، هدزیـس  رد  دمحم 
(3) .داد ربخ  شا  هدنیآ  زا  داد و  تراشب  يو  يربمایپ  هب  دید و  ار  وا  اریحب ، مان 

هب وا و  هیامرـس  اب  سپـس  .دش  انـشآ  دوب ، هیامرـس  بحاص  شیرق و  فارـشا  زا  هک  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ ، اب  یگلاس  رد 25  دمحم 
متفه تسیب و  رد  یگلاس ، رد 40   (4) .درک جاودزا  يو  اب  تشگزاب ، زا  سپ  تفر و  ماش  هب  تراجت  يارب  هرـسیم  شمالغ ، یهارمه 

ار قلع ) هروس   ) نآرق تایآ  نیتسخن  لیئربج  دوب ، تدابع  مرگرس  ارح  راغ  رد  هک  یماگنه  .دش  هتخیگنارب  يربمایپ  هب   (5) بجر هام 
هک ینز  درم و  نیتسخن   (7) .درک غالبا  ربمایپ  هب  ار  اهنآ  تیفیک  لیئربج  دـش و  بجاو  زاـمن  وضو و  سپ  نآ  زا   (6) .درک لزان  وا  رب 

نامیا ربمایپ  هب 

11 ص :

ص 301. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 1
ص 197. فارشالا ، هیبنتلا و  - 2

.نامه - 3
.نامه - 4

ص 1658. هرسیملا ، هیبرعلا  هعوسوملا  - 5
ص 282. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 6
ص 260. ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 7
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نیا اب  ربمایپ  .دنتفریذپ  ار  مالسا  زین  رگید  رفن  دنچ  سپس   (1) .دندوب مالسلااهیلع  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  یب  یلع  دندروآ ،
رد ربمایپ  يومع  بلطملادبع ، نب  هزمح   (2) .دروآ یم  اج  هب  زامن  درک و  یم  تدابع  هکم  ياه  هرد  رد  هنایفخم  لاس  هس  ات  مک  هدع 
هب اراکشآ  هک  دش  رومأم  ربمایپ  تثعب ، زا  سپ  لاس  هس   (3) .تشامگ تمه  ناشیا  زا  يراد  بناج  هب  دروآ و  نامیا  تثعب  مود  لاس 

: دش لزان  هنیمز  نیا  رد  ریز  تایآ  .دزادرپب  مالسا  نید  غیلبت 

(214 ءارعش :  ) .َنیبَْرقَْألا َکَتَریشَع  ْرِْذنَأ  َو 

.نک راذنا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ 

(94 رجح :  ) .َنیکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  ُرَم�ُوت َو  اِمب  ْعَدْصاَف 

.نادرگ يور  ناکرشم  زا  نک و  نایب  اراکشآ  يراد ، تیرومأم  ار  هچنآ 

(89 رجح :  ) .ُنیبُْملا ُریذَّنلا  اَنَأ  ّینِا  ُْلق  َو 

.مراکشآ هدننک  راذنا  نم  وگب :

دندوب مورحم  ياه  هقبط  زا  ییاه  هورگ  طقف  .دش  ور  هبور  هکم  فارشا  دیدش  تفلاخم  اب  درک ، راکشآ  ار  دوخ  توعد  ربمایپ  یتقو 
ورین و مامت  اب  تشاد و  یـساسا  مهم و  شقن  نایم  نیا  رد  ربمایپ  يومع  بلاطوبا ، .دـنداد  تبثم  خـساپ  ربماـیپ  توعد  هب  مک  مک  هک 
، هجیتن رد  دـنوش و  ربمایپ  ضرعتم  دنتـسناوت  یمن  شیرق  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یم  تیامح  شا  هدازردارب  زا  شیوخ ، یعامتجا  ذوفن 

روای یب  ناوریپ  هکنیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .دـندرک  یم  ناـشیا  هاـنپ  یب  فیعـض و  ناوریپ  هجوتم  ار  دوخ  متـس  رازآ و 
هک روشک  نآ  هاشداپ  یـشاجن ، هانپ  رد  دـننک و  ترجاهم  هشبح  هب  هک  داد  هزاجا  نانآ  هب  دـنک ، دازآ  شیرق  هجنکـش  ریز  زا  ار  دوخ 

زا رفن  داتشه  هب  کیدزن  ناراگن ، خیرات  یخرب  هتفگ  هب  .دنریگب  رسزا  ار  یگدنز  دوب ، لداع  يدرم 

12 ص :

ص 198. فارشالا ، هیبنتلا و  - 1
ص 280. ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 2

ص 369. ج 1 ، باعیتسالا ، - 3
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(1) .دندرک ترجاهم  هشبح  هب  تثعب ، زا  سپ  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد  ناناملسم 

جاودزا و زا  دننک و  هطبار  عطق  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  هداوناخ  اب  هک  دنتسب  نامیپ  مه  اب  شیرق  نارفاک  مشـش ، لاس  رخاوا  رد 
لاس لوا  هام  .دـنتخیوآ  هبعک  هناخ  رد  دنتـشون و  يا  هفیحـص  رب  ار  همان  نامیپ  نیا  نانآ  .دـنزرو  يراددوخ  اهنآ  اـب  شورف  دـیرخ و 

رد هجیدـخ  دـمحم و  اب  دوخ ، ناج  سرت  زا  دـندمآ و  مه  درگ  بلاـطوبا  زج  هب  بلطملادـبع  ینب  مشاـه و  ینب  تثعب ، زا  سپ  متفه 
همادا عضو  نیا  .دـندرک  یگدـنز  یتخـس  هب  شیرق ، يداصتقا  هرـصاحمرد  لاس  هس  کیدزن  نانآ  .دـندیزگ  تماـقا  بلاـطوبا  بعش 

دزن زین  بلاطوبا  .تسا  هدروخ  هنایروم  ار  مهللا » کمـسب   » هلمج زج  هب  هفیحـص  ماـمت  داد  ربخ  بلاـطوبا  هب  دـمحم  هکنیا  اـت  تشاد 
تسد شیوخ  نامیپ  زا  دشاب ، تسرد  نخس  نیا  هچنانچ  تساوخ  اهنآ  زا  يو  .دناسر  ار  دوخ  هدازردارب  مایپ  تفر و  ربمایپ  نافلاخم 

یتسرد هدـهاشم  هفیحـص و  یـسررب  زا  سپ  نافلاخم  .درک  دـهاوخ  نانآ  میلـست  ار  دوخ  هدازردارب  وا  دوب ، تسردان  رگا  دـنرادرب و 
جراخ بلاطوبا  بعش  زا  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  تثعب ، مهد  لاس  زاغآ  رد  بیترت ، نیدب  .دنتسکش  ار  هرـصاحم  ربمایپ ، راتفگ 

(2) .دندش

زا بلاطوبا  دوب ، هتشذگ  ربمایپ  فیرـش  رمع  زا  هام  لاس و 8  هک 49  یلاح  رد  تثعب ، مهد  لاس  رد  بعـش  زا  جورخ  زا  سپ  هاـم  ود 
(3) .دـندیمان نزحلا » ماع   » ار لاس  نآ  لیلد ، نیمه  هب  هک  درک  تافو  ربماـیپ  رـسمه  هجیدـخ ، زین  دـعب  هاـم  اـی 6  زور  هس  .تفر  اـیند 

(4) .دوب هدروآ  رس  هب  ربمایپ  هناخ  رد  ار  نآ  لاس  هک 25  لاس   65 هجیدخ ، ترضح  تشاد و  لاس   85 گرم ، ماگنه  بلاطوبا 

13 ص :

ص 311. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  353 ؛ صص 339 - ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
ص 311. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 2

ص 150. ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 3
ص 199. فارشالا ، هیبنتلا و  - 4
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هداد تسد  زا  ار  دوخ  نابیتشپ  ربمایپ ، هک  دندوب  نئمطم  اریز  دنتخادرپ ؛ ربمایپ  رازآ  هب  شیپ  زا  شیب  هکم  نارفاک  بلاطوبا ، گرم  اب 
توعد مالـسا  هب  ار  مدرم  ات  درک  رفـس  فئاط  هب  هثراح  نب  دیز  قافتا  هب  یگلاس  رد 50  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   (1) .تسا

اب رادـید  زا  سپ  جرزخ  هفیاط  زا  برثی  یلاها  زا  رفن  شـش  تثعب ، مهدزای  لاس  رد   (2) .دندرواین نامیا  ناماس  نآ  مدرم  یلو  دـنک ،
ربمایپ و تثعب  ربخ  دنتـشگزاب ، اجنآ  هب  هک  یماگنه  دنتفریذپ و  ار  مالـسا  سدقم  نید  انم ، رد  نآرق  زا  دـنچ  یتایآ  ندینـش  ربمایپ و 

(3) .دش مهارف  برثی  رد  مالسا  رشن  هنیمز  بیترت ، نیدب  .دندناسر  مدرم  هب  ار  میرک  نآرق  لوزن 

ربمایپ اب  هبقع  مان  هب  یلحم  رد  مالـسا ، نید  نتفریذپ  اب  دندمآ و  هکم  هب  برثی  زا  جرزخ  سوا و  هفیاط  زا  نت  هدزاود  دعب ، لاس  کی 
نآرق نید و  ماکحا  شزومآ  يارب  ار  ریمع  نب  بعصم  تعیب ، نیا  زا  سپ  ربمایپ  .دنیوگ  یم  لوا  هبقع  تعیب  نآ  هب  هک  دندرک  تعیب 

(4) .داتسرف برثی  هب  تعامج  زامن  هماقاو 

مهدزیس لاس   (5) .دـمآ شیپ  جارعم  هعقاو  تشذـگ ، یم  ربمایپ  كراـبم  رمع  زا  لاـس  هک 51  یماـگنه  ینعی  تثعب ؛ مهدزاود  لاـس 
اب دندش و  رضاح  هبقع  رد  برثی  ناگرزب  زا  نز  درم و   73 جح ، مسوم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ، جاور  برثی  رد  مالسا  نید  تثعب ،

دهعتم تعیب  نیا  رد  نایبرثی  .تفرگ  مان  مود  هبقع  تعیب  تعیب ، نیا  .دندرک  تعیب  ربمایپ 

14 ص :

ص 57. ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
ص 316. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 2

ص 320. نامه ، - 3
صص 73_77. ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 4

ص 200. فارشالا ، هیبنتلا و  - 5
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نارگن تخس  ار  شیرق  تعیب ، نیا  ربخ   (1) .دننک ینابیتشپ  ربمایپ  زا  دننک ، یم  تیامح  دوخ  دنزرف  نز و  زا  هک  هنوگ  نامه  دـندش 
هتفای برثی  نوچمه  يرت  مکحم  هاـگ  هاـنپ  هک  زین  ناناملـسم  .دـنتخادرپ  ناناملـسم  رازآ  هب  يرتشیب  تدـش  اـب  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،

(2) .دندروآ يور  رهش  نیا  هب  ربمایپ  روتسد  هب  دندوب ،

لتق هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یعمج ، هتـسد  هشقن  کی  رد  تفرگ  میمـصت  شیرق  تثعب ، مهدراهچ  لاس  زاغآ  رد 
شیوخ رتسب  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب ، هدـش  هاگآ  اهنآ  دـصق  زا  هک  ناشیا  .دوشن  تازاجم  راـتفرگ  ینیعم  صخـش  اـت  دـنناسرب 

دوب هتسویپ  ترضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  هک  رکبوبا _  هارمه  هب  ناشیا  .دش  جراخ  هکم  زا  برثی  هب  ترجاهم  دصق  هب  دوخ  دیناباوخ و 
رارق ناناملـسم  خـیرات  يانبم  برثی ، هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجاهم   (3) .دـنتفر برثی  هب  ههاریب  زا  دـندش و  ناهنپ  روث  راغ  رد  زور  هس  _ 

ار رهـش  نیا  برثی ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دورو  نُمی  هب  نینچمه   (4) .دوش یم  هدیمان  يرجه » خـیرات   » هک تفرگ 
.میزادرپ یم  مالسا  ربمایپ  یگدنز  ياه  لاس  رگید  ياهدادیور  نیرت  مهم  هب  اهنت  نونکا  .دندیمان  یبنلا » هنیدم  »

يرجه لوا  لاس 

هک ابق  هلحم  رد  تسخن  .دش  برثی  دراو  لوالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشود  زور  رد  یگلاس ، رد 53  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
قافتا هب  سپس  .دش  هتخاس  مالسا  رد  هک  دوب  يدجسم  نیتسخن  نیا  .تخاس  لحم  نآ  رد  يدجـسم  دیزگ و  لزنم  دوب ، رهـش  نوریب 

.دناوخ مدرم  اب  ار  هعمج  زامن  نیتسخن  ملاس ، ینب  هلیبق  رد  هار  نیب  .درک  تکرح  رهش  يوس  هب  ناهارمه 

15 ص :

 . 85 صص 81 _  ج 2 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 1
ص 110. نامه ، - 2

ص 320. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 3
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(1) .داد رارق  دوخ  رارقتسا  لحم  ار  يراصنا  بویاوبا  هناخ  دش و  رهش  دراو  دعب 

ردارب مه  اب  ود  هب  ود  نانآ  تسب و  يردارب ) « ) توخا دـقع   » دوخ باحـصا  نیب  راـب  نیتسخن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نتخاس هاگآ  يارب  دش  رومأم  دنوادخ  بناج  زا  سپس   (2) .دیزگرب شیوخ  يردارب  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  زین  ربمایپ  دوخ  .دـندش 

(3) .دش بصنم  نیا  راد  هدهع  ربمایپ  يوس  زا  یشبح  لالب  هک  دنیوگب  ناذا  تعامج ، زامن  يادا  دجسم و  رد  روضح  يارب  مدرم 

يرجه مود  لاس 

نیمه رد  .تفای  رییغت  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  سپس   (4) .دش بجاو  ناناملسم  رب  ناضمر  هام  رد  هزور  لاس ، نیا  رد 
رب لاس  نیا  رد  زین  داهج  دروم  رد  هیآ  نیتسخن   (5) .درک جاودزا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ربمایپ ، رتخد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  لاس ،

: دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(39 جح : ) .ٌریدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیذَِّلل  َنِذُأ 

.تساناوت نانآ  يرای  رب  دنوادخ  هدش و  متس  نانآ  هب  اریز  تسا ؛ هدش  هداد  داهج  هزاجا  هدش ، لیمحت  نانآ  رب  گنج  هک  یناسک  هب 

نآ دوخ  یهاگ  .دیگنج  ناکرشم  اب  یفلتخم  ياه  نامز  رد  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  ربمایپ 

16 ص :

.329 صص 325 _  ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 1
.نامه - 2

ص 329. نامه ، - 3
ص 295. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 4

.نامه - 5
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دوخ هک  ییاه  گنج  .تشاد  یم  لیسگ  نانآ  اب  ار  شیوخ  هدنیامن  هاگ  درک و  یم  یهارمه  گنج  رد  ار  مالسا  نایرکشل  ترضح ،
(1) .دنوش یم  هدیمان  هیرس » ، » تشاد تکرش  اهنآ  رد  ترضح  نآ  هدنیامن  هک  ییاه  گنج  و  هوزغ » ، » تشاد تکرش  اهنآ  رد  ربمایپ 

رد يرقلا  يداو  گـنج  اریز  دـنا ؛ هتــسناد  هوزغ  رگید 27  یـــضعب  هوزغ و  ار 26  ربمایپ  ياـه  هوزغ  رامـش  ناراـگن ، خـیرات  یخرب 
رامش هب  هیرس  ار 36  اه  هیرس  هتبلا   (2) .دننک یم  باسح  یکی  ربیخ  گنج  اب  ار  نآ  يا  هدع  هک  داتفا  قافتا  ربیخ  گنج  زا  تشگزاب 

رد هنیدـم )  ) مالـسا زکرم  زا  تکرح  فدـه  یلو  هدـماین ، شیپ  گنج  تروص  هب  يدروخرب  اه ، گـنج  یـضعب  رد   (3) .دنا هدروآ 
.تسا هدمآ  رامش  هب  گنج  مادقا ، نیا  هجیتن ، رد  .تسا  هدوب  گنج  دوشن ، میلست  نمشد  هک  یتروص 

زور حبص  نانآ  .دنتفر  ردب  هب  راصنا ، نارجاهم و  زا  نت  اب 311  ربمایپ  هک  دوب  گرزب  ردب  گنج  لاس ، نیا  ياه  گنج  نیرت  مهم  زا 
نت داتفه  گنج ، نیا  رد  .دندرک  راکیپ  دنتـشاد ، هارمه  زین  بسا  دصکی  دـندوب و  رفن  هک 950  شیرق  اب  ناضمر  هاـم  مهدزون  هعمج 

نایاپ هب  ناناملـسم  يزوریپ  اب  گنج  دـندش و  دیهـش  رفن  راهچ  طـقف  ناناملـسم  زا  .دـندش  ریـسا  رگید  نت  داـتفه  هتـشک و  شیرق  زا 
(4) .دیشک لوط  زور   19 تشگزاب ، هنیدم  هب  ربمایپ  هک  یتقو  ات  رازراک  نیا  .دیسر 

ار ناشیاه  هعلق  عاقنیق ، ینب  گنج  رد  ربماـیپ  .دیـسر  یم  رفن  هب 400  ناشرامـش  هک  دندوب  هنیدـم  نایدوهی  زا  يا  هفیاط  عاُقنیَق ، ینب 
ربمایپ .دندش  میلست  زور  زا 15  سپ  هک  درک  هرصاحم 

17 ص :

ص 334. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 1
ص 287. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 2

ص 161. ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 3
صص 202_206. فارشالا ، هیبنتلا و  - 4
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(1) .تفرگ تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  درک و  دیعبت  ماش ) رد  یلحم   ) تاعِرذَا هب  ار  نانآ  زین 

يرجه موس  لاس 

میلس اب  راکیپ  يارب  دوخ  باحصا  زا  نت  اب 200  ربمایپ  هک  ردکلا  هرَقرَق  گنج  هلمج  زا  .دمآ  شیپ  یمهم  ياهدادـیور  لاس ، نیا  رد 
یلو دوب ، نمـشد  رارقتـسا  لحم  هک  دندیـسر  ردـکلا  هرقرق  مان  هب  هنیدـم  هکم و  نیب  یبآ  هب  نانآ  .درک  تکرح  هنیدـم  زا  ناـفطغ  و 

ناناملـسم و نایم  زین  يرگید  گنج   (2) .دنتـشگزاب هنیدم  هب  دـنتفرگ و  تمینغ  ار  ناشلاوما  زا  يرادـقم  طقف  .دـنتفاین  اهنآ  زا  يرثا 
دنا هتفگ  یضعب  .دندش  دیهـش  رازراک  نآ  رد  ناناملـسم  زا  نت  داتفه  هک  داد  خر  هنیدم ) کیدزن   ) دحا هوک  رانک  رد  شیرق  نارفاک 

ربمایپ يومع  هزمح ، نت ، راهچ  نآ  زا  یکی  .دـندوب  نارجاـهم  ناـنآ  زا  رفن  راـهچ  هک  تسا  هدوب  رفن  دحا 65  گنج  نادیهـش  دادعت 
(3) .تشگزاب هنیدم  هب  دحا  گنج  زا  سپ  ربمایپ  .دندش  هتشک  رفن  مه 23  ناکرشم  زا  .دوب 

يرجه مراهچ  لاس 

.دتـسرفب اجنآ  هب  مالـسا  نید  ياهروتـسد  شزومآ  يارب  ار  يدارفا  دندوب  هدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  هدمآ و  هنیدم  هب  هراق  زا  یتئیه 
.داتسرف نیمزرـس  نآ  هب  هدش  دای  تئیه  هارمه  يراصنا  مصاع  یتسرپرـس  هب  ار  شنارای  زا  نت  هن  زینهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
تداهـش هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  تفه  ناـنآ  .دـندرک  تناـیخ  ناناملـسم  هب  هراـق  تئیه  دیـسر ، عـیجر  هب  ناوراـک  نیا  هـک  یماـگنه 

ینب نایدوهی  اب  گنج  رگید ، دادـیور   (4) .دندرک دیهـش  زین  ار  ود  نآ  ماجنارـس  هک  دـنتفرگ  تراسا  هب  ار  رگید  رفن  ود  دـندناسر و 
.درامگ دوخ  ینیشناج  هب  هنیدم  رد  ار  موتکم  ّما  نبا  ربمایپ ، .دوب  ریضن 

18 ص :

صص 206 و 207. نامه ، - 1
ص 209. نامه ، - 2

صص 210_222. فارشالا ، هیبنتلا و  - 3
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هب ندش ، میلـست  زا  سپ  هرـصاحم و  زور  ار 15  اهنآ  .تفاتـش  ریـضن  ینب  هعلق  يوس  هب  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  ناناملـسم  اب  هاگ  نآ 
مارح بارش  ریز ، هیآ  لوزن  اب  نینچمه   (2) .دش دلوتممالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاس ، نیا  نابعش  هام  رد   (1) .درک دیعبت  ربیخ  كدف و 

: دیدرگ

(90: هدئام  ) .َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  ُباْصنَْألا َو  ُرِْسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

زا دـندیلپ و  دور ) یم  راـک  هب  تخاـب  درب و  يارب  هک   ) ریت ياـه  هبوـچ  اـه و  تب  راـمق ، بارـش ، دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
.دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اهنآ  زا  .دنناطیش  ياهراک 

نهاریپ وا  مارتحا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تشذـگرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردام  دـسا ، تنب  همطاف  لاـس ، نیا  رد 
(3) .درپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  يو  درازگ و  زامن  وا  رب  درک ، يو  نفک  ار  دوخ 

يرجه مجنپ  لاس 

زامن نیا  .دروآ  اج  هب  فوخ  قیرط  هب  ار  زامن  دوخ ، ناـهارمه  اـب  گـنج  نیا  رد  ربماـیپ  .داد  خر  عاـقرلا  تاذ  گـنج  لاـس ، نیا  رد 
(4) .دش یم  رازگرب  مالسا  رد  هک  دوب  یفوخ  زامن  نیتسخن 

، میلـس نافظع ، شیرق ، زا  فلاخم  هورگ  دنچ  .دـمآ  شیپ  بازحا  ای  قدـنخ  گنج  دـش و  لزان  ممیت  هب  طوبرم  هیآ  لاس ، نیمه  رد 
.دندرک تکرح  هنیدم  يوس  هب  ربمایپ  اب  گنج  يارب  دندیـسر ، یم  رفن  رازه  هب 24  هک  دوهی  زا  یعمج  ریضن و  هظیرق ، عجـشا ، دسا ،

رد ناناملسم  لباقم ، رد  .دوب  نایفسوبا  اب  اهنآ  یهدنامرف  دنتـشاد و  رتش  بسا و 1400  هک 300  دندوب  رفن  رازه  راهچ  نایـشیرق  اهنت 
یسراف ناملس  نایم ، نیا  رد  .دندوب  رفن  رازه  هس  دودح 

19 ص :

ص 213. نامه ، - 1
.نامه - 2

ص 356. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 3
ص 357. نامه ، - 4
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مالسلا هیلع  یلع  ياه  يروالد  اه و  تداشر  اب  گنج  نیا  .تفریذپ  ار  وا  رظن  ربمایپ  هک  داد  هنیدم  رود  هب  ار  قدنخ  ندنک  داهنـشیپ 
.دروآ ناغمرا  هب  ناناملسم  مالسا و  يارب  ار  يزوریپ  دودبع ، نب  ورمع  نتشک  اب  دوب و  هارمه 

يرجه مشش  لاس 

هب یتـقو  .درک  تکرح  هکم  يوـس  هب  ناناملـسم  زا  رفن  اب 1600  هدـعق  يذ  هام  رد  هرمع  نداد  ماـجنا  دـصق  هب  ربماـیپ  لاـس ، نیا  رد 
نآ زا  ناج  ياپ  ات  تفرگ  تعیب  شیوخ  ناـهارمه  زا  ربماـیپ  .دـندرک  يریگولج  هکم  هب  ناـنآ  دورو  زا  ناکرـشم  دندیـسر ، هیبیدـح 

ماجنا يارب  هکلب  دنرادن ، گنج  دصق  هک  درک  مالعا  ناکرـشم  هب  سپـس  .دش  فورعم  ناوضر  تعیب  هب  هک  دـننک  تیامح  ترـضح 
نیا ساسا  رب  .دش  هتسب  هیبیدح  حلص  مان  هب  یحلص  نامیپ  ناکرـشم ، ربمایپ و  نیب  ماجنارـس  .تفرگن  يا  هجیتن  یلو  دنا ، هدمآ  هرمع 

یلاس و کشخ  تدش  زا  مدرم  لاس ، نیا  رد   (1) .دنورب هکم  هب  هدنیآ  لاس  دش  رارق  دنتفرن و  هکم  هب  لاس  نآ  ناناملسم  همان ، نامیپ 
( ناراب بلط   ) ءاقستسا زامن  تعکر  ود  دنتفر و  ارحص  هب  باحـصا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دندش  یطحق  راچد  یبآ ، یب 

(2) .دیراب ناوارف  ناراب  زور  هنابش  تفه  ات  هظحل  نامه  زا  .دندرک  اعد  دندروآ و  اج  هب 

يرجه متفه  لاس 

هب ناـیدوهی  .درک  تکرح  ربیخ  يوس  هب  بسا  زابرس و 200  اب 1400  گنج  نیا  رد  ربمایپ  .دـمآ  شیپ  ربیخ  گـنج  مرحم ، هاـم  رد 
ناناملـسم ماجنارـس  درک و  طوقـس  يرگید  زا  سپ  یکی  ناشیاه  هعلق  ناناملـسم ، ياه  يروالد  اب  یلو  دـندرب ، هانپ  دوخ  ياـه  هعلق 

تـساوخرد ربمایپ  زا  سپـس  .تفریذپن  ربمایپ  هک  دـنداد  حلـص  داهنـشیپ  دوخ ، تسکـش  ندـید  اب  نایدوهی  زا  یـضعب  .دـندش  زوریپ 
يزرواشک اهنآ  رد  ات  دشاب  ناشرایتخا  رد  ییاه  نیمز  دندرک 

20 ص :

ص 221. فارشالا ، هیبنتلا و  - 1
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ار يراصنا  هحاور  نب  هللادبع  لاس  ره  تفریذپ و  ار  تساوخرد  نیا  ربمایپ  .دنهدب  ناناملسم  هب  مه  یمهـس  دوخ  لوصحم  زا  دننک و 
وا ياج  هب  ار  رخـص  رـسپ  رابج  ربمایپ ، دـش ، دیهـش  هتوم  گنج  رد  هللادـبع  یتقو  .داتـسرف  یم  ناـنآ  دزن  لوصحم  يروآ  عمج  يارب 
زا ار  نایدوهی  همه  دیـسر ، تفـالخ  هب  رمع  هک  یماـگنه  .تشاد  همادا  باـطخلا  نب  رمع  تفـالخ  ناـمز  اـت  هماـنرب  نیا  ودرک  هناور 

(1) .دنار نوریب  زاجح 

هدـش کح  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـمحم   » نآ يور  هک  درک  تسرد  يرهم  دوخ  يارب  لاـس  ناـمه  مرحم  هاـم  رد  ربماـیپ 
ناشیا .دناوخارف  مالـسا  هب  ار  نانآ  تشون و  همان  نوگانوگ  ياه  نیمزرـس  ناریما  ناهاشداپ و  هب  لوالا  عیبر  هام  رد  هاگ  نآ   (2) .دوب

(3) .داد یم  نایاپ  دوخ  صوصخم  رهم  اب  درک و  یم  زاغآ  میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب   » اب ار  شیاه  همان 

يذ هام  رد  دندوب ، هدش  نآ  نداد  ماجنا  زا  عنام  هیبیدح  رد  هتشذگ  لاس  رد  ناکرشم  هک  هرمع  نداد  ماجنا  يارب  ربمایپ  لاس ، نیا  رد 
دوخ ناهارمه  اب  ربمایپ  .دندوب  هتفر  نوریب  هکم  زا  یلبق  رارق  ساسارب  ناکرـشم  دیـسر ، هکم  هب  هک  یتقو  .دش  جراخ  هنیدـم  زا  هدـعق 

(4) .دندروآ اج  هب  ار  هرمع  لامعا  دندرک و  فقوت  هکم  رد  زور  هس 

يرجه متشه  لاس 

(5) .دندش دیهـش  هتوم  نیمزرـس  رد  نایمور  اب  گنج  ماگنه  هحاور  نب  هللادـبع  هثراح و  نب  دـیز  بلاط ، یبا  نب  رفعج  لاس ، نیا  رد 
ربمایپ تفرگ و  تروص  لاس  نیا  رد  زین  هکم  حتف 

21 ص :

ص 222. فارشالاو ، هیبنتلا  - 1
ص 224. نامه ، - 2
ص 225. نامه ، - 3

صص 381 و 382. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 4
ص 296. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 5
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هب يرایـسب  رازآ  ینمـشد و  شیرق  هکنیا  اب  نینچمه  .تسکـش  دـندوب ، هبعک  فارطا  هک  ار  ییاه  تب  مالـسلا ، هیلع  یلع  کـمک  اـب 
هلیبق گنج ، نیا  رد  ناناملـسم  .تسا  لاس  نیا  رگید  ياهدادـیور  زا  نینح  گنج  .درک  وفع  ار  ناـنآ  دـندوب ، هتـشاد  اور  ناناملـسم 
رگید زا  فئاط  گنج  .دنتفرگ  تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  ریسا و  ار  نمـشد  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  هدع  دنداد و  تسکـش  ار  نزاوه 

(1) .دندرک دازآ  ار  رهش  نانمشد ، اب  دربن  رهش و  هرصاحم  زا  سپ  ناناملسم  هک  تسا  لاس  نیا  مهم  ثداوح 

يرجه مهن  لاس 

ناج زا  باحصا  اب  ربمایپ  .دوب  مور  روتارپما  ناناملسم ، لباقم  فرط  گنج ، نیا  رد  .دمآ  شیپ  لاس  نیا  بجر  هام  رد  كوبت  گنج 
همان ناما  نانآ  يارب  مه  ربمایپ  .دنک  تخادرپ  هیزج  هک  تفریذپ  نمشد  دیماجنا و  حلص  هب  راک  یلو  دنتفر ، كوبت  هب  دوخ  هتـشذگ 

.دش ناریو  ربمایپ  روتسد  هب  هک  دندرک  انب  ناشموش  فادها  هب  یبای  تسد  يارب  ار  رارض  دجسم  ناقفانم ، لاس ، نیمه  رد   (2) .تشون
نیا لوا  هیآ  تفه  دورب و  هکم  هب  هک  درک  رومأـم  ارمالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح ، نآ  دـش و  لزاـن  ربماـیپ  رب  تئارب » هروـس   » نینچمه

.دنا هدرک  عامتجا  انم  رد  مدرم  هک  دناوخب  یماگنه  ار  هروس 

يرجه مهد  لاس 

ار نانآ  دناوخب و  اجنآ  مدرم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همان  دورب و  نمی  هب  دش  رومأم  مالـسلا  هیلع  یلع  لاس ، نیا  رد 
.دندیورگ مالسا  هب  جیردت  هب  اه  هلیبق  رگید  دندش و  ناملسم  زور  کی  رد  یگمه  نادْمه  هفیاط  .دنک  توعد  مالسا  هب 

، ببس نیمه  هب  .دروآ  اج  هب  جح  ناناملسم  اب  راب  نیرخآ  يارب  ربمایپ  لاس ، نیمه  رد 

22 ص :

.129 صص 121 _  ج 4 ، هیوبنلا ، هریسلا  صص 180 و 181 ؛ ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 1
صص 159_169. ج 4 ، هیوبنلا ، هریسلا  - 2
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نایاپ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اریز  دنا ؛ هدـیمان  زین  غالبلا  هجح  ار  جـح  نآ  یخرب  .دـنیوگ  یم  عادولا  هّجح  ار  جـح  نآ 
همه مدرک »؟ غالبا  مدرم  هب  ار  وت  مایپ  ایادخ  ُْتغََّلب ؛ ْلَه  َّمُهّللَا  : » دومرف درک و  ناناملسم  تیعمج  هب  ور  جح ، کسانم  اه و  ینارنخس 

رد تشگزاب و  نمی  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رفـس ، نیمه  رد  .شاب » دهاش  ایادخ  ْدَهْـشَا ؛ َّمُهّللَا  : » تفگ ربمایپ  هاگنآ  .يرآ  دنتفگ : مدرم 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح   (1) .تخاس کیرـش  شیوخ  ینابرق  رد  ار  وا  زین  ربمایپ  .دیـسر  ربماـیپ  تمدـخ  جـح  ماـیا 

(2) .درک یفرعم  دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مخ ، ریدغ  مان  هب  یلحم  رد  هنیدم  هکم و  هار  هنایم  رد  عادولا » هجح   » زا تشگزاب 

يرجه مهدزای  لاس 

.دیدرگ يرتسب  هناخ  رد  دـش و  رامیب  رفـص  هام  رد  هنیدـم ، هب  مارحلا  هللا  تیب  جـح  زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هدعو و هب  يافو  یظفاحادخ ، راگزور و  ياه  هنتف  زا  نانآ  اب  دـش و  رهاظ  مدرم  نایم  راب  هس  شیوخ ، يرامیب  لوط  رد  ترـضح  نآ 
رد 63 رفـص  هام  متـشه  تسیب و  هبنـشود  زور  ماجنارـس  يرامیب ، یتدـم  لـمحت  زا  سپ  ترـضح  نآ  .تفگ  نخـس  یبلط  تیلـالح 

(3) .دندرپس كاخ  هب  شدوخ  ینوکسم  قاتا  رد  ار  يو  رهطم  ندب  .تسب  ورف  ناهج  زا  هدید  یگلاس 

23 ص :

صص 239_240. فارشالا ، هیبنتلا و  - 1
صص 89 و90. داشرالا ، - 2
 . صص 82 و 83 نامه ، - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  هولج   114 مود : شخب 

هراشا

24 ص :
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يدرف قالخا  لوا : لصف 

دمآرد

(21 بازحا :  ) .ًاریثَک َهّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

دای رایسب  دراد و  دیما  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  سک  ره  يارب  تسا  ییوکین  هنومن  امش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیقی ، هب 
.دنک یم  ادخ 

اشامت هب  شدوجو  هنیآ  رد  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  دنناوت  یم  هک  تسا  ناناملـسم  نادواج  يوگلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
: دنک یم  یفرعم  لماک  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  .دننیشنب 

(1) .ِهَوْسُْالا ِیف  ََکل  ٍفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناک  ْدََقل  َو 

.تسا یفاک  وت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفر  زا  يریگوگلا  ندرک و  يوریپ 

: نیاربانب

ِهِِّیبَِنب َو یِّسَُأتُْملا  ِهّللا  َیِلا  ِدابِْعلا  ُّبَحَا  يِّزَعَت َو  ْنَِمل  ًءاَزَع  َیِّسََأت َو  ْنَِمل  ًهَوُْسا  ِهِیف  َّنِاَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِرَهْطالا  ِبَیْطالا  َکِِّیبَِنب  َّسَأَتَف 
(2) .ِهَِرثَِأل ُّصَتْقُْملا 

رخف و هیام  دنک و  يوریپ  دهاوخب  هک  یسک  نآ  يارب  تسا  یقـشمرس  شمـسر ، هار و  اریز  نک ؛ يوریپ  تا  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  زا 
قشمرس شربمایپ  زا  هک  تسا  یـسک  دنوادخ ، دزن  ناگدنب  نیرت  بوبحم  تسا و  يراوگرزب  ناهاوخ  هک  یـسک  يارب  تسا  یگرزب 

مدق ياج  رد  ماگ  دریگ و 

25 ص :

هبطخ 160. هغالبلا ، جهن  - 1
.نامه - 2
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.دراذگ وا 

رد ریوزت و  روز و  رز و  ياـیند  رد  دراپـس و  یم  هر  هـهاریب  هـب  دـیدرت ، یب  دـنکن ، يوریپ  وا  زا  دسانـشب و  ار  هنــسح  هوـسا  سک  ره 
.درب یمن  ییاج  هب  هار  هتبلا  دنک ، یم  ریس  هنسح  هوسا  نودب  هک  نآ  .دش  دهاوخ  رو  هطوغ  ییارگایند  ینادان و  ناتسکیرات 

دیجنس وا  مسر  هار و  شور و  هریس و  قلُخ و  اب  دیاب  ار  زیچ  همه  تسا و  ربکا  نازیم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب 
ات داتـسرف  ار  ربمایپ  دـنوادخ ، .تسا  لطاب  دوب ، فلاخم  نآ  اـب  هچناـنچ  تسا و  قح  دوب ، قفاوم  نآ  اـب  رگا  هک  درک ؛ هضرع  نادـب  و 

: دنک توعد  قح  يوس  هب  ار  ناگمه 

(1) .ُلْدَْعلا ُهُمْکُح  ُلْضَْفلا َو  ُهُمالَک  ُدْشُّرلا َو  ُُهتَّنُس  ُدْصَْقلا َو  ُُهتَْریِس  َو 

.تسا هنالداع  شمکح  لطاب و  زا  قح  رگنشور  شنانخس  نیتم و  حیحص و  وا  شور  لدتعم و  وا  مسر  هار و  هریس و 

: سپ .دشاب  قلخ  راتفر  هاوگ  دنک و  توعد  قح  يوس  هب  ات  داتسرف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنوادخ ،

(2) .ِنَنُّسلا يدْهَا  اهَّنِاَف  ِِهتَّنُِسب  اوُّنَتْسا  ِيْدَْهلا َو  ُلَْضفَا  ُهَّنِاَف  مُکِِّیبَن  ِيْدَِهب  اوَدَْتقا  َو 

تیادـه هک  دـیهد  قیبطت  ربمایپ  شور  اب  ار  ناتراتفر  تساه و  مسر  هار و  نیرتهب  هک  دـینک  ادـتقا  ناتربمایپ  هریـس )  ) مسر هار و  هب  و 
.تساه شور  نیرت  هدننک 

دراد ربخ  لد  زا  وا  هک  نیشنب  یسک  دزن  الد 

دراد رت  ياه  لگ  وا  هک  ور  یتخرد  نآ  ریز  هب 

ناراک یب  وچ  وس  ره  ورم  ناراطع ، رازاب  نیا  رد 

دراد رکش  ناکد  رد  هک  نیشنب  یسک  ناکد  هب 

26 ص :

هبطخ 94. نامه ، - 1
هبطخ 110. نامه ، - 2
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سک ره  دنز  هر  وز  ار  وت  سپ  يرادن ، رگ  وزارت 

دراد رز  هک  يرادنپ  وت  دیارایب ، یبلق  یکی 

میآ یم  هک  يراّرط  هب  وا  دناشن  رد  رب  ار  وت 

دراد رد  ود  هناخ  نآ  هک  رد  رب  رظتنم  نیشنم  وت 

نیشنم هساک و  روایم  دشوج ، یم  هک  یگید  ره  هب 

دراد رگد  زیچ  نورد  دشوج ، یم  هک  یگید  ره  هک 

دراد ربز  يریز ، ره  هن  دراد ؛ رکش  یکلک ، ره  هن 

دراد (1) رهگ  يرحب ، ره  هن  دراد ؛ رظن  یمشچ ، ره  هن 

ترـضح نآ  .درامـشب  شیارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قالخا  درک  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  يدرم 
ياه تمعن  تسا  نکمم  هنوگچ  درک : ضرع  .مرامـشب  تیارب  ار  بانج  نآ  قالخا  زین  نم  ات  رامـشب  ار  اـیند  ياـه  تمعن  وت  دومرف :
یمن دیرامشب ، ار  ادخ  ياه  تمعن  رگا  اهوُصُْحتال ؛ ِهّللا  َهَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هکنیا  اب  درک ، اصحا  ار  ایند 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  .دیناسر » نایاپ  هب  دیناوت 

قالخا و  تسا » كدنا  ایند  عاتم  وگب  ٌلیلَق ؛  اْینُّدـلا  ُعاتَم  ُْلق  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  رد  دـناد  یم  مک  ار  ایند  تمعن  مامت  دـنوادخ 
ییوخ ار  وـت  ٍمیظَع ؛ ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تسا ، هدرمـش  میظع  هیآ  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

.منک اصحا  تسا ، گرزب  هک  ار  يزیچ  هنوگچ  نم  يرامشب ، یناوت  یمن  تسا ، كدنا  هک  ار  يزیچ  وت  کنیا  .تسا » گرزب  رایـسب 
زا کی  ره  .دـش  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلیـسو  هب  ناربمایپ  مامت  يوکین  قـالخا  هک  نادـب  ردـق  نیمه  لاـح ، نیا  اـب 

: دومرف ور ، نیازا  .درک  عمج  ار  هدیدنسپ  قالخا  مامت  دیـسر ، ربمایپ  هب  تبون  نوچ  .دندوب  هدیدنـسپ  قالخا  زا  یکی  رهظم  ناربمایپ ،
ُْتثُِعب ّینِا  »

27 ص :

صص 227_228. ج 1 ، يزیربت ، سمش  ناوید  تایلک  - 1
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(1) «. منک مامت  ار  وکین  قالخاات  مدش  هتخیگنارب  نم  ِقالْخالا ؛ َمِراکَم  َمِِّمتُِال 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  هنیآ 

هدـمآرب درگ و  هن  تشاد  ییور  .تشپ  مامت  مادـنا  تسار  دوب : ود  ره  نیا  هنایم  هک  لـب  درخ ، یهاـتوک  هن  دوب و  کـیراب  يزارد  هن  »
تشاد یمـشچ  .فیطل  نشور و  دیپس و  دوب ، هدعاق  هب  درگ  يور  هک  لب  نافیحن ، يور  نوچ  رازن  کشخ و  هن  ناهبرف و  يور  نوچ 
تشرد ياپ ، ِنآ  زا  مه  تسد و  ِنآ  زا  مه  شناتشگنا ، .رایسب  زارد و  هتسُر ، رد  مه  هب  تسار  یناگژم  .هایس  ههایس  دیپس و  اه  هدیپس 

دیرپ یم  هک  دوب  غرم  هک  انامه  یتسچ  زا  یتفر ، یم  یتساخرب و  دوخ  ياج  زا  نوچ  دوب و  ریرح  نوچ  مرن  يو  ياه  فک  .گرزب  و 
زا تعاجش  رد  دوب و  رتهب  همه  زا  اخس  رد  دوب و  نایملاع  رتهم  ناربماغیپ و  متاخ  دوخ  وا  .يدوب و  توبن  رهم  شفتک ، ود  نایم  رد  و 

همه زا  قلخ  يوخ و  رد  دوب و  رت  تسرد  همه  زا  ناـمیپ  دـهع و  رد  دوب و  رت  ماـمت  رتوکین و  همه  زا  تحاـصف  رد  دوب و  رتـشیب  همه 
يو اـب  نوـچ  يدنتـشاد و  تـبیه  يو  زا  يدـندیدب ، ار  يو  نوـچ  ههیدـب ، رب  .رت  گرزب  هـمه  زا  مدرم ، اـب  شّیعت  رد  دوـب و  رتوـکین 

، يو زا  دعب  هن  ندید و  يدنتـسناوت  یـسک  يو  لثم  يو ، زا  شیپ  هن  .يدنتفرگ  تسود  لد  ناج و  نوچ  ار  يو  يدـندرک ، تطلاخم 
(2) «. نتفای دناوت  يو  لثم  یسک 

1

ششوپ سابل و  ( 1)

، سابل سنج  هماج ، ندیشوپ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  زا  ییاه  هنومن  نایب 

28 ص :

ج 3. مایالا ، عیاقو  زا : لقن  هب  ص 100 ، ج2 ، اهدنپ ، اه و  ناتساد  ینامز ، یفطصم  - 1
ص 34. یقداص ، سردم  شیاریو : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تریس  ینادمه ، دمحم  نب  قاحسا  نیدلا  عیفر  - 2
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.دشاب ناگمه  يارب  بسانم  ییوگلا  دناوت  یم  نآ  دننام  شفک و  نهاریپ و  ندیشوپ  هویش  نآ و  هزادنا  گنر و 

.تشاد هجوت  سابل  هچراپ  رت  ملاس  عون  هب  مه  یگداس و  هب  مه  یمـسج ، تیفاعو  تمالـس  هب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دوب  ترضح  نآ  هقالع  دروم  يا  هبنپ  سابل 

(1) .ِهّللا ِلوُسَر  ُساِبل  اهَّنِاَف  ِنْطُْقلا  َبایِّثلا  اوُِسْبلَا 

.تسادخ ربمایپ  سابل  نآ ، هک  ارچ  دیشوپب ؛ يا  هبنپ  ياه  سابل 

نآ هک  دوب  یگنر  خرس ، گنر  رگید ، يوس  زا   (2)« .ُرْضُخلا ُباَیِّثلا  ُُهبِْجُعی  َناک  : » دوب سابل  يارب  ربمایپ  دنسپدروم  گنر  زبس ، گنر 
هنوگ هب  درک ، یم  هجوت  نآ  یگزیکاپ  هب  هراومه  ساـبل  ندیـشوپ  رد   (3)« .ِسابِّللا ِیف  َهَرْمُْحلا  َهِرَک  ُهَّنِا  : » دیدنـسپ یمن  سابل  يارب  ار 

لوسر  (4)« .ُهْفِّظَُنْیلَف ًابَْوث  َذَخَّتا  ِنَم  : » دـشوکب نآ  یگزیکاپ  یگتـسارآ و  رد  دـیاب  دـشوپ ، یم  ار  یـسابل  سک  ره  دومرف : یم  هک  يا 
َدیِدَْجلا َبْوَّثلا  َسَِبل  اَِذا  ِِهْلِعف  ْنِم  َناک  : » تفگ یم  ساپـس  رکـش و  ار  ادخ  دیـشوپ ، یم  هزات  سابل  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: دومرف یم  اعد  نینچ  درک ، یم  نت  رب  ون  هماج  یتقو  ناشیا  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد   (5)« .ُهّللا َدِمَح 

(6) .مشاب هتسارآ  مدرم  نایم  دشاب و  نم  ششوپ  ات  دناشوپ  زیچ  نم  نت  رب  هک  ساپس  ار  ییادخ 

29 ص :

ص 126. یبنلا ، ننس  - 1
ص 120. نامه ، - 2
ص 133. نامه ، - 3

ص 103. قالخالا ، مراکم  - 4
ص 251. ج 16 ، راونالاراحب ، - 5

ص 145. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 6
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نیا .تسناد  یمن  نآ  عون  هماج و  هب  ار  شیوخ  رخف  ناـشیا  هک  دوب  نآ  هماـج  ندیـشوپ  رد  ترـضح  نآ  یگتـسراو  ياـه  هناـشن  زا 
هک هچ  ره  ناشیا   (1) .رگید زیچ  ره  ای  هّبُج  ای  نهاریپ  گنل و  زا  دیـشوپ ؛ یم  دش ، یم  مهارف  هک  یـسابل  عون  ره  هدـش  لقن  هک  تسا 
هچ ره  َسَِبل ؛ ِحابُْملا  َنِم  َدَجَو  ام  : » نیمشپ هبج  هچ  دشوپب ، هک  یلاع  درب  ای  دنک  رب  هب  هک  دشاب  يا  هفیطق  هچ  دیشوپ ؛ یم  دوب ، مهارف 

(2) «. دیشوپ یم  تفای ، یم  لالح  زا 

: دومرف يرافغ  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

نیز یب  ياپ  راـهچ  رب  مسیل ؛ یم  اذـغ  زا  سپ  ار  مناتـشگنا  منیـشن ؛ یم  نیمز  يور  مشوپ ، یم  تخـس  نشخ و  ساـبل  نم  رذوبا ! يا 
، دوش نادرگ  يور  نم  ياه  تنـس  زا  سک  ره  .تسا  نم  ياه  تنـس  زا  اهنیا  .منک  یم  راوس  دوخ  هارمه  ار  یـسک  موش و  یم  راوس 

(3) .تسین نم  زا 

اب ار  رـس  طیارـش ، بسانت  هب  داهج  هبطخ و  زامن و  ماگنه  .داهن  یم  رـس  رب  همامع  دراوم ، رتشیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یم هار  هار  دیفس و  هالک  نیچقرع و  مالسا  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  .دوب  هنهرب  رـس  مه  یهاگ  دناشوپ و  یم  يزیچ 

(4) .تشاذگ یم  رس  رب  نیچقرع  گنج ، ماگنه  دیشوپ و 

رگا درک و  یم  کشخ  نآ  اب  ار  دوخ  هرهچ  وضو ، زا  سپ  هک  تشاد  يا  هلوح  لامتسد و  ترضح  نآ  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد 
(5) .درک یم  کشخ  ار  تروص  دوخ ، سابل  هشوگ  اب  تشادن ، هارمه  یلامتسد  هلوح و 

30 ص :

ص 125. یبنلا ، ننس  - 1
ص 125. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2

ص 131. یبنلا ، ننس  - 3
ص 120. قالخالا ، مراکم  - 4

ص 36. قالخالا ، مراکم  - 5
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نآ  (1) .دروآ یمرد  نت  زا  ار  هماج  پچ  تمس  زا  درک و  یم  نت  رب  ار  تسار  تمس  ادتبا  دیـشوپ ، یم  نهاریپ  سابل و  هاگره  ربمایپ 
هماج و ندیشوپ  رد  یتح  تشاد ، یم  تسود  شیاهراک  همه  رد  ار  تسار  تمس  زا  عورش  تسار و  تسد  اب  ار  راک  ماجنا  ترضح 

(2) .وم ندرک  هناش  ای  شفک 

ساـبل رد  هکنیا  زا  ار  نادرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـنک  یم  تـیاور  شیوـخ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
.دنوش (3) نادرم  هیبش  ندیشوپ  سابل  رد  هک  درک  یم  یهن  ار  نانز  تشاد و  یمزاب  دنزاس ، نانز  هیبش  ار  دوخ  ندیشوپ ،

ندیماشآ ندروخ و  ( 2)

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  .دندوب  دازآ  مکش  تراسا  زا  هراومه  یهلا  يایلوا 

(4) .دشاب ناسرت  ادخ  زا  هنسرگ و  هتسویپ  هک  دوبن  نیا  زا  رت  بوبحم  زیچ  چیه  ادخ ، ربمایپ  دزن 

ریـس مدـنگ ، نان  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  حیحـص  تیاور  نیا  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـسک 
زا یصاخ  عون  هب  ترـضح  نآ  ندوبن  دیقم   (5)« .درک یم  فرـصم  وج  نان  هکلب  دروخ ، یمن  مدـنگ  نان  ًالـصا   » .هن دومرف : دروخن ؟

نیا هدنهد  ناشن  اذغ ،

31 ص :

ص 123. یبنلا ، ننس  - 1
ص 237. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

ص 118. قالخالا ، مراکم  - 3
ص 160. یبنلا ، ننس  - 4

فرصت رییغت و  اب  ص 162. نامه ، - 5
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(1) دروخ .» یم  ار  ییاذغ  عون  ره  ادخ  ربمایپ  ِماعَّطلا ؛ َنِم  َفانْصالا  ُلُکأَی  ِهّللا  ُلوُسَر  َناک  : » تسا یگتسراو 

: دشن هدید  ربمایپ  یگدنز  رد  زگره  هیور  نیا  هک  تسا  یهلا  تمعن  ربارب  رد  یساپسان  یعون  اذغ ، زا  ییوگدب 

(2) .ِهِْریَغ یَلَع  ُهُمِّرَُحی  ُهَکََرت َو ال  ُهَهِرَک  اَِذا  ُهَلَکَا ِو  ُهَبَجْعَا  اَِذا  َناَک  ٌّطَق ، ًاماَعَط  َّمَذام 

نارگید يارب  دروخ و  یمن  تشادن ، تسود  رگا  دروخ و  یم  دـمآ ، یم  شـشوخ  ییاذـغ  زا  رگا  .درکن  ییوگدـب  یماعط  زا  زگره 
.تخاس یمن  عونمم  مه 

ار هرفس  ماعط و  هاگ  ره   (3)« .تسا رتشیب  فرظ  رخآ  ياذغ  تکرب  : » دومرف یم  درک و  یم  كاپ  شناتـشگنا  اب  ار  اذغ  فرظ  ناشیا 
: درک یم  اعد  نینچ  دنداهن ، یم  ترضح  لباقم  رد 

(4) .ِهَّنَْجلا َهَمِْعن  اِهب  ُلِصَت  ًهَروُکْشَم  ًهَمِْعن  اْهلَعْجا  َّمُهّللَا 

.یهد دنویپ  تشهب  تمعن  هب  ار  نآ  هک  یتمعن  هدب ؛ رارق  هدش  يرازگ  ساپس  یتمعن  ار  نیا  ایادخ ،

(5) «. دروخن اذغ  نداد  هیکت  لاح  رد  زگره  گرم ، مد  ات  تثعب  زاغآ  زا  ترضح  نآ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

و هّللا » مسب   » ندیشون بآ  ندروخ و  اذغ  نایاپ  زاغآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

32 ص :

ص 26. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 177. یبنلا ، ننس  - 2

.نامه - 3
ص 143. قالخالا ، مراکم  - 4

ص 162. یبنلا ، ننس  - 5
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یم ندیعلب و  تروص  هب  سفن و  کی  اب  هن  دیـشون ، یم  ندـیکم  تروص  هب  ار  بآ  دیـشون ، یم  بآ  هاگره  .تفگ  یم  هّللدـمحلا » »
یم سفن  هس  اب  ار  بآ  لوسر ، ترـضح  : » دیوگ یم  دوعـسم  نبا  دیآ .» یم  دـیدپ  سفن  کی  هب  بآ  ندـیعلب  زا  دـبک ، درد  : » دومرف

هدرک تیاور  زین  سابع  نبا  .درک » یم  رکش  ار  ادخ  شنایاپ  رد  تفگ و  یم  هّللا » مسب   » راب ره  رد  هتـسویپ و  هرـس و  کی  هن  دیـشون ،
ماش زا  هک  يرولب  ياه  فرظ  رد  هاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   (1) .دروخ یم  بآ  سفن  ود  اب  هک  هدید  ار  ترـضح  نآ  هک 
یم دیـشون و  یم  بآ  شیوخ  ياه  تشم  رد  ینامز  یلافـس و  اـی  یبوچ  ياـه  هساـک  رد  زین  یهاـگ  .دیـشون  یم  بآ  دـندروآ ، یم 

ره رد  هراوس و  یهاگ  هداتـسیا ، یهاگ  .دیـشون  یم  بآ  کشم  هناهد  زا  مه  یهاگ  تسین .» تسد  ییاراوگ  هب  یفرظ  چـیه  : » دومرف
: دومرف یم  یلو  تشاد ، تسود  مه  ار  کنخ  تبرش  .دمآ  یم  شیپ  هک  یفرظ 

(2) .ٌءاْملا ِهَرِخْالا  اْینُّدلا َو  یف  َِهبِرْشالا  ُدِّیَس 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  اه  یندیشون  همه  رالاس  رورس و  بآ ،

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يزور ار  نآ  زا  رتهب  نک و  اطع  تکرب  ام  هب  نآ  رد  ایادخراب ! تفگ : یم  دروخ ، یم  ییاذغ  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(3) .نادرگ ام  يزور  نآ  زا  نک و  اطع  تکرب  ام  هب  نآ  رد  ایادخراب ! تفگ : یم  دیشون ، یم  یتبرش  ای  ریش  هک  یماگنه  .نادرگ  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

33 ص :

ص 169. نامه ، - 1
ص 31. قالخالا ، مراکم  - 2

ص 39. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخالا  نویع  - 3
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تبرـش دومرف : .جـنرب و  نآ ، زا  سپ  تسا و  تشوگ  ترخآ ، ایند و  لها  یندروخ  نیرترب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یم نشور  ار  لد  دریگ ، یم  رارق  هدـعم  رد  نآ  هناد  ره  هک  دـیروخب  رانا  دومرف : .دـینکن  در  درک ، فراعت  امـش  هب  سک  ره  ار  لسع 
ریقف دنشاب ، هتشاد  هکرس  هک  يا  هداوناخ  .تسا  ییوکین  شروخ  نان  هکرس ، دومرف : .دنار و  یم  نوریب  زور  لهچ  ار  ناطیـش  دزاس و 

یم يوق  ار  بصع  درب و  یم  ار  مغلب  دیاشگ و  یم  ار  ادوس  ارفص و  یخلت  نآ  هک  نوتیز  نغور  هب  داب  امـش  رب  دومرف : .دنوش و  یمن 
نیرترب دومرف : .دزاس و  یم  فرطرب  ار  مغ  هزیکاپ و  ار  سَفَن ) اـی   ) دوجو وکین و  ار  قـالخا  دـنک و  یم  فرطرب  ار  يراـمیب  دزاـس و 

یمن رخف  ممدآ و  نادـنزرف  رورـس  نـم  تـسا و  بآ  ترخآ ، اـیند و  یندیـشون  نـیرترب  تـسا و  تشوـگ  ترخآ ، اـیند و  كاروـخ 
(1) .منک

دش دراو  هملس  ما  رب  راب  کی  .تشاد  یم  تسود  اه  شروخ  نان  زا  رتشیب  ار  نوتیز  نغور  هکرس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.مرادـن يزیچ  هکرـس  زج  ادـخ ، لوسر  يا  هن  درک : ضرع  يراد ؟ یـشروخ  دومرف : رمایپ  .دروآ  ربمایپ  تمدـخ  ینان  هراپ  وناب  نآ  و 

(2) «. تسین زیچ  یب  دشاب ، هکرس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  .تسا  یبوخ  شروخ  هکرس ، : » دومرف

يزبس زا  تشاد و  تسود  امرخ  اب  زین  ار  هناودنه  ندروخ  دروخ و  یم  امرخ  اب  رکش و  اب  ار  هزبرخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
يارب مرگ  رایـسب  ییاذغ  يزور   (3) .دـمآ یم  شـشوخ  خرـس  بیـس  زبس و  جـنرت  هب  ندرک  هاگن  زا  تشاد و  تسود  ار  ناحیر  اـه ،

: دومرف ترضح  .دندروآ  ربمایپ 

34 ص :

ص 34_36. ج 1 ، نامه ، - 1
ص 172. ج 2 ، یفاک ، عورف  - 2

ص 181. نامه ، - 3
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هرهب نآ  رد  ناطیش  تسا و  تکرب  یب  غاد ، ياذغ  هک  دوش  ندروخ  لباق  کنخ و  دیراذگب  .تسا  هتخاسن  ام  ماعط  ار  شتآ  دنوادخ 
(1) .دراد يا 

یلوخ نب  سوا  تسه ؟ ندیـشون  يارب  يزیچ  ایآ  دومرف : دوشگ و  ار  شا  هزور  ابق  دجـسم  رد  هبنـش  جـنپ  هاـگماش  ربماـیپ  دـنا : هتفگ 
: دومرف درک و  رود  ناهد  زا  دیشچ و  ار  نآ  ربمایپ  .دروآ  ناشیا  يارب  لسع  ریش و  تبرش  زا  یگرزب  حدق  يراصنالا 

ادـخ يارب  مدوخ  یلو  منک ، یمن  مه  مارح  نارگید  رب  مروخ و  یمن  ار  نآ  نم  .تسا  یفاـک  اـهنآ  زا  یکی  تسا ؛ یندیـشون  ود  نیا 
دشک و یم  نییاپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ربکت  سک  ره  درب و  یم  الاب  ار  وا  ادخ  دنک ، ینتورف  ادـخ  يارب  سک  ره  مزرو و  یم  ینتورف 
ار وا  ادخ  دنک ، يور  هدایز  ریذبت و  سک  ره  دشخب و  یم  يزور  وا  هب  ادـخ  دـنک ، لمع  يور  هنایم  داصتقا و  هب  شاعم  رد  سک  ره 

(2) .دراد یم  تسود  ار  وا  ادخ  دنک ، دای  رایسب  گرم  زا  سک  ره  دزاس و  یم  مورحم 

تشادهب ( 3)

يوگلا هراومه  شراتفر  هک  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  هدناوخ  ارف  مسج  تمالـس  تشادهب و  تیاعر  هب  ار  ناگمه  مالـسا ، نید 
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  .تشاد  يا  هدیدنسپ  هریس  ناج ، نت و  تشادهب  دروم  رد  تسا ، ناناملسم 

(3) .َسَّفَنَتَی یَّتَح  ِهِیف ، ْنَع  َءانِالا  َدَْعبَا  َسَّفَنَتَی  ْنَأ  َداَرَا  اَذِإَف  َبِرَش  اَِذا  ِءانِالا  ِیف  ُسَّفَنَتَی  ِهّللا ال  ُلُوسَر  َناک 

یمن لخاد  بآ  رد  ار  سفن  تشگزاب  ، ) دیـشک یمن  سفن  بآ ، فرظ  رد  دیـشون ، یم  بآ  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تشاد یم  هگن  رود  ناهد  زا  ار  نآ  دشکب ، سفن  تساوخ  یم  تقو  ره  هکلب  درک )

35 ص :

صص 170 و 171. ج 2 ، نامه ، - 1
ص 122. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 32. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3
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: دومرف دنوش ، یم  رامیب  رتمک  ناناملسم  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 

(1) .ُعَبْشَن اَْنلَکَا ال  اَذِإ  َعُوَجن َو  یّتَح  ُلُکَأن  ٌمْوَق ال  ُنَْحن 

.مینک یمن  ریس  ًالماک  ار  دوخ  میروخ ، یم  اذغ  نوچ  میروخ و  یمن  اذغ  میوشن ، هنسرگ  ًالماک  یتقو  ات  هک  میتسه  یتیعمج  ام 

: هک يا  هنوگ  هب  درک ، یم  هجوت  رایسب  نادند  ناهد و  كاوسم  هب  ناشیا 

.ِكاَوِّسلِاب (2) يِدَْتبَی ُء  َأَّضََوت َو  ِّالا  ِِطئاَْغلا  َنِم  ًاجِراَخ  ُّطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َُری  َْمل 

كاوسم اب  ار  وضو  تخاس و  یم  وضو  نآ  زا  سپ  هکنیا  رگم  دـنک ، تجاـح  ياـضق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـشن  هدـید 
.درک یم  زاغآ  ندرک 

ناناملسم براش ، ندرک  هاتوک  دیاز و  ياهوم  ندودز  ندیشک ، همرس  ندب ، هب  نغور  ندیلام  نخان ، نتفرگ  اب  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: دیامرف یم  نخان  ندرک  هاتوک  هرابرد  ناشیا  .دناوخ  یم  ارف  تشادهب  هب  نداد  تیمها  هب  ار 

(3) .ًءافِش ِهِیف  َلَخْدَا  ًءاد َو  ِِهِلمانَا  ْنِم  ُهّللا  َجَرْخَا  ِهَعْمُْجلا  َمْوَی  ُهَرافْظَا  َمَّلَق  ْنَم 

.دزاس دراو  نآ  رد  ار  افش  دنک و  نوریب  شناتشگنا  زا  ار  درد  دنوادخ  دریگب ، هعمج  زور  ار  شنخان  سک  ره 

رد هناخ ، زا  جورخ  ماگنه  .دوب  ابیز  زیمت و  هشیمه  شـسابل  دز و  یم  هناش  ار  شیاـهوم  درب ؛ یم  راـک  هب  شوخ  يوب  هراومه  ناـشیا 
همامع .دوب  بسانتم  مه  اب  زین  ترـضح  نآ  سابل  شفک و  گنر  .دز  یم  كاوسم  تخاس ، یم  وضو  تقو  ره  درک و  یم  هاگن  هنیآ 

ناشیا .دوزفا  یم  شتهبا  هبذج و  رب  داد و  یم  يا  هژیو  یگدنزارب  شتماق  هب  داهن ، یم  رس  رب  هک  يا 

36 ص :

ص 181. یبنلا ، ننس  - 1
ص 296. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2

ص 123. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3
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: دومرف یم 

(1) .ِلامَْجلا ُّبُِحی  ٌلیِمَج َو  َهّللا  َّنِا 

.دراد تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  انامه 

: دسیون یم  هراب  نیارد  يربط  ریرج  نب  دمحم 

ِِهلُّمََجت یَلَع  ًالْضَف  ِِهباحْصَِال  ُلَّمَجَتَی  َناَک  ْدََقل  ِهِیف َو  ُهَتَّمَج  يّوَس  ِءاْملا َو  ِیف  َرَظَن  امَّبُر  ُطِشَتْمَی َو  ُهَتَّمَج َو  ُلِّجَُری  ِهآْرِْملا َو  ِیف  ُرُْظنَی  َناَک 
(2) .َلَّمَجَتَی ْمَُهل َو  َءاَّیَهَتَی  ْنَا  ِِهناَوِْخا  َیِلا  َجَرَخ  اَِذا  ِهِْدبَع  ْنِم  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  َلاَق : ِِهلْهَِال َو 

اسب هچ  دز و  یم  هناش  درک و  یم  فاص  ار  شرس  يوم  درک و  یم  هاگن  هنیآ  هب  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تداع 
یم تسارآ و  یم  شیوخ  باحـصا  يارب  هکلب  شنادـناخ ، يارب  اـهنت  هن  ار  دوخ  درک و  یم  مظنم  ار  دوخ  رـس  يوـم  بآ ، ربارب  رد 

.دیارایب دنک و  هدامآ  ار  دوخ  دور ، یم  نوریب  هناخ  زا  ناردارب  ندید  يارب  یتقو  شا  هدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  دومرف :

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  نانچ  درک ، یم  هدافتسا  شوخ  يوب  زا  هراومه  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(3) .ِماعَّطلا یَلَع  ُقِْفُنی  اّمِم  َرَثْکَا  ِبیِطلا  یَلَع  ُقِْفُنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلُوسَر  َناَک 

.درک یم  جرخ  لوپ  اذغ  زا  شیب  شوخ ، يوب  رطع و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

: دومرف ترضح  .دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  مظنمان  دنلب و  شیر  اب  هدیلوژ و  يدرم  تسا  هدش  دراو 

37 ص :

ص 159. هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 36. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2

ص 66. نامه ، - 3
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ار ناطیش  هفایق  هک  یلاح  رد  دییآ ، یم  نم  دزن  امش  زا  یضعب  دنک ؟ مظنم  فاص و  ار  شیاهوم  ات  تسا ، هدرکن  ادیپ  نغور  درم  نیا 
(1) .دیراد

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ناشیا زا  هک  یـشوخ  يوب  زا  درک ، یم  رذگ  اجنآ  زا  اه  تعاس  زا  سپ  سک  ره  هکنآ  رگم  تشذگ  یمن  یهار  چیه  زا  ادـخ  ربمایپ 
دیلام یم  دوخ  هب  نآ  زا  هکنآ  رگم  دندروآ ، یمن  شیارب  يرطع  عون  چیه  .تسا  هتشذگ  اجنآ  زا  ترضح  نآ  دیمهف  یم  دوب ، هدنام 

(2) .تسا ناسآ  نآ ، لمح  بوخ و  عوبطم و  رطع ، يوب  دومرف : یم  و 

یگتسارآ ( 4)

.تشاد يا  هژیو  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  رد  يرهاظ  ییابیز  یگتسارآ و 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(3) .َثَعَّشلا َخَسَْولا َو  ُضِْغُبی  َهّللا  َّنِا 

.دراد یم  نمشد  ار  یگدیلوژ  كرچ و  راگدرورپ ،

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  رد 

یَلَع ًالْـضَف  ِِهباحْـصَِال  ُلَّمَجَتَی  َناَک  دََـقل  ِهِیف َو  ُهَتَّمَج  يّوَس  ِءاـْملا َو  ِیف  َرَظَن  اـمَّبُر  ُطِـشَتْمَی َو  ُهَتَّمَج َو  ُلِّجَُری  ِهآرِْملا َو  ِیف  ُرُْظنَی  َناَـک  َو 
(4) .ِِهلْهَِال ِِهلُّمََجت 

بآ فرظ  رد  هنیآ ، ياج  هب  مه  یهاگ  .دز  یم  هناـش  ار  دوخ  رـس  يوم  درک و  یم  هاـگن  هنیآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار دوخ  رس  يوم  درک و  یم  هاگن 

38 ص :

ص 309. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1

ص 66. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2
ح 741. هحاصفلا ، جهن  - 3

ص 249. ج 16 ، راونالاراحب ، - 4
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.تسارآ یم  مه  شا  ینید  ناردارب  يارب  ار  دوخ  درک ، یم  ایهم  هتسارآ و  هداوناخ  يارب  ار  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  .تخاس  یم  بترم 

، تخیر یم  وا  تروص  رس و  ياهوم  زا  یتقو  هک  دندوب  رظتنم  بقارم و  شنارسمه  .درک  یم  هناش  ار  دوخ  رس  هناش ، اب  ترـضح  نآ 
، رابود يزور  یهاـگ  يو  .دوب  اـهوم  ناـمه  زا  دوب ، هدـنام  كربت  ناونع  هب  مدرم  دزن  یهاـگ  هک  ییاـهوم  راـت  .دـننک  عمج  ار  اـهنآ 

(1) .تشاذگ یم  دوخ  شلاب  کشت و  ریز  ار  هناش  ندز ، هناش  زا  سپ  دز و  یم  هناش  ار  دوخ  نساحم 

نانآ تشذـگ ، یم  یهاگرذـگ  هچوک و  زا  هاگره  .تخاس  یم  رطعم  ار  دوخ  داد و  یم  یناوارف  تیمها  شوخ  يوب  هب  ادـخ  ربماـیپ 
هب يرطع  هاگره  .تسا  هتشذگ  هچوک  نیا  زا  ربمایپ  هک  دنتسناد  یم  هدنام ، ياج  رب  شوخ  هحیار  زا  دنتـشذگ ، یم  ریـسم  نآ  زا  هک 

ار شوخ  يوب  زا  هدافتـسا  .درادـن » مه  ینیگنـس  .تسا  شوـخ  نآ  يوـب  : » دوـمرف یم  درک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـش ، یم  هضرع  وا 
(2) .درب یم  تذل  نآ  زا  تشاد و  تسود  هشیمه 

رد ناـشیا  .دوب  دیفـس  قارب و  هتـسویپ  شیاـه  نادـند  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، یم  تیمها  زین  نادـند  ندز  كاوـسم  تنـس  هب  ترـضح 
: دومرف یم  كاوسم  راثآ  صاوخ و 

(3) .ِهَدَّکَؤُْملا ِهَّنُّسلا  َنِم  اَهَلَعَج  ِّبَّرِلل َو  ٌهاَضْرَم  ِمَْفِلل َو  ٌهَرِّهَطُم  ُكاَوِّسلَا 

.تسا هداد  رارق  دنوادخ  هک  تسا  يدکؤم  ياه  تنس  زا  تسا و  یهلا  ياضر  بجوم  مه  تسا ، ناهد  هدننک  هزیکاپ  مه  كاوسم 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  داد ، یم  تیمها  نآ  نداد  هیده  لگ و  هب  ناشیا 

نآ یتقو  .درک  اطع  نم  هب  تسد  ود  ره  اب  ار  یلگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

39 ص :

ص 33. قالخالا ، مراکم  - 1
ج 16،ص 249. راونالاراحب ، - 2

 . ص 674 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، ثدحم  - 3
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(2) «. تسا تشهب  ناهایگ  رورس   (1)، سآ زا  سپ  لگ  نیا  انامه  : » دومرف متخاس ، کیدزن  ینیب  هب  ار 

5

تحارتسا باوخ و  ( 5)

! اراگدیرفآ : » دومرف یم  داهن و  یم  شیوخ  تسار  هنوگ  ریز  ار  شتـسار  تسد  دیباوخ و  یم  تسار  يولهپ  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
(3) «. راد هگن  ناما ) رد   ) تباذع زا  ینازیگنا ، یم  رب  ار  تناگدنب  هک  يزور  ارم 

.دـیباوخ یمن  دوز  بش  مدرم ، راک  نداد  ماجنا  يارب  هاـگ  .تساـخ  یمرب  نآ  ماـجرف  رد  تفخ و  یم  بش  زاـغآ  رد  لومعم  روط  هب 
هاگره (4) و  داهن یم  تسار  هنوگ  ریز  ار  تسار  تسد  نتفخ ، ماگنه  .دش  یم  رادیب  دوخ  ات  دندرک  یمن  شرادـیب  تفخ ، یم  نوچ 

(5) .درک یم  هدجس  ار  راگدرورپ  تساخ ، یمرب  باوخ  زا 

بسانم عافترا   (6) .تشاد یمزاب  هراوید  ای  هدرن  نودب  ماب  تشپ  رب  ندیباوخ  زا  ار  نامدرم 

40 ص :

.تسارطعم دیفس و  شلگ  وب و  شوخ  زبس و  شیاه  گرب  هک  رانا  تخرد  هب  هیبش  تسا  یتخرد  سآ ، - 1
صص 40 و 41. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2

ص 323. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 312. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 4
ص 253. ج 16 ، راونالاراحب ، - 5

ص 53. ج 6 ، یفاک ، لوصا  - 6
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: دومرف یم  تسناد و  یم  بجو  کی  عارذ و  کی  ار  راوید 

(1) .دنک شنزرس  ار  شدوخ  اهنت  دهد ، خر  وا  رب  يراوگان  دباوخب و  هراوید  یب  ماب  تشپ  رب  هک  یسک 

: دومرف یم  درک و  یم  كاوسم  لوا  تساخ ، یمرب  نوچ  داهن و  یم  دوخ  نیلاب  رب  ار  كاوسم  باوخ ، تقو  ربمایپ 

(2) .دشاب هدش  بجاو  نم  رب  متشاد  میب  هک  مدش  رومأم  ندرک  كاوسم  هب  نانچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

یمرن و : ) دومرف دادماب  .دندرتسگ  هیال  ود  ار  وا  رتسب  یبش  .امرخ  گرب  زا  هدـش  رپ  یمرچ  وا  شلاب  دوب و  ابع  کی  ادـخ  لوسر  رتسب 
(3) .دننکفیب کی ال  نانچمه  ار  شرتسب  داد  نامرف  تشادزاب و  زامن  زا  ارم  هتشذگ  بش  رتسب  نیا  یتحار )

رب تفر ، یم  رتسب  هب  نوچ  .درک  یم  كاوسم  باوخ  زا  شیپ  تفخ و  یم  يرگید  زادناریز  چیه  نودـب  ییایروب  يور  یهاگ  ربمایپ 
نیا اهاعد  نآ  هلمج  زا  .دناوخ  یم  اعد  یـسرکلا و  هیآ  داد و  یم  رارق  تسار  هنوگ  ریز  ار  تسار  تسد  .دـیباوخ  یم  تسار  يولهپ 

: دوب

(4) .ِیتَنامَأ یِّنَع  ِّدَا  یتَرْوَع َو  ُْرتْساَو  ِیتَعْوَر  ْنِمآ  َّمُهّللَا  ُریِصَْملا  ِهّللا  َیِلا  ییْحَا َو  ُتُومَا َو  ِهّللا  ِمِْسب 

ار متروع  شخب و  متینما  هد و  نیکـست  ار  مساره  ایادـخ ! راب  .تسادـخ  يوس  هب  تشگزاب  موش و  یم  هدـنز  مریم و  یم  ادـخ  مان  هب 
.زادرپب ار  متناما  رادب و  هدیشوپ 

: دیامرف یم  ناشیا  باوخ  تخر  عون  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

41 ص :

ص 520. نامه ، - 1
ص 229. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

ص 297. یلاما ، قودص ، - 3
ص 40. باتفآ ، يامیس  يدورامرگ ، يوسوم  - 4
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ٍمْدأ ْنِم  َُهل  ًهَداَسَو  ُدَّسَوَتَی  ام  ًارِیثَک  َناَک  ِنیَتِنث َو  یَّنَُثت  َلَـقَْتنِا َو  اَُـمْثیَح  َُهل  ُشَْرُفت  ٌهَءاَـبَع  َُهل  َتناَـک  ٌفِیل َو  ُهوُشَح  ٍمْدأ  ْنِم  ٌشاَِرف  َُهل  َناَـک 
(1) .ُهُْریَغ یَش ٌء  ُهَتَحت  َسَیل  ِریِصَْحلا  یَلَع  ُماَنَی  َناَک  ...اَهیَلَع َو  ُسِلْجَی  ٌفَیل َو  اهُوشَح 

دوب ابع  کی  وا  زادـناریز  .دوب  نینچ  زین  وا  شلاب  .دوب  هدـش  رپ  امرخ  لاشوپ  هفیل و  زا  نآ  لخاد  هک  دوب  یتسوپ  ناشیا  باوخ  تخر 
.دوبن نآ  زج  يزیچ  شریز  هک  دیباوخ  یم  يریصح  رب  دراوم  رتشیب  .تسشن  یم  نآ  رب  درک و  یم  الود  ار  نآ  مه  یهاگ  هک 

6

لکوت ( 6)

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاپس  تمظع  هوکش و  همه  نآ  نایفسوبا  یتقو  هک  دوب  نیا  هکم  حتف  نیریش  ياه  ینتفگ  زا  یکی 
زوریپ نم  رب  دـمحم  ارچ  هک  متـسناد  یم  شاک  يا  : » تفگ یم  دز و  یم  مدـق  اهورین  رانک  يو  .تفر  ورف  بجعت  تریح و  رد  دـید ،
.دندوب رت  ناوتان  ام  زا  رظن  ره  زا  دمحم  هب  ناگدنورگ  دوبن و  یمزر  تالیکـشت  یهد و  نامزاس  ياراد  ام  نوچمه  وا  هکنیا  اب  دـش ؟

تـسد سپ  .دینـش  ار  وا  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .دنتـشگ » زوریپ  اـم  رب  دـندش و  دـنمورین  نینچ  نیا  اـهنآ  هنوـگچ 
(2) «. میدش زوریپ  امش  رب  هّللا  کمک  هب  ام  َُکْتبَلَغ ؛ ِهّللِاب  : » دومرف تشاذگ و  نایفسوبا  هناش  يور  ار  شکرابم 

رد صلاخ ، نامیا  يور  زا  دـنک و  لکوت  ادـخ  هب  سک  ره  اریز  مینک ؛ یم  دای  یبیغ » دادـما   » هب نآ  زا  ام  هک  تسا  نامه  نخـس  نیا 
: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .دوش  یم  زوریپ  درادرب ، ماگ  هّللا  طخ 

(69 توبکنع :  ) .َنینِسْحُْملا َعََمل  َهّللا  َّنِإ  انَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  َو 

.تسا ناراکوکین  اب  ادخ  درک و  میهاوخ  تیاده  دننک ، داهج  ام  هار  رد  هک  ار  ینانآ  انامه 

تایآ .تسا  تاجن  يزوریپ و  لماع  یهلا ، تاذ  هب  لاکتا  دنوادخ و  هب  اهراک  ندرپس  هک  دوب  هتفایرد  ینآرق  تیبرت  اب  یمارگ  ربمایپ 
هتفرگ ياج  وا  ناج  دوپ  رات و  رد  یحو 

42 ص :

ص 38. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 53. نینح ، گنج  هکم و  حتف  زا  یندینش  ياه  ناتساد  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  - 2
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: هک دوب 

(64 لافنا :  ) .دنَاوت ناوریپ  هک  ینانمؤم  دنک و  یم  تیافک  ار  وت  ادخ  ام ، لوسر  يا 

هک ما  هدرک  لکوت  وا  هب  نم  .تسین  ییادخ  وا  زج  هک  تسا  یفاک  ارم  ادـخ  وگب  دـندینادرگور ، وت  زا  مدرم  هاگ  ره  لوسر ، يا  سپ 
(129 هبوت :  ) .تسوا گرزب  شرع  بر  و  ناهج ) يادخ  )

هظحل ار  ادخ  و  دهاوخب ) ادـخ  رگا  « ) هّللا ءاش  نا   » ییوگب هکنآ  رگم  .درک  مهاوخ  ادرف  ار  راک  نیا  نم  هک  وگم  زگره  لوسر ، يا  و 
:23و24) فهک ) .دیامرف تیاده  نیا  زا  رت  کیدزن  یقیاقح  هب  ارم  نم ، يادخ  تسا  دیما  وگب  نکم و  شومارف  يا 

مرکا ربمایپ  رضحم  هب  فرشت  نذا  باحـصا ، زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  اهراک  رد  یعقاو  راذگرثا  زا  تلفغ  دوخ و  هب  اکتا  یفن  هرابرد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .ادـخ » لوـسر  يا  منم  : » درک ضرع  یتـسیک »؟ : » دوـمرف ترـضح  .تفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هانپ : » تفگ دش و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  صخش  نآ  نم »! دیوگب  هک  یقولخم  يارب  تساور  ایآ  نم ! نم ! : » دومرف دش و  نیگمـشخ 

ایآ : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دیـسرپ » ار  ترـضح  نآ  مشخ  تلع  سپ  .شلوـسر  ادـخ و  مشخ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم 
، دـنک هدجـس  ار  مدآ  هکنیا  رب  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  سیلبا  هک  یناد  یمن  اـیآ  تسین ؟ قولخم  هتـسیاش  نَم »  » ظـفل نیا  هک  یناد  یمن 

راـهظا هراـبود  یباحـص  نآ  تقو ، نیا  رد  .دـش » هدـنار  قح  تمحر  هاـگرد  زا  هجیتن  رد  .متـسه  وا  زا  رتـهب  نم  .ُْهنِم  ٌریخ  اـنا  تفگ :
(1) .دیوگن نم »  » زگره رگید  هک  دش  دهعتم  درک و  ینامیشپ 

.تسا راگزاسان  ینید  ياه  هزومآ  اب  نیا  هک  تسین  دـنوادخ  تسد  هب  اهراک  قلطم  يراذـگاو  ینیـشن و  هناخ  ياـنعم  هب  لـکوت  هتبلا 
کی هب  هتـسباو  طبار و  يدوجو  ار  دوخ  دـنک و  یم  ساسحا  زیچ  ره  زا  شیب  ار  ادـخ  ریثأت  اهراک ، نداد  ماـجنا  رد  لـکوتم ، ناـسنا 

یتیاکح رد  .دـنک  یم  هجوت  اهراک  للع  هب  دراد و  رظن  رد  ار  راـک  یعیبط  لـماوع  تقد ، هب  لاـح ، نیا  اـب  .دـبای  یم  لقتـسم  دوجوم 
هب ور  ترـضح  .دـندروآ  ربماـیپ  دزن  دـندرک و  ادـیپ  ار  نآ  ناوارف  يوـجو  تسج  زا  سپ  .دـش  مُگ  ربماـیپ  رتـش  يزور  تسا : هدـمآ 

ماگنه رگم  دومرف : درک و  شمالغ 

43 ص :

ص 185. نیرونلا ، عماج  زا : لقن  هب  ص 155 ؛ ج 8 ،  اهدنپ ، اه و  ناتساد  - 1
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ناوناز هک  درادن  یجایتحا  دشاب ، هتشاد  لکوت  لاعتم  رداق  هب  هک  یسک  درک : ضرع  مالغ  يدوب ؟ هتـسبن  ار  شناوناز  رتش ، ندناباوخ 
: دومرف ترضح  .ددنبب  ار  رتش 

بسک و اب  هارمه  هک  دریگ  یم  قلعت  يزیچ  هب  یهلا  تیـشم  لوبق  اریز  نک ؛» لکوت  دـعب  دـنبب و  ار  رتش  يوناز  لوا  ْلَّکََوت ؛ ْلـِقْعَا َو  »
يرای لکوت و  نودب  هک  شاب  نانچ  هن  ینک و  راذگاو  ادخ  هب  ار  زیچ  همه  ینکن و  يراک  هک  شاب  هنوگ  نآ  هن  .دـشاب  شالت  راک و 

(1) .ینادب تکرب  ریخ و  أشنم  ار  راک  بسک و  یلاعت ، يراب 

مادم رکذ  یسرتادخ و  ( 7)

: تفگ یم  تساخ ، یمرب  یسلجم  زا  هاگره  .نابز  رد  مه  لد و  رد  مه  دوب ، ادخ  دای  هب  هتسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
رد یلک  روط  هب  ندروخ و  اذغ  تحارتسا ، زامن ، يارب  ندش  هدامآ  ندش ، رادیب  ندـیباوخ ، ماگنه   (2)« .َكِدْمَِحب َّمُهّللا َو  َکَناْحبُس  »

هاگرد يوس  هب  تسد  هناعرضتم  دهاوخ ، یم  اذغ  هک  ینیکسم  دننام  اعد ، ماگنه  .درک  یم  ادخ  دای  دناوخ و  یم  اعد  رـضح ، رفس و 
باوخ ماگنه  .دوب  هدزن  رس  شترضح  زا  یهانگ  دوب و  موصعم  هکنآ  اب  تفگ ؛ یم  َهّللاُرِفْغَتْسَا »  » راب داتفه  يزور  .درک  یم  دنلب  ادخ 

(3) .دناوخ یم  یسرکلا » هیآ  ، » نیما لیئربج  هیصوت  هب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

44 ص :

ص 129. مکح ، لاثما و  یلمآ ، يوترپ  يدهم  - 1
ص 132. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2

ص 38. قالخالا ، مراکم  - 3
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ادخ یگدنب  ششوک و  دوب ، هدیزرمآ  هدوشخب و  ار  وا  هدنیآ  هتـشذگ و  دنوادخ ، هکنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم ، ّدج 
هنوگ نیا  ایآ  دنتفگ : وا  هب  یخرب  وا ، يادف  مردام  ردپ و  .درک  مرو  تدابع ) ترثک  زا   ) شمدـق قاس و  هک  اجنآ  ات  درک  یمن  اهر  ار 
(1) .مشابن رازگ  ساپس  رکاش و  هدنب  ایآ  دومرف : تسا ؟ هدیزرمآ  ار  تا  هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  ادخ  هک  یلاح  رد  ینک ، یم  لمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هبترم داتفه  شزرمآ و  بلط  ادـخ  زا  هبترم  داتفه   ) .دومرف یم  هللا » یلا  بوتا   » هبترم داتفه  و  هللارفغتـسا »  » هبترم داتفه  زور  ره  ربمایپ 
(2) (. درک یم  هبوت  ادخ  يوس  هب 

: دیامرف یم  هشیاع  لوق  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  .تسا  دوبعم  هب  هتسویپ  لماک و  هجوت  یگدنب و  مسر  هار و  هناشن  نیا 

هک یلاـح  رد  يزادـنا ، یم  تقـشم  جـنر و  هب  تداـبع ) رد   ) ار دوـخ  ارچ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  هشیاـع 
؟(3) مشابن رازگ  ساپس  يا  هدنب  ایآ  هشیاع ، يا  دومرف : ربمایپ  .تسا  هدیزرمآ  ار  وت  هدنیآ  هتشذگ و  هانگ  دنوادخ ،

: تفگ هشیاع  دوب ؟ هچ  يدید ، ربمایپ  زا  هک  يزیچ  نیرت  بیجع  متفگ  هشیاع  هب  يزور  : » دـیوگ یم  دایز  نب  ءاطع  رگید  یتیاور  رد 
.درک تحارتسا  یکدـنا  .دوب  نم  هناـخ  رد  ربماـیپ  اـه  بش  زا  یبش  هکنیا  رت  بیجع  همه  زا  یلو  تسا ، بیجع  ربماـیپ  ياـهراک  همه 

کـشا زا  شـسابل  ولج  هک  درک  هیرگ  زامن  لاح  رد  ردق  نآ  داتـسیا و  زامن  هب  تفرگ و  وضو  تساخرب و  هک  دوب  هتفرگن  مارآ  زونه 
یتقو .دوب  نایرگ  ناشیرپ و  حبص ، عولط  ات  نانچمه  .دش  َرت  نیمز  هک  تسیرگ  ردق  نآ  داهن و  هدجس  هب  رـس  سپ  .دش  رت  شمـشچ 
سپ دیتسه ، ادخ  فطل  لومشم  هک  امش  دیسرپ : .دید  نایرگ  ار  ترـضح  نآ  دیبلط ، حبـص  زامن  يارب  ار  ربمایپ  دمآ و  یـشبح  لالب 

هیرگ هچ  يارب 

45 ص :

صص 47 و 48. یلاما ، یسوط ، خیش  - 1
ص 504. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

2 حتف : .َرَّخََأت » ام  َِکْبنَذ َو  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ََکل  ُهّللا  َرِفْغَِیل   » هیآ هب  هراشا  - 3
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رب يا  هدنهد  ناکت  تایآ  تشذگ  هک  یبش  رد  دنوادخ  میرگن ، ارچ  مشاب ؟ ادخ  رازگ  ساپس  هدنب  دیابن  ایآ  دومرف : ربمایپ  دینک ؟ یم 
هک یـسک  لاح  هب  ياو  دومرف : ناـیاپ  رد  درک و  نارمع  لآ  هروس  ات 194  تایآ 190  ندناوخ  هب  عورـش  سپ  .تسا  هدرک  لزان  نم 

(1) «. دشیدنین نآ  رد  دناوخب و  ار  تایآ  نیا 

رارکت ار  هیآ  نیا  داتـسیا و  یم  زامن  هب  ار  بش  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  رذوبا  .دوب  ترخآ  ناهج  هشیدـنا  رد  نارگن و  هشیمه  ربمایپ 
: درک یم 

(118 هدئام :  ) .ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َكُدابِع َو  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ 

(2) .تسا تمکح  يور  زا  تیاهراک  يزیزع و  وت  یشخبب ، ار  نانآ  رگا  دنَاوت و  ناگدنب  ینک ، تازاجم  ار  نانآ  رگا  اراگدرورپ ،

ءاـسن هروس  ندـناوخ  هب  عورـش  .ناوخب  نآرق  میارب  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور  : » دـیوگ یم  دوعـسم  نبا 
: مدیسر هیآ  نیا  هب  یتقو  .مدرک 

(41 ءاسن :  ) .اًدیهَش ِءال�وه  یلَع  َِکب  اْنئِج  ٍدیهَِشب َو  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 

ناـنآ هاوگ  ربماـیپ ) يا   ) ار وت  میزاـس و  رـضاح  ناـشلامعا ) رب   ) یهاوگ یتـما  ره  يارب  هک  ماـگنه  نآ  تسا ، هنوـگچ  مدرم ) لاـح  )
.میروایب

(3) «. تسا یفاک  يدناوخ ، هک  رادقم  نیمه  دومرف : نم  هب  دش و  کشا  زا  رپ  ربمایپ  ناگدید  هک  مدش  هجوتم 

: دومرف ربمایپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

؛ َکـیِجاَنُاَف ٌبیرَق  ْمَا  َکـیِداَنُاَف  یّنِم  َْتنَا  ٌدـیَعبَأ  ِّبَر  اـی  : » تفگ یم  درک ، یم  زاـین  زار و  دوـخ  يادـخ  اـب  نارمع  نـب  یـسوم  یتـقو 
زار و هتسهآ  وت  اب  ات  یکیدزن  ای  ار  وت  منک  ادن  ات  يرود  نم  زا  وت  ایآ  اراگدرورپ !

46 ص :

ص 213. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص 42. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

ص 420. نامه ، - 3
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: درک ضرع  یسوم  .دنک  دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشن  مه  نم  یـسوم ! يا  دش : یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  منک »؟ زاین 
دای ارم  لاح  ره  رد  یسوم ! يا  دومرف : دنوادخ  .منک  تدای  ات  مرامش  یم  نآ  زا  رت  گرزب  ار  وت  هک  متسه  یلاح  رد  نم  اراگدرورپ !

(1) .نک

8

ندناوخ نآرق  ( 8)

ياه هروس  ات  بش  : » تسا هتفگ  رباـج   (2) .تفخ یمن  دـناوخ ، یمن  ار  نباغت  هعمج و  فص ، رـشح ، دـیدح ، ياه  هروس  ات  اه ، بش 
، نآرق ندناوخ  ماگنه   (4) .تشاد یم  تسود  ار  یلعا  هروس  یمارگ ، لوـسر   (3) «. دیباوخ یمن  دـناوخ ، یمن  ار  لیزنت  ملا  كرابت و 

: دومرف یم  (6) و  دناوخ یم  نآرق  ابیز  ییاوآ  اب  (5) و  دیشک یم  ار  شیادص 

ییابیز رب  ابیز  همغن  (7) و  تسا شوخ  ياوآ  نآرق ، تنیز  دراد و  يا  هیارآ  زیچ  ره 

47 ص :

ص 115. ج 4 ، نیقداصلا ، جهنم  - 1
ص 341. یبنلا ، ننس  - 2

.نامه - 3
ص 342. نامه ، - 4
ص 346. نامه ، - 5

ص 55. دمحم ، اندیس  - 6
ص 111. ج 6 ، ملسم ، حیحص  - 7
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(1) .دیازفا یم  نآرق 

هک تسه  يا  هیآ  اه  هروس  نیا  رد  : » دومرف یم  درک و  یم  توالت  ار  تاّحبـسم  هکنآ  رگم  دیباوخ ، یمن  ربمایپ  دـنا  هدروآ  نینچمه 
تاّحبسم نباغت  هعمج و  فص ، رـشح ، دیدح ، : » دومرف دنتـسه ؟ اه  هروس  مادک  تاّحبـسم  دندرک : ضرع  .تسا » رتالاب  هیآ  رازه  زا 

(2) «. دنتسه

ناحبس : » دومرف یم  دناوخ ، یم  ار  یلْعَْألا » َکِّبَر  ِمْسا  ِحِّبَـس   » یتقو ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دیوگ : یم  یـسربط  خیش 
(3) .تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  تیاور  نیا  .یلعالا » یبر 

یم دایز  ار  ِهَمایِْقلا » ِمْوَِیب  ُمِْسُقا  ال   » ترـضح .مدـناوخ  یم  زامن  ربمایپ  اـب  عادولا ، هجح  زا  سپ  : » دـنک یم  لـقن  هماـما  یبا  زا  یطویس 
َنِم َِکلَذ  یَلَع  اَنَا  یَلب َو  : » دومرف یم  هک  مدینش  یم  یتوملا ،» ییحی  نا  یلع  رداقب  هللا  سیلا   » دیـسر یم  هیآ  نیا  هب  هک  یتقو  .دناوخ 

(4) «. مهاوگ رما  نیا  رب  نم  يرآ و  َنیِدِهاّشلا ؛

ار اهاْوقَت » اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس  ام  ٍسْفَن َو  َو   » هیآ هک  یتقو  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  ساـبع  نبا  زا  : » دـیوگ یم  نینچمه  یطویس 
هب ایادـخ ! اهیلْوَم ؛ اَهُِّیلَو َو  َْتنَا  اهیّکَز ، ْنَم  ُْریَخ  َْتنَا  ، اهّیکَز اـهیَْوقَت َو  یـسْفَن  ِتآ  َّمُهّللَا  : » دومرف یم  درک و  یم  گـنرد  دـناوخ ، یم 

يالوم تسرپرس و  وت  .ینک  یم  هیکزت  ار  نآ  هک  یتسه  یسک  نیرتهب  وت  .نک  تیانع  ار  نآ  هیکزت  اوقت و  نم  حور 

48 ص :

ص 255. ج 76 ، راونالاراحب ، - 1
ص 229. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص 473. ج 10 ، نامه ، - 3
ص 296. ج 6 ،  روثنملا ، ردلا  - 4
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(1) «. تفگ یم  زامن  رد  ار  اعد  نیا  ربمایپ  دیوگ : یم  سابع  نبا  .یتسه » نم  حور 

دوعسم رسپ  هللادبع  هب  هلمج  زا  يدارفا  هب  دش ، یم  لزان  ربمایپ  رب  هک  نآرق  تایآ  .دوب  یحو  ناگدنسیون  زا  یکی  دوعـسم  نب  هللادبع 
هروس زا  ار  یتایآ  هللادـبع  .مونـشب  نم  ات  ناوخب  ار  نآرق  زا  یتایآ  دومرف : هللادـبع  هب  ربمایپ  يزور  .دنـسیونب  ار  تاـیآ  نآ  تفگ  یم 
سپ : » دیوگ یم  هک  دیسر  ( 41 ءاسن : « ) .اًدیهَـش ِءال�وه  یلَع  َِکب  اْنئِج  ٍدیهَِـشب َو  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف   » هیآ هب  ات  دـناوخ  ءاسن 

« .یشاب تما  نیا  رب  هاوگ  ربمایپ  يا  وت  میروایب و  نانآ ) رادرک  رب   ) یهاوگ یهورگ ، ره  زا  هک  یماگنه  ناگدنب ) لاح   ) تسا هنوگچ 
.تسا سب  رگید  دومرف : دیدرگ و  کشا  زا  رپ  شیاه  مشچ  دش و  بلقنم  دینش ، ار  هیآ  نیا  ات  ربمایپ 

: دسیون یم  هیآ  نیا  لیذ  ابیز  يریبعت  رد  یسربط  همالع 

یم هداد  تداهش  وا  رب  هک  وا  تما  سپ  دوش ، نیگهودنا  نوگرگد و  نینچ  نیا  هیآ ، نیا  ندینـش  اب  ربمایپ )  ) هاوگ دهاش و  هک  یتقو 
؟(2) دننکب دیاب  هچ  دوش ،

9

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تدابع  ( 9)

كاخ رب  ینتورف  یناشیپ  یهلا ، هاگرد  رد  هدرک و  ادیپ  لماک  تفرعم  قح ، هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: تسا هدومرف  ناشیا  .تسا  هدییاس  یگدنب 

(3) .َباَجَا ْنَم  َلَّوَا  ُُهلالَج َو  َّلَج  ّیبَِرب  َّرَقَا  ْنَم  َلَّوَا  ُْتنُک 

یسک نیلوا  مدرک و  رارقا  دیحوت  هب  متخانش و  ار  أدبم  هک  مدوب  یسک  نیلوا  نم 

49 ص :

ص 356. نامه ، - 1
ص 49. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  - 2
ص 12. ج 16 ، راونالاراحب ، - 3
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.مدرک تباجا  ار  دوبعم  توعد  هک  مدوب 

: دـیامرف یم  ناشیا  مه  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مشچ  رون  تسا ، راگدرورپ  ربارب  رد  ناگدـنب  عوضخ  لامک  هک  زاـمن 
(1) «. تسا نم  مشچ  رون  زامن  ِهولَّصلا ؛ ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  »

مامت هک  دوبن  نینچ  دوب و  لوغـشم  يراد  هدـنز  بش  تدابع و  هب  بواـنتم  روط  هب  ار  حبـص  اـت  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: دیامرف یم  يوبن  هریس  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  تحارتسا  ار  بش 

یم ار  نآ  يور  .داهن  یم  شرس  يالاب  ار  كاوسم  وضو و  بآ  دناوخ ، یم  ار  اشع  زامن  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
هاگ نآ  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  راهچ  .تفرگ  یم  وضو  درک و  یم  كاوسم  دش و  یم  رادیب  سپـس  دیباوخ ، یم  يردـق  .دـناشوپ 

دـیباوخ و یم  زاب  .دـناوخ  یم  زامن  رگید  تعکر  راهچ  .تفرگ  یم  وضو  درک و  یم  كاوسم  تساخ و  یمرب  هراـبود  .دـیباوخ  یم 
(2) .دناوخ یم  ار  رتو »  » زامن هاگ  نآ 

(26 ناسنا : « ) .ًالیوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َُهل َو  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  : » درک یم  لمع  ینآرق  همیرک  نیا  هب  وکین  هچ  نینزان  دوجو  نآ 

هدجـس رب  رـس  ار  ینالوط  بش  زا  یـساپ  دنزادرپب و  قوشعم  حیبست  هب  ار  بش  زا  یـشخب  هک  دهاوخ  یم  صاخ  ناگدنب  زا  دـنوادخ 
.دننک شیاین  دوخ  دوبعم  يارب  دنهن و  عضاوت 

: دوب دنوادخ  يوس  هب  شهجوت  اهنت  دیرب و  یم  اه  قلعت  همه  زا  زامن  ماگنه  هک  تشاد  یصولخ  نانچ  زامن  رد  ترضح 

(3)  .ِ هّللا ِهَمَظَِعب  ًالاِغتِْشا  ُْهفِْرعَن  َْمل  اْنفِْرعَی َو  َْمل  ُهَّنَاَکَف  ُهولَّصلا  َرَضَح  اَذا  َناک 

50 ص :

 . ص 68 ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
ص 196. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
ص 351. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3
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.میسانش یمن  ار  وا  ام  تخانش و  یمن  ار  ام  وا  هکنیا  لثم  دوب ، ادخ  هجوتم  ردق  نآ  دیسر ، یم  زامن  تقو  هک  یماگنه 

: دوب راگدرورپ  ربارب  رد  ناشیا  يراسکاخ  یگدنب و  جوا  هدنهد  ناشن  زاین ، زار و  ماگنه  ترضح  تلاح  ینوگرگد 

(1)  .ِ هّللا َنِم  افْوَخ  ُهَهْجَو  َُدبَْرت  ِهولَّصلا  َیلِإ  َماق  اَِذا 

.دش یم  نوگرگد  ادخ  میب  زا  ترضح  تروص  داتسیا ، یم  زامن  هب  هک  یماگنه 

هداـتفا يراـنک  هک  تسا  یـسابل  دـننام  ییوگ  هک  تفرگ  یم  رارق  قح  ربارب  رد  هناعـضاخ  بدؤـم و  ردـق  نآ  زین  بدا  رظن  زا  ناـشیا 
(2) «. یقُلم ٌبَْوث  ُهَّنَاَک  ِهولَّصلا  َیلِإ  َماق  اِذا  : » دشاب

زار و یگدنب و  راهظا  کش ، یب  .تسناد  یم  ادخ  اب  زاین  زار و  دوبعم و  اب  طابترا  ار  اهراک  نیرت  شخب  تذل  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ 
دوخ رد  یمدآ  ادـخ ، یگدـنب  اب  .درادـن  ياج  نآ  رد  ادـخ  ریغ  تبحم  هک  دروآ  یم  دـیدپ  اه  لد  رد  یقوش  نانچ  دـنوادخ ، اب  زاین 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنک  یم  شمارآ  ساسحا 

(3) .امیِمَح ًالْهَا َو ال  ُفِْرعَی  ُهَّنَاَک ال  اُهْتقَو  َلَخَد  اَِذا  َناک  ُهَْریَغ َو  ًءاَشِع َو ال  ِهولَّصلا  یَلَع  ُِرثُؤیال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  َناک 

چیه ایوگ  دش ، یم  زامن  تقو  نوچ  تشاد و  یمن  مدـقم  زامن  رب  نآ ) ریغ  ماش و  زا   ) ار زیچ  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تخانش یمن  ار  دوخ  تسود  شیوخ و  موق و  لایع ، لها و  زا  کی 

دید هملس  ما  هک  دوب  هتشذگن  بش  زا  یکدنا  .دوب  هملـس ) ما   ) شنارـسمه زا  یکی  هناخ  رد  ربمایپ  یبش  هک  تسا  هدش  دراو  نینچمه 
.تسین رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

51 ص :

ص 93. ج 4 ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - 1
.نامه - 2

ص 78. ج 2 ، مارو ، هعومجم  - 3
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شناگدـید زا  کشا  هدرک و  دـنلب  ار  اه  تسد  هداتـسیا ، قاتا  رانک  ترـضح  هک  دـش  هجوتم  ناـهگان  .تشگ  وا  لاـبند  تساـخرب و 
: دنک یم  زاین  زار و  ادخ  اب  نینچ  تسا و  يراج 

ییاه يدب  هب  ارم  ایادخ ! .نادرگم  داش  ارم  نادوسح  نانمـشد و  ایادـخ ! .ریگم  نم  زا  يا  هدومرف  اطع  نم  هب  هک  ییاه  یکین  ایادـخ !
.راذگماو مدوخ  هب  ارم  هظحل  کی  ایادخ ! .نادرگم  زاب  يداد ، متاجن  اهنآ  زا  هک 

نآ اب  وت  منکن ؟ هیرگ  ارچ  تیادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : ییرگ ؟ یم  ارچ  هملـس ! ما  دومرف : ربمایپ  .تسیرگ  هملـس  ما  ماگنه ، نیا  رد 
سرت هب  ام   ) ینک یم  زاین  زار و  ادخ  اب  نینچ  تسا ، هدیـشخب  ار  تا  هدنیآ  هتـشذگ و  هانگ  دنوادخ  هکنآ  اب  يراد و  هک  يدنلب  ماقم 

شدوخ هب  ار  ربمایپ  سنوی  هظحل ، کـی  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  مشاـب ، ناـما  رد  هنوگچ  دومرف : ربماـیپ  میرتراوازـس .) هیرگ  ادـخ و  زا 
(1) .دمآ هچنآ  دمآ ، شرس  رب  تشاذگاو و 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

ْمأ ٍرْسُع  یلَع  اینُّدلا : َنِم  َحَبْصَأ  ام  یلَع  یلاُبیال  َوُهَف  اَهل ، َغَّرَفَت  ِهِدَسَِجب َو  اهَرَشاب  ِِهْبلَِقب َو  اهَّبَحَأ  اهَقَناعَف َو  َهَدابِعلا  َقِشَع  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَا 
(2) .ٍرُْسی یلَع 

اب دوخ  رکیپ  اب  درادب و  شتسود  لد  میمص  زا  دزیوآ و  نآ  ندرگ  رد  تسد  سپ  .دوش  تدابع  قشاع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترب 
.یناسآ هب  ای  درذگب  یتخس  هب  شیایند  هک  دشابن  یکاب  ار  وا  دنادرگ و  نآ  فقو  ار  نتشیوخ  دزیمآرد و  نآ 

شیاین ( 10)

تاجانم زامن و  يارب  ردق  نآ  .دوب  ادخ  صلاخ  هدنب  زیچ ، ره  زا  شیپ  وا  .دوش  یم  هدید  ربمایپ  یگدنز  رسارس  رد  ادخ  یگدنب  حور 
نیا هن  رگم  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  باحـصا  زا  یکی  .دش  یم  درز  شا  هرهچ  درک و  یم  مرو  شیاهاپ  هک  داتـسیا  یم  ادـخ  اب 

هنوگ نیا  ار  دوخ  ارچ  سپ  .تسا  هتشاد  هگن  رود  هانگ  زا  ار  وت  هدنیآ ، هتشذگ و  رد  دنوادخ  هک  تسا 

52 ص :

ص 218. ج 6 ، راونالاراحب ، - 1
ص 35. لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 2
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(1) «. مشابن ادخ  رازگ  ساپس  هدنب  ایآ  اروُکَش ؛ اْدبَع  ُنوُکَا  الَفَا  : » دومرف وا  خساپ  رد  ربمایپ  ینکفا ؟ یم  تمحز  هب 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  زامن  زا  سپ  ًالومعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ِّالا اهِِحلاِصل  يدْهَی  ُهَّنِاَف ال  ِقالْخَْالا  ِلامعَْالا َو  ِحلاِصل  ینِدْها  یْنقُزْرا َو  یِنیْحَا َو  یِمِْعنَأ َو  َّمُهَّللَا  اهَّلُک ، یبونُذ  یئاطَخ َو  یلْرِفْغا  َّمُهّللَا 
(2) .َْتنَا ِّالا  اِهئِّیَس  ْنَع  ُفِرْصَی  َْتنَا َو ال 

کین و ياهراک  ماجنا  يارب  ارم  هد و  يزور  رادب و  هدنز  ارم  شخب و  تمعن  نم  هب  ایادخ ! .زرمایب  ار  مناهانگ  اهاطخ و  همه  ایادـخ !
زاب تشز  ياهراک  زا  دـنکن و  تیادـه  کین ، ياهراک  هب  ار  اه  ناسنا  یـسک  وت  زج  نوچ  امرف ؛ تیادـه  هدیدنـسپ ، قالخا  تیاـعر 

.درادن

: دومرف یم  ناذا  نایاپ  رد  نآ ، ياه  هلمج  ندرک  وگزاب  اب  دینش ، یم  ار  ناذا  يادص  هک  یماگنه 

یف ُهَتَعافَـش  ْلَّبَقَت  ِهَّنَْجلا و  نِم  َهَلیـسَْولا  َهَجَرَّدلا  ُهْغَِّلب  ِهَمایِْقلا و  َمْوَی  َُهلْؤُس  ادّـمُحم  ِطْعَا  ِهَِمئاْقلا  ِهولَّصلا  ِهَّماّتلا و  ِهوْعَّدـلا  ِهِذـه  َّبَر  َمهَّللا 
(3) .ِِهتَُّما

هجرد هب  ار  وا  روآرب و  تمایق  زور  رد  ار  دـمحم  ياه  شهاوخ  یتسه ، هدـش  اپرب  زامن  مات و  توعد  نیا  راـگدرورپ  هک  ییادـخ  يا 
یم دـش ، یم  رـضاح  هرفـس  رـس  رب  هک  یماگنه  .ریذـپب  شتما  هرابرد  ار  وا  تعافـش  ناـسرب و  تسا ، یتشهب  شزرمآ  هلیـسو  هک  يا 

: دومرف

َنینمؤُملا َو ِءارَُقف  یلَع  اْنیَلَع و  ْعِسْوَا  َّمُهّللَا  انیفاُعت  ام  َرَثْکَا  ام  َکَناْحبُس  انیِطُْعت ، ام  َرَثْکَا  ام  َکَناحبُس  انیلَْتبَت  ام  َنَسْحَا  ام  َّمُهلَّلا  َکَناْحبُس 
َنیِملسُْملا و ِتانِمؤُملا و 

53 ص :

صص 257و 287. ج 17 ، راونالاراحب ، - 1
ص 287. ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  همالع  - 2

ص 146 ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  یمتیلا ، دمحم  نب  نامعن  - 3
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(1) .ِتاِملْسُْملا

یتمالس تسا  ناوارف  هچ  يا و  هدیـشخب  ام  هب  هچنآ  تسا  رایـسب  هچ  يا و  هدومزآ  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  تسوکین  هچ  .وت  یهزنم  ایادخ 
.امرف تمارک  يزور  رد  شیاشگ  نامیا ، لها  ناریقف  رب  ام و  رب  ایادخ ! .يا  هداد  ام  هب  هک  ییاه 

: تسج یم  يرای  دنوادخ  زا  هنوگ  نیدب  زین  باوخ  ماگنه 

(2) .ِیتَنامَا یِّنَع  ِّدَا  یتَرْوَع َو  ُْرتْسا  ِیتَعْوَر َو  ْنِمآ  َّمُهّللَا  ُریصَْملا ،   ِ هّللا َیِلا  ییْحَا َو  ُتُومَا و    ِ هّللا مِْسب 

مبیع امرف و  لیدبت  شمارآ  نمَا و  هب  ار  مسرت  ایادخ ! .تسوا  يوس  هب  قیالخ  همه  تشگزاب  موش و  یم  هدنز  مریم و  یم  ادخ  مان  هب 
.امرف ادا  يا ، هدرپس  نم  هب  هک  ار  یتناما  تدوخ  ناشوپب و  ار 

: تفگ یم  درک و  یم  دنلب  ار  اه  تسد  ون ، هام  لاله  ندید  ماگنه 

(3) .ِمالْسِْالا ِهَمالَّسلا َو  ِنامیالا و  ِْنمَْالِاب و  ْانیَلَع  ُهَّلِهَأ  َّمُهّللَا 

.هد رارق  مالسا  زا  ندش  دنم  هرهب  یتمالس و  نامیا و  نتشاد  تینما و  هارمه  ام  يارب  ار  هام  نیا  لاله  ایادخ !

: دومرف یم  اعد  نینچ  ون  لاس  يادتبا  رد  ناشیا 

اِمب َلاِغتْشِْالا  ِءوُّسلاب و  ِهَراّمَْالا  ِسْفَّنلا  ِهِذه  یلَع  َهَّوُْقلا  ِناْطیَّشلا و  ْنِم  َهَمْصِْعلا  اهیف  َُکلَئْسَاَف  ٌهَدیدَج  ٌهَنَس  ِهِذه  ُمیدَْقلا و  ُهلِْالا  َْتنَا  َّمُهّللَا 
ْنَم َثاَیِغ  ای  َُهل ، َزْرِحال  ْنَم  َزْرِح  ای  َُهل ، َهَریخَذال  ْنَم  َهَریخَذ  ای  َُهل ، َدامِع  ْنَم ال  َدامِع  ای  ِمارْکِْالا ، ِلالَْجلاَذ و  ای  ُمیرَک ، ای  َکـَْیلِإ  یُنبِّرَُقی 

(4) .َُهل َثایِغ  ال 

ّرش زا  ارم  لاس  نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  .تسا  ون  لاس  نیا ، یتسه و  وت  یلزا  دوبعم  ایادخ !

54 ص :

ص 323. یبنلا ، ننس  - 1
ص 322. نامه ، - 2

ص 109. ج 2 ، یلاما ، ینیسحلا ، دمحا  یبا  رهاط  نب  یلع  - 3
ص 339. یبنلا ، ننس  - 4
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يا میرک ، يا  .يزاـس  لوغـشم  دـنک ، یم  کـیدزن  وـت  هب  ارم  هچنآ  هب  ینادرگ و  زوریپ  ما  هراـما  سفن  نـیا  رب  يراد و  هـگن  ناـطیش 
هک یسک  راد  هگن  يا  درادن ، يا  هریخذ  هک  یـسک  دیما  هیام  يا  درادن ، یهاگ  هیکت  هک  یـسک  هاگ  هیکت  يا  مرک ، لالج و  بحاص 

.درادن یسردایرف  هک  نآ  سردایرف  يا  درادن ، يا  هدنراد  هگن 

هب ناشیا  دراد و  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهراک  مامت  رد  ادخ  زا  تناعتـسا  اعد و  هیحور  تسا ، نایامن  هک  روط  نآ 
.دریگ یم  هرهب  يدنوادخ  ياه  تمعن  ساپ  هب  يرازگرکش  شنیرفآ و  أدبم  اب  طابترا  يارب  اعد  حالس  زا  یتحار 

يرازگزامن ( 11)

: دیوگ یم  هفیذح 

(1) .ِهالَّصلا َیِلا  َعَزَف  ٌرمَا  ُهَنَزَح  اَِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َناک 

یم يرای  نآ  زا  درب و  یم  هانپ  زامن  هب  دـمآ ، یم  شیپ  وا  يارب  یلکـشم  نوچ  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هویش 
.تسج

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) .ِهالَّصلا َیِلا  اوُعَزَف  اَِذا  َنوُعَْزفَی  ُءاِیْبنالَا  ِینْعَی  اُوناک 

55 ص :

 . ص 67 ج 1 ، روثنملا ، ردلا  ریسفت  - 1
.نامه - 2
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.دندرب یم  هانپ  زامن  هب  دندش ، یم  ینارگن  راچد  نوچ  هک  دندوب  نانچ  ادخ  ناربمایپ 

: دیوگ یم  زین  ءادردلا  یبا  و 

ِیف ٌثَدَـح  ِءامَّسلاِیف  َثَدَـح  اَِذا  َنُکْـسَی َو  یّتَح  ِدِجْـسَْملا  َیِلا  ُهُعَْزفَم  َناک  ٍحـیِر  ُهَْلَیل  َتناَـک  اَِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوُسَر  َناـک 
(1) .ِهالَّصلا َیِلا  ُهُعَْزفَم  َناَک  ٍرَمَق  ْوَا  ٍسْمَش  ِفوُسُک 

نوچ دریگ و  مارآ  ات  درب  یم  هانپ  دجسم  هب  دمآ ، یم  ینیگمهس  داب  یبش  نوچ  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مسر 
.درب یم  هانپ  زامن  هب  داتفا ، یم  قافتا  یفوسخ  فوسک و  نامسآ ، رد 

: دومرف يا  هبطخ  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دیوگ : یم  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 

(2) .مُِکتائِّیَس مُْکنَع  ْرِّفَُکی  ارِیثَک    َ هّللا اوُرُکْذا  ِهولَّصلِاب َو  َْلیَّللا  اوِدباَک  مُِکنیِد  ُدوُمَع  اهَّنِاَف  ِهولَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  ُساّنلا  اَهُّیَا 

دای دایز  ار  ادخ  دینک و  زاغآ  زامن  اب  ار  بش  .تسا  امـش  نید  نوتـس  هک  دیراد  اپ  هب  ار  ناتزامن  .دینک  تیاعر  ار  ناتزامن  مدرم ! يا 
.تسا ناتناهانگ  هدنناشوپ  نآ  هک  دینک 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

اهُوئَفْطاَف مُکِروُهُظ  یلَع  اهوُُمتدَـقْوَا  ِیتَّلا  مُِکناْرِین  َیِلا  اُومُوق  ُساّنلا  اَهُّیَا  ِساّنلا : يَدَـی  َْنَیب  ٌکَلَم  يدان  ِّالا  اُهتقَو  ُرُـضْحَی  ٍهالَـص  یف  اـم 
(3) .مُِکتالَِصب

! مدرم يا  دـنک : یم  دایرف  مدرم  ربارب  رد  دـیآ و  یم  يا  هتـشرف  هکنآ  رگم  دـسر ، ارف  نآ  ندروآ  اج  هب  تقو  هک  تسین  يزامن  چـیه 
هب ار  اه  شتآ  نآ  هلعـش  سپ  .دـیرگنب  دـیا ، هتخورفا  دوخ  ياه  تشپ  رب  ناهانگ ) باکترا  ببـس  هب   ) هک ییاه  شتآ  هب  دـیزیخرب و 

.دیزاس وحم  زامن  هلیسو  هب  ار  دوخ  تائیس  هکنیا  زا  تسا  هیانک  نخس  نیا  .دیاشن  ورف  ناتیاهزامن  يرای 

: دیامرف یم  رگید  یمالک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یم یگدولآ  زا  يزیچ  امش  ندب  رد  ایآ  دیهد ، وش  تسش و  ار  دوخ  تبون  جنپ  زور  ره  نآ  رد  دشاب و  امش  هناخ  رانک  رد  يرهن  رگا 
نیب زا  دیوش و  یم  ار  ناهانگ  دوش ، یم  اپرب  هاگره  هک  تسا  یناور  يراج و  رهن  زین  زامن  زگره ! دنام ؟

56 ص :

.نامه - 1
ص 189. یلاما ، دیفم ، خیش  - 2

ص 133. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
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(1) .درب یم 

: تسا هدومرف  ناشیا  نینچمه 

(2) .ُْهنِم ْتَِلُبق  ُْهتَعَنَم  ام  ِرْدَِقبَف  ِرَْکنُْملا  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  ُهتولَص  ْتَعَنَم  ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْلَبُْقت  َْمل  ْمَا  ُُهتولَص  ْتَِلْبُقا  َمَْلعَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم 

هک دنادب  سپ  تشادزاب ، اه  یتشز  زا  ار  وا  زامن ، رگا  درگنب  دیاب  ریخ ، ای  تسا  هدش  هتفریذپ  شزامن  هک  دنادب  دـهاوخ  یم  سکره 
.تسا هدش  هتفریذپ  شزامن  یگدنرادزاب ، نازیم  هب 

: دیوگ یم  هشیاع 

هب هجوت  رطاخ  هب  دیـسر ، یم  زامن  ماگنه  نوچ  .میتفگ  یم  نخـس  شترـضح  اب  اـم  اـم و  اـب  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـمآ  یم  شیپ  یتاـقوا 
زامن يارب  ار  دوخ  دش و  یم  دنلب  ام  عمج  زا  میـسانش و  یمن  ار  وا  ام  تخانـش و  یمن  ار  ام  ییوگ  هک  دوب  نانچ  یلاعت ، قح  تمظع 

(3) .درک یم  هدامآ  تقو  لوا 

هب هنشت  ناسنا  اذغ و  هب  هنسرگ  ناسنا  یگتفیش  هب  ار  زامن  هب  شا  یگتفیش  رذابا ، هب  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
: دومرف درک و  دننامه  بآ 

(4) .موش یمن  ریس  زامن  زا  نم  یلو  دوش ، یم  باریس  دشونب ، رگا  هنشت  دوش و  یم  ریس  دروخب ، هاگره  هنسرگ 

نییعت یطرـش  نینچ  مالـسا  شریذپ  يارب  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  فئاط  ناگدنیامن  هک  تسا  هدـمآ 
: دومرف ربمایپ  .میناد  یم  بیع  ار  عوکر  ام  اریز  رادب ؛ فاعم  زامن  ندناوخ  زا  ار  ام  دندرک :

57 ص :

ص 7. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 285. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  - 2

ص 350. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3
ص 363. ج 2 ، عیارشلا ، للع  - 4
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.ٌدوُجُس ٌعوکُر و ال  هیف  َْسَیل  ٍنید  یف  َْریَخَال 

.تسین نآ  رد  يریخ  دشابن ، هدجس  عوکر و  نآ  رد  هک  ینید 

: تسا هدش  لزان  اهنآ  داهنشیپ  در  رد  تالسرم  هروس  هیآ 48  دنیوگ  یم  نارسفم  زا  یضعب 

(1) .َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا ال  ُمَُهل  َلِیق  اَِذا  َو 

.دننکن عوکر  دینک ، عوکر  دنیوگ  نانآ  هب  نوچ  و 

هزور ( 12)

یم هزور  ار  نابعـش  هام  یمامت   (2) .هام ره  همین  هبنـشراهچ  هاـم و  ره  هبنـش  جـنپ  نیرخآ  نیلوا و  .تفرگ  یم  هزور  هاـم  رد  زور  هس 
: دومرف یم  دوشگ و  یم  مرلو  بآ  اب  ار  شا  هزور  دوبن ، اولح  رگا  درک و  یم  راطفا  اولح  اب  .تفرگ 

راد هزور  ياعد  ...دوش  فرطرب  درد  رس  دنوش و  مکحم  اه  هثل  وب و  شوخ  ناهد  هزیکاپ ، هدعم ، دبک و  هک  دوش  یم  ببـس  راک  نیا 
(3) .تسا هدش  هتفریذپ  راطفا  ماگنه  هب 

دیاب زین  راد  هزور  ناـبز  شوگ و  مشچ ، اـپ ، تسد ، هکلب  تسین ، ندـیماشآ  ندروخ و  زا  نتـسب  بل  اـهنت  هزور ، هک  دوب  رواـب  نیا  رب 
(4) «. دنرب یمن  يدوس  یگنشت  یگنسرگ و  زج  شیوخ  هزور  زا  هک  ناسک  رایسب  هچ  : » دومرف هک  نانچ  درادب ؛ هزور 

نابعش و هام  تفر ، ایند  زا  هک  ینامز  ات  ربمایپ  : » دنک یم  لقن  دباعلا  هسبغ  زا  ینیلک  خیش 

58 ص :

ص 419. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 69. ج 1 ، لامعالا ، لابقا  - 2

ص 69. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3
ص 309. ج 2 ، باهشلا ، دنسم  - 4
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(1) «. تفرگ یم  هزور  ار  هام  ره  زور  هس  ناضمر و  كرابم  هام 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  قودص  خیش 

نیب زا  ار  لد  مغ  هسوسو و  نابعش  هام  هزور  هام و  رخآ  هبنش  جنپ  طسو و  هبنشراهچ  لوا و  هبنش  جنپ  ینعی  هام ؛ ره  رد  زور  هس  هزور 
(2) .میریگ یم  هزور  ار  زور  هس  نیا  هام ، ره  رد  ربمایپ  نادناخ  ام  درب و  یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب یـصخش  .ربمایپ  يا  نم ، تفگ : ناملـس  دریگ ؟ یم  هزور  راـگزور  هشیمه  یـسک  هچ  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  زور  کـی  ربماـیپ 
هس نم  .تسین  ینک ، یم  نامگ  وت  هک  هنوگ  نآ  تفگ : ناملس  .يروخ  یم  اذغ  وت  هک  مدید  یم  اهزور  رتشیب  رد  نم  تفگ : ناملس 
هد دهد ، یم  ماجنا  هنـسح  کی  هک  یـسک  اِهلاْثمَا ؛ ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » دیامرف یم  دنوادخ  .مریگ  یم  هزور  هام  ره  رد  زور 

هزور باوث  دنک ، نینچ  هک  سکره  منک و  یم  لصو  ناضمر  كرابم  هام  هب  مه  ار  نابعش  هزور  یفرط  زا  و  .دریگ » یم  شاداپ  ربارب 
ضارتعا تسا ؛ میکح  نامقل  دـننام  هک  ناملـس  هب  هک  اجک  میکح  نامقل  اجک و  وت  دومرف : درم  نآ  هب  ربمایپ  .دراد  ار  راگزور  ماـمت 

(3) .دهد خساپ  وت  هب  ات  سرپب  وا  زا  ینک ؟ یم 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  خیش 

(4) .درک یم  راطفا  امرخ  اب  دوب ، امرخ  هک  ینامز  رد  دوب و  بطر  درک ، یم  راطفا  نآ  اب  هک  يزیچ  نیلوا  بطر ، لصف  رد  ربمایپ 

59 ص :

ص 91. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 71. یبنلا ، ننس  - 2

ص 69. رابخالا ، یناعم  - 3
ص 153. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 4
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: دیامرف یم  دیفم  خیش   (1)« .درک یم  راطفا  شمشک  اب  یهاگ  ربمایپ  : » تسا هدمآ  اه  تیاور  یخرب  رد 

يرحـس توواق  امرخ و  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  دـشاب و  بآ  ناویل  کی  اـب  دـنچره  تسا ، بحتـسم  ندروخ  يرحـس  هک  تسا  تیاور 
(2) .دروخ یم  اهنیا  زا  يرحس  ناونع  هب  ربمایپ  نوچ  دنروخب ،

: تفگ یم  راطفا  تقو  ربمایپ 

.اّنِم ُْهلَّبَقَتَف  انْرَْطفَا ، َِکقْزِر  یَلَع  انْمُص َو  ََکل  َّمُهّللَا 

.ریذپب ام  زا  ار  نآ  سپ  .میدرک  راطفا  وت  يزور  زا  میتشاد و  هزور  وت  يارب  ایادخ ! راب 

(3) «. تسا یقاب  نآ  شاداپ  تفرگ و  بآ  یپ  گر و  دمآ و  رس  هب  یگنشت  : » دومرف یم  نآ  یپ  رد  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

دندرک و راطفا  امش  دزن  ناراد  هزور  دومرف : یم  دروخ ، یم  اذغ  درک و  یم  راطفا  نارگید  دزن  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(4) .دنداتسرف دورد  امش  رب  راکوکین  ناگتشرف  دندروخ و  امش  ماعط  زا  ناکین 

: دومرف يراصنا  هّللادبع  نبرباج  هب  ادخ  ربمایپ 

ار دوخ  جرف  مکش و  دتـسیاب و  تدابع  هب  ار  نآ  بش  زا  یتمـسق  درادب و  هزور  ار  نآ  زور  سکره  تسا ، ناضمر  هام  نیا  رباج ! يا 
دوخ نابز  دراد و  زاب  مارح  زا 

60 ص :

ص 198. ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
ص 50. هعنقم ، - 2

ص 242. ج 16 ، راونالاراحب ، - 3
ص 293. نامه ، - 4

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
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.دور یم  نوریب  هام  نیا  زا  نتفر  نوریب  لثم  دوخ  ناهانگ  زا  دراد ، هگن  ار 

(1) «. مدرک هک  ییاه  طرش  تسا  تخس  هچ  و  : » دومرف یتفگ ! هک  نخس  نیا  تسوکین  هچ  ادخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  رباج 

: تفگ نز  نآ  هب  دـیبلط و  ییاذـغ  ربمایپ  .داد  یم  مانـشد  دوخ  زینک  هب  هزور  ناـبز  اـب  هک  دـید  ار  ینز  ربماـیپ  : » دـنا هدروآ  نینچمه 
ندروخ زا  يراددوخ  طقف  هزور  يداد ؟ مانشد  دوخ  زینک  هب  هک  یلاح  رد  يا  هزور  هنوگچ  دومرف : متسه ! هزور  درک : ضرع  .روخب 
دنرایسب هچ  ناراد و  هزور  دنتـسه  مک  هچ  .تسا  هتخاس  اوران  تشز و  روما  همه  باجح  ار  هزور  دنوادخ ، هکلب  تسین ، ندیـشون  و 

(2) «. ناگدنشک یگنسرگ 

فّلکت زا  يرود  یگنر و  مه  ( 13)

یب .تسا  دوهـشم  ترـضح  نآ  یعامتجا  یـصخش و  یگدـنز  روما  همه  رد  تقیقح  نیا  دوب و  رود  فلکت  زا  اـنعم  ماـمت  هب  ربماـیپ 
دیشوپ یمن  سابل  فارشا  ناهاشداپ و  دننام  .تشاد  دوجو  انعم  مامت  هب  شتساخرب ، تسشن و  یگتسارآ و  سابل و  رد  ربمایپ  یفلکت 

مـشچ .دننک  شا  یهارمه  باکر  نامزتلم  نادـیرم و  لیخ  دـمآ ، تفر و  رد  هک  دوبن  نانچ  .دوب  رازیب  قارطمط  رپ  ياه  تکرح  زا  و 
یم دوخ  بوذـجم  ار  همه  وا ، یـشیالآ  یب  یتحار و  یگداس ، .تسا  ءَالَم »  » هریـس نیا  هک  تخاس  یمن  رپ  هبدـبد  هبکبک و  اب  ار  اـه 

(3) .تفر یم  دنت  تشاد و  یمرب  کبس  ار  شیاه  مدق  تفر ، یم  هار  نوچ  .درک 

: دنتسه نتورف  هیاریپ و  یب  راب و  کبس  هک  تسادخ  یقیقح  ناگدنب  یگژیو  نیا 

(63 ناقرف :  ) .اًنْوَه ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو 

.دنور هنانتورف  لاب و  کبس  نیمز  يور  رب  هک  دنتسه  نانآ  نامحر ، يادخ  ناگدنب  و 

: دیوگ یم  سابع  نبا 

61 ص :

ص 260. ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1
ص 258. نامه ، - 2

ص 95. ج 1 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 3

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 
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(1) .ِنالْسَِکب ٍزِجاع َو ال  ِیْشَِمب  َْسَیل  ُهَّنَا  ُفَْرُعی  ایْشَم  َیِشَم  اَِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َناک 

.دیسر یمن  لسک  ناوتان و  رظن  هب  هک  تفر  یم  هار  طاشن  اب  نانچ 

هّللا ُلوُسَر  َناک  : » تسـشن یم  دوخ  دورو  لحم  هب  اج  نیرت  کـیدزن  رد  دـش ، یم  یـسلجم  دراو  یتقو  هک  دوب  فلکت  یب  ناـنچ  نآ 
دزیخ و اپ  هب  يو  يارب  یسک  تشاد  تهارک  نینچمه   (2)« .ُلُخْدَی َنیِح  ِسِلْجَْملا  یَنْدَا  ِیف  َدَـعَق  ًالِْزنَم  َلَخَد  اَِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3) .دندش یمن  دنلب  ترضح  نآ  ياپ  شیپ  تهج  نیا  زا  زین  مدرم 

ام هب  میتساخرب ، اج  زا  وا  مارتحا  هب  ام  تشذـگ و  ام  رب  دوب ، هداد  هیکت  اصع  هب  هک  یلاح  رد  ربمایپ  يزور  : » دـنک یم  لـقن  هماـما  وبا 
ببس وا  یگیاریپ  یب  نیمه   (4)« .دیزیخنرب دنزیخ ، یمرب  مه  ياپ  شیپ  رد  رگیدکی  نتشاد  گرزب  يارب  نایناریا  هک  ناس  نآ  تفگ :

: دومرف یم  ناشیا   (5) .دندیزرو یم  قشع  وا  هب  دنتشاد و  یم  تسود  تخس  ار  وا  شمدرم ، .دنوش  وا  هتفیش  همه  دوب  هدش 

دنوادخ انامه  .دییوگم  نخـس  نم  هرابرد  دنتفگ ، نخـس  حیـسم  هرابرد  اراصن  هک  ناس  نآ  دیهدم و  رارق  متـسه ، هچنآ  زا  رتالاب  ارم 
(6) .تسا هتفرگ  هدنب  دریگ ، لوسر  ارم  هکنآ  زا  شیپ 

62 ص :

ص 22. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 662. ج 2 ، یفاک ، - 2

ص 16. قالخالا ، مراکم  - 3
ص 168. ج 1 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 4

ص 16. قالخالا ، مراکم  - 5
ص 203. ج 1 ، بدالا ، هغللا و  یف  لماکلا  - 6

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
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: دیدنسپ یمن  دوخ  يارب  ار  نارگید  مارتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدمآ  ترضح  هریس  رد 

(1) .َُهلِْزنَم َلُخْدَی  یّتَح  ُهَعَم  اُوماق  َماق  اِذاَف  َِکلَذ  َهَهارِک  ْمِهِْملِِعل  َنُوموُقَیال  َمَدَق  اَِذا  اُوناَکَف  َُهل  َماُقی  ْنأ  ُهَرْکَی  َناک  ُهَّنَا 

دنلب ترـضح  نآ  ياپ  شیپ  تهج  نیا  زا  زین  مدرم  دزیخ و  اـپ  هب  يو  يارب  یـسک  تشاد  تهارک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دندمآ یم  هناخ  رد  ات  شهارمه  دنتساخ و  یمرب  ترضح  اب  نانآ  نتفر ، ماگنه  یلو  دندش ، یمن 

: دیوگ یم  يرافغ  رذوبا 

یم هکنآ  ات  تسا  مادک  ربمایپ  تسناد  یمن  دمآ ، یم  یسانشان  رگا  .تسشن  یم  شباحصا  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ییوکس هاگ  نآ  .دسانشب  ار  ترضح  دش ، دراو  یسانشان  رگا  هک  دنک  رایتخا  یهاگیاج  ات  میدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  سپ  .دیسرپ 

.میتسشن یم  وا  درگ  زین  ام  تسشن و  یم  نآ  رب  ترضح  میدرک ، انب  لِگ  زا 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد 

(2) .ِمالَّسلاب ُهَیَِقل  ْنَم  َأَْدبَی  ْنَا  ِهِْقلُخ  نم  َناک 

.درک یم  مالس  وا  زا  شیپ  درک ، یم  دروخرب  سکره  اب  هک  دوب  نآ  ترضح  يوخ  قلخ و  زا 

: درک یم  هحفاصم  داد و  یم  تسد  همه  زا  لوا  نینچمه 

(3) .هَحَفاصُملاب َأََدب  اِملْسُم  َیَِقل  اَِذا 

63 ص :

ص 113. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 134. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 2

ص 62. یبنلا ، ننس  - 3
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.داد یم  تسد  وا  اب  ادتبا  درک ، یم  رادید  یناملسم  اب  هاگره 

بآ ياه  فرظ  حبص ، زامن  زا  سپ  دندروآ ، یم  دوخ  نابابرا  يارب  ار  بآ  صوصخم ، ياه  فرظ  اب  هک  هنیدم  رهش  ناراک  تمدخ 
درس ياهزور  اسب  هچ  .دنوش  كربتم  تروص  نیا  هب  دهد و  رارق  اهنآ  رد  ار  دوخ  تسد  ترضح ، نآ  ات  دندرب  یم  ربمایپ  تمدخ  ار 

(1) .تشاذگ یم  درس  ياه  بآ  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  دنک ، یتحاران  راهظا  هکنیا  نودب  ربمایپ  دش و  یم  ماجنا  راک  نیا  هک 

یصخش ياهراک  ماجنا  ( 14)

اب لـصا  نیا  هجوتم  ار  ناناملـسم  راـتفر ، اـهدروخرب و  رد  ترـضح  نآ  .تخومآ  یم  ار  لالقتـسا  شیوـخ  شنم  شور و  رد  ربماـیپ 
زار شدنزرف ، هب  دوخ  يایاصو  رد  میکح  نامقل  .دومرف  یم  ایحا  اهنآ  رد  ار  لقتسم  تیصخش  درک و  یم  اه  ناسنا  تایح  رد  شزرا 

: تسناد یم  ادخ  ریغ  زا  یشوپ  مشچ  ار  نارادرک  تسار  ناربمایپ و  یلاعت  دشر و 

(2) .ْمِهِعَمَط ِعْطَِقب  اوغََلب  ام  َنوقیّدِّصلا  ُءایبنَْألا َو  َغََلب  امَّنِاَف 

.دوبن ناشعمط  عطق  هب  زج  دنتفای ، تسد  هچنآ  هب  نارادرک  تسار  ناربمایپ و  انامه 

یمن راذـگاو  نارگید  هب  دـهد ، ماـجنا  تسناوت  یم  دوخ  ار  هچنآ  درپـس و  یمن  نارگید  هب  ار  دوخ  یـصخش  ياـهراک  ترـضح  نآ 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فصو  رد  .درک 

(3) .َهَطایِْخلا ِِهْتَیب  یف  ِِهلَمَع  ُرَثْکَا  َناک  ُهَْلعَن َو  ُفِصْخَی  َُهبَْوث َو  ُِطیخَی  َناک 

، داد یم  ماجنا  هناخ  رد  هک  يراک  نیرتشیب  درک و  یم  هنیپ  ار  ششفک  تخود و  یم  ار  دوخ  سابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دوب یگدنزود 

دوخ ار  هناخ  رد  تخود و  یم  ار  دوخ  سابل  دز و  یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  ادخ  ربمایپ 

64 ص :

ص 416. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1

ص 420. ج 13 ، راونالاراحب ، - 2
ص 116. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 3
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هتسخ ندرک  ساتسد  رد  شمداخ  نوچ  .دیشود  یم  ار  نآ  سپس  تسب و  یم  ار  رتش  دیشود و  یم  ار  نادنفسوگ  ریـش  .درک  یم  زاب 
(1) .درک یم  کمک  وا  هب  دش ، یم 

هب هک  ربمایپ  .دنوش  زامن  هدامآ  ات  دندرک  فقوت  دوب ، بآ  هک  ییاج  رد  دوخ  نارای  باحصا و  اب  يرفس  رد  ترـضح  نآ  دنا  هتـشون 
دـندش و يو  تشگرب  هجوتم  باحـصا  .تشگرب  شیوخ  رتش  يوس  هب  دـیوگب ، يزیچ  یـسک  اـب  هکنآ  نودـب  تفر ، یم  بآ  يوس 

.میهد ماجنا  ناتیارب  ار  راک  نیا  ام  دیهد  هزاجا  دنتفگ : .مدنبب  ار  شیوخ  رتش  يوناز  مهاوخ  یم  دومرف : دیهاوخ ؟ یم  هچ  دندیـسرپ :
ناتدوخ ار  دوخ  ياهراک  دـیهاوخن و  کـمک  كاوسم  بوچ  هعطق  کـی  هزادـنا  هب  ولو  نارگید  زا  دوخ  ياـهراک  رد  زگره  دومرف :

(3) «. دیروخب دوخ  جنرتسد  زا  ْمُکیِْدیَا ؛ ِّدَک  ْنِم  اُولُک  : » دومرف یم  ترضح  نآ   (2) .دیهد ماجنا 

: تسا هداد  هدژم  رگید  یتیاور  رد  مالسا  دنمتزع  لوسر 

(4) .ِفِطاْخلا ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یَلَع  َّرَم  ِهِدَی  ِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

.درذگب ناشخرد  قرب  نوچ  طارص  زا  دروخب ، شیوخ  جنرتسد  زا  هک  یسک 

: دومرف نینچمه 

(5) .َءاش اهِّیَأ  ْنِم  ُلُخدَی  ِهَّنَْجلا  ُباْوبَْألا  َُهل  َِحُتف  ًالالَح  ِهِدَی  ِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

لخاد تساوخ ، هک  کی  ره  زا  ات  دوش  هدوشگ  وا  رب  تشهب  ياهرد  دـنک ، نیمأت  شیوخ  لالح  جـنرتسد  زا  ار  دوخ  شاـعم  سکره 
.دوش

65 ص :

ص 29. ج 1 ، هباغلا ، دسا  - 1
.69 صص 68 _  رصبلا ، لحک  - 2
ص 314. ج 66 ، راونالاراحب ، - 3

ص 417. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
.نامه - 5
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نابز ظفح  ( 15)

یم يروآدای  ار  نابز  مهم  رایـسب  شقن  زین  شنانخـس  رد  دوب و  شیوخ  ناـبز  بقارم  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
: دومرف

هجنکـش نانچ  ارم  اراگدنوادخ ! دیوگ : یم  نابز  .دننیب  یمن  یجنر  نانچ  ندب  ياضعا  زا  کی  چیه  هک  دنیب  یم  یباذـع  نانچ  نابز 
رد دیـسر و  رتخاب  رواخ و  هب  هک  دمآرب  ینخـس  وت  زا  دهد : یم  خساپ  راگدیرفآ  يدادن ؟ یجنر  نانچ  ار  يوضع  چیه  هک  يداد  يا 

ار وت  مدوخ  يدنمجرا  هب  دنگوس  سپ  .دش  کته  ییاه  تمرح  دش و  هتفرگ  قحان  هب  ییاه  لاف  تخیر ؛ ناهانگ  یب  نوخ  نآ  هجیتن 
(1) .مشاب هدرکن  یباذع  نینچ  ار  اضعا  زا  يوضع  چیه  هک  درک  مهاوخ  باذع  نانچ 

: دومرف نینچمه 

رد ییوج  هزیتس  هک  متسه  یسک  يارب  تشهب  يدورو  رد  يا  هناخ  تشهب و  هنایم  رد  يا  هناخ  تشهب ، يالاب  رد  يا  هناخ  نماض  نم 
(2) .دراد هگن  ار  شیوخ  نابز  هکنآ  زج  دسر ، یمن  نامیا  جوا  هب  هدنب  .دشاب  قح  رب  هچرگ  دنک ؛ اهر  ار  راتفگ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ایب هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  یم  زاب  تشهب  رد  کـی  اـهنآ ، زا  یکی  يارب  دـنروآ و  یم  ار  ازهتـسا  هیرخـس و  لـها  تماـیق ، رد 
ِرد دعب  .دوش  یم  هتـسب  شیور  هب  رد  دوش ، تشهب  لخاد  دـهاوخ  یم  هک  نیمه  یلو  دـیآ ، یم  هودـنا  مغ و  اب  وا  .وش  تشهب  لخاد 

نیمه هب  دوش و  یم  هتـسب  شیور  هب  رد  دـسر ، یم  تشهب  رد  کیدزن  ات  .وش  لخاد  رد  نیا  زا  ایب  دـیوگ  یم  دوش و  یم  زاب  يرگید 
.وش لخاد  رد  نیا  زا  ایب  ایب  دـنیوگ  یم  وا  هب  دوش ، یم  هدوشگ  شیور  هب  تشهب  رد  هرخالاب  هکنیا  ات  ...و  مراـهچ  موس و  رد  بیترت 

(3) .دور یمن  تشهب  رد  فرط  هب  دنک و  یمن  رواب  رگید  تسا ، هدش  هرخسم  هعفد  نیدنچ  هک  وا 

رتشیب نم  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  یصخش  : » تسا لقن 

66 ص :

ص 577. ج 3 ، لامعلا ، زنک  - 1

ص 128. ج 2 ، راونالاراحب ، - 2
ص 236. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3
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وگب تسار  دومرف : ترضح  هنوگچ ؟ مناد  یمن  یلو  منک ، حالـصا  ار  دوخ  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  یلو  موش ، یم  بکترم  ار  ناهانگ 
تدـم زا  سپ  .دـیوگن  غورد  زگره  هک  درک  دـهعت  ربمایپ  رـضحم  رد  وا  .هدـب  ماـجنا  یهاوخ ، یم  هک  ار  یهاـنگ  ره  وگن و  غورد  و 

موش یلمع  نینچ  بکترم  نم  رگا  هک  تفر  ورف  رکف  هب  گنرد  یب  .دـهد  ماجنا  یفالخ  راک  ات  درک  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  یهاتوک ،
رگا دنک و  یم  يراج  نم  رب  دح  میوگب ، تسار  رگا  .میوگب  هچ  دسرپب ، هراب  نیا  رد  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادرف  و 
نیا هب  درک و  یم  هشیدنا  يردق  دوش ، یهانگ  بکترم  تساوخ  یم  هاگره  بیترت ، نیمه  هب  .تسا  دـهعت  فالخ  هک  میوگب ، غورد 

(1) «. دنک كرت  زین  ار  ناهانگ  رگید  دش  ببس  غورد  كرت  بیترت ،

یعبط خوش  ( 16)

.دشابن هارمه  نآ  دـننام  تبیغ و  ارتفا و  رخـسمت و  ریقحت و  دـننام  يرگید  هانگ  اب  هک  تسا  هدرک  دـییأت  ینامز  ات  ار  یخوش  مالـسا ،
یلع ترـضح  .درک  یم  یخوش  نانآ  اب  زین  دوخ  ترورـض ، رادـقم  هب  یعبط ، خوش  هب  دوخ  نارای  شرافـس  اب  مالـسا  یمارگ  لوسر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

یف َسَّبَعُْملا  ُضِْغُبی    َ هّللا َّنِا  ُلوُقَی  َناک  ِهَبَعادُْـملِاب َو  اموُمْغَم  ُهأر  اِذا  ِِهباحْـصَا  ْنِم  َلُـجَّرلا  ُّرُـسََیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوُسَر  َناـک 
(2) .ِهیخَا ِهْجَو 

: دومرف یم  تخاس و  یم  دنـسرخ  یخوش ، اب  ار  وا  تفای ، یم  نیگمغ  ار  شباحـصا  زا  يدرم  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.دشک مه  رد  هرهچ  شردارب  يور  هب  هک  ار  یسک  دراد  نمشد  دنوادخ 

: هلمج نآ  زا  .تسا  هدش  رکذ  هریس  ثیداحا و  ياه  باتک  رد  ربمایپ  ياه  حازم  زا  يرگید  ياه  هنومن 

67 ص :

ص 419. یلاما ، - 1
ص 60. یبنلا ، ننس  - 2
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اب هشجنا ! يا  : » دومرف ربمایپ  .دناوخ  یم   (1)« يدُح  » ترضح نآ  رسمه  رتش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مداخ  هشجنا ، . 1
(. دنتفیب دنسرتب و  رتش  نتفر  ناباتش  اب  تسا  نکمم  دنفیعض  فیطل و  نانز ، هکنیا  زا  هیانک   ) (2) «. نک ارادم  اه  هشیش 

رد هک  تـسا  ناـمه  ترهوـش  دوـمرف : ترـضح  .درب  ار  شرهوـش  ماـن  دـمآ و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تمدـخ  ینز  . 2
.درک فیرعت  شرهوش  يارب  ار  نایرج  دمآ و  هناخ  هب  نز  نآ  .تسین  يدیفـس  شنامـشچ  رد  هن  تفگ : تسه ؟ يدیفـس  شنامـشچ 

(3) .تسا رتشیب  نآ  یهایس  زا  نم  مشچ  يدیفس  هک  ینیب  یمن  ایآ  تفگ : درم 

دید و تحاران  ار  نزریپ  نآ  دوب ، هرهچ  هایس  هک  یشبح  لالب  .دنوشن  تشهب  دراو  نانزریپ  دومرف : عَجشَا  هلیبق  زا  ینزریپ  هب  ربمایپ  . 3
تحاران ود  ره  نزریپ  لـالب و  .دور  یمن  تشهب  هب  مه  هایـس  دومرف : ربماـیپ  .تفگ  زاـبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  ار  ناـیرج 

هللا یلص  ادخ  لوسر  .درک  وگزاب  ربمایپ  يارب  ار  نانآ  لاح  دید و  ار  ود  نآ  دوب ، درمریپ  هک  ربمایپ  يومع  سابع ، ناهگان  هک  دندوب 
ار ناشلد  دناوخارف ، ار  اهنآ  همه  دید ، نینچ  هک  ربمایپ  .دندوب  هدـش  نیگمغ  همه  .دور  یمن  تشهب  هب  مه  درمریپ  دومرف : هلآ  هیلع و 
هب هدـش  ینارون  ناوج و  ناـنآ  دـنازیگنا و  یمرب  لکـش  نیرتوکین  هب  ار  ناهایـس  نادرمریپ و  ناـنزریپ ، دـنوادخ ، : » دومرف درک و  مرن 

(4) «. دنور یم  تشهب 

زیمآزنط ياه  هتفگ  شکرابم ، روضح  رد  ات  داد  یم  هزاجا  شناراـی  هب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هریـس  . 4
هدیدنسپ ياه  یخوش  زا  یلو  دنتشاد ، زیهرپ  دنسپان  ياه  یخوش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  زین  نانآ  .دننک  ادا 

زا .دندرک  یمن  غیرد 

68 ص :

.دوش یم  رتش  رتشیب  تکرح  ثعاب  هک  ندناوخ  زا  یعون  - 1
ص 294. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

.نامه - 3
ص 295. نامه ، - 4
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یلص ادخ  لوسر  .درب  هشیاع  هناخ  هب  دیرخ و  ار  نآ  .دید  لسع  کیخ  کی  اب  ار  یبرع  يزور  .دوب  یعبط  خوش  درم  نامیُعن ، هلمج ،
شراـظتنا نوچ  .دوـب  هداتـسیا  ربماـیپ  هناـخ  رد  رب  یبارعا  تفر و  ناـمیعن  .تسا  هدروآ  هیدـه  ناوـنع  هب  هک  تشادـنپ  هلآ  هیلع و  هللا 

تفایرد ار  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دینادرگرب  ار  لسع  دیرادن ، لوپ  رگا  هناخ ! بحاص  يا  دز : ادص  دـش ، ینالوط 
لوسر مدید  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  دومرف : دید ، ار  نامیعن  رگید ، ینامز  نوچ  ربمایپ  .تخادرپ  صخـش  نآ  هب  ار  لسع  تمیق  و 

وا هب  دیدنخ و  نامیعن  راک  زا  ادخ  ربمایپ  .تشاد  لسع  کیخ  کی  مه  یبارعا  دراد و  یم  تسود  ار  لسع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
(1) .درکن یتشرد  هنوگ  چیه 

نارگید هرهچ  هب  مه  تشاد و  نادـنخ  يا  هرهچ  مه  تخیمآ و  یم  مسبت  اـب  ار  شیوخ  مـالک  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: تسا ثیدح  رد  .دز  یم  دنخبل 

(2) .ِِهباحْصَا ِهوُجُو  یف  اکْحِض  امُّسَبَت و  ِساّنلا  ُرَثْکَا  َناَک 

.دز یم  دنخبل  شنارای  يور  رب  تشاد و  دنخبل  همه ، زا  شیب 

دعب .درک  یم  ادها  ربمایپ  هب  یتاغوس  هیده و  دمآ و  یم  ربمایپ  دزن  يودب  یبرع  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  . 5
ره نایرج  نآ  زا  سپ  .دیدنخ  یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دیهدب  ار  ام  هیدـه  تاغوس و  لوپ  تفگ : یم  تعاس  نامه 

(3) «. دمآ یم  ام  شیپ  شاک  .تساجک  یبارعا  نآ  دومرف : یم  دش ، یم  نیگمغ  تقو 

ادخ هدنب  ترضح ، روظنم  و  ( »؟ درخ یم  ار  هدنب »  » نیا یسک  هچ  : » دومرف تفرگ و  ار  وا  يوزاب  دمآ و  یسک  رـس  تشپ  زا  ربمایپ  . 6
(. دوب

زین اـمرخ  ندروـخ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ياـبیز  فـیرظ و  حازم  یخوـش و  . 7
امرخ مه  اب  یمارگ  ود  نآ  يزور  دنا  هتفگ  .تسا  فورعم 

69 ص :

ص 296. نامه ، - 1
ص 134. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 2

 . ص 663 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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روخرپ دشاب ، رتشیب  شا  هتـسه  هکره  دومرف : نایاپ  رد  تشاذگ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  يولج  ار  اه  هتـسه  ربمایپ ، هک  دـندروخ  یم 
(1) .تسا هدوب  رتروخرپ  دشاب ، هدروخ  هتسه  اب  هک  ره  تفگ : خساپ  رد  نانمؤمریما  تسا ! هدوب 

یم لغب  رس  تشپ  زا  ار  نارای  یخرب  ترـضح  هک  دننک  یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یعبط  خوش  زا  نینچمه   . 8
صیخشت ار  لباقم  فرط  هتـسب ، مشچ  اب  دنناوت  یم  ایآ  هک  دیامزایب  ار  نانآ  ات  دراذگ  یم  نانآ  نامـشچ  رب  ار  شتـسد  ود  تفرگ و 

(2) .هن ای  دنهد 

.دروآ یم  مهارف  دوخ  نارای  يارب  ار  حرف  هنیمز  هکلب  درک ، یم  زاغآ  ار  یخوش  دوخ ، اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 9

: دنتفگ باحـصا  .دسرپب  يزیچ  تساوخ  یم  يو  .دش  دراو  دومن _  یم  نیگهودـنا  رایـسب  هک  ترـضح _  نآ  رب  یبرع  درم  يزور 
هظعوم تایآ  لوزن  ماگنه  رگم  دوبن ، هتفرگ  زگره  ربمایپ  هرهچ  .میرادـن  ندیـسرپ  تئرج  هک  تسا  هتفرگ  نانچ  ربمایپ  هرهچ  سرپن !

منک یمن  شیاهر  زگره  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ار  وا  هک  ییادخ  هب  دنگوس  .دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ارم  تفگ : وا  .تمایق  تایآ  ای 
ردپ .دیآ  یم  هنسرگ  مدرم  دزن  اذغ  نان و  اب  لاّجد  ما  هدینـش  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : ربمایپ  هب  هاگ  نآ  .دوش  رهاظ  شنابل  رب  هدنخ  ات 

ادخ هب  مدش ، ریـس  نوچ  مروخب و  یفاک  ياذغ  لاّجد  دزن  تسا  رتهب  ای  مریمب  يرغال  زا  ات  مروخن  اذغ  دـیاب  ایآ  .تیادـف  هب  مردام  و 
وت دنوادخ  ریخ ! دومرف : سپس  .دش  نایامن  شکرابم  ياه  نادند  هک  دیدنخ  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مروآ ؟ نامیا 

(3) .دزاس یم  زاین  یب  دنک ، یم  زاین  یب  ار  نانمؤم  رگید  هچنآ  هلیسو  هب  ار 

امرخ يرب ، یم  جنر  درد  مشچ  زا  هک  یلاح  رد  دومرف : نانس  نب  بیهص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يزور  تسا  لقن  . 9
دنک و یم  درد  نم  مشچ  نیا  تفگ : بیهص  يروخ ؟ یم 

70 ص :

ص 323. هیّنسلا ، ُهَفحتلا  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 1
ص 7. عیبرلا ، رهُز  يریازج ، هللا  تمعن  دیس  - 2

ص 134. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3
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(1) .مروخ یم  رگید  فرط  اب  ار  امرخ  نم 

هک دوب  ندروـخ  لوغـشم  .تفرگ  اـمرخ  تشاذـگ و  ورگ  یـشورفامرخ  دزن  ار  نآ  دوـبر و  ار  ترـضح  شفک  هریرهوـبا  يزور  . 10
(2) .ار ربمایپ  شفک  داد : خساپ  يروخ ؟ یم  هچ  هریره ! ابا  يا  دیسرپ : وا  زا  دیسر و  رس  ربمایپ 

نب سیق  .دوشن  نآ  هدنیوگ  تیـصخش  بیرخت  هیام  هک  دشاب  يا  هزادـنا  هب  دـیاب  یخوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  بتکم  رد 
، هدنخ یتفگـش و  نآ  اب  ترـضح  نآ  دنگوس ! ادـخ  هب  : » دـیوگ یم  ترـضح  یعبط  خوش  فیـصوت  زا  سپ  ربمایپ  ناوج  رای  دـعس ،

(3) «. دوب رت  نوزفا  همه  زا  شتبیه 

.تسا هدـش  لئاق  ییالاو  شزرا  دوخ  ناوریپ  تیـصخش  يارب  مه  مالـسا  دنکـش و  یم  مهرد  ار  ناسنا  تهبا  یخوش ، رد  يور  هدایز 
[ داـیز  ] یخوش زا  َكُؤاـَهب ؛ َبَهْذَـیَف  ْحَزْمَتـال  : » درک یم  شهوکن  ار  یخوش  رد  طارفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نیارباـنب ،

(4) «. دوش یم  هتسکش  تتسادق  شزرا و  اریز  زیهرپب ؛

یم يرادـشه  رد  مالـسا  یمارگ  لوـسر  .تفرگ  هرهب  نارگید  نادـنخ  يارب  غورد ، نوـچ  یعورـشمان  لـیاسو  زا  دـیابن  یخوـش  رد 
: دیامرف

(5) .ُهل ٌْلیَو  ُهل ، ٌْلیَو  ُمْوَْقلا  هب  َکَحْضَِیل  َبِذَکَف  ُثِّدَُحی  يذَِّلل  ٌْلیَو 

ياو وا ، رب  ياو  .دندنخب  نارگید  ات  دنک  لقن  ار  یغورد  مالک  هک  یسک  رب  ياو 

71 ص :

ص 7. عیبرلارهُز ، - 1
ص 296. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2
ص 151. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - 3

ص 48. ج 74 ، راونالاراحب ، - 4
ص 88. نامه ، - 5
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.وا رب 

: دومرف یم  ربمایپ  .دشاب  يراع  یتسردان  راتفگ و  یتشز  زا  دیاب  حازم 

(1) .اقَح ِّالا  ُلُوقأ  الَو  ُحَْزمَاال  ّینِا 

.دشاب قح  بوچراچ  رد  هکنآ  رگم  میوگ ، یمن  ینخس  منک و  یمن  یخوش  نم 

خساپ رد  ربمایپ  تسه ؟ یلاکشا  میدنخ ، یم  مینک و  یم  یخوش  دوخ  ناتسود  اب  هکنیا  رد  ایآ  دیسرپ : ناشیا  زا  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
(2) «. درادن یلاکشا  دشابن ، نایم  رد  تسیاشان  ینخس  رگا  : » دومرف

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ور ، نیا  زا  .درب  یم  نیب  زا  ار  یمدآ  تناـتم  تمظع و  زین  ههقهق  داـیز و  هدـنخ  رگید ، يوس  زا 
: دیامرف

(3) .َْبلَْقلا ُتیُمی  ُهَّنِإَف  ِکْحِّضلا  َهَُرثَک  َكاِّیا و 

.دناریم یم  ار  لد  هک  شاب  رذحرب  رایسب  هدنخ  زا 

باداش و نارگید  زا  شیب  نارای  رادـید  ماگنه  زینهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هرهچ  .تسا  طاشن  يداش و  هناـشن  نیرتهب  مسبت ،
هللا یلص  ادخ  لوسر  : » دیوگ یم  ءادردلاوبا   (4) .دش یم  نایامن  شکرابم  ياه  نادند  هک  دیدنخ  یم  نانچ  هاگ  دومن و  یم  نادنخ 

(5) «. دوب هارمه  دنخبل  اب  شنخس  دومرف ، یم  ینخس  هاگره  هلآ  هیلع و 

72 ص :

ص 7. ج 66 ،  نامه ، - 1
ص 192. ج 2 ، یفاک ، - 2

ص 285. ج 74 ، راونالاراحب ، - 3
ص 134. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 4
ص 58. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 5
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يرادیاپ تماقتسا و  ( 17)

رد .دوب  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  يرادـیاپ  تماقتـسا و  هیاس  رد  اهنت  هک  تسا  نآ  ياهدرواتـسد  يراد  هگن  يزوریپ ، بسک  زا  رت  مهم 
ار ربمایپ  دراد ، لماک  یگتسب  مدرم  تماقتـسا  هب  يزوریپ  ياقب  هک  تقیقح  نیا  دش ، لزان  دوه  هروس  هفیرـش  هیآ  یتقو  هنیمز ، نیمه 

: تشاداو رکفت  هب  یتخس ، هب 

(111 دوه :  ) .ٌریَصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  اْوَغْطَت  َکَعَم َو ال  َبات  ْنَم  َتِْرمُأ َو  امَک  ْمِقَتْساَف 

هک دیرذگم  دح  زا  دننکب و  تماقتسا  دنا ، هدرک  ادخ  هب  ور  وت  هارمه  هک  زین  یناسک  نک و  تماقتسا  يا ، هدش  رومأم  هک  نانچ  سپ 
.تسانیب دینک ، یم  هچنآ  هب  دنوادخ 

باحـصا هک  یماگنه  لیلد ، نیمه  هب  .دشن  لزان  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  زا  رت  لکـشم  رتدیدش و  يا  هیآ  چیه  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا 
هروس : » دومرف تسا ، هتشگ  نایامن  امش  رد  يریپ  راثآ  هدش و  دیپس  امش  ياهوم  يدوز  نیا  هب  ارچ  هک  دندیسرپ  يو  زا  ترـضح  نآ 

(1) «. درک ریپ  ارم  هعقاو  دوه و 

ببـس ار  ینیگنـس  تدش و  نیا  راوگرزب  نآ  هب  تماقتـسا  هب  رما  ایآ  دوب ؟ نیگنـس  نارگ و  ربمایپ  رب  ردق  نیا  هیآ  نیا  ارچ  یتسار  هب 
، هیآ نیا  ِزیچ  هچ  نیاربانب ، .هنیدم  رد  تماقتسا  لاس  هد  هکم و  رد  تماقتسا  لاس  هدزیس  دوب ؛ تماقتسا  هوسا  دوخ  هک  وا  دوب ؟ هتشگ 
هب رما  ایآ  دوب ؟ هدـش  يو  يریپ  ندیـسر  ارف  اهوم و  ندـش  دـیپس  بجوم  هک  دوب  هدروآ  دراو  ترـضح  رب  راشف  ینیگنـس و  همه  نآ 
نم  » زا نخـس  راب  نیا  .دوب  هتـشگ  لزان  رت  شیپ  ( 15 اروش : « ) َتِْرمُأ امَک  ْمِقَتْـسا  َو   » باطخ هکنآ  لاح  دوب ؛ هدـش  بجوم  تماقتـسا 

.دوب رما  نیا  نارگن  ربمایپ  دنک و  تماقتسا  دیاب  وت  تما  دنامب ، يزوریپ  هکنآ  يارب  .دوب  کعم » بات 

راـک و تقو  ینعی   ) دـینزب رمک  هب  نماد  دـینزب ! رمک  هب  نـماد  ؛(2)  اوُرِّمَـش اوُرِّمَـش  : » دومرف ربمایپ  دش ، لزان  هفیرـش  هیآ  هک  یماگنه 
زگره ناشیا  سپ  نآ  زا  تسا ».) رایسب  شالت 
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.دشن هدید  نادنخ 

تابث رایع  مامت  يوگلا  ربماـیپ ،  (1) .دوب اهنآ  تماقتـسا  ورگ  رد  ناش  تداعـس  ریخ و  حالـص و  نوچ  دوب ؛ تما  هدـنیآ  نارگن  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  ار  يرادیاپ  تماقتسا و  زین  ناشیا  شالترپ  مواقم و  نارای   (2) .تفر یم  رامش  هب  تماقتسا  سفن و 

مشچ هاگان  دندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناکرـشم ، هک  ماگنه  نآ  رد  .دندوب  هتخومآ 
یلو ورب ، یهاوخ  اج  ره  هب  وش و  نوریب  تمالـس  هب  متفرگرب و  وت  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  هناـجدوبا ! دومرف : .داـتفا  هناـجدوبا  هب  ربماـیپ 

؛ مورب اجک  هب  .منک  یمن  اهر  وت  تعیب  زا  ار  دوخ  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : درک و  هیرگ  هناجدوبا  .میوا  زا  نم  نم و  زا  وا  یلع ،
هب ای  دوش  یم  یناف  هک  مدرگرب  دوخ  لام  فرط  هب  ای  دش  دـهاوخ  بارخ  هک  مورب  دوخ  هناخ  هب  .درم  دـهاوخ  هک  مورب  منز  يوس  هب 
رب تخیر ، یم  هناجدوبا  ناگدید  زا  هک  کشا  تشرد  ياه  هرطق  هدهاشم  زا  لوسر  ترضح  دسر ؟ یم  دوز  هک  مزیرگب  لجا  يوس 

، ماگنه نیا  رد  .دـندیگنج  رافک  اب  هناجدوبا  رگید ، فرط  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  فرط ، کی  زا  .داد  هزراـبم  هزاـجا  درک و  ّتقر  وا 
لوسر ای  درک : ضرع  هناجدوبا  .دروآ  ربمایپ  تمدـخ  تشادرب و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  .داتفا  نیمز  رب  تحارج  ترثک  زا  هناـجدوبا 

.تفگ ریخ  ياعد  وا  قح  رد  يرآ و  دومرف : ترضح  نآ  ما ؟ هدیناسر  ماجنا  هب  ار  شیوخ  تعیب  ایآ  هّللا ! 

هبترم هدزناش  تشادرب و  مخز  دون  شکرابم  ندـب  هک  دیـشوک  مزر  رد  ردـق  نآ  .دـمآرد  گـنج  هب  هنت  کـی  مالـسلا  هیلع  یلع  زاـب 
دنلب نیمز  زا  ار  ترـضح  نآ  تروصوکین ، يدرم  تروص  هب  لیئربج  نآ ، زا  هبترم  راهچ  رد  هک  داتفا  نیمز  رب  ندروآ  هلمح  ماـگنه 

تخیر و ورف  هدید  زا  کشا  بالیـس  سپ  .تسا  هدـش  نازرل  يریگرد  راشف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهاپ  هک  دـید  ربمایپ  هاگان  .درک 
(3) .تسین راوشد  وت  رب  یهاوخب ، رگا  هتبلا  ینک و  بلاغ  يوق و  ار  دوخ  نید  هک  يداد  هدعو  ارم  اراگدرورپ ! درک : ضرع 

74 ص :
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ص 357. ج 1 ، خیراوتلا ، خسان  - 3
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نیقی اب  اهنآ  .دندرک  یم  لابقتسا  وا  تعاطا  هار  رد  یلکشم  یتخـس و  هنوگره  زا  هک  دندوب  قح  عیطم  نانچ  تماقتـسا  ياهوگلا  نیا 
.دندشن جراخ  قح  تعاطا  هاگرد  زا  زگره  دصقم ، هب  نامیا  دوخ و  هار  هب 

بلاطوبا غارـس  شیرق  نارـس  درک ، یفن  ار  اه  تب  دناوخ و  ارف  ادخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  ناشیا  دـش و  زاغآ  ربمایپ  ینلع  توعد  یتقو 
دریگ و یم  بیع  ام  نایادـخ  هب  تا  هدازردارب  هک  دـنتفگ  دـندرک و  تجح  مامتا  وا  اب  نانآ  .درک  یم  عافد  ربمایپ  مارم  زا  هک  دـنتفر 

.مینک یم  رازراک  وت  اب  ام  ای  ریگب  ار  وا  يولج  تدوخ  ای  .دناد  یم  هارمگ  ار  ام  ناردپ 

رد ار  هام  متسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ  .تشاذگ  نایم  رد  ربمایپ  اب  ار  شیرق  نانخـس  بلاطوبا 
نیا زا  سپ  .موش  هتـشک  نآ  هار  رد  ای  مهد  راـشتنا  ار  نآ  هکنیا  اـت  مراد  یمنرب  تسد  دوخ  توعد  زا  زگره  دـنهد ، رارق  مپچ  تسد 

هچره هدـب و  همادا  دوخ  هار  هب  تفگ : وا  هب  باطخ  دوب ، تماقتـسا  هنومن  دوخ  هک  بلاـطوبا  ربماـیپ ، مکحم  حیرـص و  يریگ  عضوم 
(1) .تشاد مهاوخنرب  تسد  وت  يرای  زا  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  .وگب  یهاوخ  یم 

یهاگ .تشادن  یکاب  دزادرپب ، تدابع  زامن و  هب  اراکشآ  هکنیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیرق ، يریگ  تخس  نارود  رد 
ار اهنآ  يدنک  فیفع  يزور  .داتـسیا  یم  زامن  هب  هبعک  هناخ  رانک  رد  هجیدخ  شرـسمه ، مالـسلا و  هیلع  یلع  هارمه  هب  ترـضح  نآ 

نم هدازردارب  نییآ  نیا  تفگ  تسا ؟ ینییآ  هچ  نیا  دنتسه و  یناسک  هچ  اهنیا  دیـسرپ : بلطملادبع  نب  سابع  زا  .دید  تلاح  نآ  رد 
(2) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نم ، هدازردارب  ناوج ، نیا  وا و  رسمه  نز ، نیا  تسا و  هدیزگرب  توبن  هب  ار  وا  ادخ ، هک  تسا  دمحم 

توعد زا  تسد  وا  ات  دـنتخادرپ  یم  نیهوت  ییوگ و  ازـسان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  اب  دروخرب  رد  شیرق  رافک 
لاح رد  مارحلا  دجسم  رد  ربمایپ  يزور  .دوب  یندوتس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تماقتسا  یلو  دشکب ، شیوخ 
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ص 278. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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ندرگ رـس و  رب  تشادرب  دندوب ، هتخیر  يا  هشوگ  رد  هک  ار  يرتش  مکـش  تالوضف  نوخ و  يرادقم  طیعم  یبا  نب  هبقع  .دوب  هدجس 
راب ناشیا  تشادرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ندرگ  رس و  زا  ار  اهنآ  همطاف  شرتخد ، .داهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دنک هفخ  ار  ناشیا  دوب  کیدزن  داد و  راشف  یتخس  هب  دیچیپ و  ربمایپ  ندرگ  هب  ار  دوخ  شوپالاب  هبقع ، راب  نیا  .داتـسیا  زامن  هب  رگید 

.دیشک يرانک  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  هبقع  تسد  دیسر ، ارف  رکبوبا  هک 

ایآ تفگ : درک و  تیاکش  شیرق  ياه  متس  زا  ترا  نب  بابخ  هک  دوب  هدیمرآ  نآ  هیاس  رد  هداد و  هیکت  هبعک  راوید  هب  رگید  يزور 
شراسخر گنر  هک  یتلاح  رد  تسـشن و  تساخرب و  ربمایپ  .یهاوخب  شیاشگ  جرف و  ادـخ  زا  اـم  يارب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو 

هب ات  دندیـشارخ  یم  نانچ  نینهآ  ياه  هناش  اب  ار  اهنآ  ندـب  .دـیا  هدیـسرن  نیـشیپ  ناتـسرپادخ  ياـپ  هب  زونه  : » تفگ دوب ، هتخورفارب 
یم دنگوس  .دندرک  یم  تماقتسا  ناش  هدیقع  نید و  هار  رد  نانچمه  نانآ  دندرک و  یم  ناش  هراپ  ود  هب  هرا  اب  .دیسر  یم  ناوختـسا 

(1) «. تخاس دهاوخ  زوریپ  ماجنارس  ار  دوخ  نید  دنوادخ ، هک  مروخ 

.دنکش مهرد  ار  شنارای  ربمایپ و  تماقتسا  تسناوتن  یگراوآ  تیمورحم و  یگنسرگ ، بلاطوبا ، بعش  رد  هلاس  هس  هرـصاحم  يرآ ،
.داد شرتسگ  ار  مالسا  نید  درب و  شیپ  ار  شیوخ  فده  هزرابم ، لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  ناشیا 

طابضنا مظن و  ( 18)

یم مظنم  ار  زامن  ياه  فص  يو  .دوب  هدـنکفا  هیاس  يو  يراتفر  نوئـش  همه  رب  یهلا  قیقد و  یمظن  .دوب  طابـضنا  مظن و  هوسا  ربمایپ 
: دومرف یم  درک و  یم  دیکأت  نآ  رب  تخس  تشاد و 

(2) .ُناْطیَّشلا ُمُْکیَلَع  ْذِوْحَتْسَیال  ْمُِکبِکانَم  َْنَیب  اوُذاح  مُِکفوُفُص َو  َْنَیب  اوُّوَس 

76 ص :
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.دوشن هریچ  امش  رب  ناطیش  ات  دیتسیاب  رگیدکی  شود  هب  شود  دینک و  رپ  ار  اه  فص  نایم 

یم نارازگزامن  زا  ار  یگنهامه  نیا  تیاعر  يرتشیب ، تدـش  اـب  يرگید  نخـس  رد  هک  دوب  ساـسح  مظن  هب  تبـسن  ردـق  نآ  ربماـیپ 
: دبلط

(1) .مُِکبُوُلق َْنَیب    ُ هّللا َِفلاُخیَف  اوُِفلاَختال  َّيَدَی َو  َْنَیب  ْنِم  یماُّدق َو  ْنِم  مُکارَا  امَک  یْفلَخ  ْنِم  مُکارأ  ّینِإَف  مُکَفوُفُص  اوُمِیقَا 

هک دیـشابن ؛ بترمان  .منیب  یم  ولج  زا  هک  هنوگ  نامه  منیب ، یم  رـس  سپ  زا  ار  امـش  نم  هک  دـینادب ) و   ) دـیراد اپ  هب  ار  ناـتیاه  فص 
.دنادرگ یم  رود  رگیدکی  زا  ار  امش  ياه  لد  دنوادخ 

: دیوگ یم  نامعن 

زاغآ يارب  يزور  .دننک  یم  فیدر  ار  فاص  هدیشک و  ياهریت  هک  نانچ  نآ  درک ؛ یم  مظنم  ار  ام  زامن  ياه  فص  هراومه  ترضح 
ناگدنب دومرف : سپس  .تسا  هداد  ولج  ار  شا  هنیس  يدرم  دید  هک  دیوگب  زین  ار  مارحالا  هریبکت  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  داتـسیا و  زامن 

(2) .داتفا دهاوخ  فالتخا  ناتنایم  دراذگ و ) یم  ریثأت  امش  رد  یمظن  یب  نیمه   ) ای دینک  مظنم  ار  ناتیاه  فص  ای  ادخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  يرافغ  رذوبا  زا 

هب یگدیـسر  يارب  یتعاس  راگدرورپ ؛ اب  تاجانم  يارب  یتعاس  .دـشاب  هتـشاد  ار  ییاـه  تعاـس  دوخ  يارب  هک  تسا  بجاو  لـقاع  رب 
زا نتفرگ  هرهب  شیوخ و  تولخ  يارب  یتعاس  تسا و  هداد  ماجنا  وا  هب  تبـسن  دـنوادخ  هچنآ  رد  هشیدـنا  يارب  یتعاس  دوخ ؛ رادرک 

(3) .لالح

77 ص :
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.تسا هدوب  راوتسا  مظن  رب  زین  یهلا  يایبنا  هریس  تسا و  مظن  يزیر و  همانرب  لقاع ، ناسنا  نأش  نیاربانب ،

هس ار  شتقو  تفر ، یم  هناخ  هب  نوچ   (1) .دز یم  رس  شنارسمه  هب  زور  هنابـش  زا  ینیعم  تعاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هاگ نینچمه  .شدوخ  يارب  يا  هراپ  شا و  هداوناخ  يارب  یتمسق  وا ؛) اب  زاین  زار و  و   ) الاو راگدرورپ  يارب  یشخب  درک : یم  تمـسق 

(2) .درک یم  میسقت  مدرم  دوخ و  نیب  دوب ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  ار  تعاس  نآ 

هناـش هاـگره  هک  دوب  قیقد  ناـنچ  مالـسا  نازابرـس  ياـه  فص  هب  نداد  مظن  یماـظن و  شیارآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(3) .دناوخ یم  هبطخ  نانآ  يارب  اه ، فص  نتخاس  مظنم  زا  سپ  درب و  یم  بقع  هب  ار  وا  دوب ، رتولج  يزابرس 

هک دیزگرب  هدنامرف  هس  رکشل ، نیا  يارب  تخاس و  مهارف  يرفن  رازه  هس  يرکـشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتوم ، گنج  رد 
.هحاور نب  هّلللادـبع  هثراـح ؛ نبدـیز  بلاـط ؛ یبا  نـب  رفعج  دریگ : هدـهعرب  ار  یهدـنامرف  يرگید  مادـک ، ره  تداهـش  تروـص  رد 

(4) .دننیزگرب یهدنامرف  هب  ار  رفن  کی  دوخ ، نایرکشل ، موس ، رفن  ندیسر  تداهش  هب  تروص  رد  داد  روتسد  نینچمه 

ناـنآ هب  داتـسرف و  يا  هقطنم  هب  داـهج  يارب  دوـب ، ناـنآ  ناـیم  رد  زین  هحلط  هک  ار  يرفن  هد  یهورگ  ناـشیا  هک  تسا  لـقن  نـینچمه 
و ریخ » ُّلُک  ای   » اه گنج  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زمر  مسا  .دشاب  رفن ) هد  يا  هرشع =( » ای   » امش زمر  مسا  دومرف :

نآ هک  دینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یسک  نینچمه  .تسا  هدوب  ریمب ) ریمب ، « )= ِتمَا ِْتمَا   » رگید یگنج  رد 

78 ص :

ص 71. ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 174. ج 1 ، راربالا ، هیلح  ص 150 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

ص 380. ج 2 ، تیدبا ، غورف  - 3
ص 289. نامه ، - 4
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(1) «. دشاب نورصنیال » مط   » ناتزمر مسا  دش ، دراو  امش  هقطنم  هب  نمشد  هاگره  : » دیامرف یم  ترضح 

کی رد  ار  اهربق  دومرف : دـنراذگ و  ربق  رد  ار  ناملـسم  نادیهـش  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ردـب ، گـنج  زا  سپ 
بوخ اهربق  رهاظ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : ناناملسم  زا  یکی  .دشاب  ابیز  بوخ و  اهربق  رهاظ  هک  دینک  تقد  دیهد و  رارق  فیدر 

ار ناگدنز  هکلب  دنک ، یمن  تحاران  ار  اهنآ  دومرف : خـساپ  رد  ربمایپ  دـنک ؟ تحاران  ار  نادیهـش  هک  دـینک  یم  روصت  دـشابن ، ابیز  و 
(2) .تسا زیگنا  مغ  رظانم  زا  یکی  نوگمهان  تشز و  ربق  کی  هدهاشم  اریز  دنک ؛ یم  نیگهودنا  تحاران و 

لوسر نداد  تیمها  هدنهد  ناشن  زین  مالـسا  یمارگ  لوسر  یهدـنامرف  هب  هکم  حـتف  يارب  مالـسا  هاپـس  یماظن  رونام  بیترت و  مظن و 
.تسا یماظن  طابضنا  مظن و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

همه کنیا  .تسا  يزاب  گنرین  درف  نایفسوبا  تفگ : يو  .داد  مالسا  ربمایپ  هب  يداهنشیپ  نایفـسوبا  دروم  رد  سابع  هکم ، حتف  ماگنه 
، دنروخب تسکـش  هجیتن  رد  دوش و  داجیا  فالتخا  ناناملـسم  نیب  هکنیا  دروم  رد  یلو  تسا ، هدـش  لیدـبت  يدـیماان  هب  وا  ياهدـیما 
هک تسوـت  اـب  تیرومأـم  نیا  دوـمرف : ساـبع  هب  ربماـیپ  .ددرگ  دـیماان  زین  هنیمز  نیا  رد  وا  هـک  تساـجب  ور ، نـیا  زا  .تـسا  راودـیما 

اهنآ یگتسویپ  مه  هب  يراوتسا و  داحتا و  مالسا و  رکشل  تبالص  ات  يروایب  رکشل  روبع  لحم  يانگنت  رد  نابایب  رانک  هب  ار  نایفسوبا 
.دنامن ناناملسم  نیب  ندنکفا  فالتخا  دروم  رد  وا  يارب  يدیما  رگید  درگنب و  ار 

میسقت نادرگ  دنچ  هب  ار  مالسا  يرفن  رازه  هد  رکشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .داد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  سابع 
ربارب رد  نادُرگ  هب  نادرُگ  مالسا ، هاپس  هاگ  نآ  .درک 

79 ص :

ص 135. یبنلا ، قالخا  یناهفصا ، نایح  نبا  رفعج  - 1
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.دندرک تکرح  نایفسوبا  مشچ 

کی هک  یتقو  درک ، یم  اشامت  ار  مالسا  هاپـس  یمزر  ياه  نادرگ  دوب و  هتفرگ  رارق  مالـسا  رکـشل  ریثأت  تحت  تخـس  هک  نایفـسوبا 
نبدلاخ نیا  هن ، تفگ : سابع  دیآ ؟ یم  شیپاشیپ  هک  تسا  دمحم  نیا  تفگ : هنابرطـضم  دیـسر ، وا  کیدزن  مالـسا  هاپـس  زا  نادرگ 

: تفگ سابع  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هدنامرف ) هب  هراشا   ) نیا تفگ : نایفـسوبا  دـمآ ، کیدزن  رگید  نادرگ  .تسا  دـیلو 
زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دـنتفر  یم  هژر  هوکـش ، تبالـص و  لامک  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  نادرگ  .تسا  ریبز  وا  هن ،

نایفـسوبا هب  نادرگ  نیا  یتقو  .درک  یم  لمح  ار  مالـسا  مچرپ  نادرگ ، نیا  رخآ  رد  هداـبع  نب  دعـس  دوب و  راـصنا  نادرُگ  ناـیم  رد 
! جرزخ سوا و  هورگ  يا  .تسا  ناکدوک  نانز و  نتفرگ  ریـسا  زور  زورما  .تسا  ماقتنا  زور  زورما  دز : داـیرف  مشخ  اـب  دعـس  دیـسر ،

.دیریگب ماقتنا  دیهاوخب و  نارفاک  نیا  زا  ار  دُُحا  گنج  نازیزع  كاپ  نوخ  امش  دیاب  هک  تسا  يزور  زورما 

مظعا ربمایپ  يوس  هب  تیعمج  ماحدزا  نایم  رد  یصاخ  یگدز  باتش  اب  تخاس و  اهر  ار  سابع  دینش ، ار  نخـس  نیا  نایفـسوبا  یتقو 
مرکا ربمایپ  .درک  وگزاب  ترضح  نآ  هب  ار  دعس  نخـس  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  بسا  باکر  هنازجاع  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا زا  ار  مچرپ  ورب و  هدابع  نب  دعس  دزن  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاگ  نآ  .تسین  تسرد  دعـس  نخـس  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلص 
.دیوش هکم  دراو  ارادم ، تقافر و  لامک  اب  ناهارمه  اب  ریگب و 

یلو دنتفاتش ، وا  لابقتسا  هب  شیرق  .تفر  هکم  يوس  هب  سرت  زا  یشان  ناجیه  یگدز و  باتـش  اب  یلو  تفرگ ، مارآ  یمک  نایفـسوبا 
یلو دـیآ ، یم  هکم  يوس  هب  مالـسا  گرزب  هاپـس  تفگ : خـساپ  رد  تسا ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ : دـندید و  هدولآ  رابغ  هدـیلوژ و  ار  وا 

(. دوب هدومرف  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نوچ   ) .تسا ناما  رد  دوش ، نم  هناخ  لخاد  سکره 

كاـپان ریپ  نیا  تفگ : تشادزاـب و  دوـخ  هناـخ  هب  دورو  زا  ار  نارفاـک  دـش و  تحاراـن  دینـش ، ار  نخـس  نیا  یتـقو  دـنه  شرـسمه ،
ناشتبالصرپ دنمورین و  ياه  نادرگ  نم  وت ، رب  ياو  تفگ : دنه  هب  نایفسوبا  .دیوگن  ینخـس  نینچ  رگید  هک  دیـشکب  ار  نایفـسوبا ) )

يامیس دنتسه و  گرزب  نادرمریلد  نادنزرف  زا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یکباچ  ناراوس  هّکی  مدید و  ار 
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(1) .دش کیدزن  يراتفرگ  الب و  دیسر و  ارف  قح  هک  شاب ، شوماخ  وت ، رب  ياو  .مدید  اهنآ  رد  ار  ْرَیْمِح  ناناوج  هدنک و  ناهاش 

یتسیز هداس  تعانق و  ( 19)

، دارفا اب  دروخرب  نکـسم و  كاـشوپ ، كاروخ ، رد  وا  شور  .دوب  لـصا  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يارب  یتسیز  هداـس 
(2) .دروخ یم  مشچ  هب  هنوئم  ندوب  کبس  یگداس و  لصا  شیاهراتفر  مامت  رد  دوب و  یگداس 

یم نآ  زا  یتمسق  رد  .دنک  یم  ریسفت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریس  هک  دراد  يا  هلمج  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دیامرف

(3) .ًِینَغ َنُویُْعلا  َبُولُْقلا َو  َأَلْمَت  ٍهَعانَق  َعَم 

(4) .دنک یم  رپ  يزاین  یب  رظن  زا  ار  اه  مشچ  اه و  لد  هک  یتعانق  اب  داد ، هدارا  میمصت و  مزع و  يورین  ناشنورد  رد  اهنآ  هب  ادخ 

مشچ رب  هوالع  اهنآ ، یهلا  تسایس  .دوب  ناشتسایس  نیا  دندوب و  یگداس  تعانق و  ّيز  رد  ناربمایپ  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هدومرف  هب 
یلـص مرکا  ربمایپ  .دوب  هارمه  یگداس  اب  هک  يونعم  لالج  اب  هکلب  يرهاظ ، هوکـش  لالج و  اب  هن  یلو  درک ، یم  رپ  مه  ار  اه  لد  اه ،

.تسا رپ  هیضق  نیا  زا  وا  یگدنز  رسارس  هک  تشاد  رفنت  يرهاظ  ياه  تمشح  لالج و  زا  يردق  هبهلآ  هیلع و  هللا 

زا نم  ات  ورب  ولج  وت  ای  ینکب : باختنا  دیاب  ار  اهراک  زا  یکی  ردارب ! تفگ : یم  دیایب ، وا  اب  تساوخ  یم  هدایپ  کی  دوب و  هراوس  رگا 
ای .ایب  دعب  وت  مور و  یم  نم  ای  میایب  ترس  تشپ 

81 ص :

ص 116. يرولا ، مالعا  - 1
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یم تسـشن ، یم  هک  سلجم  رد  .میوش  یم  راوس  رگیدمه  اب  يرفن  ود  ایب  دومرف : یم  دنوشب ، راوس  يرفن  ود  هک  دوب  نکمم  مه  رگا 
هویش نیا  درکن و  زواجت  لصا  نیا  زا  دوب ، هدنز  ات  ترضح  .دشاب  هتشادن  نییاپ  الاب و  ام  سلجم  هک  مینیشنب  هقلح  لکش ] هب  : ] تفگ

؛ درک یم  تیاعر  ار  لصا  نیا  شیوخ ، تفالخ  ناـمز  رد  زینمالـسلا  هیلع  یلع  .تسناد  یم  مزـال  يرورـض و  هعماـج ، ربهر  يارب  ار 
تعانق و تیونعم ، رد  توربج ، لالج و  .دوش  لئاق  توربج  لالج و  شدوخ ، يارب  هک  دهد  یمن  هزاجا  ربهر  هب  زگره  مالسا  نوچ 

یب هداـس و  دوب : نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  یلمع  قـطنم   (1) .شا يرهاـظ  تالیکـشت  مسج و  رد  هن  تـسا ، درف  حور 
هیلع هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک  : » دنا هتشون  شا  هرابرد  ناسیون  هریس  .یتافیرـشت  ياهدمآو  تفر  لمجت و  زا  رود  هب  یمدرم ، هیاریپ ،

(2) «. دوب جرخ  مک  یگدنز ) رد   ) ربمایپ هنوُؤَْملا ؛ َفیِفَخهلآ  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

يدب اه و  ییاوسر  ایند و  ندوب  شزرا  یب  رد  تسوت  قشمرس  وا  نینچمه  .یهد  رارق  شیوخ  قشمرـس  ار  ربمایپ  شور  تسا  یفاک  و 
(3) .دیدرگ ایهم  نارگید  يارب  یلو  هدش ، هتفرگ  وا  زا  ایند  هکنیا  هچ  شیاه ؛

: دیامرف یم  رگید  ینایب  رد  ناشیا 

رد شناکیدزن  وا و  هکنیا  هچ  دزاس ، یم  هاگآ  ایند  ياه  بیع  هب  ار  وت  هک  تسا  يروما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگدنز  رد 
اب سکره  نیاربانب ، .تشاد  غیرد  وا  زا  ار  ایند  ياه  تنیز  تشاد ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  یگرزب  ماـقم  هکنیا  اـب  دـندوب و  هنـسرگ  نآ 
ار وا  دیوگب  یسک  رگا  تسا ؟ هدرک  تناها  وا  هب  ای  هتـشاد  یمارگ  ار  شربمایپ  راک ، نیا  اب  دنوادخ  ایآ  هک  درگنب  دیاب  شیوخ  لقع 

دیوگ رگا  تسا و  ضحم  غورد  نیا  دنگوس _  ادخ  هب  هک _  تسا  هدرک  ریقحت 

82 ص :

صص 110 و 111. نامه ، - 1
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ایند هکنیا  هچ  تسا ؛ هتشادن  یمارگ  هداد ) اهنآ  هب  ار  ایند  ياه  تنیز  هک   ) ار نارگید  دنوادخ ، دنادب  دیاب  تسا ، هتـشاد  یمارگ  ار  وا 
.تسا هتشاد  غیرد  وا  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  زا  هدرتسگ و  اهنآ  يارب  ار 

دراذگب شیاه  ماگ  ياج  رد  ماگ  دنک ، ادتقا  دنوادخ  هداتسرف  نیا  هب  دیاب  دنک ) ادیپ  یعقاو  یتخبشوخ  دهاوخب  هک  یسک  ، ) نیاربانب
(1) .دوشن نمیا  تکاله  زا  دنکن ، نینچ  رگا  دوش و  دراو  تسا ، هدش  لخاد  وا  هک  يرد  ره  زا  و 

: دـسیون یم  ٍرَجَح » یَلَع  ارَجَح  ْعَضَی  َْمل  : » دومرف هک  مالـسا  ربمایپ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لوق  حرـش  رد  زین  دـیدحلا  یبا  نبا 
(2) «. دشاب هداهن  یگنس  رب  ار  یگنس  هکنیا  نودب  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »

( میهاربا ما   ) هرجح رد  ار  ترضح  نآ  مدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  یلبق  هزاجا  اب  دیوگ : یم  باطخ  نبرمع 
ریز .تسا  شرف  يور  رگید  یتمـسق  نیمز و  كاخ  يور  شندب  زا  یتمـسق  هک  هدیمرآ  هداس  رایـسب  یـشرف  رب  مدید  .مدرک  تاقالم 

هدـیزگرب وت  ادـخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع  .متـسشن  شرـضحم  رد  مدرک و  مالـس  وا  رب  .دراد  رارق  امرخ  فیل  زا  ییاکتم  مه  شرس 
مشیربا ابید و  تفاب و  الط  ياه  شرف  رب  ناریا ) مور و  ناهاش   ) يرسک رصیق و  هک  یلاح  رد  .یتسه  تاقولخم  همه  نایم  رد  دنوادخ 

: دومرف خساپ  رد  ربمایپ  ینینچ ؟ تسا ، رتالاب  اهنآ  زا  تماقم  هک  وت  یلو  دنمرآ ، یم 

رادیاپان رذگ و  لحم  ایند  هک  یلاح  رد  دـندرک ، باتـش  ایند  نیمه  رد  اه  يداش  اه و  تذـل  زا  يدـنم  هرهب  شون و  شیع و  رد  اهنآ 
ار ترخآ  دـیواج  يارـس  نم  تسا و  هداـتفا  ریخأـت  ترخآ ، يارب  اـم  شوـخ  یگدـنز  یلو  دوـش ، یم  دوباـن  نآ  ياـه  هرهب  تسا و 

(3) .ما هدیزگرب 

83 ص :

.نامه - 1
ص 235. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 2

 . ص 88 ج 9 ، نایبلا ، عمجم  - 3
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يزوس لد  ( 20)

باحصا وزج  دوب و  دنمتسم  رایسب  دعس  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناوریپ  زا  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
رثأتم دعس  یتسد  گنت  زا  بانج  نآ  .دروآ  یم  اج  هب  ربمایپ  رـس  تشپ  ار  يزور  هنابـش  ياهزامن  مامت  يو  .تفر  یم  رامـش  هب  هفص 

.دـماین ناشیا  تسد  هب  يزیچ  تشذـگ و  یتدـم  .منک  یم  زاین  یب  ار  وت  دـیایب ، متـسد  هب  یلاـم  رگا  هک  داد  هدـعو  وا  هب  يزور  .دوب 
یم دنوادخ  درک : ضرع  دروآ و  دوخ  اب  مهرد  ود  دیدرگ و  لزان  لیئربج  ماگنه ، نیا  رد  .دش  رتشیب  دعس  عضو  زا  ربمایپ  یگدرسفا 
وگب هدب و  وا  هب  ار  مهرد  ود  دوش ، جراخ  لاح  نیا  زا  یهاوخ  یم  رگا  .میهاگآ  دعـس  یتسد  گنت  هطـساو  هب  وت  هودنا  زا  ام  دیامرف 

.دنک شورف  دیرخ و 

ياـه هرجح  زا  یکی  رد  رب  هک  دـید  ار  دعـس  دـش ، یم  جراـخ  هناـخ  زا  رهظ  زاـمن  يارب  یتـقو  .تفرگ  ار  مهرد  ود  لوسر  ترـضح 
ود ربمایپ  .مرادن  هیامرس  هک  ادخ  هب  دنگوس  درک : ضرع  ینک ؟ تراجت  یناوت  یم  ایآ  دومرف : .تسا  هداتسیا  ناشیا  راظتنا  هب  هسدقم 

.نک شورف  دیرخ و  هیامرس  نیمه  اب  دومرف : داد و  وا  هب  ار  مهرد 

زامن نایاپ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  .تفر  دجسم  هب  ترضح  تمدخ  رد  هضیرف  ماجنا  يارب  تفرگ و  ار  لوپ  دعس 
.درک هلماعم  هب  عورش  تفر و  نوریب  دعس  .نک  وجو  تسج  يزور  بلط  رد  زیخرب و  دومرفهلآ : هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رصع ،

اب ربارب  يدوس  هشیمه  وا  تالماعم  هصالخ  .تخورف  یم  مهرد  ود  دیرخ ، یم  مهرد  کی  هب  ار  هچره  هک  داد  وا  هب  یتکرب  دـنوادخ 
يالاک لاوما و  تفرگ و  یناکد  دجـسم  رد  رب  هک  يا  هنوگ  هب  تشاذگ ، شیازفا  هب  ور  وا  یلام  عضو  مک  مک  .تشاد  هیامرـس  لصا 

تفگ و یم  ناذا  لـالب  یتـقو  هک  دـش  داـیز  ناـنچ  شا  يراـجت  لاغتـشا  هتفر  هتفر  .تخورف  یم  درک و  یم  عـمج  اـجنآرد  ار  دوـخ 
شیپ هک  یلاح  رد  تسا ، هتفرگن  وضو  هدرکن و  زامن  هدامآ  ار  دوخ  زونه  هک  دید  یم  ار  دعـس  دـمآ ، یم  نوریب  زامن  يارب  ترـضح 

.دوب زامن  يایهم  ناذا ، زا  رتدوز  نایرج ، نیا  زا 

ضرع .تسا  هتشادزاب  زامن  زا  هدرک و  لوغشم  ار  وت  ایند  دعس ! دومرف : ربمایپ  يزور 

84 ص :
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نآ زا  منک و  تفایرد  ار  شتمیق  مهاوخ  یم  ما ، هتخورف  یسنج  صخش  نیا  هب  دوش ؟ عیاض  ات  مراذگب  ار  دوخ  لاوما  منک ، هچ  درک :
.مزادرپب ار  شتمیق  مریگب و  لیوحت  ار  سنج  یتسیاب  ما ، هدیرخ  ییالاک  يرگید 

زا رتشیب  یتح  تشگ ، هدرـسفا  هرابود  تدابع ، زا  شندـنامزاب  يزودـنا و  تورث  اـیند و  لاـم  هب  دعـس  لاغتـشا  هدـهاشم  زا  ترـضح 
عالطا وت  یگدرـسفا  زا  دیامرف  یم  دنوادخ  درک : ضرع  دـش و  لزان  لیئربج  يزور  .دوب  رثأتم  شا  یتسد  گنت  ماگنه  هک  يرادـقم 

؟ تورث شیازفا  ایند و  هب  ار  شا  ینونک  لاغتـشا  يراتفرگ و  ای  ار  نیـشیپ  عضو  يدنـسپ ، یم  دعـس  يارب  ار  لاح  مادک  کنیا  .میتفای 
.تسا هداد  داب  رب  ار  شترخآ  وا ، ییارگایند  اریز  مناد ؛ یم  رتهب  ار  شقباس  یتسد  گنت  نامه  دومرف : ربمایپ 

، یهاوخ یم  ار  وا  هتـشذگ  عضو  تشگزاب  رگا  .دنک  یم  لفاغ  ترخآ  دای  زا  ار  ناسنا  تورث ، ایند و  هب  هقالع  يرآ ، تفگ : لیئربج 
هداد وت  هب  هک  ار  یمهرد  ود  دومرف : تفر و  دعـس  شیپ  .دمآ  نوریب  هناخ  زا  بانج  نآ  .ریگب  سپ  يا ، هداد  وا  هب  هک  ار  یمهرد  ود 
سپ یتفرگ ، هک  یمهرد  ود  ناـمه  هن  دومرف : .مهد  یم  دیـشاب ، هتـساوخ  مهرد  تسیود  هچناـنچ  درک : ضرع  ینادرگ ؟ یمن  رب  ما ،

(1) .تشگزاب شلوا  لاح  هب  هرابود  دعس  دش و  نازیرگ  وا  زا  ایند  هک  تشذگن  يزیچ  .درک  میدقت  ار  لوپ  دعس  .هدب 

يراک مکحم  ( 21)

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يربقم  دعس  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  نشور  ياه  هولج  زا  یکی  يراک  مکحم 

دـهد و ماـجنا  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دوبن  نینچ  دـناسر و  یم  ماـجنا  هب  ار  نآ  درک ، یم  زاـغآ  ار  يراـک  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  نوچ 
: دیامرف یم  ینارون  ینخس  رد  مالسا  یمارگ  ياوشیپ   (2) .دراذگاو ار  رگید  یشخب 

85 ص :

ص 578. ج 1 ، بولقلا ، هویح  - 1
ص 379. ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  - 2
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(1) .ُهَنِْقُتی نأ  ًالَمَع  ُمُکُدَحَأ  َلِمَع  اذإ  ُّبُِحی  یلاعت  هّللا  ّنا 

.دنک راوتسا  مکحم و  ار  نآ  دهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  امش  زا  یکی  یتقو  دراد  تسود  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يراک  مکحم  زا  يا  هنومن  ذاعم ، نب  دعـس  نیفدت  ناتـساد 
.تساـخرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا ، هتـشذگرد  ذاـعم  نبدعـس  هک  دـنداد  ربـخ  دـندمآ و  ربماـیپ  دزن  نوـچ  هک  تسا 

دندرک و طونح  دنتسش و  ار  دعس  نوچ  .دنیوشب  ار  دعـس  داد  روتـسد  ترـضح  سپـس  .دنتـساخرب  ترـضح  نآ  هارمه  زین  باحـصا 
هاگ داتفا و  هار  هب  توبات  یپ  رد  ادر ، نودب  هنهرب و  ياپهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  .دنداهن  توبات  رد  دـندناشوپ ، نفک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق ، ندنک  زا  سپ  .دندیـسر  ناتـسربق  هب  ات  تفرگ  یم  ار  توبات  پچ  يوس  هاگ  توبات و  تسار  يوس 
نایم نآ ، هلیسو  هب  و  دیهدب ! لگ  دیهدب ، گنس  دومرف : یم  هتـسویپ  درک و  مکحم  لِگ  اب  ار  نآ  دیچ و  ار  دحل  دش و  ربق  لخاد  هلآ 

: دومرف دش ، هدامآ  ربق  تخیر و  كاخ  نآ  رب  دش و  غراف  دحل  نتخاس  مکحم  زا  نوچ  .درک  یم  مکحم  ار  اه  تشخ 

(2) .ُهَمَکْحأ ًالَمَع  َلِمَع  اذإ  اْدبَع  ُّبُِحی    َ هّللا َّنِکلَو  ُءالَْبلا  ِْهَیلإ  ُلِصَی  یْلُبیَس َو  ُهَّنأ  ُمَلْعَأل  ّینِا  َو 

یتقو دراد  یم  تسود  ادخ  یلو  دوش ، یم  ریزارس  نآ  يوس  هب  الب  دوش و  یم  هدوسرف  يدوز  هب  ربق  نیا  مناد  یم  نم  هک  یتسرد  هب 
.دنک راوتسا  مکحم و  ار  نآ  دهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  يا ، هدنب 

، تفر ایند  زاهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا ، نوچ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  رگید  یثیدـح  رد 
اذإ : » دومرف هاگ  نآ  .تخاـس  مکحم  درک و  رپ  ار  نآ  دوخ  تسد  اـب  .تسه  یفاکـش  يو  ربق  رد  هک  تفاـیرد  وا  نفد  زا  سپ  ربماـیپ 

ماجنا يراک  امش  زا  یکی  یتقو  ْنِْقُتْیلَف ؛ ًالْمَع  ْمُکُدَحَأ  َلِمَع 

86 ص :

ص 384. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 1
ص 314. قودص ، یلامالا  - 2
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(1) «. دزاس راوتسا  مکحم و  ار  نآ  سپ  دهد ، یم 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(2) .دریگ راک  هب  ار  دوخ  ششوک  همه  يراک ) نداد  ماجنا  ماگنه   ) هک تسا  یسک  نامدرم  نیرتهب 

ییور شوخ  ( 22)

: دومرف یم  ییور  هداشگ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(3) .دراد ترفن  دوش ، ور  هبور  شناتسود  اب  هدولآ  مخا  يا  هرهچ  اب  هک  یسک  زا  راگدیرفآ  انامه 

ور هبور  هداـشگ  ییامیـس  اـب  تتـسود  اـب  : » دومرف وا  هب  شیاهزردـنا  زا  یکی  رد  ناـشیا  .تساوـخ  يدـنپ  دـمآ و  ناـشیا  دزن  يدرم 
(5) «. درب یم  ار  هنیک  ییور ، هداشگ  : » دومرف یم  نینچمه   (4)« .وش

نخـس .دزاس  یم  رت  نیـشن  لد  ار  نخـس  مه  دنیرفآ و  یم  هبذاج  مه  .تسا  دنخبل  اب  نخـس  نتخیمآ  قلخ ، نسح  ياهدومن  زا  یکی 
َثَّدَح اِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوُسَر  ناک  : » دوب هتخیمآ  نیـشن  لد  حـیلم و  یمـسبت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  نتفگ 

(6) «. ِهثیدَح یف  َمَّسَبَت  ٍثیدَِحب 

دصق فده و  نیا  اب  درک ، یم  یخوش  حازم و  شوخ ، راتفگ  اب  نارگید ، اب  مه  یهاگ 

87 ص :

ص 263. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 194. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 2
ص 283. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 3

ص 295. ج 8 ،  یفاک ، لوصا  حرش  - 4
ص 175. يراهب ، لگ  مانمه  زا : لقن  هب  ص 603 ؛  ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 5

ص 48. یبنلا ، ننس  - 6
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هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  دنت  دروخرب  زا  باحـصا  هک  دوب  هدش  ببـس  ییور  هداشگ  نیا   (1) .دزاس دنسرخ  رورـسم و  ار  نانآ  هک 
.دنناد نمیا  ار  دوخ  هلآ 

شوخ يدرم  ردـب و  لها  راصنا و  هلمج  زا  هباحـص و  يامدـق  زا  يراـصنا  ورمع  نب  ناـمیعن  : » دـسیون یم  باـعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا 
دجسم تشپ  ار  دوخ  رتش  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  نانیـشن  هیداب  زا  یبرع  درم  دنا  هتفگ  .دوب  حاّزم  سلجم و 

.مینک یم  میـسقت  ار  نآ  تشوگ  یـشکب ، ار  رتش  نیا  رگا  هک  دنتفگ  نامیعن  هب  باحـصا  زا  یـضعب  .دش  دراو  دجـسم  هب  دیناباوخ و 
رد .تشک  ار  رتش  نامیعن  .درک  دهاوخ  دونشخ  ار  وا  راک ، نیا  داد و  دهاوخ  یبارعا  هب  ار  شتمیق  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

.درک رارف  نامیعن  .تساوخ  یهاوخداد  هب  ار  ربماـیپ  دیـشک و  داـیرف  سپ  .دـید  هتـشک  ار  دوخ  رتش  دـمآ و  نوریب  یبارعا  هناـیم ، نیا 
یسک هچ  زا  راک  نیا  دیسرپ  .دید  هتشک  ار  یبارعا  هقان  .دش  جراخ  دجسم  زا  دینش ، هک  ار  دایرف  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 

هناخ رد  دیمهف  وجو  تسج  زا  سپ  .تفر  هداتـسرف  .دروایب  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  رفن  کی  بانج  نآ  .نامیعن  زا  دنتفگ : تسا ؟ هدز  رس 
.دوب دجسم  کیدزن  يو  هناخ  .تسا  هدش  ناهنپ  دوسا  نب  دادقم  رسمه  بلطملادبع  نبریبز  رتخد  هعابض 

هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هداتـسرف  .دوب  هدـیناشوپ  ار  هرفح  ولج  زبس  فلع  يرادـقم  اب  هدرک و  ناهنپ  يا  هرفح  رد  ار  دوخ  نامیعن 
هعابض هناخ  هب  باحصا  زا  يا  هتسد  اب  ترضح  .مدیدن  ار  وا  نم  هّللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  تشگزاب و  ربمایپ  دزن  .تفاین  ار  وا  هلآ 

.داد ناشن  ار  نامیعن  هاگ  یفخم  درم ، نآ  دندمآ و 

زا شراسخر  یناشیپ و  دـندید  هک  دـندروآ  نوریب  ار  نامیعن  دنتـشادرب و  ار  اـه  فلع  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نامه هّللا !  لوسر  ای  تفگ : يداد ؟ ماجنا  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  نامیعن ! دومرف : لوسر  ترضح  .تسا  هدش  نیگنر  هزات  ياه  فلع 

، نانک مسبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـندرک ! راداو  راک  نیا  هب  ارم  دـنا ، هدرک  ییاـمنهار  نم  لـحم  هب  ار  امـش  هک  یناـسک 
اررتش ياهب  دودز ، وا  راسخر  یناشیپ و  زا  شیوخ  كرابم  تسد  اب  ار  فلع  گنر 

88 ص :
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(1) «. درک یضار  ار  وا  داد و  شبحاص  هب  زین 

نامه .نک  راوس  دوخ  هناش  رب  ار  ام  دـنتفگ  یم  دـندوب و  هتفرگ  هار  رد  ار  ربمایپ  نماد  اـه  هچب  زا  يا  هتـسد  هک  دـنا  هدروآ  نینچمه 
ار دوخ  ات  روایب  يدرک  ادـیپ  هچره  ورب و  هناخ  هب  دومرف : لالب  هب  باـنج  نآ  ینک ! یم  رتش  ار  دوخ  نیـسح ، نسح و  يارب  هک  هنوگ 

: دومرف سپس  .دیرخ  اهنآ  زا  ار  دوخ  درک و  میسقت  ار  اهودرگ  ترضح  .دروآ  ودرگ  هناد  تشه  لالب  مرخب ! اه  هچب  نیا  زا 

(2) .ٍتازوَج ٍنامَِثب  ینوُعَاب  ٍهَدوُدْعَم َو  َمِهارَد  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  ُهوُعَاب  َفُسُوی  یِخَا    ُ هّللا َمِحَر 

ودرگ هناد  تشه  هب  زین  ارم  دـنتخورف و  شزرا  یب  لوپ  هب  ار  وا  .دـهد  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  قیدـص  فـسوی  مردارب ، ادـخ ،
.دندرک هلماعم 

يدنت .دوب  نتورف  وخ و  کین  ور ، شوخ  هشیمه  .دش  یمن  نیگمـشخ  شدوخ  رطاخ  هب  یلو  درک ، یم  بضغ  شراگدرورپ  يارب  وا 
قالخا دروم  رد  مه  لاعتم  دنوادخ   (3) .درک یمن  ییوج  بیع  تفگ و  یمن  ازـسان  درک ، یمن  دنلب  ار  شیادص  .تشادن  تنوشخ  و 

: تسا هدومرف  ربمایپ 

نک و وفع  ار  نانآ  سپ  .دندش  یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  مدرم  يدوب ، لد  گنـس  رگا  يدش و  مرن  مدرم  اب  یهلا ، تمحر  ببـس  هب 
(159 نارمع : لآ   ) .هاوخب شزرمآ  نانآ  يارب 

: دومرف یم  ناشیا 

هتشاذگ یقلُخ  شوخ  زا  رتهب  يزیچ  تمایق ، زور  رد  یسک  لمع  يوزارت  رد 

89 ص :

ص 27. فئاوطلا ، فئاطل  زا : لقن  هب  صص 101 و 103 ؛ ج 2 ، اهدنپ ، اه و  ناتساد  - 1
ج 3. مایالا ، عیاقو  زا : لقن  هب  ص 101 ؛ نامه ، - 2

ص 415. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
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هداشگ يا  هرهچ  اب  نانآ  اب  سپ  .دینک  یضار  ار  مدرم  همه  دیناوت  یمن  دوخ  تورث  اب  امـش  بلطملادبع ! نادنزرف  يا   (1) .دوش یمن 
(3) .تسامش نیرت  قالخا  شوخ  زیخاتسر ، رد  نم  نیشن  مه  نیرت  کیدزن   (2) .دیوش یم  ور  هبور  یقلخ  شوخ  و 

يراد نتشیوخ  ( 23)

وا دوجو  درگ  رب  زور  هب  زور  نارگید  هک  دـش  یم  ببـس  یگژیو  نیا  .دوب  راـبدرب  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ترـضح 
لمحت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دـننام  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  .دوش  هدوزفا  ناـشیا  هب  ناـشتبحم  رب  دـننز و  هقلح 

.دشاب هتشاد 

، ادر هک  يا  هنوگ  هب  دیشک  ار  راوگرزب  نآ  يادر  تدش  هب  دمآربمایپ و  غارس  نیـشن  هیداب  یبرع  يزور  : » دیوگ یم  کلام  نب  سنا 
ای دیـسرپ : درک و  باـطخ  فوئر  ربماـیپ  نآ  هب  هاـگ  نآ  .تشاذـگ  رثا  تخادـنا و  طـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ندرگ  رب 
وا هب  يزیچ  هک  داد  روتـسد  دز و  يدنخبل  ترـضح  دنهدب ! نم  هب  هک  هدب  روتـسد  تسوت ، رایتخا  رد  هک  ادـخ  لاوما  نآ  زا  دـمحم !

(4) «. دنهدب

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

داد یم  ناشن  دوخ  زا  لّمحت  ربص و  ردق  نآ  ناشتـساوخ ، ندرک و  لاؤس  ندز و  فرح  رد  نابیرغ  يدنت  افج و  ربارب  رد  ادـخ  ربمایپ 
ادخ لوسر  دنراذگن  دننک و  تساوخزاب  بلج و  ار  نابیرغ  نآ  دنتفرگ  یم  میمصت  باحصا  هک 

90 ص :

ص 99. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 103. نامه ، - 2

ص 41. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
ص 17. قالخالا ، مراکم  - 4
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(1) .دریگ رارق  رازآ  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.درک بلط  يزیچ  ترـضح  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  یبارعا  يدرم  يزور  هک  تسا  هدـش  دراو  يربخ  رد 
یکین ناسحا و  نم  هب  زگره  هن ، تفگ : درم  نآ  مدرک ؟ ناسحا  وت  هب  ایآ  دومرف : درک و  اطع  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.تشاد زاب  يو  هب  ضّرعت  زا  ار  نانآ  ربمایپ  یلو  دنتشاد ، ار  وا  رازآ  دصق  دندش و  نیگمشخ  درم  نیا  یساپسان  زا  باحصا  .يدرکن 

، یلب تفگ : درم  نآ  مدرک ؟ ناـسحا  وت  هب  نونکا  اـیآ  دوـمرف : درک و  اـطع  وا  هب  يرتـشیب  رادـقم  تفر و  هناـخ  هب  ترـضح  هاـگ  نآ 
تـسا نکمم  یتفگ ، نم  باحـصا  دزن  هک  ینخـس  رثا  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دهد  ریخ  یـشاداپ  وت  هب  دنوادخ 
ناشرـس زا  رکف  نآ  ات  نک  نالعا  ار  دوخ  تیاضر  وش و  رـضاح  نانآ  دزن  يراد  تسود  رگا  .دنـشاب  هدرک  ادیپ  ینیبدب  وت  هب  تبـسن 

ادخ یلب ، تفگ : وا  تسا ؟ نینچ  ایآ  تسا ؛ هدش  یضار  ام  زا  درم  نیا  دومرف : ربمایپ  دمآ و  باحـصا  روضح  هب  درم  نآ  .دور  نوریب 
تسا و هدش  يرارف  شا  هقان  هک  تسا  یـسک  دـننام  درم  نیا  نم و  لَثم  دومرف : ربمایپ  هاگ  نآ  .دـهد  ریخ  يازج  تا  هداوناخ  وت و  هب 
وا هنوگچ  مناد  یم  مدوخ  نم  دینک ؛ شیاهر  دیوگ  یم  شبحاص  یلو  دنک ، یم  رارف  رتشیب  وا  دننک ، یم  بیقعت  ار  نآ  مدرم  هچ  ره 

تـسد هب  ار  وا  راسفا  دنک و  یم  كاپ  شا  هرهچ  نت و  زا  رابغ  كاخ و  دشک و  یم  وا  يور  رـس و  رب  یتسد  دـیآ و  یم  .منک  مار  ار 
لاح نآ  رد  وا  دیدناسر و  یم  لتق  هب  شا  ینابزدب  رثا  رب  ار  درم  نآ  متشاذگ ، یم  دازآ  ار  امـش  هتـشذگ  زور  رد  رگا  نم  .دریگ  یم 

(2) .تفر یم  خزود  هب 

91 ص :

ص 15. نامه ، - 1
ص 416. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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يوبن تبحم  ( 24)

باحـصا و ات  هتفرگ  شا  هداوناخ  درف  نیرت  کیدزن  زا  هک  دوب  هدرتسگ  مالـسا  یمارگ  لوسر  رد  نانچنآ  یناـبرهم  تفوطع و  هریاد 
یهلا راونا  زا  كانبات  یعاعـش  راتفر ، نیا  تقیقح ، رد  .تفرگ  یمربرد  ار  ناریـسا  ناهارمگ و  یتح  نامیتی و  ناکدوک و  زین  نارای و 

«. دینادرگ نابرهم  ناشیا  اب  ار  وت  ادخ ، تمحر  ْمَُهل ؛ َْتِنل    ِ هّللا نِم  ٍهَمْحَرامبف  : » هک دوب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  كاپ  دوجو  نیمزرس  رد 
(159 نارمع : لآ  )

: تسین فطل  زا  یلاخ  مالسا  مرکم  لوسر  ینابرهم  تفأر و  زا  ییاه  هنومن  نایب 

لاح يایوج  هتـسویپ  ترـضح  نآ  .تشاد  صاخ  يا  هفطاـع  تبحم و  شتلاـسر  نارادتـسود  ناـنمؤم و  هب  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  . 1
هب دنتفگ  یم  رگا  .دیـسرپ  یم  ار  وا  لاوحا  دـید ، یمن  ار  اهنآ  زا  یکی  زور  هس  رگا  .درک  یم  ییوجلد  نانآ  زا  دوب و  دوخ  باحـصا 
(1) .درک یم  تدایع  يو  زا  دوب ، ضیرم  هچنانچ  تفر و  یم  وا  ندید  هب  دوب ، رضاح  رگا  درک و  یم  اعد  وا  يارب  تسا ، هتفر  رفس 

باحـصا رب  دـش ، دولآ  نوخ  حورجم و  ترـضح ، نآ  كرابم  هرهچ  دنتـسکش و  ار  ربمایپ  نادـند  دـحا ، گنج  رد  هک  یماـگنه  . 2
نعل و يارب  نم  : » دومرف خساپ  رد  ترضح  .دنک  نیرفن  نانمشد  نارفاک و  هب  هک  دندرک  تساوخرد  سپ  .دمآ  نارگ  تخس و  رایسب 

ناداـن اـهنآ  اریز  نک ؛ تیادـه  ارم  موـق  ایادـخ  هک  منک  یم  اـعد  اـهنآ  يارب  متـسه و  تمحر  ربماـیپ  هکلب  ما ، هدـشن  ثوـعبم  نیرفن 
(2) «. دنتسه

حور هدنهد  ناشن  يراتفر ، شوخ  هب  نایهاپس  ناهدنامرف و  ندرک  شرافـس  نمـشد و  اب  دروخرب  گنج و  رد  ترـضح  نآ  شور  . 3
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدوب  یهلا  ریفس  نآ  رهمُرپ  دنلب و 

92 ص :

ص 51. یبنلا ، ننس  - 1
ص 129. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2
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هب دومرف : یم  دیبلط و  یم  روضح  هب  ار  نانآ  دنک ، مازعا  گنج  هب  ار  يرکـشل  تساوخ  یم  هاگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دـینکن هلثُم  ار  نارفاک  دـینکن و  يدزد  میانغ  زا  .دـینک  داهج  هّللا  يارب  دـییوج و  تماقتـسا  وا  هب  دـینک و  تکرح  لاعتم  يادـخ  مان 

، دینزن خـیب  زا  ار  ناتخرد  دـیناسرن و  لتق  هب  دـنراد ، ياج  اه  هلوغیب  اهراغ و  رد  هک  ار  نانابهر  .دیـشکن  ار  نانز  لافطا و  نادرمریپ و 
.دینکن تنایخ  هلیح و  .دیزاسن  هدولآ  رهز  اب  ار  ناکرشم  بآ  زگره  .دینکن  قرغ  بآ  هب  دینازوسن و  ار  ناتـسلخن  .دیـشاب  راچان  رگم 

رگا .دینک  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  دونشب و  ار  ادخ  مالک  ات  تسا  هانپ  رد  وا  داد ، هانپ  ناکرـشم  زا  يدرم  هب  رگا  ناناملـسم  زا  مادک  ره 
(1) .دیناسرب شیوخ  نمأم  هب  ار  وا  درکن ، لوبق  رگا  تسامش و  ینید  ردارب  مه  وا  تفریذپ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يایح  ( 25)

ایح و رویز  هب  العا  دح  رد  زین  مالـسا  ربمایپ  ینعی  رـشب  لماک  يوگلا  دنـشاب ، لامک  تلیـضف و  يوگلا  دیاب  یهلا  نادرم  هک  اجنآ  زا 
یمک هزادـنا  ات  هک  مه  یحابم  ياهراک  زا  هک  دوب  يوق  وا  رد  تلاح  نیا  نانچ  دوب و  تفع  اـیح و  رهظم  ناـشیا  .دوب  هتـسارآ  تفع 
: دیامرف یم  ترضح  هدیدنسپ  تلصخ  نیا  هرابردمالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسج  یم  يرود  تفر ، یم  نآ  رد  یتفع  مک  هبیاش 

(2) .ُهُسیلَج َموقَی  ْیتَح  َُهبَْوث  ّلِحی  َْمل  سَلَج  اذا 

.دروآ یمنرد  نت  زا  ار  شسابل  ترضح  تشاد ، روضح  وا  ات  تسشن ، یم  یسک  اب  ربمایپ  یتقو 

: هک تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  نینچمه 

اِذا َناک  اهِرْدِخ و  یف  ِءارذَْعلا  َنِم  ًءایَح  َّدَّشَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسر  َناک 

93 ص :

ص 177. ج 19 ، راونالاراحب ، - 1
ص 203. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 2
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(1) .ِههْجَو یف  ُهاْنفَّرَع  ائیش  َهِرَک 

نآ هفاـیق  زا  تشاد ، یمن  تسود  هک  ار  يزیچ  هک  دوب  ناـنچ  دوب و  رتاـیحاب  هدرپ  سپ  نارتـخد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.میدیمهف یم  ترضح 

ایح هک  یـسک  تسا و  نامیا  زا  ایح  .تسا  ناگدازآ  يوخ  نامیا و  لها  یقالخا  ياـه  یگژیو  زا  ینماد  كاـپ  اـیح و  هک  یتسرد  هب 
هنهرب مالسا ، ءایَْحلا ؛ ُهُساِبلَف  ٌنایْرُع  ُمالْسِالَا  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .درادن  ینامیا  تسین و  وا  رد  يریخ  درادن ،

(2) «. تسایح نآ  سابل  تسا و 

یم زین  يرگید  ود ، نآ  زا  یکی  نتفر  اب  هک  دنا  هدش  ریبعت  رگیدکی  نیرق  قح ، نایاوشیپ  نابز  رد  هک  تسا  نانچ  نامیا  اب  ایح  دنویپ 
ایح ترثک  تساهنآ و  نیرتایحاب  اه  ناسنا  نیرت  لقاع  دور و  یم  رامـش  هب  مرک  تیاهن  یناسنا و  ياه  یگژیو  نیرتهب  زا  اـیح ، .دور 

يراک ره  دشابن ، ایح  هک  هاگ  نآ  .تسا  یکین  ریخ و  ایح ، همه  نوچ  درادن ؛ يریخ  درادـن ، ایح  هک  یناسنا  .تسا  ناسنا  نامیا  هناشن 
یم ماجنا  یتساوخ ، هچنآ  تسا و  زاجم  وت  يارب  يراک  ره  سپ  ینک ، یمن  اـیح  رگا  هک  تسا  هدـش  لـقن  ربماـیپ  زا  .دوش  یم  زاـجم 

یناسفن ياه  قلعت  عفانم و  ظفاح  هچنآ  رگم  دنیب ، یمن  دوخ  رب  يدنب  دیق و  چیه  بهذم ، یحابا  ادخ و  زا  دازآ  ناسنا  اریز  ؛(3)  یهد
.تسا نامرد  یب  درد  ییایح ، یب  نوچ  تسین ؛ شدرد  يارب  ییوراد  تسین ، ایح  هک  ار  نآ  .تسوا 

باذع و زا  ار  یمدآ  دراد و  یم  زاب  يراک  تشز  زا  ار  ناسنا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  ياه  هنیمز  ادخ ، هب  تبـسن  ایح 
نانمؤمریما نایب  هب  .دنا  هّکـس  کی  يورود  ایوگ  هک  دنراد  دنویپ  رگیدکی  اب  نانچ  تفع  ایح و  رگید ، يوس  زا  .دراد  یم  هگن  شتآ 

یلع

94 ص :

ص 17. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 1
ص 46. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 279. ج 1 ، رابخالا ، نویع  - 3
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سپ .تسا  تفع  اـیح ، هرمث  تسا و  گـنتاگنت  هیوسود و  تفع  اـیح و  هطبار   (1) .دنرگیدکی شوداشود  تفع  ایح و  مالـسلا ، هیلع 
(2) .تسا ینماد  كاپ  لماع  ایح 

تشذگ ردص و  حرش  ( 26)

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لیاضف  رد 

(3) .ُحَفْصَی وُفْعَی َو  َناک  َْلب  ُّطَق  ٍدَحَا  ْنِم  ِهِسْفَِنل  ْمِقَْتنَی  َْمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  َّنِا 

.درک یم  تشذگ  دنداد ، یم  شرازآ  هک  نانآزا  هکلب  تفرگن ، ماقتنا  یسک  زا  دوخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

درک یم  یناسنا  یهلا و  يالاو  شزرا  نیا  هجوتم  زین  ار  نارگید  دوب ، تشذگ  وفع و  لها  دوخ  هکنیا  رب  نوزفا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
: دومرف یم  و 

(4) .َهَّللا ُمُکَّزُِعی  اْوَفاعَتَف  اّزِع  ِّالا  َْدبَْعلا  ُدیِزَی  َْوفَْعلا ال  َّنِاَف  ِْوفَْعلِاب  ْمُْکیَلَع 

.دزاس زیزع  ار  امش  ادخ  ات  دیشاب  هتشاد  تشذگ  سپ  .دیازفا  یمن  ناسنا  تّزع  رب  زج  تشذگ  اریز  دینک ؛ هشیپ  ار  تشذگ  وفع و 

: دیامرف یم  يرگید  دنمشزرا  مالک  رد  ناشیا  نینچمه 

ْنِم ُءاـطِْعا  َکـَْیِلا َو  َءاـسَا  ْنَم  َیِلا  ُناـسْحِْالا  َکَـعَطَق َو  ْنَم  ْلِـصَت  َکَـمَلَظ َو  ْنَّمَع  ُْوفَْعلا  ِهَرِخْـالا  اْینُّدـلا َو  ِِقئـالَخ  ِْریَِخب  مُکُِربُْـخا  ـالَا 
(5) .َکَمُرَح

95 ص :

ص 32. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  - 1
ص 322. لوا ، رتفد  يوبن ، هریس  - 2

ص 87. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص 194. ج 8 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، لوقعلا ، هآرم  یسلجم ، رقابدمحم  - 4

ص 192. نامه ، - 5
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؛ هدرک متـس  وت  هب  هک  یـسک  زا  ندرک  تشذگ  دـشاب : عفان  ترخآ  ایند و  يارب  هک  ییاه  تلـصخ  نیرتهب  زا  منکن  هاگآ  ار  امـش  ایآ 
هدرک مورحم  ار  وت  هک  یسک  هب  ندیشخب  هتشاد و  اور  يدب  وت  قح  رد  هک  یسک  هب  ندرک  یکین  هدیرب ؛ وت  زا  هک  یـسک  هب  نتـسویپ 

.تسا

ار ینید  هعماج  يربهر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  اجنآزا  .دهاوخ  یم  الاو  یحور  تیفرظ  گرزب ، ياه  تیلوئـسم  شریذپ 
، هار نیا  رد  .دیآرب  نیگنـس  تیلوئـسم  نیا  هدهع  زا  دناوتب  ات  دوب  یم  رادروخرب  ییالاو  يرظندنلب  تیفرظ و  زا  دیاب  تشاد ، هدهعرب 

هللا یلص  هللا  لوسر  هب  ار  هعماج  ریبدت  تیلوئسم  هک  ناحبس  يادخ  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  يرورض  رایسب  ردص  هعـس  زا  يرادروخرب 
فراعم لمحت  ناوت  هک  ییالاب  تیفرظ  ردص و  حرش  دیوگ ؛ یم  نخس  يو  ردص  حرش  الاب و  تیفرظ  زا  دوب ، هتـشاذگاو  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ( 1 حارشنا : « ) .میدرکن اطع  ردص  حرـش  وت  هب  ایآ  َكَرْدَص ؛ ََکل  ْحَرْـشَن  َْملَا  : » دشاب هتـشاد  ار  یحو 
هریـس .دشاب  هتـشاد  بسانتم  ياه  يریگ  عضوم  هعماج ، تیریدـم  رد  تسناوت  دوب ، دـنم  هرهب  لماک  تیفرظ  ردـص و  حرـش  زا  نوچ 

؛ داد رارق  دوخ  راک  سأر  رد  ار  تشذـگ  وفع و  ناحبـس ، دـنوادخ  ياهدومنهر  ساسا  رب  يو  .تسا  هدـنزومآ  داعبا  همه  رد  ناـشیا 
: فارعا « ) .نک بیغرت  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  نک و  هشیپ  ار  تشذگ  وفع و  ِفوُْرعَْملِاب ؛ ُْرْما  َْوفَْعلا َو  ِذَخ  : » دوب هدومرف  دنوادخ  نوچ 
؛ شاب تیفرظ  اب  ور و  هداشگ  رذگرد و  نانآ  ياه  شزغل  زا  َنِینِـسْحُْملا ؛ ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا  ْحَفْـصا  َمُْهنَع َو  ُفْعاَف  : » دومرف هکنیا  ای  ( 199

(13 هدئام : «. ) دراد تسود  ار  راکوکین  تشذگاب و  ياه  ناسنا  ادخ ، هک 

هتفگ .درکن  هیبنت  باتع و  دـندوب ، هداد  رازآ  ار  ناشیا  ای  هدرک  عییـضت  ار  شقح  هک  ار  یناسک  دوخ ، يدرف  قوقح  لباقم  رد  ناـشیا 
(1) .درک یم  وفع  هراومه  ار  ناراکاطخ  وا  .تفرگن  ماقتنا  یصخش  قح  رطاخ  هب  یسک  زا  هاگ  چیه  هک  دنا 

هب ادخ  ربمایپ  توعد  ندش  راکشآ  زاغآ  زا  نایفسوبا  هک  میروآ  دای  هب  تسا  بوخ 

96 ص :

ص 295. ج 66 ، راونالاراحب ، - 1
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هنازور ياه  هئطوت  رگید  رانک  رد  ار  بازحا  دحا و  نوچ  ینینوخ  ياه  گنج  درک و  هزیتس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  مالسا ،
رد هکم  یتقو  لاح ، نیا  اب  .تسین  یمک  راک  ناناملـسم ، هیلع  گنج  دـنفرت و  هئطوت و  لاـس  تسیب  ناـمگ ، یب  .تخادـنا  هار  هب  شا 
هب داحلا و  رفک و  نارـس  زا  نتفرگ  ماقتنا  رظتنم  همه  ناناملـسم  تسکـش ، مهرد  ناتـسرپ  تب  تکوش  دش و  حتف  يرجه  متـشه  لاس 

.دنداد یمرس  تسا ) ماقتنا  گنج و  زور  زورما   ) (1)« َهَمَْحلَْملا ُمْوَی  ُمْوَْیلَا   » راعش ور ، نیمه  زا  .دندوب  نایفسوبا  هژیو 

ُمْوَی ُمْوَْیلَا   » راعـش درک و  رداـص  ار  یمومع  وـفع  ناـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـنآ ، ماـمت  رواـب  فـالخرب  ناـیم ، نیا  رد 
دازآ هـمه  دـیورب  ُءاـقَلُّطلا ؛ ُُمْتنَاَـف  اوـُبَهِْذا  : » دوـمرف تخاـس و  نیــشیپ  راعــش  نـیزگ  ياـج  ار  تـسا ) تـمحر  زور  زورما  « ) هَـمْحَّرلا

(2) «. دیتسه

درک یمن  دیدهت  ار  مالسا  يرطخ  رگید  نایفسوبا  بناج  زا  هک  درک  رداص  ار  وفع  نیا  یطیارـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
یم ربمایپ  يدنمشوه  .دیدرگ  یم  یهلا  ياه  شزرا  دیحوت و  يوس  هب  يرایسب  هدع  بذج  بولق و  فیلأت  هیام  تشذگ  وفع و  نیاو 

(3) «. دیازفا یم  ناسنا  تزع  رب  هراومه  وفع  ًاّزِع ؛ ِّالا  َْدبَْعلا  ُدیِزَیال  َْوفَْعلا  َّنِا  : » دشاب هدنیاشخب  طیارش  نیا  رد  هک  دیبلط 

زا ار  نتشیوخ  دومرف  وا  هب  دیشخب و  هکم  حتف  زا  یتدم  زا  سپ  ار  ادهشلادیس  هزمح  لتاق  یشحو ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ياه تشذگ  نیا  .درک  وفع  هراب  کی  ار  فئاط  گنج  ناریـسا  زا  رفن  رازه  شـش  ناشیا  نینچمه   (4) .منیبن ار  وت  هک  نک  ناهنپ  نم 

هیور نیا  دش و  یم  ربمایپ  مالسا و  هب  كاپ  ياه  ناسنا  بذج  بولق و  فیلأت  بجوم  هراومه  ماگنهب ،

97 ص :

ص 65. ج 5 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
ص 74. نامه ، - 2

ص 88. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 20 ج 4 ، نامه ، - 4
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.دشاب ام  یعامتجا  یسایس و  ناریدم  يارب  یبسانم  يوگلا  دناوت  یم 

یم وا  .دناسرب  لتق  هب  ار  ربمایپ  رهز ، اب  تفرگ  میمصت  نایدوهی  کیرحت  هب  ثراح ، رتخد  بنیز ، مان  هب  دوهی  فارشا  زا  یکی  رسمه 
هب تشغآ و  رهز  هب  تخپ و  درک و  هیهت  ار  يدنفـسوگ  تسد  سپ  .تسا  دـنم  هقالع  دنفـسوگ  تسد  ندروخ  هب  ربماـیپ  هک  تسناد 

، تشاذـگ ناهد  هب  ار  اذـغ  نآ  زا  لوا  همقل  اـت  .تفریذـپ  ار  هیدـه  درکن و  ناـسحا  در  ربماـیپ  .دروآ  ربماـیپ  روضح  هب  هیدـه  ناونع 
ربمایپ ییوگو ، تفگ  زا  سپ  .دندرک  راضحا  ار  نز  نآ  داد  روتسد  هاگنآ  .تخیر  نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  درک و  تیمومسم  ساسحا 

(1) .دیشخب ار  نز  نآ  يراوگرزب ، لامکاب 

اهنآ هئطوت  دصق و  ءوس  زا  ربمایپ  .دنداتسرف  ربمایپ  يارب  مومسم  ییاذغ  دندوب ، هدش  میلست  هک  نایدوهی  زا  یعمج  ربیخ ، حتف  زا  سپ 
شماک رد  رهز  تساوخ  دز و  يراک  نینچ  هب  تسد  دوهی  زا  ینز  رگید ، راب   (2) .درک اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ار  نانآ  یلو  دش ، هاگآ 

(3) .درک وفع  زین  ار  وا  هک  دنک 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجه  اـب  دوب ، هتفاـی  تینوـصم  تداهـش  هملک  يادا  اـب  هک  ناـقفانم  هتـسدرس  یبا ، نب  هللادـبع 
تشاد يّرس  رس و  زین  فلاخم  نایدوهی  اب  يو  نوچ  دینارورپ ؛ یم  لد  رد  ار  ترضح  ینمـشد  .دش  هدیچرب  وا  تسایر  طاسب  هنیدم ،

ینب هوزغ  رد  وا  .تـشاد  یمنرب  تـسد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دـضرب  يزاـس  هعیاـش  يزوـت و  هـنیک  ینکـشراک و  زا  و 
«. مینار یم  نوریب  هناخ  زا  دوب ) نارجاـهم  شدوصقم   ) ار نوبز  ياـه  یلیفط  نیا  میتشگرب ، هنیدـم  هب  هچناـنچ  : » تفگ یم  قلطـصملا 
نآ .دـنناسرب  شیازـس  هب  ار  وا  اـت  دنتـساوخ  هزاـجا  اـهراب  دنتـشاد ، وا  زا  ینوـخرپ  لد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ناراـی 

رب تفر و  شتدایع  هب  يرامیب  لاح  رد  درک و  یم  راتفر  وا  اب  ارادم  لامک  اب  هکلب  داد ، یمن  هزاجا  اهنت  هن  ترضح 

98 ص :

ص 352. ج 3 ، نامه ، - 1
ص 100. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 2

ص 14. ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 3
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روبع ماگنه  ات  دـندرک  هئطوت  ناقفانم  زا  یعمج  زین  كوبت  هوزغ  زا  تشگزاب  رد   (1) .درازگ زامن  وا  رب  دش و  رـضاح  شا  هزانج  رس 
ار اهنآ  ربمایپ  دـندوب ، هدـناشوپ  ار  دوخ  تروص  یگمه  هکنیا  اب  .دـنک  طوقـس  هاـگترپ  رد  اـت  دـنهد  مر  ار  ربماـیپ  بکرم  هندرگ ، زا 

(2) .درک رظن  فرص  ناشتازاجم  زا  تخاسن و  شاف  ار  اهنآ  مسا  شنارای ، ناوارف  رارصا  دوجو  اب  تخانش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تیعطاق  تبالص و  ( 27)

هللا یلص  دمحم  ترـضح  .تسا  ( 29 حـتف : « ) .ْمُهَْنَیب ُءاـمَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ   » همیرک هیآ  رهظم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هیآ نیا  هب  ناشیا  .تشاد  زین  یندز  لاثم  تیعطاق  تبالص و  دوب ، رادروخرب  تشذگ  وفع و  ردص و  حرش  زا  هک  نانچمه  هلآ  هیلع و 

نارفاک و اب  ربمایپ ! يا  ْمِْهیَلَع ؛ ُْظلْغا  َنیِقفانُْملا َو  َراّفُْکلا َو  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک دـناشوپ  یم  لمع  هماـج  یتسرد  هب  نآرق  همیرک 
(9 میرحت : «. ) نک دروخرب  ظیلغ  دیدش و  اهنآ  اب  نک و  هزرابم  داهج و  ناقفانم 

بیترت هب   ) صاعلاوبا لیقع و  سابع ، ردب ، گنج  رد  ناشیا  .دوب  يریگ  تخـس  هتـسیاش  هک  درک  یم  يریگ  تخـس  ییاج  رد  ربمایپ 
ناریسا و رگید  نوچمه  تفرگ و  تراسا  هب  نارفاک  رگید  دننامه  دندوب ، ناکرشم  فص  رد  هک  ار  شیوخ ) داماد  ومعرـسپ و  ومع ،

(3) .درک راتفر  نانآ  اب  تاررقم  ساسا  رب 

، هنیرق انترف ، لظنح ، نب  هّللادبع  دعس ، نب  هّللادبع  دننام : داسف  ناگدرکرس  زا  يرامـش  هکم ، حتف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
رد .دوب  هدرک  رداـص  مه  یمومع  وفع  هک  یلاـح  رد  درک ، موکحم  گرم  هب  ار  هزمح ) لـتاق   ) یـشحو همرکع و  ذـیقن ، نب  ثریوح 

زین هظیرق  ینب  گنج 

99 ص :

ص 496. ج 1 ، عامسالا ، عاتما  يزیرقم ، - 1
ص 479. نامه ، - 2

 . ص82 لیجلاراد ، توریب ، ربمایپ ، مایپ  میکح ، یقتدمحمدیس  زا : لقن  هب  ص 340 ؛ ج 1 ، ریسلا ، بیبح  - 3
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ار نزاوه  ریسا  رازه  شش  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا   (1) .دز ندرگ  رهش  نادیم  رد  ار  هظیرق  ینب  ناریسا  زا  رفن  دصتفه  ای  دصشش 
.دوب هدرک  دازآ  هراب  کی 

يارب ار  یمالـسا  تما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يداصتقا ، ياهانگنت  زین  زاجح و  ناتـسبات  يامرگ  تدـش  رد  هک  یناـمز  رد 
یم مدرم ، هیحور  فیعـضت  يارب  يزاس  هعیاش  ینکفا و  هئطوت  اب  نکـشراک ، قفانم  يا  هدع  درک ، یم  هدامآ  كوبت  نایمور  اب  هلباقم 

: دنراد زاب  ههبج  هب  نتفر  زا  اوه  یمرگ  هناهب  هب  ار  نانآ  دنتساوخ 

(81 هبوت :  ) .َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُران  ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاق ال  َو 

.دندیمهف یم  اهنآ  رگا  تسا ، رت  نازوس  خزود  شتآ  وگب  دینکن ! تکرح  ههبج  يوس  هب  ناتسبات  يامرگ  رد  دنتفگ  یم 

هلباقم ههبج و  رد  تکرش  زا  ناناملسم  ندرک  درس  لد  ياه  هار  دنداد و  لیکـشت  نمجنا  يدوهی ، ملیوس  هناخ  رد  زین  ناقفانم  یخرب 
هّللادیبع نب  هحلط  دش ، ربخاب  نانآ  هئطوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یتقو  .دندرک  یم  یـسررب  ار  ناناملـسم  دضرب  هئطوت  و 

(2) .دننزب شتآ  ار  نانآ  یهورگ  هناخ  داد  روتسد  داتسرف و  اهنآ  يوس  هب  يا  هدع  هارمه  هب  ار 

داجیا ینکـشراک و  يارب  ناقفانم  زا  يا  هدـع  دوب ، كوبت  گنج  كرادـت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یماگنه  نینچمه 
زا دندمآ و  ترـضح  روضح  هب  نانآ  زا  یگدنیامن  هب  رفن  دنچ  .دـندرک  انب  يدجـسم  هنیدـم ، زا  يا  هلحم  رد  ناناملـسم ، نایم  هقرفت 

مزاع نونکا  هک  دروآ  یم  رذع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  .دـنک  تکرـش  اهنآ  مسارم  رد  دجـسم  حاتتفا  يارب  دنتـساوخ  ناشیا 
تین زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناحبـس ، يادخ  هار ، هنایم  رد  كوبت ، يوس  هب  مالـسا  رکـشل  نتفر  زا  سپ  .متـسه  گنج 
هرهب نید  هیلع  نید  زا  دـنهاوخ  یم  هکلب  دـنرادن ، ار  ینید  هاگیاپ  يدابع و  زکرم  نتخاس  دـصق  نانآ  هک  تخاس  هاگآ  ناقفانم  موش 

ناونع زا  دنریگ و 

100 ص :

ص 201. ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
ص 196. ج 5 ، نامه ، - 2
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: دننک هدافتساءوس  دجسم 

َّالِإ انْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیل  ُْلبَق َو  ْنِم  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َبَراح  ْنَِمل  اًداـصْرِإ  َنینِم�وُْملا َو  َْنَیب  اًـقیْرفَت  اًْرفُک َو  اًرارِـض َو  اًدِجْـسَم  اوُذَـخَّتا  َنیذَّلا  َو 
(107 هبوت :  ) .َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی  ُهّللا  ینْسُْحلا َو 

شیپ زا  لوسر ، ادخ و  اب  گنج  لحم  ناناملـسم و  نایم  هقرفت  هاگیاج  رفک و  رارـض و  دجـسم  دـننک ، یم  باختنا  دجـسم  هک  نانآ 
.دنیوگ یم  غورد  اهنآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  ناحبس  يادخ  یلو  میراد ، تین  نسُح  دجسم  نتخاس  رد  ام  هک  دننک  یم  دای  دنگوس 

داد روتـسد  درک و  باختنا  ار  باحـصا  زا  يا  هدـع  دـش ، هاگآ  ناقفانم  دـیلپ  تین  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
.دننازوسب دننک و  ناریو  ار  دجسم 

یم نشور  یبوخ  هب  اـه  هنومن  نیا  زا   (1)« .ِملْسَت ِْملْـسَا  : » تسا هدمآ  مور  روتارپما  لقره ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  همان  رد 
ناناملـسم نایک  رب  ناقفانم  نادـناعم و  ادابم  ات  تسین  راگنا  لهـس  داسف  ربارب  رد  هاگ  چـیه  تسا ، تمحر  نید  مالـسا ، رگا  هک  دوش 

.دننک دیدهت  ار  نانآ  یمالسا  تیوه  دنوش و  طلسم 

یبوکرـس يارب  ناناملـسم  .داد  یمومع  جیـسب  نامرف  نارفاک ، ندناسرت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دـحا ، گنج  زا  سپ 
هرابود هلمح  زا  هک  نمشد  .دندیسر  تشاد _  رارق  هنیدم  یمین  خسرف و  ود  دودح  هک  دسالا _  ءارمح  هب  ات  دندرک  تکرح  نارفاک 

.تخیرگ هکم  يوس  هب  دوب ، هتفای  یهاگآ  ناناملسم 

نآ .تشگزاب  هنیدم  هب  سپس  .دنام  اجنآرد  هبنشراهچ  هبنش و  هس  هبنـشود و  زور  ناناملـسم  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دوـب و هدـیرب  ار  هزمح  ترـضح  ینیب  دـحا ، گـنج  رد  هک  دوـب  هریغم  نب  هیواـعم  یلوا  .تفاـی  تسد  يرارف  رفن  ود  هـب  هار  رد  هاـگ 

.دوب یجمح  هّزعوبا  يرگید ،

.درک تیاکـش  ربماـیپ  هب  دوخ  يدـنملایع  رقف و  زا  دـمآ و  رد  ناناملـسم  تراـسا  هب  ردـب ، گـنج  رد  هک  دوب  یـسک  یجمح  هّزعوبا 
، نمشد فص  رد  دحا  گنج  رد  درک و  دهع  ضقن  وا  .دیاین  ناناملسم  گنج  هب  راب ، رگید  هک  یطرش  هب  درک ، دازآ  ار  وا  ترـضح 

اب دربن  هب 

101 ص :

ص 105. ج 1 ، لوسرلا ، بیتاکم  - 1
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.درک رداص  ار  رفن  ود  نیا  لتق  نامرف  ترضح ، .درک  کیرحت  ناناملسم  دض  رب  ار  نارفاک  تخادرپ و  ناناملسم 

؛ ِْنیَتَّرَم ٍرجُح  ْنِم  ُنِمؤُْملا  ُغَْدُلی  ال  : » دومرف ربمایپ  هک  نک  دازآ  ارم  راذگب و  ّتنم  نم  رب  درک : ضرع  ربمایپ  هب  مادـعا ، زا  شیپ  هّزعوبا 
(1) «. دوش یمن  هدیزگ  رابود  خاروس ، کی  زا  نمؤم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دهز  ( 28)

هاگ چیه  هک  تسا  ییابیرف  ابیز و  هفوکش  اهنت  هک  ایند  عاتم  یگدنز و  .دنک  یم  دیدهت  ار  یمدآ  تلیضف  ایند ، هب  یگتـسباو  هقالع و 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچ  .دنک  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  رگن  یحطس  نایمدآ  زا  يرایسب  دنیشن ، یمن  رمث  هب 

(131: هط  ) .اْینُّدلا ِهایَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  اًجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َو ال 

شیب يا  هفوکـش  اهنیا  هک  نکم  هریخ  میا ، هداد  هرهب  نآ  زا  ار  یخرب  ام  دـیآ و  یم  رامـش  هب  ایند  عاـتم  هچنآ  هب  ار  شیوخ  نامـشچ 
.دنتسین

دوشن و فسأتم  داد ، تسد  زا  ار  ایند  عاتم  یتقو  هک  تسا  یـسک  دـهاز  ناسنا  .تسا  یهانگ  رطخ و  ره  أـشنم  اـیند  هب  يدـنم  هقـالع 
: ددرگن كانحرف  دروآ ، تسد  هب  ار  ایند  عاتم  هک  یماگنه 

(23 دیدح :  ) .ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل 

.دینکن ینامداش  تسا ، هداد  امش  هب  هچنآ  هب  دیوشن و  نیگهودنا  تسا ، هتفر  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات 

دوخ يادخ  زا  دـنرادن و  هجوت  ایند  عاتم  هب  هک  نانآ  .تخانـش  یگدـنز  رد  شرادرک  راتفر و  زا  یتحار  هب  ناوت  یم  ار  دـهاز  ناسنا 
یلص هّللا  لوسر  هرابرد  .دنتوافتم  دنسانش ، یمن  زور  بش و  ایند  يالاک  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یناسک  اب  دنبلط ، یم  لالح  قزر 

: تسا هدمآ  ناشنکسم  دروم  رد  .تشاد  یشیالآ  یب  یگدنز  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا 

102 ص :

ص 96. رصبلا ، لحک  - 1

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 114 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .ٍهَِنَبل یَلَع  ٌهَِنَبل  َعَضَو  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  یَّفََوت 

.دوب هداهنن  یتشخ  يور  رب  ار  یتشخ  هک  تشذگرد  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

: تسا هدمآ  ناشیا  ياذغ  دروم  رد 

(2) .ُّطَق ٍریعَش  ِزبُخ  ْنَم  َعَبَش  ُّطَق َو ال  ٍُّرب  ُْزبُخ  َلَکَا  ام 

.تخاسن ریس  ار  دوخ  وج ، نان  ندروخ  زا  هاگ  چیه  دروخن و  مدنگ  نان  هاگ  چیه 

.دننک یمن  هتـسباو  ییایند  ياه  هیارآ  هب  ار  دوخ  زگره  دـنیوج ، یم  ار  یلاع  يدـصقم  كاخ ، ملاع  رد  یگدـنز  زا  هک  یهلا  نادرم 
: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دوب اهنآ  نیرت  هنسرگ  مکش ، رظن  زا  نیرترغال و  ولهپ ، رظن  زا  .تخاسن  هریخ  نآ  هب  ار  اه  مشچ  درک و  هدنسب  تجاح  ردق  هب  ایند  زا 
شیوخ تسد  هب  ار  دوخ  شفک  تسشن و  یم  ناگدنب  دننامه  دروخ و  یم  اذغ  نیمز  يور  ربهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه 

هدرپ دید  نوچ  .درک  یم  راوس  دوخ  فیدر  مه  ار  يرگید  دش و  یم  راوس  تخل  غالا  رب  درک و  یم  هلصو  ار  شـسابل  دز و  یم  هنیپ 
دای هب  منک ، یم  هاگن  نآ  هب  تقو  ره  اریز  نک ؛ ناهنپ  نم  زا  ار  هدرپ  نیا  دومرف : دوخ  نانز  زا  یکی  هب  دراد ، ریوصت  شا  هناخ  رد  يا 

(3) .متفا یم  نآ  فراخز  ایند و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

مارح نآ  ندروخ  ایآ  دش : ضرع  .دومرفن  لیم  ترـضح  نآ  یلو  دـندروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تمدـخ  اولح  يرادـقم 
تسود یلو  ریخ ، دومرف : تسا ؟

103 ص :

ص 321. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 243. نامه ، - 2

ح 159. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  - 3
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( هناهاوخدوخ  ) ناـتیایند یگدـنز  رد  ار  دوخ  هزیکاـپ  ياـه  تمعن  دومرف : سپـس  .مهدـب  تداـع  اهاذـغ  هنوگ  نیا  هب  ار  دوخ  مرادـن 
(1) .دیدرک فرص 

: تسا هدش  دراو  یتیاور  رد 

(2) .ِْهَیِلا   َ هّللا ُهَضَبَق  یَّتَح  َریِعَّشلا  ِهُماعَط  َلازام 

.دوب وج  نان  يو ، هرفس  نان  تلحر ، ماگنه  ات 

دهز .دوب » ترـضح  شرف  ابع ، ُهَئابَعهلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  َلوُسَر  ُشاِرف  َناک  َو  : » تسا هدش  تیاور  زین  ربمایپ  زادـناریز  دروم  رد 
: دندید یم  یبوخ  هب  ایند  زا  يو  ینادرگ  يور  رد  ار  یعقاو 

(3) .ِهِسْفَن ْنَع  اهَرْکِذ  َتامَا  ِِهْبلَِقب َو  اْینُّدلا  نع  َضَرْعَاَو  ...اهَرَّغَص ، اْینُّدلا َو  َرَقَح  ْدَق 

.درک وحم  شیوخ  دوجو  هحفص  زا  ار  ایند  مان  دای و  دنادرگ و  يور  نآ  زا  دوجو  مامت  اب  درمش و  ریقح  کچوک و  ار  ایند 

.دوب ناشیا  رایتخا  رد  یمومع  تاناکما  مامت  هک  تسا  هتفای  رولبت  یطیارش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دنمشزرا  یگژیو  نیا 

هب دنک و  يریگ  هشوگ  هک  تسین  نآ  دهاز  ناسنا  .تسین  اه  تیلوئسم  زا  رارف  يریگ و  هشوگ  یتسـس و  يانعم  هب  دهز  تسناد  دیاب 
ماقم لام و  هب  ندوبن  هتـسباو  ایند و  عاـتم  هب  ندوب  هقـالع  یب  دـهز ، .تسا  دـهز  زا  یفارحنا  موهفم  نیا  .دروآ  يور  فرـص  تداـبع 

شالت .دشاب  مه  دهاز  لاح ، نیع  رد  دشاب و  شالترپ  دناوت  یم  ناسنا  .تسا  زاس  مه  یگدـنزاس  شالت و  اب  انعم  نیا  تسا و  يویند 
: تسا یهلا  روتسد  یگدنزاس  و 

(15 کلم : ) .ِِهقْزِر ْنِم  اُولُک  اِهبِکانَم َو  یف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلا  َوُه 

يزور ندروآ  تسد  هب  يارب  یلو  تسا ، هداد  رارق  امش  مار  ار  نیمز  هک  تسا  ییادخ  نآ  وا 

104 ص :

ص 343. هیمالسالا ، بتکلاراد  نساحم ، یقرب ، دلاخ  دمحم  نبدمحا  - 1
ص 244. نامه ، - 2

ص 162. هبطخ 109 ، توریب ، هغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبص  - 3

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_104_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ فک  هب  لالح  يزور  ات  دیوش  راوس  نآ  ياه  شود  رب  دیاب  لالح 

: دـهد یم  باتزاب  ار  ناشیا  شالت  یبوخ ، هب  دـیجم  نآرق  .دوب  مه  شالترپ  دوب ، اه  ناسنا  نیرتدـهاز  هکنیا  اب  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(7 لمزم : «. ) يراد ناوارف  دش  دمآ و  زور  رد  وت  ًالیوَط ؛ اًْحبَس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  »

یسررب اب   (1)« .ٌهَحار َُهل  ْتَْسَیل  َو  : » تشادن تحارتسا  يارب  ینامز  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتفرگ  ترـضح  زا  ار  شمارآ  هنازور ، شالت 
تیریدـم و هب  یـصخش ، ياهراک  هب  نتخادرپ  تدابع و  زج  هب  ترـضح  هک  میباـی  یمرد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یگدـنز 

.دوب لوغشم  مدرم  تیعضو  هب  یگدیسر  يرادا و  ياهراک  نداد  ماجنا  يربهر و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

دیامرف یم  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ  دمحم ، يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  يا  هتـشرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ریـس زور  کی  مهاوخ  یم  اراگدرورپ  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  ربمایپ  مزاس ! الط  زا  رپ  وت  يارب  ار  هکم  نابایب  یهاوخب  رگا 

(2) .مهاوخب يزور  وت  زا  مشاب و  هنسرگ  رگید  زور  میوگ و  وت  ساپس  رکش و  مشاب و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

.داد وا  هب  ار  نآ  دمآ و  ربمایپ  دزن  ینان  هراپ  اب  مالسلااهیلع  همطاف  .میدوب  قدنخ  رفح  لوغـشم  قدنخ ) دربن  زا  شیپ   ) ربمایپ هارمه  ام 
ار نآ  زا  هکت  نیا  مدرک و  هیهت  نیسح  نسح و  يارب  نان  صرق  کی  تفگ : مالسلااهیلع  همطاف  تسیچ ؟ نان  هراپ  نیا  دیـسرپ : ربمایپ 

(3) .دراذگ یم  ناهد  هب  تردپ  هک  تسا  ییاذغ  نیلوا  نیا  نونکات  شیپ  زور  هس  زا  دومرف : ربمایپ  مدروآ ! امش  يارب 

105 ص :

ص 150. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
صص 72و73. یلاما ، قودص ، خیش  - 2

ص 40. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
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: دیوگ یم  سابع  نبا 

: تفگ دش و  دراو  وا  رب  باطخ  نب  رمع  .دوب  هتـشاذگ  رثا  وا  يولهپ  ود  رب  دوب و  هتفخ  ییایروب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دننامه ایند ، نم و  لَـثَم  راـک ! هچ  اـیند  اـب  ارم  دومرف : ربماـیپ  دـینک ؟ یمن  مهارف  يزادـناریز  رتسب و  دوخ  يارب  ارچ  ادـخ ! ربماـیپ  يا 

دراذگاو ار  نابیاس  تخرد و  نآ  سپ  .دریگب  هانپ  یتخرد  هیاس  رد  یتعاس  هاگ  نآ  .دورب  یهار  هب  مرگ  يزور  رد  هک  تسا  يراوس 
! دورب و 

: دیوگ یم  همادا  رد  سابع  نبا 

يدرم دزن  دوب ، هتفرگ  ماو  هب  شا  هلئاع  نان  يارب  هک  وج  نم  یـس  تباب  وا  هرز  تفر ، ایند  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .دوب ورگ  يدوهی 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دوب هدروآ  ار  امرخ  هک  يراک  تمدـخ  هب  ربمایپ  .درک  هیدـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  اـمرخ  نم  کـی  راـصنا  زا  يدرم 
یقبط ای  فرظ  درک : ضرع  تشگرب ، راک  تمدـخ  یتقو  يرواـیب ؟ میارب  یباـی  یم  یقبط  اـی  یفرظ  نیبب  هناـخ و  لـخاد  ورب  دومرف :

هب مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : هاگ  نآ  .زیرب  نیمز  يور  اجنیا  ار  امرخ  دومرف : تفور و  ار  يا  هشوگ  دوخ  يابع  اب  ربمایپ  متفاین !
(2) .داد یمن  ایند  زا  يزیچ  یقفانم  رفاک و  چیه  هب  تشاد ، شزرا  يا  هشپ  لاب  ردق  هب  ادخ  شیپ  ایند  رگا  تسوا ، تسد 

لوسر يا  درک : ضرع  دمآ و  وا  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  يا  هتـشرف  .دوب  نیگهودـنا  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  يزور 
ایند ياه  تورث  اه و  هنیزخ  ياهدیلک  مامت  ادخ !

106 ص :

ص 25. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 284. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2
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هچنآ نک و  زاب  ار  اه  تورث  اه و  هنیزخ  ياـهرد  اـهنیا  هلیـسو  هب  .دـشاب  وت  لاـم  مه  اهدـیلک  نیا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .تساـم  دزن 
: دومرف ربمایپ  .دوش  مک  هکنآ  یب  رادرب ، یتساوخ 

.درادن لقع  هک  یسک  دنک ، یم  هتشابنا  عمج و  نآ  يارب  درادن و  يرگید  هناخ  نآ ، زج  هک  تسا  یسک  هناخ  ایند 

هک یتقو  مراهچ _  نامسآ  رد  يا  هتشرف  زا  ار  نخس  نیمه  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تفگ : هتشرف 
(1) .مدینش مداد _  وا  هب  ار  اهدیلک 

(2) .دوب امرخ  تخرد  هنت  زا  ربمایپ  هناخ  راوید  .دوب  رتشیب  دندوب ، دهاز  یگمه  هک  ناربمایپ  همه  زا  ربمایپ  ییاسراپ  دهز و 

وا زا  .دشن  هتخورفارب  یغارچ  شتآ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  تشذگ و  ام  رب  بش  لهچ  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع 
(3) .بآ امرخ و  تفگ : هشیاع  دوب ؟ هچ  تدم  نیا  رد  امش  كاروخ  سپ  دندیسرپ :

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

هدرپ زا  یتح  درک ، كرت  ار  ناهج  رویز  رز و  هک  يربمایپ  .زومایب  سرد  يو  هدوتس  شور  زا  نک و  یسأت  شیوخ  راوگرزب  ربمایپ  هب 
(4) .دیشک یگنسرگ  رایسب  درک و  تعانق  مک  هداس و  ياذغ  هب  .دمآ  یمن  ششوخ  دوب ، هدش  شقن  ییاهریوصت  نآ  يور  هک  يا 

: دیوگ یم  سابع  نبا 

107 ص :

ص 129. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1

ص 570. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
.نامه - 3

ص 227. هغالبلا ، جهن  - 4
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: دومرف یناه  ُما  هب  ربماـیپ  .دـش  مالـسلا  هیلع  یلع  رهاوخ  یناـه ، ما  هناـخ  دراو  دوب ، هنـسرگ  هک  یلاـح  رد  هکم  حـتف  زور  رد  ربماـیپ 
میدقت امـش  هب  هک  مشک  یم  تلاجخ  مرادن و  کشخ  نان  هکت  کی  زج  تفگ : یناه  ُما  میروخب ؟ هک  دوش  یم  تفای  وت  دزن  ییاذغ 
یشروخ ایآ  دومرف : سپ  .تخیر  کمن  بآ و  رد  درک و  درخ  ار  نآ  ربمایپ  دروآ و  ار  نآ  یناه  ُما  .روایب  ار  نآ  دومرف : ربمایپ  .منک 

لیم نآ  زا  تخیر و  نان  يور  ار  هکرس  ربمایپ  هاگ  نآ  .روایب  ار  نآ  دومرف : ربمایپ  .مراد  هکرـس  یمک  تفگ : یناه  ُما  تسه ؟ وت  دزن 
(1) .تسا یشروخ  بوخ  هکرس  دومرف : دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  رکش  مه  دعب  .درک 

عوشخ ( 29)

، دمآ یم  رامـش  هب  تاقولخم  فرـشا  دوب و  رادروخرب  دـنوادخ  دزن  ییالاو  برق  ماقم و  زا  هکنیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: داد یم  ناشن  تیشخ  شیوخ  زا  یبوبر ، ماقم  هب  تبسن  نارگید  زا  شیب 

(2) .ٍْشیَج ُرِْذنُم  ُهَّنَاَک  ُُهتانَجَو  ْتَرَمْحَا  ُهَتْوَص َو  َعَفَر  َهَعاّسلا  َرَکَذ  َبَطَخ َو  اِذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َناک 

مجاهم رکـشل  کی  موجه  زا  هکنیا  دننامه  دش ، یم  نوگلگ  شتروص  درک و  یم  دنلب  ار  دوخ  يادص  داد ، یم  تمایق  زا  ربخ  یتقو 
.داد یم  ربخ  كانرطخ 

يوس زا   (3)« .ِْهیَلَع یـشُْغی  یّتَـح  یِْکبَی  َناـک  : » داد یم  تسد  وا  هب  شغ  هـک  درک  یم  هـیرگ  ردـق  نآ  یهلا  فوـخ  زا  راوـگرزب  نآ 
هک تخیر  یم  کشا  ادخ  فوخ  زا  ردق  نآ  ناشیا  رگید ،

108 ص :

ص 425. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 251. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2

ص 40. ج 10 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) «. ْلَجَوَّزَع ًهَیْشَخ  ُهّالَصُم  َلَّتَبَت  یَّتَح  یِْکبَی  َناک  َو  : » دش یم  رت  وا  يالصم 

: دریگنرب وا  زا  يا  هظحل  ار  شفطل  رظن  هک  تساوخ  یم  دنوادخ  زا  هراومه  دوب ، رادروخرب  تمصع  ماقم  زا  ناشیا  هکنیا  اب 

(2) .ًاَدبَا ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِسْفَن  َیِلا  ِیْنلِکَت  ال 

.راذگماو شیوخ  لاح  هب  ندز ، مهرب  مشچ  کی  هظحل و  کی  ارم  ایادخ !

: دومرف یم  هک  دراد  یمرب  هدرپ  شبوخ  هدنب  نیا  تیشخ  زا  مه  گرزب  يادخ 

(15: ماعنا  ) .ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنَا  ُفاخَا  یِّنِا 

.موش گرزب  زور  باذع  راچد  منک ، هانگ  رگا  هک  مراد  سرت  نم 

ینتورف ( 30)

ياه ناسنا  ربارب  رد  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  یتمعن  ره  دراد  رواب  دناد و  یم  لامک  همـشچرس  ار  ناحبـس  يادـخ  هک  دـحوم  ناسنا 
يوگلا هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  .دروآ  دـهاوخن  رامـش  هب  نارگید  زا  رترب  ار  دوـخ  هاـگ  چـیه  دوـب و  دـهاوخ  نتورف  رگید 
دومنهر ساسا  رب  ناشیا  .دوب  هتفای  رولبت  وا  رد  یناسنا  ياه  شزرا  مامت  دوب و  یهلا  لامک  رهظم  عقاو ، هب  ناشیا  نوچ  تسا ؛ ینتورف 

اب ( 215: ءارعـش « ) .نارتسگب شیوخ  ناوریپ  ياپ  ریز  هراومه  ار  عضاوت  لاـب  َنینِم�وُْملا ؛ َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو   » ینآرق
ادـخ ياضر  بلج  يارب  هّللا  قلخ  ربارب  رد  وا  عضاوت  .تشاد  هناعـضاوتم  ترـشاعم  دـندوب ، هک  یتیعقوم  هقبط و  ره  زا  ادـخ  ناگدـنب 

: دوب

(3) .َّلَجَوَّزَع   ِ هّلل اعُضاَوت  ِدِیبَْعلا  َهَْسلَج  ُسِلْجَی  ِدِیبَْعلا َو  َهَلْکَا  ُلُْکاَی 

.درک یم  لیم  اذغ  تسشن و  یم  شیالآ  یب  ناگدرب  دننامه  ادخ  ياضر  يارب 

: دوب شا  ینتورف  هدنهد  ناشن  زین  سلجم  رد  ترضح  نتسشن  هویش 

109 ص :

ص 45. نامه ، - 1
ص 384. ج 14 ، نامه ، - 2
ص 261. ج 16 ، نامه ، - 3
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(1) .ِضیِضَْحلا یلَع  ُمانَی  ِضیِضَْحلا َو  یَلَع  ُلُکاَی  َناک  َو 

.دیباوخ یم  مه  اج  نامه  رد  تسشن و  یم  سلجم  نییاپ  رد  اذغ  ندروخ  ماگنه  هب 

: دنا هتفگ  زین   (2) «. دروخ یمن  اذغ  دشاب ، هداد  هیکت  هک  یلاح  رد  هاگ  چیه  ُّطَق ؛ ائِکَّتُم  َلَکَا  ام  : » تسا هدش  دراو  نینچمه 

(3) .ِضْرالا یَلَع  َعَجَطِْضا  َُهل  ْشَْرُفی  َْمل  ْنِا  َعَجَطِْضا َو  َُهل  اوُشَرَف  ْنَا  اعَجْضَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َباع  ام 

يور رب  دندرک ، یم  نهپ  يزیچ  رگا  .تفرگ  یمن  هدرخ  دـباوخب ، ای  دنیـشنب  ات  دـنتفرگ  یم  رظن  رد  وا  يارب  هک  يرتسب  هب  هاگ  چـیه 
.دیباوخ یم  نیمز  يور  دندرک ، یمن  نهپ  رگا  دیباوخ و  یم  نآ 

هدـمآ ناشیا  ینتورف  تیاهن  هرابرد  .دریگب  یـشیپ  ناـشیا  زا  تسناوت  یمن  یـسک  ندرک ، مالـس  رد  هک  سب  نیمه  ناـشیا  ینتورف  زا 
: تسا

تسد اب  دنفسوگ  ندیشود  تشاد ؛ رارق  نآ  تشپ  رب  یـسالپ  اهنت  هک  اپ  راهچ  رب  ندش  راوس  ندروخ ؛ اذغ  نیمز  يور  رب  ناگدرب  اب 
(4) .دوب ناشیا  شور  ناکدوک ، رب  ندرک  مالس  ربز و  یمشپ  سابل  ندیشوپ  كرابم ؛

نایناهج يارب  يا  هنـسح  هوسا  هک  یتسار  هب  دـیدرگ و  ناشیا  بوذـجم  وس  ره  زا  نایناهج  ياـه  بلق  هک  دوب  یگدـنز  شور  نیمه 
.دوب

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  رازیب  ناهاشداپ  هنادنسپدوخ  راتفر  تافیرشت و  زا 

110 ص :

ص 262. نامه ، - 1

ص 237. نامه ، - 2
ص 215. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 3

ص 98. نامه ، - 4
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(1) «. دوش هیبش  ناهاشداپ  هب  تشادن  تسود  چیه  ِكُولُْملِاب ؛ َهَّبَشَتَی  ْنَا  ُهَرْکَت  َناک  »

: دیوگ یم  دوعسم  نب  هّللادبع 

متـسه ینز  دنزرف  نم  .متـسین  هاشداپ  نم  شاب ، مارآ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  .دیزرل  دوخ  رب  ربمایپ  تبیه  زا  دمآ و  ربمایپ  تمدـخ  يدرم 
(2) .دروخ یم  نشخ  هداس و  ییاذغ  هک 

: تسا دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه 

(3) .دریگب رظن  رد  خزود  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دنتسیاب ، اپرب  وا  يولج  نارگید  هک  دشاب  هتشاد  تسود  سک  ره 

لمحت ربص و  ( 31)

َيِذُوا اَم  : » دومرف دوخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تشاد و  فرگـش  يربص  شیوخ ، تابـسانم  همه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
ربص اهرازآ  نآ  ربارب  رد  ترضح  نآ   (4)« .دیدن رازآ  مدید ، رازآ  ادخ  هار  رد  نم  هک  نانچنآ  سک  چـیه  هّللا ؛  ِیف  ُتیذُوا  اَم  ٌدَـحَا 

دنتـسکش و ار  ترـضح  ياه  نادـند  دـحا ، گنج  رد  یتقو  .تشادـن  اور  يرابدرب  زج  نالهاج  ياه  يور  هداـیز  لـباقم  رد  درک و 
ناشنیرفن ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  یخرب  دـمآ و  نارگ  باحـصا  زا  يرایـسب  رب  هنحـص  نیا  تشادرب ، فاکـش  ناشیا  یناشیپ 

: تفگ خساپ  رد  ترضح  نآ  .دنوش  راچد  یهلا  تنعل  هب  ات  نک 

هب ار  اهنآ  ات  ما  هدش  ثوعبم  نم  .منک  تنعل  ار  اه  ناسنا  ات  ما  هدشن  هتخیگنارب  نم 

111 ص :

ص 26. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 88. ج 6 ، لامعلا ، زنک  - 2

ص 14و15. قالخالا ، مراکم  - 3
ص 125. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 4
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؛ امرف تیادـه  ارم  موق  نیا  ایادـخ ! .تنعل  هن  مشاب ، تمحر  ناـنآ  يارب  مدرگ و  نومنهر  تمحر  يوس  هب  منک و  توعد  ادـخ  يوس 
(1) .دنمهف یمن  اریز 

هدـش لقن  .دـشخب  ییاهر  تیلهاج  یکیرات  زا  ار  نانآ  دزاس و  لوحتم  ار  اه  ناسنا  تسناوت  هک  دوب  يرابدرب  ربص و  نیمه  هجیتن  رد 
راکبلط ربمایپ  زا  هک  دش  یعّدم  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ولج  یهار  هنایم  رد  يدوهی  یـصخش  يزور  هک  تسا 
هزاجا مه  دعب  .دیرادن  یبلط  نم  زا  امش  دومرف : ربمایپ  یهدب ! ارم  بلط  دیاب  هچوک  نیمه  رد  نونکا و  مه  هک  درک  راهظا  يو  .تسا 

يادر ابع و  درم  یلو  داد ، ناشن  يرابدرب  ربمایپ  يورب ! بقع  مراذگ  یمن  مدق  کی  تفگ : يدوهی  .مروایب  لوپ  هناخ و  مورب  دـیهدب 
يادا يارب  دوب  رارق  ربماـیپ  هک  اـجنآزا  .دـش  زمرق  ترـضح  نآ  ندرگ  هک  يا  هنوـگ  هب  درک ، ندیـشک  هب  عورـش  تفرگ و  ار  ربماـیپ 

ار ترـضح  نآ  يدوهی  يدرم  دندید  دـندمآ و  ناشیا  لابند  هب  دـندش و  نارگن  مدرم  دوب ، هدرک  رید  دورب و  دجـسم  هب  زامن  هضیرف 
نیا اب  هک  مناد  یم  مدوخ  نم  .دیـشاب  هتـشادن  وا  اب  يراک  چیه  دومرف : ربمایپ  .دـننزب  ار  وا  دنتـساوخ  .دـنک  یم  نیهوت  تسا و  هتفرگ 

اج ناـمه  يدوهی  درم  هک  داد  ناـشن  ربـص  ردـق  نآ  درک و  تبحـص  وا  اـب  هلـصوح  تمیـالم و  اـب  سپ  .منک  هلماـعم  هنوـگچ  مقیفر 
ادخ بناج  زا  وت  نیقی ، هب  دشاب و  هتشاد  دناوت  یمن  يداع  ناسنا  ار  یلمحت  ربص و  نینچ  تفگ : درم  .دش  ناملسم  تفگ و  نیتداهش 

(2) .تسایبنا ربص  ربص ، نیا  .يربمایپ  يا و  هدش  ثوعبم 

: درامش یمرب  نینچ  ار  رباص  ياه  هناشن  ترضح  نآ 

َعِّیَـض ْدَـقَف  َلَسَک  اِذا  ُّهنَِال  .َّلَجَوَّزَع  ِهِّبَر  ْنِم  وُکْـشَی  ْنأ ال  ُهَِثلاثلا  َرَجْـضَی َو  ْنأ ال  ُهَِیناّثلا  َلِسْکَی َو  ْنأ ال  اُهلَّوَأ  ٍثالَث : یف  ِِرباّـصلا  ُهَمـالَع 
ِّدَُؤی َْمل  َرِجَض  اَِذا  َّقَْحلا َو 

112 ص :

ص 135. ج 1 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 1
ص 139. يوبن ، هریس  - 2
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(1) .یصَع ْدَقَف  َّلَجَوَّزَع  ِهِّبَر  ْنِم  اَکَش  اَِذا  َرْکُّشلا َو 

زا هـکنآ  موـس  دـنک و  یمن  یگنت  لد  هـکنآ  مود  .دـنک  یمن  یتسـس  یلبنت و  هـکنآ  لوا  تـسا : زیچ  هـس  رباـص  ناـسنا  ياـه  هناـشن 
دنکن و ادا  ار  وا  رکش  دنک ، یگنت  لد  رگا  دزاس و  یم  عیاض  ار  قح  دنک ، یلبنت  یتسـس و  رگا  اریز  دنک ؛ یمن  هوکـش  شراگدرورپ 

.تسا هدرک  نایصع  شراگدرورپ  ربارب  رد  نیقی ، هب  دنک ، هوکش  هچنانچ 

رد زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  ترـضح   (2) .تسا هدـش  ناونع  ربـص  ياهدـمآ  یپ  زا  يزوریپ  ترـصن و  یهلا ، تاـیآ  رد 
(3) «. تسا ربص  اب  يزوریپ  هک  یتسرد  هب  ربّصلا ؛ عم  َرصّنلا  ّنِا  : » دنک یم  هراشا  رما  نیا  هب  نیتم  یمالک 

هاپـس ماـظن  دـندرک ، هلمح  ناناملـسم  هب  رـس  تشپ  زا  دـیلو  نب  دـلاخ  یگدرکرـس  هب  نمـشد  ناراوـس  هـکنآ  زا  سپ  دُُـحا ، دربـن  رد 
رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  طقف  دندرب و  هانپ  هوک  هب  دنتخیرگ و  دربن  نادیم  زا  همیسآرس  ناناملسم  .تخیر  مه  هب  ناناملسم 

مامت .دـندش  رو  هلمح  دوب ، هداتـسیا  ربمایپ  هک  یبناج  هب  وسره  زا  نایفـسوبا  هاپـس  دـش و  تخـس  رایـسب  راک  .دـنام  یقاب  ربمایپ  رانک 
.كرابم ناهد  رب  یتبرض  دروخ و  ربمایپ  یناشیپ  هب  یگنس  رادوریگ ، نیا  رد  .دنرادرب  نایم  زا  ار  ربمایپ  هک  دوب  نآ  رب  نمـشد  شالت 

: تفگ یم  درکن و  نیرفن  یسک  هب  دومرف و  لمحت  روما  نیا  همه  رد  ناشیا  .تسکش  وا  نادند  دش و  يراج  وا  رهطم  هرهچ  رب  نوخ 
(4) «. دننادان هک  رذگرد  هورگ  نیا  زا  ایادخ ! »

؟ تسا یمیسقت  هنوگچ  نیا  تفگ : يدنت  لامک  اب  یصخش  نینح ، میانغ  میسقت  ماگنه 

113 ص :

ص 86. ج 71 ، راونالاراحب ، - 1
.120 نارمع : لآ  64و65 ؛ لافنا : کن : - 2

ص 469. قالخالا ، مراکم  - 3
ص 50. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  - 4
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هنوگ نیا  ایآ  ادخ ، نمشد  يا  دنتفگ : وا  هب  دنتفرگ و  ار  وا  ولج  يدنت  اب  ناناملسم ، زا  یضعب  تسا ! هتساوخن  ار  یمیسقت  نینچ  ادخ 
ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  نایرج  دـمآ و  ربمایپ  روضح  هب  ناملـسم  نآ  سپ  ییوگ ؟ یم  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب 

(1) .درک لمحت  وا  دنداد و  رازآ  نیا  زا  رتشیب  شموق  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  مردارب ، دومرف : ربمایپ  .دناسر 

: دومرف رگید  يراتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

نابحاص دنیاجک  دنیوگ : یم  دنونش و  یم  ار  وا  يادص  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  ادن  يدانم  دوش ، یم  تمایق  زور  هک  یماگنه 
بحاص  » ناونع هب  هک  دوب  هچ  امش  تلیضف  دنیوگ : یم  دننک و  یم  لابقتسا  اهنآ  زا  ناگتـشرف  دنزیخ ، یمرب  مدرم  زا  یهورگ  لضف !
میدرک یم  لمحت  دیسر ، یم  بیسآ  ام  هب  ناهاگآان  هیحان  زا  هک  یتقو  ایند  رد  دنیوگ : خساپ  رد  اهنآ  دنا ؟ هدز  ادص  ار  امـش  لضف »
.دنیوگ یم  تسار  مناگدنب  نیا  دنک : یم  مالعا  دنوادخ  فرط  زا  يدانم  .میدرک  یم  وفع  دـش ، یم  يدـب  ام  هب  اهنآ  هیحان  زا  رگا  و 

(2) .دنوش تشهب  دراو  باسح  نودب  ات  دیراذگب  دازآ  ار  اهنآ 

یسانش تقو  ( 32)

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  تقو  زا  کین  يرادرب  هرهب  رد  رنه  .دنرادن  یتشگزاب  دنرذگ و  یم  تعرس  هب  دندننامه و  ربا  تصرف و 
: دیامرف یمهلآ  هیلع و 

(3) .اَهل اوُضَّرَعَتَفالَا  ٌتاحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماّیَا  یف  ْمُکِّبَِرل  ّنِا 

.دیهد رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیشاب  بقارم  .دزو  یم  یتمحر  ياه  میسن  نات  یگدنز  مایا  رد 

: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  ناشیا 

114 ص :

ص 178. ج 21 ، راونالاراحب ، - 1
ص 63. خیشلا ، نبا  سلاجم  زا : لقن  هب  ص 142 ؛ ج 6 ، اهدنپ ، اه و  ناتساد  - 2

ص 221. ج 68 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .ُْهنَع ُقَْلُغی  یتَم  يردَی  ُهَّنإَف ال  ُهْزِهَْتنْیلَف  ِریَخلا  َنِم  ٌباب  َُهل  َِحُتف  ْنَم 

.ددنب یم  وا  رب  ار  نآ  یک  دناد  یمن  وا  نوچ  درامش ؛ تمینغ  ار  نآ  دش ، هدوشگ  ییوکین  ریخ و  رد  وا  يارب  هک  سک  ره 

تاقوا زا  یـسانشردق  هب  ار  نانآ  دـناد و  یم  لـفاغ  تاـقوا ، زا  تسرد  هدافتـسا  رد  ار  مدرم  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دناوخ یمارف  نوگانوگ  طیارش  رد  نآ  زا  يرادرب  هرهب  اهب و  نارگ 

.دـیراد يدودـح  دـح و  هک  اقح  دـیروآ و  يور  شیوخ  نشور  ياه  هار  يوس  هب  سپ  .دـیراد  ینـشور  ياه  هار  هک  اقح  مدرم ! يا 
دناد یمن  تسا و  هتـشذگ  هک  یلَجَا  نیب  تسا ؛ لمع  رد  رَذَح  ود  نیب  نمؤم  هک  دینادب  .دیهن  يور  شیوخ  دودح  دـح و  يوس  سپ 
هدنب دیاب  سپ  .دنک  یم  مکح  هچ  نآ  رد  دنوادخ  دـناد  یمن  تسا و  هدـنام  یقاب  هک  یلجا  نیب  دـنک و  یم  هچ  نآ  رد  دـنوادخ  هک 

زا شا  یناگدـنز  رد  يریپ و  زا  شا  یناوج  رد  شیوخ و  ترخآ  يارب  دوخ  ياـیند  زا  شیوـخ و  ياـیند  يارب  دوـخ  سفن  زا  نمؤـم 
(2) .دریگ هرهب  گرم 

، يزاسدوخو لامک  هب  یبای  تسد  يارب  یمدآ  ياهب  نارگ  هیامرـس  اهنت  رذگدوز و  اه  تصرف  تسا و  هاتوک  یگدنز  هک  یتسار  هب 
يزیچ ینامیـشپ  ترـسح و  زج  دریگن ، راک  هب  دنوادخ  تیاضر  ناعون و  مه  هب  تمدخ  هار  رد  دنادن و  ردـق  ار  نآ  رگا  .تسا  تقو 

: دیامرف یم  لوسر  ترضح  .درادن  هارمه  هب  وا  يارب 

َْلبَق َكانِغ  َِکتْوَم و  َْلبَق  َکَتایَحَو  َِکْلغُـش  َْلبَق  َکَغارَف  َکِمْقُـس و  َْلبَق  َکَتَّحِـص  َکِمَرِه َو  َْلبَق  ََکبابَـش  ٍسْمَخ  َْلبَق  ًاسْمَخ  ِْمنَتِْغا 
(3) .َكِْرقَف

ندش لوغـشم  زا  شیپ  ار  تغارف  يرامیب ؛ زا  شیپ  ار  یتمالـس  يریپ ؛ زا  شیپ  ار  یناوج  رمـش : تمینغ  زیچ  جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ 
زا شیپ  ار  یگدنز  راک ؛ هب 

115 ص :

ص 791. ج 15 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 1
ص 152. ج 8 ، یفاک ، - 2

ص 298. راونالا ، هوکشم  - 3
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.يرادن رقف و  زا  شیپ  ار  ییاراد  گرم و 

شیاین زامن و  تدابع و  هب  شخب  نیا  رد  هک  ادخ  يارب  یشخب  دوب : هدرک  میسقت  شخب  هس  هب  ار  دوخ  تاقوا  مالـسا ، یمارگ  لوسر 
شخب نانآ و  یفطاع  یحور و  ياهزاین  نیمأت  نانآ و  اب  نتفرگ  سنا  وگو و  تفگ  هداوناـخ و  يارب  یـشخب  .تخادرپ  یم  دـجهت  و 

، دنتشاد راک  ناشیا  اب  ناگدننک  هعجارم  زین  هناخ  رد  ترـضح  نآ  روضح  تاقوا  رد  نوچ  .دوب  هتـشاذگ  مدرم  دوخ و  يارب  ار  رگید 
صاصتخا نانآ  ياهزاین  ندروآرب  مدرم و  روما  هب  یگدیـسر  يارب  ار  هناـخ  نورد  تقو  زا  یـشخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ 

(1) .دوب هداد 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(2) .َكِرانید َکِمَهْرِد َو  یلَع  َکنِم  َّحَشَأ  َكِرْمُع  یلَع  نُک 

.شاب ترانید  مهرد و  زا  رت  لیخب  دوخ ، رمع  رب 

سفن تزع  ( 33)

.دنتساوخن ماحرتسا )  ) محرت یسک  زا  دنوادخ ، لباقم  رد  زج  دندادن و  ناشن  فعـض  دوخ  زا  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  قح  نایاوشیپ 
: دیامرف یم  مالسا  مرکم  یبن  .تسا  مدرم  زا  يزاین  یب  رد  نمؤم  تزع  هک  دنتخومآ  دوخ  ناوریپ  هب  نانآ 

(3) .ِساّنلا ِنَع  هُؤانِْغتْسا  ِنِمؤُْملا  ُّزِع 

.تسا مدرم  زا  وا  يزاین  یب  رد  نمؤم  تزع 

عفر یعامتجا و  طباور  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  هکلب  تسین ، رگیدـکی  زا  اه  ناسنا  يزاین  یب  يانعم  هب  نخـس  نیا  هتبلا 
یم رگید  ینخـس  رد  مالـسا  دـنم  تزع  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  سفن  تزع  ظفح  دـیاب  هراومه  اهزاین ،

: دیامرف

(4) .ِسْفَّنلا ِهَّزِِعب  ُِجئاوَْحلا  اُوُبلُْطا 

116 ص :

ص 13. قالخا ، مراکم  - 1
ص 460. قالخالا ، مراکم  - 2

ص 221. هیهبلا ، راونا  یمق ، سابع  خیش  - 3
ص 276. ج 8 ، هداعسلا ، جهن  - 4
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.دیهاوخب سفن  تزع  ظفح  اب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

زا يزاین  یب  هولج  هک  درک  یم  راتفر  نینچ  مدرم  اب  دروخرب  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـبلط و  یم  نینچ  نمؤم  نأـش 
یلص مظعا  ربمایپ  باحصا  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زار  ، هنیمز نیا  رد  .دوش  افوکش  اهنآ  رد  نارگید 
درم .یتساوخ  یم  يزیچ  وا  زا  يدیسر و  یم  ربمایپ  تمدخ  شاک  تفگ : شرسمه  .دش  یتخـس  یتسد و  گنت  راچد  هلآ  هیلع و  هللا 

، دـیوج يزاین  یب  سکره  مینک و  اـطع  وا  هب  دـنک ، لاؤس  اـم  زا  سکره  دومرف : دـید ، ار  وا  ترـضح ، نوچ  دـمآ و  ربماـیپ  تمدـخ 
ارجام نیا  زا  ار  وا  تشگزاب و  شرـسمه  يوس  هب  سپ  .تسین  نم  زج  ربماـیپ  روظنم  تفگ : دوخ  اـب  درم  .دـنک  شزاـین  یب  دـنوادخ 

دزن هرابود  درم  .زاس  هاگآ  ار  وا  .تسین  هاـگآ  وت  لاـح  زا  تسا و  رـشب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : نز  .درک  هاـگآ 
هیراع یگنلک  تفر و  درم  هجیتن ، رد  .دـش  رارکت  راب  هس  راک  نیا  دومرف و  ار  هلمج  نامه  دـید ، ار  وا  ترـضح ، نوچ  دـمآ و  ربمایپ 

نآ يادرف  .دـندروخ  درب و  هناخ  هب  ار  نآ  تخورف و  درآ  كراـچ  مین  هب  دروآ و  دـیرب و  مزیه  يردـق  .دـش  ارحـص  یهار  تفرگ و 
تخودنا مه  زاب  .دیرخ  یگنلک  ات  تخودنا  یم  درک و  یم  راک  هتسویپ  وا  .تخورف  دروآ و  يرتشیب  مزیه  درک و  ار  راک  نیمه  زور 

داد شرازگ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تمدخ  يزور  .تشگ  وکین  وا  لاح  دش و  رگناوت  دیرخ و  یمالغ  رتش و  ود  ات 
مینک و اطع  وا  هب  دنک ، لاؤس  ام  زا  سک  ره  : » متفگ هک  نم  دومرف : ترضح  .دینـش  هچ  ربمایپ  زا  دوب و  هدمآ  لاؤس  يارب  هنوگچ  هک 

(1) «. دنک شزاین  یب  دنوادخ  دیوج ، يزاین  یب  سک  ره 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  .تخادرپ  وپاکت  هب  تشاد و  ساپ  ار  يرادـم  تزع  هیحور  دـیاب  تسا ، نایم  رد  تمارک  تزع و  ياپ  هک  اجنآ 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و 

(2) .ِكاوِّسلا ِصْوَِشب  َْولَو  ِساّنلا  ِنَع  اُونْغَتِْسا 

.كاوسم بوچ  نتساوخ  ِكرت  اب  دنچ  ره  دیشاب ، زاین  یب  مدرم  زا 

117 ص :

صص 184و185. راونالا ، هاکشم  - 1
ص 71. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
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: دیامرف یم  ندرک  لاؤس  زا  زیهرپ  يارب  هراب  نیمه  رد  تزع  تمارک و  ربمایپ 

(1) .ًاْئیَش ُُهلَأْسَی  ٌدَحَا  یَشَه  ام  َِهلَأْسَْملا  ِیف  ام  َنوُمَْلعَی  َْول 

.درک یمن  تساوخرد  يزیچ  یسک  زا  یسک  زگره  تسا ، هتفهن  ییاه ) يزیروربآ  اه و  یتشز   ) هچ لاؤس  رد  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 

توعد تزع  اب  هارمه  یتسیز  هداس  هب  ار  نارگید  ات  دندیـشوک  یم  دنتـشاد و  رارق  مدرم  زا  انغتـسا  عبط و  تعانم  لامک  رد  ناربماـیپ 
: دیامرف یم  هللا  همحر  يرافغ  رذوبا  هب  شرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دننک 

(2) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ٌلیِوَط  ٌباسِح  ِهِیف  ُُهلَّجَعَتَت َو  ٌْرقَف  ٌرِضاح َو  ٌّلُذ  ُهَّنِاَف  َلاؤُّسلا  َكاِّیا َو  ُرذابَا  ای 

هتفر نآ  لابقتـسا  هب  دوخ  هک  تسا  يرقف  تسا و  دقن  تلذ  راک ، نیا  نوچ  زیهرپب ؛ يرادـن ) زاین و  راهظا   ) ندرک لاؤس  زا  رذوبا ! يا 
.تشاد دهاوخ  ینالوط  باسح  تمایق ، زور  رد  راک  نیا  يا و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) .دنک زاب  وا  رب  زاین  ِرد  دنوادخ  دیاشگب ، دوخ  رب  لاؤس  ِرد  سک  ره  دومرف : هک  دیریذپب  ار  ربمایپ  نخس  نیا 

رافغتسا هبوت و  ( 34)

یم دناد و  یم  هانگ  ياه  جنر  ینامرفان و  ياه  بیـسآ  زا  ییاهر  هلیـسو  ار  ادـخ  زا  شزرمآ  بلط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
: دیامرف

(4) .ُهاْجنَْملا ُهَّنِاَف  ِرافِْغتْسِْالِاب  َْکیَلَع 

118 ص :

ص 431. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 1
ص 308. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 19. ج 4 ، یفاک ، - 3
ص 283. ج 90 ، راونالاراحب ، - 4
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.تسا هدنهد  تاجن  نوچ  یهاوخ ؛ شزرمآ  هب  داب  امش  رب 

: دومرف رگید  ياج  رد  ناشیا 

(1) .ِرافِغتسإلِاب اهُولْجاَف  ِساحُّنلا  ِأَدْصَمَک  ًأَدَص  ِبوُقِلل  ّنِا 

.دیهد الج  رافغتسا  اب  ار  نآ  .دریگ  یم  گنز  سم  دننام  زین  اه  لد 

: دیامرف یم  دناد و  یم  هانگ  زا  ینامیشپ  هبوت و  ار  هانگ  هراچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(2) .َُهبْوَّتلا ِبونُّذلا  ُهَلیح  ٌهَْلیِح و  یَش ٍء  ّلُِکل 

.تسا تشگزاب  هبوت و  ناهانگ ، هراچ  دراد و  يا  هراچ  يزیچ  ره 

هک ناـمه  تسا ؛ حوـصن  هبوـت  ینامیـشپ ، نینچ  .تسا  هاـنگ  هب  هراـبود  تشگزاـب  نودـب  نیتـسار و  صلاـخ ، هبوـت  هبوـت ، نیرتاـبیز 
: دناوخ یمارف  نآ  هب  ار  نایمدآ  راگدرورپ ،

(8 میرحت :  ) .اًحوُصَن ًَهبَْوت  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

.دینک نیتسار  يا  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دیامرف یم  دناوخ و  یم  ارف  يا  هبوت  نینچ  هب  ار  ناگمه  زین  ایبنالا  متاخ 

(3) .احوُصَن ًَهبَْوت    ِ هّللا َیِلا  اُوبُوتَف  اهَدارأ  نَِمل  ٌحُوتفَم  َِهبْوَّتلا  ُباب 

.دینک هبوت  حوصن ، هبوت  دننامه  دنوادخ  شیپ  نیاربانب ، .تسا  زاب  وا  يور  هب  هبوت  ِرد  دنک ، هبوت  دهاوخب  هک  ره 

: دومرف ترضح  .دیسرپ  حوصن  هبوت  یتسیچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم 

(4) .ِعرَّضلا َیلإ  ُنَبَّللا  ُدوُعَی  امَک ال  ٍْبنَذ  یف  ُعِجْرَیال  َُّمث  ُِبئاّتلا  َبُوتَی  ْنَا 

119 ص :

ص 249. یعادلا ، هدع  یلح ، داؤف  نبا  - 1
ص 246. هیادهلا ، راونا  يدزی ، یلع  نب  نسح  - 2

ص 169. ج 77 ، راونالاراحب ، - 3
ص 318. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 4
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.ددرگ یمنزاب  ناتسپ  هب  زگره  هدیشود  ریش  هک  ناس  نادب  ددرگنزاب ، هانگ  هب  رگید  هک  دروآ  يور  ادخ  هب  نانچنآ  هدننک  هبوت 

دش و ایوج  وا  لاح  زا  ترـضح  .دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ناشیرپ  یتلاح  نایرگ و  یتروص  اب  امیـس  شوخ  یناوج 
هب دـنوادخ  هنیآ ، ره  ما و  هداد  ماـجنا  يداـیز  ناـهانگ  هک  یلاـح  رد  میرگن  ارچ  تفگ : ناوج  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناوـج ! دوـمرف :

ناوج يدیزرو ؟ كرـش  ادخ  هب  ایآ  دومرف : ربمایپ  .دیـشخب  دـهاوخن  ارم  کش  یب  درک و  دـهاوخ  یخزود  ارم  اهنآ  زا  یـضعب  ببس 
ربمایپ زگره ! تفگ : ناوج  يا ؟ هتـشک  ار  یـسک  ایآ  دیـسرپ : ربمایپ  مشاب ! هداد  رارق  کیرـش  وا  يارب  رگا  ادـخ  رب  هاـنپ  ریخ ! تفگ :

اب ربمایپ  .دوب  نارگن  درمـش و  یم  نیگنـس  رایـسب  ار  دوخ  ناهانگ  ناوج  لباقم ، رد  .دیـشخب  دـهاوخ  ار  وت  ناـهانگ  دـنوادخ  دومرف :
زا زیچ  چـیه  تفگ : ناوج  دـنوادخ ؟ اـی  تسا  گرزب  وت  ناـهانگ  اـیآ  وت ! رب  ياو  ناوج ! دوـمرف : درک و  باـطخ  وا  هب  دـنت  یهاـگن 

ناهانگ یـسک  میظع ، دـنوادخ  زج  ایآ  دومرف : ربماـیپ  .تسا  رت  گرزب  یگرزب  زیچ  ره  زا  دـنوادخ  تسین و  رت  گرزب  مراـگدرورپ 
؟ ینک یم  وگزاب  ار  دوخ  ناهانگ  زا  هانگ  کی  ایآ  ناوج ! دومرف : ربمایپ  ادخ ! لوسر  يا  ریخ ، تفگ : ناوج  دیاشخب ؟ یم  ار  گرزب 

ربمایپ هانگ ، یتشز  .درک  دای  دوب ، هدـش  هدولآ  نادـب  هک  یـسنج  هاـنگ  کـی  زا  دوخ ، ینکربق  هشیپ  هب  هراـشا  زا  سپ  ناوج  هاـگ  نآ 
بیهن وا  رب  هانگ  زا  ناوج  یگشیمه  تسـسگ  هتفخ و  لد  يرادیب  يارب  ترـضح  نآ  دروآ و  مشخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا 

.مزوسب وت  شتآ  اب  هکنآ  زا  مسرت  یم  تسا ! کیدزن  وت  هب  خزود  ردقچ  وش ! رود  نم  زا  دومرف : دز و 

یکی لد  رد  كدنا ، هشوت  نتـشادرب  زا  سپ  .تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  زا  تعرـس  هب  دش و  ناشیرپ  راکاطخ  ناوج 
نیا وا  .تخادرپ  تداـبع  هب  شزرمآ  بلط  يارب  تسب و  دوخ  ندرگ  هب  ار  دوـخ  ناتـسد  تفرگ و  هاـنپ  هنیدـم  فارطا  ياـه  هوـک  زا 

! ایادخ .تسا  هدز  وناز  وت  هاگـشیپ  رد  هتـسب  تسد  هک  تسا  وت  نایرگ  راکاطخ و  هدنب  نیا  اهلا ! درک : یم  اوجن  دوخ  يادخ  اب  هنوگ 
هاـگیاج و ماـن و  هب  .دوزفا  مسرت  رب  دـنار و  دوخ  زا  ارم  وا  یلو  مدـمآ ، وت  یبـن  دزن  منامیـشپ ! ادوبعم ! یـسانش ! یم  یبوخ  هب  ارم  وـت 

! زاسن مورحم  دوخ  تمحر  زا  ارم  نم ! ياقآ  نکم ! مدیماان  هک  مهد  یم  دنگوس  تتمظع 

نامـسآ هب  ار  دوخ  ياه  تسد  ملهچ ، زور  رد  .تساوخ  شـشخب  راگدرورپ  زا  درک و  اوجن  دوخ  يادـخ  اب  زور  هنابـش  لـهچ  ناوج 
یحو دوخ  یبن  هب  يا ، هتـشذگرد  مناـهانگ  زا  يا و  هدروآرب  ار  میاـعد  رگا  يدرک ؟ هچ  متـساوخرد  اـب  ایادـخ ! تفگ : درک و  دـنلب 

تسرف و

120 ص :
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نز مشتآ  تسرفب و  میارب  یشتآ  سپ  يا ، هتفرگ  رظن  رد  میارب  یتازاجم  يا و  هدیـشخبن  ارم  يا و  هدرکن  تباجا  ار  متـساوخرد  رگا 
! هد متاجن  زیخاتسر  زور  ییاوسر  زا  زاس و  كاله  ایند  يراتفرگ  اب  ارم  ای 

: دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  شخب  حرف  تایآ  نیا  زور ، نامه  رد 

اُولَعَف َو ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  ُهّللا َو  َّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  ْمِِهبُونُذـِل َو  اوُرَفْغَتْـساَف  َهّللا  اوُرَکَذ  .ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیذَّلا  َو 
: نارمع لآ   ) .َنیِلماـْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  اـهیف َو  َنیدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٌتاـّنَج  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌهَرِفْغَم  ْمُه�وازَج  َکـِئلوُأ  .َنوُمَْلعَی  ْمُه 

135و136)

دنهاوخ و یم  شزرمآ  ناشناهانگ  يارب  دنروآ و  یم  دای  هب  ار  ادخ  دـنراد ، اور  متـس  دوخرب  ای  دـننک و  یتشز  راک  نوچ  هک  نانآ  و 
.دـننک یمن  يراشفاپ  تسا ) هانگ  هک   ) دـنناد یم  هکنآ  اب  دـنا ، هدـش  بکترم  هچنآ  رب  و  دزرمآ ؟ یم  ار  ناهانگ  ادـخ  زج  یـسک  هچ 
هنادواج .تسا  ناور  اهرابیوج  نآ  ناتخرد )  ) ریز زا  هک  تسا  ییاه  ناتـسوب  ناشراگدرورپ و  بناج  زا  یـشزرمآ  ناشـشاداپ  نانآ ،

.تسوکین هچ  لمع  لها  شاداپ  دننامب و  نآ  رد 

، درک یم  همزمز  ار  تایآ  نآ  مسبت ، اب  هک  یلاح  رد  دش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا  تایآ  لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ناوج تماقا  لحم  زا  نوچ  لبج  نب  ذاـعم  دـنک ؟ یم  ییاـمنهار  راـک  هبوت  ناوج  نآ  لـحم  هب  ارم  یـسک  هچ  دومرف : شناراـی  هب  ور 

هک یلاـح  رد  .دـنتفای  ار  ناوج  نآ  دـنتفر و  هوـک  نآ  يوـس  هب  یگمه  .دـش  هناور  ربماـیپ  هارمه  داـهن و  شیپ  مدـق  تشاد ، یهاـگآ 
، هیرگ ینوزف  لیلد  هب  هتشگ و  هایس  باتفآ  شبات  تدش  زا  شتروص  .دوب  هداتسیا  هرخص  ود  نایم  رد  هتـسب و  ندرگ  هب  ار  شناتـسد 

یلو يدیرفآ ، ابیز  ارم  يامیـس  يدرک و  مقلخ  ییوکین  هب  ایادـخ ! درک : یم  اعد  نینچ  دـندید  لاح  نیمه  رد  .دوب  هداتفا  شیاه  هژم 
! ایادـخ .داد  یهاوخ  لزنم  دوخ ، راوج  رد  ای  دـنازوس  یهاوخ  شتآ  رد  ارم  اـیآ  درک ؟ یهاوخ  هچ  نم  اـب  هک  متـسناد  یم  شاـک  يا 

تشهب هب  ارم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  مماجنارـس  هک  متـسناد  یم  شاک  يا  ...یتخاس  دوخ  تمعن  قرغ  ارم  يدرک و  ناسحا  نم  هب  رایـسب 
ارم ایآ  تسا ؟ رت  گرزب  وت  میظع  شرع  هدرتسگ و  یـسرک  نیمز و  نامـسآ و  زا  مناهانگ  ایادخ ! یناشک ؟ یم  خزود  هب  ای  يرب  یم 

؟ يزاس یم  میاوسر  تمایق  رد  ای  ییاشخب  یم 

ربماـیپ ماـگنه ، نآ  رد  .تخیر  یم  دوخ  يور  رـس و  رب  كاـخ  تسیرگ و  یم  درک ، یم  رارکت  ار  نانخـس  نیا  هک  یلاـح  رد  ناوـج 
انامه تراشب ! تفگ : نینچ  درک و  كاپ  شتروص  زا  ار  اه  كاـخ  دوشگ و  شندرگ  زا  ار  وا  ناتـسد  دـش و  کـیدزن  وا  هب  تمحر 

ادخ هدش  اهر  هک 
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! یتسه خزود  زا 

يوگلا نیرتهب  ناونع  هب  ناوج  نیا  یفرعم  اب  درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ناوج ، هب  نداد  هدژم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تـشهب هب  ار  ناوج  دناوخ و  دوب ، هدـش  لزان  هک  ار  یتایآ  هاگ  نآ  .دـینک  ناربج  ار  دوخ  ناهانگ  وا  دـننام  دومرف : هانگ  زا  ینامیـشپ 

(1) .داد هدژم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  تواخس  ( 35)

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

یم تشادن ، رگا  درک و  یم  اطع  وا  هب  تشاد ، رگا  .درک  یمن  در  عنم و  ار  یلئاس  هدنهاوخ و  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(2) .دهد یم  ادخ  دومرف :

: دومرف زین 

، تشادن رگا  درک و  یم  اطع  تشاد ، رگا  .دهدب  در  باوج  هک  دندرکن  تساوخرد  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  زگره 
(3) .درکن لثم  هب  هلباقم  یسک  تشز  راتفر  يدب و  اب  زگره  دسر و  یم  هّللاءاش  نا  دومرف : یم 

: دومرف نینچمه 

دمآ فئاط ) هکم و  نیب  یلحم   ) هنارعج هب  دوب ، هدمآ  تسد  هب  يدایز  میانغ  هک  نینح  دربن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ماحدزا راشف و  .دومرف  یم  اطع  نانآ  هب  ربمایپ  دندرک و  یم  تمینغ  تساوخرد  وا  زا  یپایپ  نامدرم  .دنک  میسقت  ار  میانغ  اجنآ  رد  ات 

نآ زا  .تشگ  هدیـشارخ  وا  تشپ  دـش و  هتـشادرب  شیادر  درک و  هیکت  تخرد  نآ  هب  ربماـیپ  .دـناشک  یتـخرد  ُنب  هب  ار  وا  تیعمج ،
ادـخ هب  .دـینادرگرب  نم  هب  ارم  يادر  مدرم ، يا  دومرف : ربمایپ  .دـندرک  یم  تساوخرد  وا  زا  ناـنچمه  دـندنارذگ و  ار  وا  زین  تخرد 

هب نم  دزن  رگا  دنگوس !

122 ص :

صص 23و26. ج 6 ، راونالاراحب ، - 1
ص 183. ج 2 ، یفاک ، عورف  - 2

ص 340. ج 16 ، راونالاراحب ، - 3
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يذ رد  هاگ  نآ  .تفای  دیهاوخن  لیخب  وسرت و  ارم  منک و  یم  میـسقت  امـش  نایم  ار  همه  دـشاب ، رتش  هماهت ، نیمزرـس  ناتخرد  دادـعت 
هدز بآ  نآ  رب  ییوگ  هک  نانچ  دندید  یم  باداش  زبسرـس و  هراومه  ار  تخرد  نآ  مدرم  نآ ، زا  سپ  .تفر  نوریب  هنارعج  زا  هدعق 

(1) .دنا

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

یم انشآ  وا  کین  قالخا  هب  درک و  یم  ینیشن  مه  وا  اب  هک  یسک  ره  .دوب  مدرم  نیرت  ترـشاعم  شوخ  نیرت و  هدنـشخب  ادخ ، ربمایپ 
(2) .تشگ یم  دنم  هقالع  وا  هب  دش ،

تعاجش ( 36)

دق رفک  كرش و  زا  یناهج  ربارب  رد  ییاهنت  هب  وا  .تسا  رشب  خیرات  رد  اه  تیصخش  نیرت  عاجش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
لاس هدزناپ  تدم  يو  .تساخرب  هزرابم  هب  دـندوب ، نیمز  يور  مدرم  نیرت  نشخ  زا  هک  یبارعا  یفارخ  دـیاقع  اب  نینچمه  .تشارفارب 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  .درک  تمواقم  یگداتـسیا و  نارفاک  ربارب  رد  دـنوادخ ، هب  لکوت  دامتعا و  اب  اهنت  یماـظن و  مادـقا  چـیه  نودـب 
.دندرکن یهاتوک  ناشیا  قح  رد  اه  يریگ  تخس  نیرتدب  ناشیا و  ناتسود  يارب  اه  هجنکـش  نیرتدیدش  نتفرگ  راک  هب  زا  ناکرـشم 

.درک یم  تکرـش  داد ، یم  يور  هـک  يرایــسب  ياـهدربن  رد  دـش ، لزاـن  ناـشیا  رب  داـهج  ناـمرف  هـک  زین  هنیدـم  هـب  ترجه  زا  سپ 
: دیامرف یم  هنیمز  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

یم هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دش ، یم  تخـس  راک  دیـشک و  یم  هلعـش  گنج  هک  هاگ  نآ  اه  گنج  رد  ناناملـسم  ام 
(3) .دوبن رت  کیدزن  نمشد  هب  وا  زا  سک  چیه  میتسج و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

123 ص :

ص 226. نامه ، - 1
ص 149. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2

صص 232 و 240. ج 16 ، راونالاراحب ، - 3
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: ءاسن « ) .نکم فیلکت  نآ  هب  ار  دوخ  زج  نک و  داهج  گنج و  ادخ  هار  رد  َکَسْفَن ؛ ّالِإ  ُفَّلَُکت  ِهّللا ال  ِلیبَس  یف  ِْلتاقَف  : » هیآ یتقو  زا 
نیا هب  ار  يرگید  تفرگ و  یم  هدـهعرب  ار  نآ  یهدـنامرف  درک و  یم  مادـقا  دوخ  يداهج ، گنج و  ره  هب  دـش ، لزان  ربماـیپ  رب  ( 84
یم هانپ  وا  هب  تسویپ و  یم  ربمایپ  هب  هک  دوب  یـسک  درف  نیرت  عاجـش  دـش ، لزان  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  یتقو  زا  .تخاس  یمن  رومأم  راـک 

(1) (. دوب رت  کیدزن  رطخ ، نمشد و  هب  رت و  كاب  یب  همه  زا  ربمایپ  اریز  ؛(  تسج

: دش لزان  هیآ  نیا  يزور  .دندرک  یم  يرادساپ  یمارگ  دوجو  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  دنا  هتفگ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(67 هدئام :  ) .َنیِرفاْکلا

نک و غالبا  تسا ، هدش  لزان  وت  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تیالو  ینیشناج و  دروم  رد  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا 
.دنک یم  ظفح  مدرم  رطخ  زا  ار  وت  ادخ ، يا و  هدرکن  غالبا  ار  یهلا  تلاسر  هنرگ 

زا ار  وت  : » دوب هدومرف  لاعتم  يادخ  اریز  تفریذـپن ؛ دوخ  زا  ار  باحـصا  يرادـساپ  ترـضح ، نآ  دـش ، لزان  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  یتقو 
(2) «. منک یم  ظفح  مدرم 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  گنج  يارب  ار  نزاوه  هلیبق  دارفا  هک  دوب  نمـشد  هاپـس  هدـنامرف  فوع ، نب  کلام  نینح ، گـنج  رد 
دوخ سپ  .داتفا  ناناملسم  تسد  هب  تمینغ  ناونع  هب  وا  نادناخ  لاوما و  دروخ و  تسکش  ماجنارس  يو  هتبلا  .دوب  هدرک  کیرحتهلآ 

دص اهنآ  رب  هوالع  دینادرگرب و  وا  هب  ار  شا  هداوناخ  لاوما و  وا ، لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  ربمایپ  .دش  میلـست  دیناسر و  ربمایپ  هب  ار 
يراعشا ربمایپ  شیاتس  رد  کلام  .درک  ینایاش  تامدخ  دنام و  راوتسا  شیوخ  مالسا  رد  دش و  ناملسم  کلام  .دیشخب  وا  هب  زین  رتش 

زا يا  هراپ  همجرت  هک  دراد 

124 ص :

.نامه - 1
ص 257. نامه ، - 2
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: تسا نینچ  اهنآ 

تحلصم تقو  ره  دوب و  رایسب  شیاطع  ششخب ، دوج و  ماگنه  .ما  هدینـشن  هدیدن و  دمحم  تمظع  هیاپ و  هب  یـسک  مدرم ، نایم  نم 
، دندوب ندز  ریـشمش  گنج و  لوغـشم  رت  مامت  هچ  ره  تدش  اب  نایوج  گنج  هک  رازراک  نادیم  رد  .داد  یم  ربخ  هدنیآ  زا  دید ، یم 

(1) .دوب هلمح  هدامآ  يا  هداعلا  قوف  يورین  ناوت و  اب  ریش  دننام  ربمایپ 

نیصح نب  نامثع  .دوب  کیدزن  نمشد  هب  ربمایپ  اه ، فاصم  رد  اریز  دشاب ؛ وا  رانک  رد  هک  دمآ  یم  رامش  هب  عاجـش  یـسک  دربن ، رد 
یم هک  دوـب  یـسک  نیتـسخن  وا  درک ، یم  دروـخرب  نمـشد  هاپـس  اـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  یماـگنه  : » دـیوگ یم 

ار ناناملــسم  يزادـناریت ، اـب  نزاوـه  هلیبـق  هـک  یماـگنه  اریز  داد ؛ ناـشن  دوـخ  زا  يریظن  یب  يریلد  قدــنخ ، دربـن  رد   (2)« .دیگنج
، دنتخانش یمن  ار  وا  هک  یناسک  هب  یتح  ار  دوخ  یسامح ، راعشا  اب  دش و  هدایپ  شرتسا  زا  .داتسیا  نمشد  ربارب  هنت  کی  وا  دندنکارپ ،

مدق تباث  یسک  زور  نآ  رد  هک  دنا  هتشون  ناسیون  خیرات  .متسه » بلطملادبع  رـسپ  نم  .متـسه  غورد  یب  يربمایپ  نم  : » درک یفرعم 
(3) .دوبن نمشد  هب  وا  زا  رت  کیدزن  رت و 

يزیرگ ربکت  ( 37)

يدازآ روآ  مایپ  .دش  هتسراو  ات  تسیز  نافعضتسم  نوچ  دیاب  .دوش  حالصا  یمدآ  هاگن  تسا  مزال  يرابکتـسا ، يوخ  اب  هلباقم  يارب 
ضرع يدرف  .دنناربکتسم  دنور ، یم  خزود  شتآ  رد  هک  یناسک  رتشیب  رذوبا ! يا  دومرف : رذوبا  هب  هراب  نیا  رد  اه ، تراسا  همه  زا 

125 ص :

ص 414. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 219. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  - 2

ص 1340. ج 3 ، نآرقلا ، یف  یبنلا  قالخا  - 3
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دشودب زب  دوش و  راوس  اپراچ  دشوپ و  تشرد  سابل  هک  ره  يرآ ، دومرف : تسه ؟ تاجن  ربک  زا  ار  یـسک  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک :
(1) .دنیشن نانیکسم  اب  و 

: تفگ رذوبا  هب  باطخ  ترضح  نآ  نینچمه 

سابل هک  ره  رذوبا ! يا   (2) .ددرگ رود  ربک  زا  دـنک ، لمح  ار  نآ  شدوخ  درخب و  ار  دوخ  ياهزاین  دور و  رازاب  هب  هک  نآ  رذوبا ! يا 
(3) .دوش رود  ربک  زا  دیاس ، كاخ  رب  هرهچ  دنز و  هنیپ  ار  دوخ  شفک  دنک و  هلصو  ار  دوخ 

: دومرف یم  ناشیا  .دوب  يراسکاخ  یگتسراو و  هنومن  ترضح ، نآ 

هدنب نوچ  .مسیل  یم  ار  دوخ  ناتشگنا  مدنب و  یم  ار  رتش  مشوپ و  یم  تشرد  سابل  مروخ و  یم  اذغ  نیمز  رب  هک  متسه  يا  هدنب  نم 
(4) .تسین نم  زا  دنک ، كرت  ارم  شور  تنس و  هک  ره  سپ  .منک  یم  شتباجا  دنک ، توعد  ارم  یکولمم 

یم شیپ  ار  ناـنآ  تفر ، یم  هار  دوخ  باحـصا  اـب  یتـقو  .درک  یم  دروخرب  ربـکت  ياـه  هولج  همه  اـب  دوخ ، راـتفر  رد  ترـضح  نآ 
یم رود  ادـخ  زا  دور ، یم  هار  وا  بقع  رد  یـسک  یتـقو  یمدآ  هک  تسا  تیاور  رد  .تفر  یم  هار  ناـنآ  ناـیم  رد  دوـخ  تخادـنا و 

(5) .دوش

ار دنفسوگ  تفور و  یم  ار  هناخ  .تسب  یم  ار  نآ  داد و  یم  فلع  ار  رتش  دوخ  ترـضح ، نآ  تسا : هدرک  تیاور  يردخ  دیعـسوبا 
زا مداـخ  نوچ  دروخ و  یم  اذـغ  شیوخ  راـک  تمدـخ  اـب  .دز  یم  هلـصو  ار  دوخ  هماـج  درک و  یم  هنیپ  ار  دوخ  نیلعن  .دیـشود  یم 

ندرک ساتسد 

126 ص :

ص 151. ج 2 ، یلاما ، یسوط ، - 1
ص 152. نامه ، - 2

.نامه - 3
ص 356. ج 1 ، تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهمدمحم  - 4

ص 357. نامه ، - 5
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یم هناـخ  هب  تفرگ و  یم  شیوخ  هماـج  هشوـگ  هب  اـی  تسد  هب  دـیرخ و  یم  يزیچ  رازاـب  زا  .درک  یم  يراـی  ار  وا  دـش ، یم  هتـسخ 
هایـس و گرزب و  کچوک و  دیـسر _  یم  هک  نارازگزامن  زا  یـسک  ره  هب  .داد  یم  تسد  گرزب  درخ و  ریقف و  رگناوت و  اـب  .دروآ 
زا درک ، یم  توعد  ار  وا  هک  هدولآرابغ  هدیلوژ و  ره  .دوب  یکی  وا  نوریب  هناخ و  هماج  .درک  یم  مالـس  ادتبا  هدنب _  دازآ و  دیفس و 

حبص .دوبن  يزیچ  هدیسوپ  يامرخ  زج  هب  هچرگا  درمـش ؛ یمن  ریقح  دندرک ، یم  توعد  نآ  هب  ار  هچنآ  دوبن و  نیگمرـش  نآ  تباجا 
میرک وخ و  مرن  قلخ و  شوخ  جرخ ، مک  .تشاذـگ  یمن  هریخذ  يزیچ  حبـص  يارب  زا  ماش  تشاد و  یمن  هاـگن  يزیچ  ماـش  يارب  زا 

، دوب راوتسا  مکحم و  نید  رما  رد  .ییور  شرت  یب  دوب ، كانهودنا  هدنخ و  یب  دوب ، مسبتم  .دوب  ور  هداشگ  ترـشاعموکین و  عبطلا و 
کیدزن همذ  لها  ناناملـسم و  همه  اـب  ناـبرهم و  ناـشیوخ ، همه  هب  .فارـسا  یب  دوب ، هدنـشخب  .يراوخ  یب  دوب ، نتورف  .یتشرد  یب 

(1) .درک یمن  زارد  يزیچ  هب  عمط  تسد  هاگ  چیه  دوبن و  روخرپ  .دوب  هدنکفا  شیپ  هب  رس  هتسویپ  .دوب  كزان  قیقر و  وا  لد  .دوب 

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(2) .ٍْربِک ْنِم  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  ُلاْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  َناَک  ْنَم  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ال 

.دور یمن  تشهب  هب  دشاب ، ربک  شلد  رد  لدرخ  هناد  کی  ردق  هب  سک  ره 

ره : » دومرف دـننایک ؟ ناگدرم  ادـخ ! لوسر  يا  دـش : ضرع  .ناگدرم » اب  ینیـشن  مه  زا  دـیزیهرپب  : » تسا هدیـسر  ناـشیا  زا  نینچمه 
(3) «. دراد او  یشکرس  هب  ار  وا  شتورث  هک  يرگناوت 

: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

ار امش  ایآ  .ربکتم  يوخ  تشرد  مزاسن ؟ هاگآ  ادخ  ناگدنب  نیرتدب  زا  ار  امش  ایآ 

127 ص :

صص 357و358. نامه ، - 1
ص 310. ج 2 ، یفاک ، - 2

ص 32. ج 2 ، رطاوخلا ، هیبنت  - 3
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(1) .فعضتسم ناوتان  مزاسن ؟ هاگآ  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ملع  ( 38)

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح 

( هک دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ   ) .دش هداد  دهد ، یم  خر  تمایق  ات  هچ  ره  ملع  نانآ و  يایصوا  ملع  ناربمایپ و  ملع  ربمایپ ، هب 
نم زا  شیپ  هک  نانآ  رکذ  دننم و  اب  هک  تسا  نانآ  رکذ  نیا  یْلبَق ؛ ْنَم  ُرْکِذ  َیِعَم َو  ْنَم  ُرْکِذ  اذـه  : » دـیامرف یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ 

(2)(24 ءایبنا : «. ) دنا هدوب 

: دومرف یتیاور  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هللا یلـص  دمحم  هب  هدومرف و  اطع  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدرکن ، اطع  ناربمایپ  هب  يزیچ  لاعتم  يادـخ 
(3) .تسا هدومرف  اطع  هداد ، ناربمایپ  هب  ار  هچنآ  همه  هلآ  هیلع و 

: دومرف هک  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ملع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

(4) .دوب دهاوخ  تمایق  ات  هدنیآ  رد  هچنآ  ملع  هدوب و  هتشذگ  رد  هچنآ  ملع  تسا و  ناربمایپ  همه  ملع  ياراد  ربمایپ 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح 

نیا زا  يرایـسب  تخومآ و  وا  هب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  ملع  لاعتم ، يادخ  دـش ، هدرب  جارعم  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(5) .دوب اراد  ار  ملع  نیا  ریسفت  لامجا و  ربمایپ  .دیآ  یم  ردق  بش  رد  نآ  ریسفت  تسا و  حورشمریغ  لمجم و  ملع ،

128 ص :

ص 155. ج 3 ، لامعلازنک ، - 1
ص 352. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2
ص 225. ج 1 ، یفاک ،  لوصا  - 3
ص 144. ج 17 ، راونالاراحب ، - 4

251 و 252. صص 242 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 5
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رد ناخـسار  دـناد و  یمن  ادـخ  زج  ار  نآ  تقیقح  و  ِْملِْعلا ؛ ِیف  َنوُخِـساّرلا  ُهّللا َو  َّالِإ  ُهَلیوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو   » هیآ دروم  رد  ناـشیا  نینچمه 
: دومرف ( 7 نارمع : لآ  « ) .ملع

وا هب  هدرک ، لزان  وا  رب  لیوأت  لیزنت و  زا  هچنآ  همه  لاعتم  يادخ  تسا و  ملع  رد  ناخـسار  نیرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .تسا هتخومآ 

رتاناد وا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنآ  رگم  تسا ، هداتـسرفن  يربمایپ  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما 
(2) «. تسا

رامیب روک و  دننک و  هدنز  ار  ناگدرم  دنناوت  یم  زین  ناماما  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا 
: دومرف ماما  دنورب ؟ هار  بآ  يور  رب  دنشخب و  افش  ار  یسیپ  صرب و  هب  التبم 

اطع ییاهزیچ  وا  هب  نآ ، رب  هفاضا  هدومرف و  اطع  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  هدرک ، اطع  يربمایپ  ره  هب  هچ  ره  لاـعتم  يادـخ 
ناربمایپ هک  يا  هزجعم  ره  رب  یهلا  تیانع  اـطع و  هب  ربماـیپ  دنتـسه و  ربماـیپ  ثراو  ناـماما  ینعی  دنتـشادن ؛ ناربماـیپ  هک  تسا  هدرک 

(3) .دنتسه اراد  ار  ماقم  نیا  وا ، زا  تثارو  هب  زین  ناماما  دوب و  اناوت  ناگدرم ، ندرک  هدنز  لثم  دنتشاد ، هتشذگ 

يزیرگ هانگ  ( 39)

دنک یم  روک  ار  لد  مشچ  هانگ ، رجنخ  .دزاس  یم  ناطیـش  دش  دمآ و  لحم  ار  نآ  هایـس و  کیرات و  ار  یمدآ  لد  هناخ  هانگ ، یتشز 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  .دماجنا  یم  مسج  یکاپان  هب  یلدروک ، نیا  و 

129 ص :

ص 213. نامه ، - 1
ص 134. ج 17 ، راونالاراحب ، - 2

ص 136. نامه ، - 3
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(1) .ُدَسَجلا َِثبَخ  ُبلَقلا  َِثبَخ  اذإ 

.دوش یم  كاپان  زین  مسج  دش ، كاپان  یمدآ  لد  هاگ  ره 

یناـمرفان هاـنگ ، ِناـیز  نیرت  گرزب  .تسا  هاـنگ  زا  یگدـنرادزاب  طرـش  نآ ، رد  تقد  هبـساحم و  اـهراتفر و  اـهرادرک و  زا  تـبقارم 
: دیامرف یم  رذوبا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  .تسین  هدنبیز  وا  رضحم  رد  ییاطخ  چیه  هک  تسا  ییادخ 

(2) .َتیَصَع ْنَم  َیِلا  ْرُْظنُا  ْنِکلَو  ِهَئیِطَْخلا  ِرَغِص  یِلا  ْرُْظنَت  ال  َرَذَابَا ! ای 

.يا هدرک  ینامرفان  ار  وا  هک  رگنب  یسک  نآ  هب  هکلب  نکم ، هاگن  هانگ  یکچوک  هب  رذابا !

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  .تسا  رثؤم  هانگ  زا  يریگ  شیپ  یگدنرادزاب و  رد  رادرک ، یسر  باسح  نیاربانب ،

(3) .ِرَبْکَألا ِصْرَْعِلل  اوُزَّهََجت  اُونَزُوت و  ْنأ  َْلبَق  اهُونِزَو  اُوبَساُحت  نَا  َْلبَق  مُکَسُْفنَا  اُوبِساح 

ار نتـشیوخ  دـیریگ ، رارق  شجنـس  دروم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرب و  شیوخ  باـسح  هب  دوـخ ، دنـسرب ، امـش  باـسح  هب  هکنآ  زا  شیپ 
.دیزاس هدامآ  ناحتما  نیرت  گرزب  يارب  ار  دوخ  دیجنسب و 

: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  .دراد  يرایسب  تیمها  یناوج  نارود  رد  هژیو  هب  ناسنا  يارب  يراد ، نتشیوخ 

(4) .یتَِکئالَم ِضْعَبَک  يدنِع  َْتنَا  َهبابَش ! لِذَتبُملا  ِیف  ُهَتَوْهَش  ُكِراّتلا  ُباّشلا  اهُّیَا    ُ هّللا ُلوُقَی 

130 ص :

ص 51. ج 67 ، نامه ، - 1
ص 53. ج 2 ، مارو ، هعومجم  - 2
ص 73. ج 70 ، راونالاراحب ، - 3

ص 775. ج 15 ، لامعلازنک ، ص 253 ؛ ج 9 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناسحا  قداص  - 4
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رد وت  نادب  دـناشک ، یم  لاذـتبا  هب  ار  یناوج  هک  ییاه  توهـش  نآ  يا ، هتفگ  كرت  نم  هار  رد  ار  دوخ  ياه  توهـش  هک  یناوج  يا 
.یتسه مناگتشرف  زا  یضعب  دننامه  نم  هاگشیپ 

: تسا هدومرف  هتخادرپ و  نآ  لیثمت  هب  هانگ ، نتشاگنا  تشز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) .ِراّنلا َهَفاخَم  ِبُونُّذلا  َنِم  یمَتْحَی  َْفیَک ال  ِءاّدلا  َهَفاخَم  ِماعَّطلا  َنِم  ِیمَتْحَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

؟ دنک یمن  زیهرپ  ناهانگ  زا  شتآ  سرت  زا  هنوگچ  دنک ؛ یم  زیهرپ  اذغ  زا  درد ، میب  زا  هک  یسک  زا  متفگشرد 

یمارگ لوسر  .دندرک  باطخ  هناوید  ار  درم  نآ  نارای ، زا  یـضعب  .تشذگ  شباحـصا  ربمایپ و  لباقم  زا  يرامیب  درم  هک  دنا  هدروآ 
ادـخ يرادرب  نامرف  ریغ  رد  ار  شیوخ  یناوج  هک  تسا  ینز  درم و  نآ  هناوید  : » دومرف رذـگهر  نآ  ندوب  رامیب  هب  هراـشا  اـب  مالـسا 

: دیامرف یم  ترضح  نآ   (2)« .دشاب هداد  رده 

ار شتآ  دنوادخ ، دنیزگ ، يرود  نآ  زا  ادـخ  سرت  زا  دـیایب و  شیپ  وا  يارب  دراد ، لیامت  نآ  هب  هک  يزیچ  ای  تشز  يراک  سک  ره 
دهاوـخ لـمع  تـسا ، هداد  وا  هـب  ادـخ  باـتک  هـک  يا  هدـعو  هـب  دراد و  یم  نـمیا  گرزب  سرت  زا  ار  وا  دــنادرگ و  یم  مارح  وا  رب 

(46: نمحرلا «. ) دراد تشهب  ود  دسرتب ، شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  یسک  ِناتَّنَج ؛ ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو  : » تسا هدومرف  هک  اجنآ  ، درک

ادخ اب  سنا  ( 40)

یم شمارآ  وا  رکذ  اب  یقشاع  بحم  ره  .تسا  هتفهن  ادخ  دای  هنیجنگ  رد  سنا ، دیلک  تساه و  هنیـس  يالج  ناج و  تایح  ادخ ، دای 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  تعاط  یگدنب و  تسخن  طرش  ادخ ، تفرعم  تخانش و  دبای و 

131 ص :

ص 347. ج 69 ،  راونالاراحب ، - 1
ص 169. راونالا ، هاکشم  - 2
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هک زادرپب  تدابع  هب  نانچ  ینیب ، یم  ار  وا  هک  ینک  رّوصت  یناوت  یمن  رگا  .ینیب  یم  ار  وا  ییوگ  هک  نک  تداـبع  ناـنچ  ار  دـنوادخ 
زیچ چیه  تسا و  زیچ  همه  زا  شیپ  تسا و  لوا »  » دـنوادخ .تسوا  تخانـش  دـنوادخ ، تدابع  نیتسخن  هک  نادـب  .دـنیب  یم  ار  وت  وا 

، تسه نآ  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اـه و  نامـسآ  وا  .تسا  تیاـهن  یب  رادـیاپ و  درادـن و  یمود  هک  تسا  يا  هناـگی  .تـسین  وا  زا  شیپ 
(1) .تساناوت زیچ  همه  رب  تسا و  ریبخ  فیطل و  دنوادخ  نامه  وا  .تس  هدیرفآ ا 

: دومرف یم  هک  دنک  یم  تیاکح  دوواد  يوزرآ  زا  دنوادخ ، اب  سنا  هب  هیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

.مهاوخ یم  دـناسر ، یم  وت  یتسود  هب  ارم  هک  يراـک  دراد و  تسود  ار  وت  هک  یـسک  یتسود  ار و  وت  یتـسود  وت ، زا  نم  ادـنوادخ !
(2) .هد رارق  رت  بوبحم  کنخ  بآ  نوچ ) ییاه  تمعن   ) زا ما و  هداوناخ  مدوجو ، زا  نم  يارب  ار  تدوخ  یتسود  ادنوادخ !

(3) .درک یم  دای  ار  ادخ  تساخرب ، تسشن و  ره  رد  ربمایپ 

: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  هراب  نیمه  رد  .دنک  یم  صاخ  هجوت  یمدآ  هب  زین  دنوادخ  دوش ، هدوشگ  یتسود  باب  رگا  نیقی ، هب 

132 ص :

ص 363. ج 2 ، قالخالا ، مراکم  - 1
ص 644. ربمایپ ، مایپ  - 2

ص 418. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 3

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_132_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_132_3
http://www.ghaemiyeh.com


نوچ منک و  یم  شدای  تولخ  رد  دنک ، مدای  تولخ  رد  رگا  .مراد  یم  تسود  ار  شرادید  درادب ، تسود  ارم  رادید  يا ، هدنب  نوچ 
(1) .منک یم  شدای  رتهب  یهورگ  نایم  رد  دنک ، مدای  یهورگ  نایم  رد 

: دیامرف یم  مالسا  نیتسار  ياوشیپ  .تسوا  دای  ادخ ، هب  تبحم  یتسود و  هناشن 

(2)  .ِ هّللا ِرْکِذ  ُّبُح  یلاعَت    ِ هّللا ِّبُح  ُهَمالَع 

.تسادخ دای  یتسود  لاعتم ، يادخ  یتسود  هناشن 

ناوج نیا  رایـسب  میرکت  لیلد  هب  ار  سابع  نبا  يدرف ، يزور  .تشاد  هنامیمـص  دـمآ  تفر و  سابع  نب  هّللادـبع  اـب  راـصنا  زا  یناوج 
ناتـسربق یهار  ناوج ، بیقعت  رد  یبش  ساـبع  نبا  .دـنک  یم  ربق  شبن  دور و  یم  ناتـسربق  هب  اـه  بش  وا  هک  تفگ  درک و  شهوکن 

یم اوجن  دوخ  يادـخ  اب  تخادرپ و  هلان  هجـض و  هب  سپـس  .دـش  يربق  دراو  ناوج  دـید  هکنآ  ات  درک  یم  هراظن  ار  وا  رود  زا  دـش و 
تدش هب  تفگ و  یم  خزود  باذـع  تمایق و  ییاوسر  ربق ، رد  ییاهنت  نوچمه  گرم ، زا  سپ  ثداوح  زا  دـنلب  يادـص  اب  يو  .درک 

.تسیرگ یم 

نکربـق هچ  تفگ : دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تفر و  شیوس  هب  گـنرد  یب  ساـبع  نبا  .دـش  جراـخ  ربـق  زا  تاـجانم  زا  سپ  ناوج 
(3) .يدرک فارتعا  نادب  ادخ  هاگشیپ  رد  يدرک و  شبن  یبوخ  هب  ار  دوخ  ناهانگ  یتسه ! یبوخ 

.تسا دـنوادخ  اب  سنا  طابترا و  ياه  هار  زا  یکی  زین  دـیجم  نآرق  توالت  اعد ، رب  نوزفا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هاگن  زا 
: دیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  لوسر 

(4) .َنآرُقلا ِءَْرقَْیلَف  ُهَّبَر  َثِّدَُحی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  َّبَحَا  اذإ 

.دناوخب نآرق  دیوگب ، نخس  شراگدرورپ  اب  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  نوچ 

نارگید میرکت  ( 41)

نوزفا مالسا  ربمایپ  .دندیـشوک  یم  مدرم  میرکت  رد  دندوب و  راوگرزب  نانآ  .تسا  هدوب  هنامیرک  ناسنا ، اب  دروخرب  رد  ناربمایپ  هریس 
فـصو هب  نیّزم  هک  وا  .تشاد  یم  اور  ادـخ  قلخ  هب  تبـسن  شراـتفر  رد  ار  میرکت  نیرتـشیب  تشاد ، ار  قـالخا  نیرتوـکین  هکنیا  رب 

نآ دوخ  یعامتجا  طباور  رد  دوب ، كالفالا » تقلخ  امل  كالول  »

133 ص :

ص 263. نامه ، - 1
ص 252. ج 63 ، راونالاراحب ، - 2

ص 130. ج 6 ، نامه ، - 3
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ص 707. ربمایپ ، مایپ  - 4
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یعامتجا هریـس  رد  هرامه  وا  .یتیزم  هنوگ  چیه  یب  نایمدآ ، رگید  لثم  تسا  يرـشب  ایوگ  هک  دوب  فّلکت  زا  یلاخ  هیاریپ و  یب  ردـق 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  سلجم  هرابرد  مردپ  زا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  .تشاذگ  یم  مارتحا  مدرم  هب  شا 

: دومرف ناشیا  .مدیسرپ  هلآ 

سلجم وا  سلجم  ...دشاب  یـسک  مه  رت  یمارگ  وا  زا  درب  یمن  نامگ  سک  چیه  .درک  یم  اطع  ار  سک  ره  هرهب  شـسلجم  رد  ربمایپ 
نتورف هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سلجم  رد  اه  ناسنا  .دـش  یمن  دـنلب  اهادـص  نآ  رد  .دوب  تناما  یتسار و  اـیح ، تشذـگ ،

دنتـشاد و یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  دنمتجاح  ناسنا  تجاح  .دندوب  نابرهم  اهرت  کچوک  اب  دنتـشاد و  یم  یمارگ  ار  گرزب  دندوب و 
.دندرک یم  یگدیسر  يراد و  هگن  ار  سک  یب  بیرغ و  دندرک و  یم  اور 

: دومرف ناشیا  دوب ؟ هنوگچ  شنانیشن  مه  اب  ترضح  نآ  هریس  متفگ : مردپ  هب  هک  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یمن حدـم  ار  یـسک  دوبن و  وج  بیع  وگازـسان و  رـس و  کبـس  وخ و  تشرد  نشخ و  .دوب  مرن  يوخ و  شوخ  ور و  شوـخ  هشیمه 
یبدا یب  رب  .درک  یمن  وجو  تسج  ار  مدرم  ياه  بیع  شزغل و  تفرگ و  یمن  بیع  وا  زا  درک و  یمن  شنزرس  ار  یسک  زگره  .درک 
یتقو دومرف : یم  ناشیا  یلو  دـندمآ ، یمرب  دروخرب  ددـصرد  باحـصا  هک  اـجنآات  دوب  ابیکـش  راـتفگ  شـسرپ و  رد  بیرغ  صخش 

ار سک  چیه  نخـس  .دشاب  رکـشت  ناونع  هب  هکنآ  رگم  تفریذپ ، یمن  ار  یـسک  يانث  زگره  .دینک  شا  يرای  دیدید ، ار  يدـنمتجاح 
(1) .دیرب یم  ار  وا  مالک  نتساخرب ، ای  یهن  اب  تروص ، نآ  رد  .دشاب  هتشذگ  دح  زا  هکنآ  رگم  درک ، یمن  عطق 

: دومرف یم  ناشیا 

134 ص :

ص 152. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
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(1) .َّلجوَّزع   َ هّللا ُمِرُْکی  امَّنِإَف  َِملسُْملا  ُهاخَأ  َمَرْکَأ  ْنَم 

.تسا هدرک  میرکت  ار  لجوزع  يادخ  دنک ، میرکت  ار  شناملسم  ردارب  یسک  رگا 

: دومرف یم  دنک و  ریقحت  ار  نارگید  داد  یمن  هزاجا  یسک  هب  زگره  ترضح  نآ 

(2) .ٌریبَک   ِ هّللاَدنِع مُهَریغَص  َّنإَف  َنیملسُْملا  نِم  ادَحأ  َّنَرِّقَُحت  ال 

.تسا گرزب  ادخ  دزن  نانآ  کچوک  هک  دینک ؛ ریقحت  دیرامش و  کچوک  ار  ناناملسم  زا  يدرف  ادابم 

هک درک  یم  مارتحا  نانچ  ار  نانآ  میرکت ، رـس  زا  دوخ  یلو  دننک ، دروخرب  یتحار  هب  فلکت و  نودـب  وا  اب  هک  تشاد  تسود  ناشیا 
، درم نآ  دورو  اب  .دوب  هتـسشن  ییاـهنت  هب  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دـش ، دجـسم  دراو  يدرم  هک  دـنا  هدرک  لـقن  .تسا  یتفگـش  بجوم 

: دومرف .تسا  رایسب  هک  اج  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : بجعت  اب  درم  .درک  زاب  اج  دش و  دنلب  ترضح 

(3) .دنک زاب  اج  شیارب  دوش و  دنلب  دنیشنب ، دهاوخ  یم  شردارب  دید  رگا  هک  تسا  ناملسم  رب  ناملسم  قح 

ناشیا دزن  اه  ناسنا  ماقم  تشادـگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یـشنم  گرزب  تمارک و  زا  ینـشور  ياه  هنومن  اـهنیا  همه 
هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه  دنا : هتشون  ترـضح  نآ  راتفر  رد  .تشاد  يا  هژیو  تمارک  ناکدوک  هب  تبـسن  یتح  ناشیا  .تسا 

دومرف یم  رما  سپـس  .داتـسیا  یم  اهنآ  مارتحا  هب  درک و  یم  دروخرب  مدرم  ناکدوک  اـب  هار  رد  تشگ ، یمزاـب  يرفـس  زا  هلآ  هیلع و 
رد ار  یـضعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـنداد  یم  ترـضح  نآ  هب  دـندرک و  یم  دـنلب  نیمز  زا  دـندروآ و  یم  ار  ناکدوک 

دوخ شود  تشپ و  رب  ار  یضعب  تفرگ و  یم  شوغآ 

135 ص :

ص 580. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 1
ص 31. ج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت  - 2

ص 25. قالخالا ، مراکم  - 3
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یب راک  نیا  زا  ناکدوک  .دـیناشنب  دوخ  شود  رب  دـیریگب و  شوغآ  رد  ار  ناکدوک  دومرف  یم  زین  دوخ  باحـصا  هب  درک و  یم  راوس 
هک میدوب  كدوک  ام  : » دیوگ کلام  نب  سنا   (1) .دندرک یمن  شومارف  زگره  ار  نیریش  تارطاخ  نیا  دندش و  یم  لاحشوخ  هزادنا 

(2) «. ناکدوک امش  رب  مالس  دومرف : تشذگ و  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ارادم ( 42)

هریـس کی  ناونع  هب  شنم  نیا  .دـنک  حالـصا  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  تسناوت  ارادـم  تمیالم و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
: دومرف نانآ  متاخ  هک  نانچ  .تسا  هتشاد  دوجو  ناربمایپ  همه  هرابرد  يراج 

(3) .ِِضئارَْفلا ِءادَِأب  انِْرُما  امَک  ِساّنلا  ِهارادُِمب  ِءایبنْألا  َرشاعَم  انِْرُما  ّانإ 

.میا هدش  رما  مدرم  اب  ارادم  هب  میا ، هدش  رما  تابجاو  ماجنا  هب  هک  هنوگ  نامه  ناربمایپ ، تیعمج  ام 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  رومأم  ادخ  قلخ  اب  ارادم  هب  شیوخ ، تلاسر  غیلبت  رانک  رد  راوگرزب  نآ 

(4) .یْقلَخ ِراَد  ََکل  ُلوقَی  َمالَّسلا و  َُکئْرقَی  َکُّبَر  دمُحم ! ای  َلاقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیَّبنلا  یلإ  ُلیئربَج  َءاج 

.نک ارادم  نم  قلخ  اب  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

136 ص :

صص 366 و 367. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
 . ص 87 هبر ، عم  یبنلا  كولس  هلیللا ، مویلا و  لمع  - 2

ص 53. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
ص 117. ج 2 ، یفاک ، - 4
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(1) .ِِضئارَْفلا ِهَماقِإب  ینَرَمأ  امَک  ِساَّنلا ، ِهارادُِمب  ِینَرَمَا  َیلاعَت    َ هّللا َّنإ 

.تسا هدرک  رما  مدرم  اب  ارادم  هب  هداد ، روتسد  تابجاو  ییاپرب  هب  ارم  هک  هنوگ  نامه  یلاعت ، دنوادخ 

دزن یناـبایب  یبرع  هک  تسا  هدـش  لـقن  .درک  لـیامتم  قح  هب  ار  اـه  ناـج  لوحتم و  ار  اـه  لد  ارادـم ، تمیـالم و  اـب  تمحر  لوـسر 
باحـصا .درک  تراسج  یـساپسان و  دـشن و  یـضار  درم  نآ  یلو  داد ، وا  هب  يزیچ  ربماـیپ  .تساوخ  يزیچ  يو  زا  دـمآ و  ترـضح 

سپس .دنریگب  مارآ  هک  درک  هراشا  نانآ  هب  ربمایپ  یلو  دننک ، دروخرب  وا  اب  ات  دنتـساخرب  دندش و  نیگمـشخ  درم  نآ  راتفر  زا  ربمایپ 
تشذگ ربمایپ و  یگدنز  عضو  هک  برع  درم  يدش ؟ یضار  ایآ  دیـسرپ : داد و  وا  هب  رگید  يرادقم  درب و  هناخ  هب  دوخ  اب  ار  یبارعا 

، يدنار نابز  رب  نم  باحصا  لباقم  رد  وت  هچنآ  تفگ : وا  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  .دهد  تریخ  ادخ  يرآ ، تفگ : دید ، ار  وا  يراوگرزب  و 
نیب زا  وت  هب  تبـسن  اهنآ  مشخ  یتحاران و  ات  ییوگب  اهنآ  لباقم  رد  ار  ترکـشت  تیاضر و  راهظا  نیا  ملیام  .دـش  اهنآ  مشخ  بجوم 
درم نیا  دومرف : درک و  شیوخ  باحـصا  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دمآ  دجـسم  هب  دعب  زور  تفریذـپ و  یبارعا  .دورب 

هب ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .تسا  نینچ  تفگ : یبارعا  تسین ؟ روط  نیا  تسا ؛ هدـش  یـضار  اـم  زا  هک  دـنک  یم  راـهظا 
هب کمک  يارب  مدرم  .تخیرگ  یم  دوب و  هدرک  مر  شرتش  هک  تسا  يدرم  نامه  لَثَم  درم ، نیا  نم و  لَـثَم  تفگ : درک و  باحـصا 
هک دز  گناب  ار  مدرم  رتش  بحاص  .دوش  يرارف  رتشیب  رتش  دـش  یم  ثعاب  راک  نیا  دـندرک و  یم  دایرف  دـندیود و  یم  رتش  لابند  وا 

تشادرب و فلع  یتشم  سپ  .منک  راتفر  هنوگچ  وا  اب  مناد  یم  دوخ  متسه و  امش  زا  رت  میالم  وا  هب  تبـسن  نم  هک  دیراذگب  وا  اب  ارم 
رگا .تفر  شیوخ  راک  یپ  رد  تفرگ و  تسد  رد  ار  نآ  راهم  یتحار  هب  تفر و  رتش  يوس  هب  دـنک ، يدایرف  هکنآ  نودـب  مارآ  مارآ 

نیا نیقی  هب  مدوب ، هتشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  امش  درک ، تراسج  یبارعا  نآ  هک  ینامز  زورید 

137 ص :

ص 259. ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  - 1
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(1) .دوب شتآ  لها  دُرب و  یم  رس  هب  رفک  رد  هک  یلاح  رد  دیتشک ، یم  ار  هراچیب 

: دوب نایملاع  همه  يارب  یتمحر  وا  .دوب  تمحر  تشذگ و  ارادم ، ملح ، زکرم  ندعم و  ادخ ، ناگداتسرف  متاخ 

(107 ءایبنا :  ) .َنیَملاْعِلل ًهَمْحَر  ّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 

.میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام 

: دومرف یم  لوسر  ترضح 

(2) .ازَکرَم ِْملِْحِلل  ُْتثُِعب 

.مشاب يرابدرب  ملح و  زکرم  هک  ما  هدش  هتخیگنارب 

: دیوگ یم  شنارای  زا  کلام  نب  سنا 

(3) .ِساَّنلِاب افُْطل  ِساَّنلا  ِدَّشأ  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  َناَک 

.تشاد مدرم  هب  ار  تبحم  فطل و  نیرتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

یشوماخ ( 43)

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لقع ، يراوتسا  رب  توکس  ریثأت  هنیمز  رد 

(4) .َهَمکِحلا یِّقَُلی  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  اُونْداَف  اتوُمَص  َنِمؤُملا  ُُمتیأَر  اِذا 

.دنک یماقلا  تمکح  اریز  دیوش ؛ کیدزن  وا  هب  دیدید ، شوماخ  ار  نمؤم  هاگره 

: دیامرف یم  رذوبا  هب  یشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(5)  . ...ِهَدابِعلا ُلَّوَأ  َوُه  ُتمَّصلا و  ٌنمُؤم : ِّالا  َّنُُهبیُصی  ٌَعبْرَأ ال 

138 ص :

ص 70. رصبلا ، لحک  ص 149 ؛ ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
ص 155. هعیرشلا ، حابصم  - 2

ص 119. ج 2 ، یفاک ، - 3
ص 312. ج 78 ، راونالاراحب ، - 4
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ص 377. ج 2 ، قالخالا ، مراکم  - 5
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 . ...تسا تدابع  تسخن  ماگ  هک  یشوماخ  دبای : یمن  تسد  اهنآ  هب  نمؤم  زج  هک  تسا  زیچ  راهچ 

نادـب دـنوادخ  هک  منک  ییامنهار  يراک  هب  ار  وت  ایآ  دومرف : وا  هب  ترـضح  .دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  يدرم 
، تسا هتـشاد  ینازرا  وـت  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  دوـمرف : ترـضح  ادـخ ! لوـسر  يا  يرآ ، درک : ضرع  دربـب ؟ تشهب  هب  ار  وـت  هلیـسو 

يرای ار  هدید  متس  دومرف : ترضح  هچ ؟ مدوب ؛ رتدنمزاین  منک ، یم  ششخب  ودب  هک  یسک  زا  مدوخ  رگا  درک : ضرع  .نک  شـشخب 
ار وا   ) نک يزاسراک  ناداـن  مدآ  يارب  دومرف : هچ ؟ مدوب ؛ رت  ناوتاـن  منک ، یم  شا  يراـی  هک  یـسک  زا  مدوخ  رگا  درک : ضرع  .نک 
ایآ .راد  هگن  شوماـخ  ریخ ، زا  زج  ار  تناـبز  دومرف : ترـضح  هچ ؟ مدوـب ؛ رت  ناداـن  وا  زا  مدوـخ  رگا  درک : ضرع  نک .) ییاـمنهار 

(1) .دزاس نومنهر  تشهب  هب  ار  وت  دشاب و  وت  رد  اه  تلصخ  نیا  زا  یکی  هک  يوش  یمن  لاحشوخ 

ترضح .دیسرپ  دنادرگ ، یم  رود  شتآ  زا  درب و  یم  تشهب  هب  ار  وا  هچنآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  لبج  نبذاعم 
دوخ نابز  هب  ربمایپ  .ادـخ  لوسر  يا  ارچ ، درک : ضرع  مهدـن ؟ ربخ  وت  هب  ار  اهنیا  همه  داینب  ایآ  دومرف : هک  اـجنآ  اـت  داد  ار  وا  خـساپ 

ترـضح میوش ؟ یم  تساوخزاب  مییوگ ، یم  هچنآ  هرابرد  ام  ایآ  ادـخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  .راد  هگن  ار  نیا  دومرف : درک و  هراشا 
یم شتآ  رد  ینیب _  هب  دوـمرف : اـی  ور _  هب  ناـشنابز ، ياـه  هدـیوَرِد  زج  يزیچ  ار  مدرم  رگم  .دنیـشنب  تـیازع  هـب  ترداـم  دوـمرف :

؟(2) دنکفا

تـشهب هب  دوش  ببـس  هک  زوماـیب  نم  هب  یلمع  هّللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  یبرع  درم 
باریس و ار  هنشت  ریس و  ار  هنسرگ  : » دومرف ترضح  .مور 

139 ص :

ص 113. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص 528. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - 2
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یم هریچ  ناطیـش  رب  هلیـسو  نیدـب  وـت  اریز  راد ؛ هگن  ار  تناـبز  ریخ ، هار  رد  زج  یتـسناوت  رگا  و  نک ! رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
(2) «. دراد هگن  ار  شیوخ  نابز  هکنآ  زج  دسر ، یمن  نامیا  جوا  هب  هدنب  : » دیامرف یم  يرگید  يابیز  مالک  رد  ترضح   (1)« .يوش

رتهب ار  نتفگ  وکن  .دوبن  یهاوخدوخ  رطاخ  هب  شا  یشوماخ  .دوشگ  یمن  نخس  هب  بل  ترورض  یب  دیشک و  یم  ازارد  هب  شتوکس 
: دومرف یم  نینچمه   (3) .تسناد یم  نتفگ  دب  زا  رتهب  ار  یشوماخ  توکس و  زا 

ای درب  يا  هرهب  دـیوگ و  وکین  نخـس  هک  دزرمایب  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ   (4) .دنکدنا نانیزگ  یـشوماخ  تسا و  يدنمدرخ  یـشوماخ ،
(5) .دنام تمالس  دنام و  شوماخ 

رب قح  زج  يدونشخ ، مشخ و  ماگنه  .دشن  هدینـش  وا  زا  تشز  نخـس  .تفگ  یمن  نخـس  زاین  تقو  هب  زج  دوب و  رایـسب  وا  یـشوماخ 
(6) .دینادرگ یم  يور  تفگ ، یم  اوران  نخس  هک  یسک  زا  .درک  یمن  يراج  نابز 

یشیدنارود ( 44)

: دوب هدش  راوتسا  ربدت  رکفت و  رب  ترضح  نآ  یلمع  قطنم  هریس و 

ٍهجاح ِریَغ  ِیف  ُمَّلکتَی  ِهَرْکِْفلا َو َال  َِمئاَد  ِنازْحَْألا ، َلِصاوَتُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوسَر  َناَک 

140 ص :

ص 206. ج 1 ، مارو ، هعومجم  - 1
ص 30. ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2
ص 344. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  - 3

ص 350. ج 3 ، لامعلازنک ، - 4
ص 606. ج 2 ، عیارشلا ، للع  - 5

ص 133. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 6
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(1) .ِتوکُّسلا َلیوَط 

.درک یم  توکس  رایسب  تفگ و  یمن  نخس  زاین  هب  زج  دیشیدنا و  یم  هرامه  دوب و  نیگهودنا  هتسویپ  ربمایپ 

یمزاب دروم  یب  نانخـس  زا  ار  دوخ  نابز  .داد  یمن  ماجنا  رکف  نودـب  ار  يراک  چـیه  دوب و  ندیـشیدنا  لاح  رد  هشیمه  ترـضح  نآ 
هک ییاج  رد  رگم  تفگ ، یمن  نخس  .تشاد  یم  رود  هدیاف  یب  بلاطم  نتفگ  یفرحرپ و  زا  ار  دوخ  .تفگ  یم  نخـس  اجب  تشاد و 

(2) .تشاد نآ  رد  باوث  دیما 

، مردپ زا  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  .دوب  نینچ  ربمایپ  تسین و  هدیاف  یب  نانخـس  لها  دشاب ، رکفت  لها  هک  یناسنا 
: دومرف .مدیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توکس  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

.رکفت يراد و  هاگن  هزادنا  یشیدنارود ، يرابدرب ، دوب : زیچ  راهچ  رب  ترضح  نآ  توکس 

یلو دـهد ، شوگ  همه  راـتفگ  هب  ناـسکی  دـنیبب و  مشچ  کـی  هب  ار  مدرم  همه  هک  دوـب  ور  نآ  زا  يراد  هاـگن  هزادـنا  رد  شتوـکس 
هب .دوب  هدـش  عمج  مه  اب  وا  يارب  شا  ییابیکـش  يرابدرب و  .درک  یم  رکف  یناف  یقاـب و  ياـهزیچ  رد  هک  دوب  نآ  رکفت  رد  شتوکس 
هب .دوـب  هدـمآ  مـهارف  زیچ  راـهچ  رد  وا  يارب  یـشیدنارود  .تـخیگنا  یمنرب  دروآ و  یمن  مـشخ  هـب  ار  وا  زیچ  چـیه  تـهج ، نـیمه 

باختنا رد  .دـنزیهرپب  نآ  زا  مدرم  ات  درک  یم  يرود  تشز  ياهراک  زا  .دـننک  ادـتقا  وا  هب  نارگید  ات  دز  یم  گنچ  کـین  ياـهراک 
(3) .درک یم  مایق  دوب ، نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هچنآ  هب  دیشوک و  یم  تما ، ياهراک  حالصا  يارب  حیحص  يأر 

141 ص :

ص12. قالخالا ، مراکم  - 1
.15 صص 12 _  نامه ، - 2

ص 15. نامه ، - 3
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نم هب  نک و  تحیـصن  ارم  ادـخ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  ربماـیپ  تمدـخ  يدرم  هک  تسا  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
درم درک و  رارکت  ار  شیوخ  نخـس  ربمایپ  زاب  .يرآ  تفگ : درم  ینک ؟ یم  لمع  منک ، تحیـصن  رگا  دومرف : ترـضح  هد ! يزردـنا 
راک نیا  اب  ربمایپ  ایوگ  .درک  یگدامآ  مالعا  زین  درم  درک و  رارکت  راـب  هس  ار  دوخ  نخـس  ترـضح  بیترت ، نیدـب  .داد  تبثم  خـساپ 

همادا رد  ترـضح  سپ  .تسا  یـشزرا  اب  تحیـصن  تسا و  مهم  رایـسب  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  هچنآ  هک  دـنامهفب  يو  هب  تساوخ  یم 
: دومرف

(1) .ْهنَع ِهَْتناَف  اّیَغ  ُکَی  ْنإ  ِهِْضمَاَف َو  ادْشُر  ُکَی  ْنإَف  هَتَِبقاَع ، ْرَّبدَتَف  ٍرمَأب  َتْمَمَه  َتنأ  اَذإ  َکیِصُوا  یِّنإَف 

نآ تبقاع  هچنانچ  سپ  .یشیدنیب  راک  نآ  تبقاع  رد  یتفرگ ، يراک  ماجنا  هب  میمصت  نامز  ره  هکنیا  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  نم 
نآ یشکب و  تسد  نآ  زا  دوب ، یهابت  یهارمگ و  راک  نآ  تبقاعرگا  یهدب و  شماجنا  دوب ،) یحیحـص  تسرد و  راک  و   ) دوب دشر 

.ینک اهر  ار 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید ، ثیدح  رد 

تحیصن تسا ، نامدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  دیما  عطق  هب  ار  وا  ترـضح  .درک  يزیچ  نتخومآ  ياضاقت  دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  يدرم 
زا زیهرپ  هب  ار  وا  ترـضح  .دزومایب  وا  هب  یبلطمزین  نآ  رب  نوزفا  تساوخ  ترـضح  زا  درم  .تسا  دـقن  يزاین  یب  هیحور  نیا  هک  درک 
رد یتفرگ ، يراک  ماجنا  هب  میمصت  هک  نامز  ره  دومرف : ترـضح  .تساوخ  رتالاب  يزیچ  درم  .درک  شرافـس  ، تسا دقن  رقف  هک  عمط 

(2) .نک يرود  نآ  زا  دوب ، یهابت  یهارمگ و  رگا  ریگب و  یپ  ار  نآ  دوب ، دشر  وریخرگا  سپ  .شیدنیب  نآ  تبقاع 

تغالب تحاصف و  ( 45)

، شنانخس زغن و  شراتفگ ، .تشاد  الاو  یماقم  نخس ، ییاویش  رد  ام  گرزب  ربمایپ 

142 ص :

ص 224. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
صص 409 و 410. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2
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(1) .درک یم  تیاعر  یبوخ  هب  ار  نآ  تغالب  لوصا  تفگ و  یم  نخس  شا  هژیو  نابز  اب  برع ، زا  يا  هفیاط  ره  اب  .دوب  هنامیکح 

هفیاط زا  درمشرب ) ار  رما  نیا  لیالد  هاگنآ  ( ؟ مشابن نینچ  ارچ  دومرف : ترضح  .میا  هدیدن  امش  زا  رت  حیصف  ام  دنتفگ : وا  هب  باحصا 
(2) .تسا هدش  لزان  نم  نابز  هب  نآرق  ما و  هتفای  شرورپ  دعس  ینب  هلیبق  رد  ما ؛ هدمآ  دوجو  هب  شیرق 

: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  فصو  رد  دبعم  ما 

هدرک بترم  هدـیچ و  يا  هتـشر  هب  هک  تسا  يّرد  ياه  هناد  ییوگ  وا  تاملک  .تسا  يراجنهان  عون  ره  زا  یلاخ  نیریـش و  شنانخس 
(3) .دنشاب

: دیوگ یم  مه  سابع  نبا 

(4) .دنمهفب ار  نآ  بوخ  مدرم  ات  درک  یم  رارکت  ار  نآ  هبترم  هس  داد ، یم  خساپ  ار  یشسرپ  ای  تفگ  یم  نخس  هک  یماگنه  ربمایپ 

لد وا  مالک  .دوب  رتالاب  همه  زا  وا  نایب  رت و  حیـصف  مدرم  همه  زا  وا  نخـس  دـنا : هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هراـبرد 
رصتخم هکنآ  اب  وا  نخـس  .دوب  مظنم  هدیچ و  دیراورم ، ياه  هناد  دننام  شتاملک  تسج و  یم  يرود  ییوگرپ  زا  .دوب  هداس  نیـشن و 

، دوب هفقو  نودـب  مه  رـس  تشپ  وا  نخـس  .درب  یمن  راک  هب  دروم  یب  هدوهیب و  ياـه  هملک  زا  دـیناسر و  یم  ًـالماک  ار  وا  روظنم  دوب ،
نایم دوش ، هجوتم  ًالماک  دراپسب و  نهذ  هب  ار  نآ  هدنونش  هکنیا  يارب  یلو 

143 ص :

ص 418. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
.نامه - 2

ص 419. نامه ، - 3
.نامه - 4
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(1) .دوب اسر  دنلب و  ترضح  نآ  زاوآ  .درک  یم  گنرد  شیاه  هلمج 

تشاد و ییوگ  هدایز  هن  .درک  یم  نایب  دـیوگب ، تساوخ  یم  ار  هچنآ  یمامت  زاجیا ، نیع  رد  یلو  دوب ، اه  ناسنا  نیرتوگ  هدرـشف  زا 
رطاخ هب  دـبایرد و  ار  شنانخـس  هدنونـش ، ات  دـنام  یم  شوماخ  يا  هظحل  اهنآ  نایم  دوب و  یپرد  یپ  شیاـه  هلمج  .ییوگ  صقاـن  هن 

(2) .دراپس

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نابز  هب  نایتشهب  مبرع و  نیرت  حیصف  نم  دومرف : یم  دوب و  نامدرم  نیرتوگ  اویـش  نیرت و  نخـس  نیریش 
تـسناوت یم  هدنونـش  هک  تفگ  یم  نخـس  هدرمـش  ناـنچ  يو   (3) .مبرع درف  نیرتروآ  ناـبز  نـم  دوـمرف  یم  دـنیوگ و  یم  نـخس 

(4) .درامشب ار  شناگژاو 

هاگداز هب  هقالع  ( 46)

مرکا ربمایپ  .دنـشکب  ار  ترـضح  نآ  دنتـشاد  میمـصت  ناکرـشم  درک ، ترجه  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
( درادـن هکم  اـب  ینادـنچ  هلـصاف  هک   ) هفحج نیمزرـس  هب  یتـقو  .درک  ترجه  هنیدـم  يوـس  هب  هکم  زا  هناـیفخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رد .دـش  یم  هدـید  شکرابم  هرهچ  رد  دوب ، هتخیمآ  قیمع  هودـنا  رثأت و  اب  هک  قوش  نیا  راثآ  .داـتفا  هکم  شهاـگداز  داـی  هب  دیـسر ،

: دومرف ربمایپ  يراد ؟ قایتشا  تهاگداز  رهـش و  هب  یتسار  هب  درک : ضرع  ربماـیپ  هب  دـش و  لزاـن  یحو ) نیما   ) لـیئربج ناـمز ، نیمه 
: داتسرف وت  يارب  ار  مایپ  نیا  دنوادخ  درک : ضرع  لیئربج  .يرآ 

(85 صصق :  ) .ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يذَّلا  َّنِإ 

.دنادرگ یمزاب  تهاگداز )  ) تهاگیاج هب  ار  وت  درک ، ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ 

144 ص :

ص 133 ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
ص 106. یبنلا ، ننس  - 2

ص 120. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  - 3
ص 375. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 4
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: دومرف هکم  هب  ور  درک ، ترجه  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

.َِکتَقَرافُم یلع  ٌّمَتْغَُمل  ّینَا  ًالََدب و  َِکب  ُْتیَغَْتبا  َالَو  ادََلب  َکیَلَع  ُتَْرثآ  اَمل  َْکنَع ، ینوجَرْخَا  َکَلْهَا  َّنَا  الَْولو  َکُّبُِحا  یِّنَأ  ُمَْلعَی    ُ هّللَا

، وت ياج  هب  مدیزگ و  یمنرب  ار  وت  زج  دندنار ؛ یمن  نوریب  وت  زا  ارم  وت  نانکاس  رگا  مراد و  تسود  ار  وت  نم  هک  دـناد  یم  دـنوادخ 
.تسا هودنا  زا  رپ  ملد  متسه و  نیگمغ  وت  ییادج  زا  انامه  مدیبلط و  یمن  ار  يرهش 

هب اجنآ  رد  ار  مالـسا  مچرپ  درک و  حـتف  ار  هکم  مالـسا ، دـنمورین  هاپـس  اب  ربمایپ  هدـعو ، نیا  زا  لاس  تفه  تشذـگ  زا  سپ  ماجنارس 
نیا دـش و  هکم  دراو  ناناملـسم  هارمه  رایـسب  تزع  هوکـش و  اب  رتش ، رب  راوس  ناشیا  .تفای  ققحت  دـنوادخ  هدـعو  دروآرد و  زازتها 

هدجـس داهن و  رتش  زاهج  زارف  رب  ار  یناشیپ  اج  ناـمه  دـید ، ار  مالـسا  تمظع  ناناملـسم و  روضح  یتقو  .درک  حـتف  ار  سدـقم  رهش 
(1) .دروآ اج  هب  رکش 

ور دمآ و  هبعک  رانک  .تشاد  رس  رب  هایـس  همامع  دش ، هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
: تفگ داتسیا و  هبعک  رد  يور  هب 

ار كرـشم  ياـه  هورگ  درک و  يراـی  ار  شا  هدـنب  .دیـشخب » قـقحت  ار  شا  هدـعو   » هک اـتمه  یب  اـتکی و  يادـخ  زج  يدوـبعم  تسین 
یم میاپ  ود  نیا  ریز  ار  اـهنآ  ماـمت  دوب ، تیلهاـج  ناـمز  رد  هک  رگید  ياـهاعدا  اـهب و  نوخ  نوخ و  ره  دیـشاب : هاـگآ  .داد  تسکش 

(2) .دوش راذگاو  شا  هتسیاش  نابحاص  هب  دیاب  ود  نیا  هک  نایجاح  هب  یناسربآ  هبعک و  تیلوت  زج  مراذگ ؛

یشوپ مشچ  يراوگرزب و  ( 47)

شا هیـشاح  هک  تشاد  نت  رب  یـسابل  ترـضح  نآ  .مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  رد  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  . 1
تدـش هب  ار  ربماـیپ  ساـبل  تسخن  هک  تروص  نیا  هب  یلو  تساوخ ، کـمک  ناـشیا  زا  دیـسر و  هار  زا  نیـشن  هیداـب  یبرع  .دوـب  ربز 

يا هنوگ  هب  دیشک ،

145 ص :

ص 63. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
ص 352. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  - 2
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نینچ رگا  هک  نک  راـب  تسا ، وت  دزن  هک  ادـخ  لاـم  زا  ارم  رتش  ود  دـمحم ! يا  تفگ : سپـس  .دراذـگ  رثا  ترـضح  نآ  ندرگ  رب  هک 
هدنب نم  تسادخ و  لام  لام ، دومرف : سپـس  .درک  رایتخا  توکـس  ادتبا  ربمایپ  .يا  هدادـن  نم  هب  يزیچ  تردـپ  ای  دوخ  لام  زا  ینک ،

هچ هب  دومرف : ربمایپ  .هن  تفگ : صخـش  نآ  دـش ؟ یهاوخ  لثم  هب  هلماعم  يدرک ، نم  اـب  هک  ینـشخ  راـتفر  ربارب  رد  درم  يا  .میادـخ 
شرگید رتش  رب  وج و  وا  رتش  کی  رب  داد  روتـسد  دش و  داش  ربمایپ  .یهد  یمن  شاداپ  يدب  اب  ار  يدب  وت  اریز  تفگ : درم  نآ  تلع ؟

(1) .تخاس هناور  دونشخ  ار  وا  دندرک و  راب  امرخ 

هک يا  هنوگ  هب  درک ، هلمح  هنیدـم  هب  هکم  هار  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رتـخد  بنیز ، هب  راـبه  دـنا  هدروآ  نینچمه  . 2
، دید ار  رابه  سک  ره  دومرف : هعقاو  نیا  ربخ  ندینش  اب  ربمایپ  .درک  طقس  ار  شا  هچب  دش و  هدز  تشحو  یناهگان  هلمح  نیا  زا  بنیز 

نیا هب  .دنک  هبوت  دورب و  ربمایپ  دزن  تفرگ  میمـصت  دش و  نامیـشپ  دوخ  رادرک  زا  رابه  .تشذـگ  هیـضق  نیا  زا  یتدـم  .دـشکب  ار  وا 
زا درک و  تیاده  ار  ام  وت ، هلیسو  هب  دنوادخ  .میدوب  تسرپ  تب  كرشم و  ام  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  روظنم ،

ربمایپ .دـش  ناملـسم  دوخ ، راک  یتشز  هب  رارقا  اب  وا  .رذـگب  دوب ، ینادان  رطاخ  هب  هک  نم  راک  زا  ربمایپ ، يا  .دیـشخب  تاجن  تکـاله 
یم ادـج  هتـشذگ  زا  ار  ناـسنا  مالـسا ، دومرف و  تیادـه  مالـسا  هب  ار  وت  اریز  درک ؛ ناـسحاوت  هب  دـنوادخ  .مدرک  وفع  ار  وت  : » دومرف

(2) «. دزاس

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  .دنار  نابز  رب  ییاوران  نانخس  ترضح  نآ  هرابرد  تفگ و  ازسان  ربمایپ  هب  هکم  رد  یمهس  هللادبع  . 3
ربمایپ تمدخ  یتدم  زا  سپ  .درک  رارف  هللادبع  دنتشگ ، راوخ  مالسا  نانمشد  دندش و  هکم  دراو  هنادنمزوریپ  ناناملسم ، هلآ و  هیلع و 

رد یمهـس  هّللادبع  .دیـشخب  ار  وا  تفریذپ و  ار  شرذع  ربمایپ ، .درک  یهاوخرذع  شیوخ  تسردان  هتـشذگ  زا  دش و  ناملـسم  .دمآ 
: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  دورس  یتایبا  ماگنه  نیا 

146 ص :

ص 412. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
.نامه - 2
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رب ياو  .مداد  هقباسم  هناهارمگ  ياه  شور  رد  ناطیـش  اـب  نم  .تسا  هتفرگرب  رد  ارم  تکـاله ، هتـسب و  نم  ناـبز  گرزب ، ربماـیپ  يا 
تسه و ییادخ  هک  دهد  یم  یهاوگ  لماک  نامیا  اب  ملد ، ناوختسا و  تشوگ و  .دیآ  دیدپ  وا  رد  یناطیش  ياه  هتـساوخ  هک  یـسک 

.یناسرتب وا  باذع  زا  ار  مدرم  هک  يرومأم  وت 

: دورس رگید  ياج  رد  یمهس  هللادبع 

یهجوت یب  هک  شخبب  ارم  .مدوب  نادرگرـس  یهارمگ ، رد  اریز  مهاوخ ؛ یم  شزوـپ  ما ، هداد  ماـجنا  هک  ییاـهراک  زا  نم  ربماـیپ ، يا 
قح تسار و  وت  نید  هک  مهد  یم  یهاوگ  .یتسه  ناـبرهم  هدنـشخب و  ربماـیپ  وت  .دـیناشک  اـه  یتشز  شزغل و  هب  ارم  مرداـم ، ردـپ و 

(1) .يراد يا  هتسجرب  تیصخش  مدرم  نایم  وت  تسا و 

.دـنتفرگ تخـس  شناوریپ  وا و  رب  ار  راک  دـنداد و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـسناوت  ات  هکم  رد  شیرق  نارفاـک  . 4
نآ اب  .تشگ  هریچ  شیوخ  نانمشد  رب  درک و  حتف  ار  هکم  هک  یماگنه  ات  داد  جرخ  هب  ییابیکش  اه ، بیـسآ  همه  نآ  ربارب  رد  ربمایپ 
نآ دریگب و  ماقتنا  تخس  رگ ، هزیتس  جوجل و  مدرم  نآ  زا  ربمایپ  تفر  یم  نامگ  دنتسناد ، یم  ناگمه  هک  ناکرشم  يرادرکدب  همه 

تمحر لوسر  دشن و  نینچ  لاح ، نیا  اب  .دنارذگب  غیت  مد  زا  دندوبن ، راذگورف  ناناملسم  راتـشک  هجنکـش و  زا  هک  ار  محر  یب  دارفا 
زج ام  دـنتفگ : خـساپ  رد  نانآ  منک ؟ راتفر  امـش  اب  هنوگچ  دـییوگب  دومرف : نایکم  هب  مارحلادجـسم  رد  دوخ  یخیراـت  ینارنخـس  رد 

مردارب هک  هنوگ  نامه  : » دومرف ربماـیپ  .دـیتسه  راوگرزب  يردـپ  دـنزرف  راوگرزب و  يردارب  امـش  .میرب  یمن  امـش  هب  یناـمگ  یکین ،
(2) «. مدرک دازآ  ار  امش  همه  دیورب ، هک  میوگ  یم  امش  هب  زین  نم  تسین ، امش  رب  یشنزرس  هک  دومرف  شناردارب  هب  فسوی 

خساپ رد  زین  ربمایپ  .دندرک  مالس  دوب ، ولهپ  ود  هک  یصاخ  نحل  اب  دندش و  دراو  وا  رب  نایدوهی  زا  رفن  دنچ  يزور  . 5

147 ص :

ص 413. نامه ، - 1
.نامه - 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .تفگ  ازـسان  درک و  شاخرپ  تینابـصع ، اـب  تفاـیرد و  ار  اـهنآ  دـصق  هشیاـع  .مکیلع » و  : » تفگ
(1) «. دراد تسود  ار  سک  همه  اب  ارادم  ادخ ، یناد  یمن  رگم  .نکن  ینابزدب  ریگب و  مارآ  هشیاع  : » دومرف

يراد تناما  ( 48)

يو دزن  ار  دوخ  يایشا  نیرت  سیفن  نانچمه  شا  يربمایپ  مالعا  زا  سپ  یتح  هکم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نانمـشد 
نیمهزا .دنک  جرخ  دوخ  نییآ  عفن  هب  هرداصم و  ار  ناشلاوما  وا  ادابم  هک  دنداد  یمن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  دنتـشاذگ و  یم  تناما  هب 

هب ار  اه  تناما  دنامب و  هکم  رد  زور  دـنچ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  برثی ، يوس  هب  ترجه  يارب  ندـش  هدامآ  زا  سپ  ور ،
: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  .دهدب  سپ  ناشنابحاص 

(2) .نکم تنایخ  درک ، تنایخ  وت  هب  هک  یسک  هب  هدب و  سپ  زاب  داد ، رارق  نیما  ار  وت  هک  یسک  هب  ار  تناما 

: دومرف یم  (3) و  دنادرگ یمرب  شبحاص  هب  ار  نزوس  خن و  یتح  ناشیا 

(4) .تسا تناما  امش  دزن  نخس  نآ  تسیرگن ، دوخ  فارطا  هب  تفگ و  ینخس  یسک  یتقو 

هک تاناویح  یخرب  تشوگ  زا  یگنـسرگ ، عفر  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دـندش ، يدـیدش  ییاذـغ  مک  راـچد  ناناملـسم  ربیخ ، دربن  رد 
ییاذغ داوم  هک  يژد  یلو  دـندوب ، هدوشگ  ار  ربیخ  ياهژد  زا  ژد  دـنچ  ناناملـسم  .دـندرک  یم  هدافتـسا  تسا ، هورکم  اهنآ  ندروخ 

يا هدرچ  هیس  ناپوچ  ماگنه ، نیا  رد  .دوب  هداتفین  ناناملسم  تسد  هب  دندوب ، هدرک  رابنا  اجنآ  رد  یناوارف 

148 ص :

ص 97. ج 1 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص 171. ج 72 ، راونالاراحب ، - 2

ص 130. یبنلا ، ننس  - 3
 . ص 87 ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 4
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هضرع وا  رب  ار  مالـسا  تقیقح  هک  درک  تساوخرد  دش و  بایفرـش  ترـضح  روضح  هب  درک ، یم  يراد  هلگ  ربیخ  نایدوهی  يارب  هک 
نیا همه  تـفگ : سپـس  .دروآ  ناـمیا  ادـخ  هداتـسرف  نآ  یقطنم  لدتـسم و  راـتفگ  رثا  رب  اـه ، هـسلج  نیتـسخن  ناـمه  رد  يو  .دـنک 

نم فیلکت  تسا ، هدـش  عطق  دنفـسوگ  ناـبحاص  اـب  نم  هطبار  هک  نوـنکا  .تسا  نم  تسد  رد  ربـیخ  ناـیدوهی  تناـما  نادنفـسوگ ،
گرزب زا  یکی  تناما ، هب  تنایخ  ام ، نییآ  رد  دومرف : تحارـص  لامک  اـب  هنـسرگ ، زابرـس  اهدـص  مشچ  ربارب  رد  ترـضح  تسیچ ؟
روتـسد زا  زین  وا  .یناسرب  ناشنابحاص  تسد  هب  ار  همه  يربب و  هعلق  رد  ات  ار  نادنفـسوگ  همه  تسا  مزـال  وت  رب  .تسا  ناـهانگ  نیرت 

(1) .دیسر تداهش  هب  مالسا  هار  رد  تخادرپ و  داهج  هب  دوهی  هیلع  گنج  رد  گنرد  یب  درک و  يوریپ  ربمایپ 

نورد دـنک و  زاب  ار  هبعک  رد  ات  دـیبلط  دوخ  دزن  دوب ، هبعک  راددـیلک  هک  ار  هحلط  نب  ناـمثع  مارحلادجـسم ، هب  دورو  ماـگنه  ربماـیپ 
وا هب  ار  ادـخ  هناخ  دـیلک  هک  تساوخ  ربمایپ  زا  دوصقم ، نیا  ماجنا  زا  سپ  ربمایپ  يومع  سابع  .دزاس  كاپ  اه  تب  دوجو  زا  ار  هبعک 

.درپسب وا  هب  دوب ، خماش  هتسجرب و  یماقم  برع ، نایم  رد  هک  ار  هللا  تیب  يراددیلک  ماقم  دهد و  لیوحت 

، داد لیوحت  هحلط  نب  نامثع  هب  ار  دـیلک  تسب و  ار  هبعک  ِرد  اه ، تب  ثول  زا  هبعک  هناخ  ریهطت  زا  سپ  اضاقت ، نیا  فالخ  رب  ربماـیپ 
: درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد 

(58 ءاسن :  . ) ...اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّد�ُوت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ 

(2)  . ...دیناسرب نآ  نابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  دنوادخ 

هک یلاح  رد  ساـبع  .دـمآ  نوریب  هبعک  زا  سپـس  .دـناوخ  زاـمن  تعکر  ود  ادـخ  هناـخ  لـخاد  ربماـیپ  رگید ، ياـه  تیاور  ساـسا  رب 
هیآ درک ، یم  دوخ  يارب  ار  هبعک  يراددیلک  ياضاقت 

149 ص :

.65 صص 64 _  يراهب ، ياه  لگ  مانمه  يدیس ، نیسح  - 1
.ءاسن هیآ 58  لیذ  ج 3 ، نایبلا ، عمجم  زا : لقن  هب  ص 57 ؛  نینح ، گنج  هکم و  حتف  زا  یندینش  ياه  ناتساد  - 2
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شزوپ وا  زا  دـنهدب و  هحلط  نب  نامثع  هب  ار  هبعک  دـیلک  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  زین  ربماـیپ  .دـش  لزاـن  ءاـسن  هروس   58
نم هب  تبحم  رهم و  لامک  اب  نونکا  یلو  یتفرگ ، نم  زا  تنوشخ  اب  ار  دیلک  زاغآ ، رد  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نامثع  .دـنهاوخب 
نب نامثع  .مدرک  نینچ  ادـخ ، نامرف  مارتحا  تلع  هب  تفگ : درک و  نایب  وا  يارب  ار  نآرق  هیآ  لوزن  نایرج  مالـسلا  هیلع  یلع  يداد ؟

(1) .دروآ مالسا  بلطم ، نیا  ندینش  اب  هحلط 

وشن و ام  عامتجا  رد  هللادبع  نب  دمحم  هک  تسا  هتفگ  شنانخس  زا  یکی  رد  لهجوبا  .دنداد  ترـضح  هب  نیما »  » بقل توبن ، زا  شیپ 
.تفای ییالاو  ماقم  هکنیا  ات  میدرک  مارتحا  ار  وا  .دوب  وگتـسار  مارآ و  راک ، تسرد  یـصخش  اریز  میدـیمان ؛ نیما  ار  وا  ام  درک و  امن 
تناما هب  وا  دزن  ار  دوخ  لاوما  مه  زاب  دنتـساخرب ، وا  اب  ینمـشد  هب  شیرق  هک  تثعب  زا  سپ   (2) .تسادخ ربمایپ  هک  درک  اعدا  هاگنآ 
دمحم  » ار وا  دنتـشاد و  ناعذا  وا  يراد  تناـما  هب  یگمه  هک  تفاـی  ترهـش  ناـنچنآ  يراـک  تسرد  ییوگتـسار و  رد  .دـندرپس  یم 

(3) .دندناوخ یم  نیما »

ییوگتسار ( 49)

تکیدزن نادنواشیوخ  و   » هیآ نوچ  دیوگ : یم  زین  سابع  نبا   (4) .دنک یم  یفرعم  نامدرم  نیرتوگتسار  ار  وا  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما 
؟ تسیک وا  دنتفگ : نامدرم  دنا ! هدرک  هلمح  ام  هب  دروآرب : دایرف  تفر و  افـص  هوک  زارف  رب  راوگرزب  نآ  دـش ، لزان  هدـب » رادـشه  ار 

ار مفرح  دنراد ، ار  امش  هب  موجه  گنهآ  هرد  رد  شیوخ ) ناراوس  اب   ) ینابسا میوگب  رگا  دومرف : ترضح  .دندمآ  درگ  شفارطا 

150 ص :

ص 117. ج 21 ، راونالاراحب ، - 1

ص 418. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
ص 172. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 3

ص 44. یبقعلا ، ریاخذ  - 4
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(1) .تخس یباذع  ربارب  رد  میامش  هدنهدرادشه  نم  انامه  سپ  دومرف : .میدینشن  وت  زا  ییوگتسار  زج  ام  يرآ ، دنتفگ : دیریذپ ؟ یم 

نیا هاگنآ  .مینک  یم  بیذکت  يا ، هدروآ  هکار  ییاهروتسد  هکلب  مینک ، یمن  بیذکت  ار  وت  ام  تفگ : ربمایپ  هب  لهجوبا  يزور  یتح 
: دش لزان  هیآ 

(33 ماعنا :  ) .َنوُدَحْجَی ِهّللا  ِتایِآب  َنیِملاّظلا  َّنِکل  َکَنُوبِّذَُکی َو  ْمُهَّنِإَف ال 

.دننک یم  راکنا  ار  ادخ  تایآ  ناراک ، متس  یلو  دننک ، یمن  بیذکت  ار  وت  نانآ 

نم هب  .دونشب  ار  ام  نخس  هک  تسین  یسک  وت  نم و  زج  اجنیا  رد  مکحوبا ! يا  تفگ : وا  هب  دید و  ار  لهجوبا  ردب ، گنج  رد  سنخا 
زگره تسا و  وگتـسار  دمحم  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : لهجوبا  غورد ؟ ای  دیوگ  یم  تسار  دنک ، یم  هک  ییاعدا  رد  دمحم  ایآ  وگب 

(2) .تسا هتفگن  غورد 

؟ دـیا هدز  ییوگ  غورد  تمهت  وا  هب  توبن ، ياـعدا  زا  شیپ  اـیآ  تفگ : دیـسرپ و  نایفـسوبا  زا  ار  ربماـیپ  عضو  مور ، هاـشداپ  لـقره ،
(3) .هن داد : خساپ  نایفسوبا 

يرگن ناسکی  ( 50)

دنوادخ هاگرد  هب  ود  ره  يارب  .درمـش  یم  گرزب  شتورث  رطاخ  هب  ار  يدرمتلود  هن  درک و  یم  ریقحت  شرقف  رطاخ  هب  ار  ییاونیب  هن 
: دومرف یم  نینچمه   (4) .درک یم  اعد  ناسکی 

نایاونیب هن  دننک ، یم  توعد  نادب  ار  نادنمتورث  هک  تسا  يروس  اذغ ، نیرتدب 

151 ص :

ص 164. ج 18 ، راونالاراحب ، - 1

ص 418. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
.نامه - 3

ص 114. یبنلا ، ننس  - 4
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شدزن يدنمتورث  هک  یسک   (1) ...تسا دنوادخ  نمشد  اه  نامسآ  رد  دنک ، ریقحت  ار  اونیب  درادب و  یمارگ  ار  دنمتورث  هک  یسک  .ار 
(2) .تسا هداد  تسد  زا  ار  شنید  موس  ود  دنک ، ینتورف  شیارب  دوش ، دنم  هرهب  شتورث ) و   ) ایند زا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  وا  دیایب و 

(3) .دنهدن نادنمتسم  هب  دنروخ ، یمن  اذغ ) دب  تیفیک  رطاخ  هب   ) ناشدوخ ار  هچنآ  تساوخ  یم  مدرم  زا  نینچمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسـشن يدـنمتورث  صخـش  دزن  ترـضح  نآ  رانک  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  سردـنم  سابل  اـب  يریقف 
.هن تفگ : دبـسچب ؟ وت  هب  وا  رقف  زا  يزیچ  يدیـسرت  دومرف : دـنمتورث  هب  ربمایپ  .دیـشک  ریقف  نآ  ياـپ  ریز  زا  ار  دوخ  ساـبل  دـنمتورث 
زیچ هچ  سپ  دومرف : .هن  تفگ : دوش ؟ كرچ  تسابل  يدیـسرت  دومرف : .هن  تفگ : دسرب ؟ وا  هب  يزیچ  وت  ییاراد  زا  يدیـسرت  دومرف :

رد ار  یتشز  راک  ره  هک  مراد  یناطیـش )  ) یمدـمه نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : تشاداو ؟ ریقف ) زا  ندیـشک  رانک   ) راـک نیا  رب  ار  وت 
یم ریقف  نیا  هب  ار  ملام  فصن  راک ) نیا  ناربج  هب   ) نم .دـنایامن  یم  تشز  مرظن  رد  ار  یبوخ  راک  ره  دـهد و  یم  هولج  بوخ  مرظن 
دیآ نم  لد  رد  مسرت  یم  تفگ : ارچ ؟ تفگ : دـنمتورث.هن  تفگ : وا  يریذـپ ؟ یم  وـت  دوـمرف : تسد  یهت  درم  نآ  هـب  ربماـیپ  .مـهد 

(4) (. تسا ناتسد  یهت  نیهوت  ریقحت و  ربکت ، یهارمگ ، نآ  هجیتن  هک   ) تسا هدمآ  وت  لد  هب  هچنآ 

152 ص :

ص 190. يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  - 1
ص 348. ج 13 ، راونالاراحب ، - 2

ص 191. يراهب ، ياه  لگ  مانمه  - 3
ص 262. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4
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لئاس هب  یکین  ناسحا و  ( 51)

نایم رد  دندوب و  نایرع  ییاونیب ) رطاخ  هب   ) اهنآ زا  یخرب  .مدوب  هتـسشن  نارجاهم  زا  یهورگ  عمج  رد  دیوگ : یم  يردخ  دیعـس  یبا 
دـمآ و ربمایپ  .دـندوب  هدرپس  شوگ  نارگید  دـناوخ و  یم  نآرق  اـم  زا  یکی  .دـننک  ناـهنپ  ار  دوخ  یناـیرع  اـت  دنتـسشن  یم  نارگید 

ییابیکـش مشاب و ) دردـمه  لدـمه و   ) نانآ اب  ات  داد  نامرف  نم  هب  هک  داد  رارق  ار  یناسک  نم  تما  زا  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دومرف :
هدژم زیخاتسر  رد  لماک  رون  هب  ار  امش  رجاهم ! ناتسد  یهت  هورگ  يا  داد : هماداو  تسشن  ام  نایم  تلادع  تیاعر  يارب  سپـس  .مزرو 

(1) .تسا لاس  دصناپ  زور ، زا  همین  نآ  دیوش و  یم  تشهب  دراو  نادنمتورث  زا  رتدوز  زور  فصن  .مهد  یم 

يزیچ ربمایپ  زا  سک  چیه  دنا  هدروآ   (2) «. مرادب تسود  ار  ناملسم  نایاونیب  ات  داد  نامرف  میادخ  : » دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر 
رگا دروآ و  یمرب  ار  وا  تجاح  تسناوت  یم  رگا  .داد  یمن  در  باوج  ار  یلئاس  چیه  ترضح  نآ  دونشب و  یفنم  خساپ  هک  تساوخن 

(3) .تخاس یم  عناق  ار  وا  شوخ  نابز  اب  تسناوت ، یمن 

، دوب امرخ  نآ  رد  هک  یلیبنز  زا  تساخرب و  ترضح  .دمآ  یلئاس  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  دیوگ : یم  نالجع 
ریقف هب  ترـضح  یلو  دندمآ ، ریقف  رفن  هس  ات  داد  وا  هب  رگید  تشم  کی  ترـضح  دـمآ و  يرگید  لئاس  .داد  وا  هب  تشادرب و  یتشم 

.درک یمن  مورحم  ایند  لام  زا  ار  یلئاس  چیه  هک  دوب  نینچ  ربمایپ  دومرف : سپس  .دهدب  يزور  ار  وت  ام و  ادخ  دومرف : مراهچ 

.تساوـخ يزیچ  دـمآ و  ترـضح  دزن  يو  .هاوـخب  ار  وا  نهاریپ  تشادـن ، چـیه  رگا  ورب و  ربماـیپ  دزن  تفگ : شرـسپ  هب  ینز  يزور 
ضرع .تسین  ام  دزن  زیچ  چیه  دومرف : ترضح 

153 ص :

ص 467. ج 6 ، لامعلا ، زنک  - 1
 . ص 8 ج8 ، یفاک ، لوصا  - 2

صص 99 و 100. یبنلا ، ننس  - 3
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داد و وا  هب  يور  هنایم  نامرف  دـنوادخ  سپ   (1) .دیـشخب وا  هب  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  نهاریپ  ترـضح  .هدـب  نم  هب  ار  تنهاریپ  درک :
: دومرف

(29 ءارسا :  ) .اًروُسْحَم اًمُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْسبَت  َکُِقنُع َو ال  یلِإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال 

.يوش یم  هدز  ترسح  هدش و  تمالم  هجیتن ، رد  هک  نکم  زاب  ار  نآ  لماکروط  هب  رادم و  هتسب  دوخ  ندرگ  هب  ار  دوخ  تسد 

خیش  (2) .تسا هقدص  هزور و  زامن و  رد  نم ، تنس  هب  لمع  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  تیـصو  رد  دیوگ : یم  یقرب 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ماحش  دیز  زا  ینیلک 

(3) .دناسرب ادخ  دومرف : یم  هنرگ  داد و  یم  وا  هب  تشاد ، يزیچ  رگا  .تخاسن  مورحم  ار  يدنمزاین  ربمایپ ، زگره 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

شبش تسوحن  دهاوخ  یم  رگا  .دهدب  هقدص  ار  زور  نآ  هاگ  حبـص  دنک ، يریگولج  شزور  تسوحن  زا  دنوادخ  تسا  لیام  هک  ره 
رتهب تیارب  نداد  هقدص  نیا  .مدرک  عورـش  هقدص  اب  ار  دوخ  ندش  جراخ  تکرح و  يادتبا  نم  .دهدب  هقدص  بش  رـس  دورب ، نیب  زا 

(4) .تسا موجن  ملع  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

رب « ) کیلع : » داد خساپ  بانج  نآ  .کیلع » ماسلا   » تفگ تشذگ و  دنتشاد ، فیرشت  شباحصا  اب  ربمایپ  هک  یلحم  زا  يدوهی  يدرم 
باحصا داب .) وت 

154 ص :

ص 55. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 13. نساحم ، - 2

ص 15. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 7. نامه ، - 4
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دیزگ و دهاوخ  هایـس  يرام  ار  صخـش  نیا  تشپ  .داب  وت  رب  متفگ  مه  نم  دومرف : .داب  امـش  رب  گرم  تفگ  درم  نیا  دـندرک : ضرع 
.دریم یم 

ربماـیپ روضح  لـحم  زا  تساوـخ  یتـقو  .تشگزاـب  هک  دیـشکن  یلوـط  .دروآ  درگ  مزیه  یگرزب  هتـشپ  تفر و  دوـخ  هار  هب  يدوـهی 
وا زا  .تسا  هتفرگ  نادند  هب  ار  یبوچ  یهایـس ، رام  دندید  هک  داهن  نیمز  رب  ار  مزیه  .راذگب  نیمز  ار  تا  هتـشپ  دومرف : وا  هب  درذگب ،
هب ار  يرگید  مدروخ و  ار  یکی  .متشاد  نان  هدرگ  ود  مدرک ، عمج  هک  ار  مزیه  .مدرکن  يراک  تفگ : يدرک ؟ راک  هچ  زورما  دیسرپ :

یمرب ناسنا  زا  ار  اوران  یناهگان و  گرم  هقدـص ، نوچ  دـش ؛ يریگولج  شگرم  زا  هقدـص  نامه  اب  دومرف : .مداد  هقدـص  يدنمتـسم 
(1) .دنادرگ

يزیرگ تبیغ  ( 52)

.دنناد یم  رتهب  شلوسر  ادخ و  دندرک : ضرع  تسیچ ؟ تبیغ  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : شباحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دومرف

(2) .ُهَرْکَی اِمب  َكاخَأ  َكُرْکِذ 

.درادن شوخ  هک  ییوگب  يزیچ  تردارب  زا  هکنیا 

ضرع .تساـنز  زا  رتدـب  تبیغ  هک  زیهرپـب  تبیغ  زا  رذاـبا ! يا  دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا  یثیدـح  رد  رذوـبا 
يا مدرک : ضرع  .درادـن  شوخ  هک  ییوـگب  يزیچ  تردارب  زا  هک  تسا  نیا  تبیغ  دوـمرف : تسیچ ؟ تبیغ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  مدرک :

هدرک شتبیغ  ییوگب ، تسه ، وا  رد  هچنآ  رگا  هک  نادـب  دومرف : هچ ؟ دـشاب ؛ وا  رد  دوش ، یم  هتفگ  وا  هرابرد  هچنآ  رگا  ادـخ ! ربمایپ 
.يا هدز  ناتهب  وا  هب  ییوگب ، تسین ، وا  رد  هچنآ  رگا  يا و 

یهاتوک هشیاع  شنتفر ، زا  سپ  .دوب  دق  هاتوک  يرادقم  يو  .دش  فّرشم  ربمایپ  روضح  هب  يا  هلئـسم  يارب  ینز  هک  تسا  ثیدح  رد 
.درک دیلقت  شیوخ  تسد  اب  ار  يو  دق 

155 ص :

ص 5. ج 4 ، یفاک ، عورف  - 1
 . ص 89 ج 77 ، راونالاراحب ، - 2

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
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(1) .داتفا نوریب  شناهد  زا  یتشوگ  هراپ  درک و  لالخ  هشیاع  .نک  لالخ  دومرف : يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

شترـضح هزاجا  نودب  یـسک  داد  روتـسد  دومرف و  رما  هزور  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
نآ دمآ و  یم  بانج  نآ  رـضحم  هب  راطفا  هزاجا  يارب  يراد  هزور  ره  دـش ، بورغ  نوچو  دـنتفرگ  هزور  یگمه  مدرم  .دـنکن  راطفا 

رـضحم هب  ندـمآ  زا  دـنا و  هدرکن  راطفا  زونه  هک  مراد  رتخد  ود  تفگ : دـمآ و  يدرم  تقو ، نآ  رد  .داد  یم  راطفا  هزاـجا  ترـضح 
يزیچ ترـضح  زاب  درک و  رارکت  ار  شا  هتفگ  درم  نآ  .دادن  یخـساپ  ترـضح  .دننک  راطفا  ود  ره  دیهد  هزاجا  .دـننک  یم  ایح  امش 

ار مدرم  تشوگ  هک  یلاـح  رد  دـنا ، هدوب  هزور  هنوگچ  .دـنا  هدوبن  هزور  دومرف : ترـضح  درکرارکت ، موس  راـب  يارب  نوچ  .دوـمرفن 
نینچ ود  نآ  .دننک  غارفتـسا  هک  تساوخ  نانآ  زا  تفر و  هناخ  هب  درم  نآ  .دـننک  غارفتـسا  وگب  ود  ره  هب  ورب و  هناخ  هب  .دـنا  هدروخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  یتفگش  اب  درم  نآ  .دمآ  نوریب  هتسب  نوخ  زا  يا  هعطق  کی  ره  ناهد  زا  هک  یلاح  رد  دندرک ،
تبیغ هانگ  نیا  رگا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  یسک  نآ  هب  دومرف : ترضح  .درک  فیرعت  ترضح  نآ  يارب  ار  ناتـساد  دمآ و  هلآ 

(2) .دندوب شتآ  لها  دوب ، هدنام  یقاب  نانآ  رب 

: دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعسوبا  رباج و  یفورعم ، ثیدح  رد 

(3) .انَّزلا َنِم  ُّدَشَأ  ُهَْبیِْغلَا 

.تسا رتدب  انز  زا  تبیغ 

: تسا هدمآ  زین  رگید  ینایب  هب  نخس  نیا 

156 ص :

ص 247. یهلا ، لدع  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 126. ج 1 ، یمالسا ، نافرع  نایراصنا ، - 2

ص 222. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .ُُهبِحاص َُهل  َرِفْغَی  یّتَح  ُرَفُْغی  ِهبیِغلا ال  َبِحاص  َّنإ  ْهیَلَع َو  هَّللا  ُبُوتَیَف  ُبُوتَی  َّمث  ینزَی  ُلُجَّرلَا 

تبیغ هک  ینامز  ات  دوش  یمن  هدیزرمآ  هدـننک  تبیغ  یلو  دریذـپ ، یم  ار  شا  هبوت  ادـخ  دـنک و  یم  هبوت  سپـس  دـنک و  یم  انز  درم 
.دشخبب ار  وا  هدنوش 

دهع هب  يافو  ( 53)

اب هک  یناـمیپ  هب  یلاـح  ره  رد  ناـشیا  .دوـب  لـئاق  يرایـسب  تیمها  دـهع  هب  ياـفو  يارب  تثعب ، زا  سپ  شیپ و  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
.دوب راوتـسا  شیوخ  دـهعت  رب  درک ، یمن  دـهع  ضقن  لباقم  فرط  هک  ینامز  اـت  دوب و  دـنب  ياـپ  درک ، یم  رارقرب  نمـشد  تسود و 

: تساعدم نیا  يایوگ  اه  نامیپ  هب  مالساربمایپ  يافو  زا  ییاه  هنومن 

زا یکی  .دنتـسب  لوضفلا » فلح   » مان هب  ینامیپ  نامولظم ، قوقح  زا  عافد  يارب  شیرق  نادرم  ناوج  زا  یعمج  تیلهاج ، ناـمز  رد  . 1
رادافو نامیپ  نیا  هب  دوجو  مامت  اب  تثعب ، زا  شیپ  اهنت  هن  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامیپ ، نیا  رد  ناگدـننک  تکرش 

، نآ لباقم  رد  هچرگا  منکـشب ؛ ار  دوخ  ناـمیپ  متـسین  رـضاح  نم  دومرف : یم  درک ، یم  داـی  نآ  زا  هاـگره  زین  نآ  زا  سپ  هکلب  دوب ،
(2) .دنهد رارق  نم  رایتخا  رد  ار  تمعن  نیرتاهب  نارگ 

يو هب  يزور  .درک  یم  ینابش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مدینارچ و  یم  ار  نامدوخ  نادنفـسوگ  نم  دیوگ : یم  رـسای  رامع  . 2
هللا یلـص  دمحم  مدید  مدمآ ، هک  حبـص  .هلب  دومرف : میورب ؟ اجنآ  هب  ادرف  يرـضاح  مراد ؛ غارـس  یبوخ  هاگارچ  ّجـف »  » رد نم  متفگ :

دهعوت اـب  نم  دومرف : يا ؟ هداتـسیا  ارچ  سپ  مدیـسرپ : .تسا  هدربن  هاـگارچ  هب  ار  شنادنفـسوگ  یلو  هدـمآ ، نم  زا  شیپ  هلآ  هیلع و 
منک و لمع  هدعو  فالخ  متشادن  تسود  .مینارچب  مه  اب  ار  نامنادنفسوگ  هک  مدرک 

157 ص :

ص 511. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - 1
ص 131. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 2
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(1) .منارچب وت  زا  شیپ  ار  منادنفسوگ 

.دنشاب وا  هارمه  ات  درک  توعد  زین  ناناملسم  رگید  زا  .دوش  هکم  یهار  هرمع  دصق  هب  تفرگ  میمصت  ربمایپ  هک  دوب  هدعق  يذ  هام  . 3
دنداد ربخ  ترـضح  نآ  هب  هار  هنایم  رد  .درک  تکرح  هکم  يوس  هب  دندوب ، وا  هارمه  هک  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دای دنگوس  نانآ  .دنا  هدش  رقتـسم  يوط  يذ  رد  هدرک و  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  دنا ، هدـش  رادربخ  امـش  تکرح  زا  هک  نایـشیرق 
دـصق دوب و  هدرکن  تکرح  گنج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  .دیوش  هکم  دراو  امـش  دنراذگن  هک  دنا  هدرک 

، هدهاعم نیا  رد  .تشگ  فورعم  هیبیدح » حلـص   » هب هک  دش  هتـسب  يا  هدهاعم  ربمایپ  اهنآ و  نیب  درک و  هرکاذم  اهنآ  اب  تشاد ، هرمع 
هبو دروایب  مالـسا  دـنک و  رارف  هکم  زا  دوخ  رت  گرزب  نذا  نودـب  رگا  شیرق  دارفا  زا  يدرف  ره  هلمج : زا  دـش  يروما  دـهعتم  ربماـیپ 

شیرق دزیرگب ، شیرق  يوـس  هب  ناناملـسم  زا  يدرف  رگا  یلو  دـنادرگ ، زاـب  شیرق  يوـس  هب  ار  وا  دـیاب  دـمحم  ددـنویپب ، ناناملـسم 
.دهد لیوحت  ناناملسم  هب  ار  وا  تسین  فظوم 

ناملسم هک  لیهـس  دنزرف  لدنجوبا ، تسب ، یم  نامیپ  شیرق  هدنیامن  لیهـس ، اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تقو  نامه  رد 
نیلوا نیا  دمحم ! يا  تفگ : لیهـس  .تسویپ  اه  ناملـسم  هب  درکرارف و  هکم  زا  دوب ، ریـسا  شکرـشم  ردپ  ریجنز  رد  یلو  دوب ، هدـش 

.ینادرگرب ام  هب  ار  وا  دیاب  دشاب ، رارقرب  حلص  یهاوخ  یم  رگا  .تسا  نامیپ  هب  يافو  دروم 

! ناناملـسم يا  دز : دایرف  زیمآ  عرـضت  ینحل  اب  لدنجوبا  .درب  هکم  فرط  هب  تفرگ و  ار  شدنزرف  نابیرگ  لیهـس  .تفریذپ  مه  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مدرگ ؟ اهنآ  لاگنچ  راتفرگ  هرابود  دـننادرگرب و  ناکرـشم  يوس  هب  ارم  دـیهد  یم  هزاجا  امـش  ایآ 

دهع و میناوت  یمن  میا و  هتسب  ینامیپ  اهنآ  اب  ام  .درک  دهاوخ  یـشیاشگ  وت  لاثما  وت و  يارب  دنوادخ  .نک  ربص  لدنجوبا ! يا  دومرف :
(2) .مینکشب ار  دوخ  نامیپ 

158 ص :

ص 224. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 232. ج 3 ، ماشه ، ، نبا  هریس  - 2
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دننیبب و ار  رگیدکی  ینیعم ، ياج  رد  تشاذگ  رارق  وا  اب  زین  ربمایپ  .درک  شورف  دیرخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  اب  يدرف  . 4
دید تفر و  اجنآ  هب  موس  زور  سپ  .دوش  رـضاح  هاـگ  هدـعو  رد  زور  نآ  يادرف  زور و  نآ  درک  شومارف  وا  .دـننک  ماـمت  ار  هلماـعم 

هب يافو  يارب   ) تسا زور  هس  .يدنکفا  تمحز  هب  ارم  ناوج ! يا  دومرف : دید ، ار  وا  نوچ  ربمایپ  .تسا  هدنام  وا  رظتنم  نانچمه  ربمایپ 
(1) .مشک یم  راظتنا  ما و  هدنام  اج  نیمه  نم  هدعو )

ناشیا يزور  .دش  یم  رهاظ  مدرم  نایم  لاح ، نیا  اب  .دش  رامیب  عادولا ، هجح  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 5
دجسم هب  دوب ، هداد  هیکت  لضف  هب  پچ  تمس  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  تسار  تمـس  زا  دوب و  هتـسب  رـس  هب  يراتـسد  هک  یلاح  رد 

! مدرم يا  دومرف : نآ  زا  سپ  دوشگ و  یهلا  يانث  دمح و  هب  نابز  تسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .تسـشن  ربنم  يالاب  دمآ و 
منک و لمع  نآ  هب  ات  دنک  يروآدای  دیایب و  ما ، هدرکن  افو  ما و  هداد  يا  هدعو  هک  سک  ره  هب  .مورب  امـش  نایم  زا  هک  تسا  کیدزن 

نم هب  .ما  هدرک  جاودزا  نم  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : تساخرب و  تیعیمج  نایم  زا  يدرم  .دزاس  هاگآ  ارم  دراد ، یبلط  نم  زا  سک  ره 
ار هجو  نیا  هک  درک  هراشا  لضف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .یهدـب  نم  هب  مهرد  تسیب  دـص و  کی  هک  يدوب  هداد  هدـعو 

(2) .دمآ نییاپ  ربنم  زا  دزادرپب و 

نادنواشیوخ قارف  رب  نتسیرگ  ( 54)

هکم نیب  یلحم   ) ءاوبا زا  یتقو  ترجه  مشـش  لاس  رد  .دوب  ناـبرهمو  فوطع  بلقلا و  قیقر  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(3) .تسیرگ هنانگمغ  وا  ربق  رانک  درک و  يزاسزاب  ترایز و  ار  دوخ  ردام  ربق  تشذگ ، یم  هنیدمو )

بانج رکیپ  ندید  اب  دش ، رضاح  نادیهش  رس  يالاب  دحا ، دربن  زا  سپ  ربمایپ  یتقو 

159 ص :

ص 235. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 201. ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 2

ص 301. ج 1 ، یفاک ، عورف  - 3

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 173 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_159_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_159_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسیرگ هنادنمدرد  دوب ، هدرک  هلثم  ار  نآ  نایفس ،) یبا  نب  هیواعم  ردام   ) دنه تداهش ، زا  سپ  هک  بلطملادبع  نب  هزمح 

ار وا  ربمایپ  دندرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  يراذگ  مان  يارب  ار  دازون  یتقو  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دلوت  زا  سپ 
دنزرف نیا  يارب  : » دومرف دینک ؟ یم  هیرگ  هچ  يارب  هک  دندیـسرپ  یمارگ  نآ  زا  نوچ  .درک  هیرگ  دـیدش  رثأت  اب  تفرگ و  شوغآ  رد 

نم تعافـش  لومـشم  ار  ناـنآ  دـنوادخ  .دنـشک  یم  ار  وا  هـیما ، ینب  رگمتــس  نارفاـک  زا  یهورگ  هـک  مـنک  یم  هـیرگ  دوـخ  دـنبلد 
(2) «. دیامرفن

لد دزیر و  یم  کـشا  مشچ  : » دوـمرف یم  تخیر و  یم  کـشا  زین  میهاربا ، شدـنزرف  تاـفو  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(3) «. میتسه نیگمغ  میهاربا  يا  وت  يارب  ام  میوگ و  یمن  دشاب ، یهلا  ياضر  فالخ  هک  ینخس  یلو  تسا ، دنمهودنا 

ود یکدنا ، هلصاف  هب  بلاطوبا ، بعش  رد  شیرق  يداصتقا  هرـصاحم  زا  ناناملـسم  تاجن  زا  سپ  یکدنا  تثعب ، زا  سپ  مهد  لاس  رد 
نابرهم و رسمه  هجیدخ ، ترـضح  وا و  راوگرزب  دنمجرا و  يومع  بلاطوبا ، ترـضح  ینعی  ربمایپ ؛ رادافو  یمیمـص و  یماح  رای و 

اهدعب تسیرگ و  تخس  ود  نآ  زا  کی  ره  گوس  رد  ربمایپ  .دوب  راب  هودنا  رایسب  ربمایپ  يارب  ود  نآ  تافو  .دنتـشذگرد  شرگراثیا 
یم شیاه  ینابرهم  اه و  یکین  وا و  دای  هب  هجیدخ ، هرطاخ  ندش  هدـنز  اب  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  .درک  یم  دای  هشیمه  نانآ  زا  زین 

(4) .تسیرگ

یلع نینمؤملاریما  ردام  دسا ، تنب  همطاف  هک  یماگنه  مالسلا ، هیلع  قداص  ترضح  تیاور  هب 

160 ص :

ص 116. ج 1 ، يربکلا ، تاقبط  - 1
ص 239. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

ص 72. ج 1 ، یفاک ، عورف  - 3
.153 صص 151 _  همغلا ، فشک  - 4
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نآ .دمآ  ربمایپ  تمدخ  دش ) یم  هدـید  شراسخر  رد  ًالماک  هودـنا  مغ و  هک  یتلاح  اب   ) مالـسلا هیلع  یلع  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع 
یم درک و  هیرگ  هب  عورـش  تسا و  هتفر  ایند  زا  نم  ردام  دومرف : ربماـیپ  .تفر  اـیند  زا  مرداـم  درک : ضرع  هدـش ؟ هچ  دومرف : باـنج 
ارم دیدش ، غراف  یتقو  .دـینک  نفک  ار  وا  اهنیا  اب  دومرف  داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  يادر  نهاریپ و  سپـس  ناج ! ردام  تفگ :

هدـناوخن يزامن  نینچ  وا  زا  سپ  شیپ و  سک  چـیه  رب  هک  درازگ  زامن  وا  رب  ربمایپ  دـندروآ ، نفدـم  هب  هک  ار  هرانج  .دـیهد  ربخ  زین 
هچنآ دیـسرپ : .هللا  لوسر  ای  کیبل  داد : خـساپ  .همطاف  دومرف : .نفد  زا  سپ  .دـیباوخ  اجنآ  رد  دـش و  همطاف  ربق  لـخاد  هاـگ  نآ  .دوب 

ربق نایم  رد  ربمایپ  هاگنآ  .دـنک  تیانع  شاداپ  نیرتهب  ار  امـش  ادـخ  یلب ، داد : خـساپ  یتفای ؟ تسرد  دوب ، هداد  هدـعو  تراـگدرورپ 
.درک ینالوط  یتاجانم  دسا  تنب  همطاف 

زامن دوخ و  سابل  اب  ندرک  نفک  ربق و  رد  ندـیباوخ  زا  دـیدرک ، همطاف  هزاـنج  اـب  هک  یلمع  دندیـسرپ  دـش ، جراـخ  ربق  زا  هک  نیمه 
نآ يارب  مداد ، رارق  شنفک  ار  مدوخ  سابل  هکنیا  يرآ ، دومرف : دیدرکن ؟ نینچ  سک  چیه  اب  ینالوط ، زاین  زار و  ینالوط و  ندناوخ 

سابل هب  .نم  رب  ياو  هآ  تفگ : دش و  رثأتم  رایسب  هک  مداد  یم  حرش  شیارب  تمایق  رد  ار  مدرم  ندش  روشحم  تیفیک  يزور  هک  دوب 
.دوش تشهب  لخاد  ددرگ و  روشحم  تمایق  رد  هنوگ  نامه  ات  دنوشن  هنهک  اهنآ  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  زامن  رد  مدرک و  شنفک  دوخ 
کلم ود  دنراذگ ، یم  ربق  رد  ار  تیم  یتقو  متفگ  وا  هب  يزور  هک  دوب  نآ  هطساو  هب  مدش ، شربق  لخاد  هکنیا  .تفریذپ  زین  دنوادخ 

تساوخرد ادخ  زا  هتسویپ  مدیباوخ و  شربق  رد  .يزور  نینچ  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  هآ  تفگ : .دیسرپ  دنهاوخ  وا  زا  رکنم ) ریکن و  )
(1) .دیدرگ دراو  تشهب  ياه  غاب  زا  یناتسغاب  هب  دش و  زاب  وا  يارب  تشهب  زا  يرد  ات  مدرک 

لوسر ترضح  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  رتخد  هیقر ، یتقو  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : یم  زین  ریـصبوبا  »
يوس هب  ار  دوخ  ياه  تسد  داتسیا و  وا  ربق  زارف  رب 

161 ص :

ص 232. ج 6 ، راونالاراحب ، - 1
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دیدرک و دـنلب  تسد  نامـسآ  يوس  هب  هچ  يارب  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  .تسیرگ  درک و  دـنلب  نامـسآ 
.دشخبب نم  هب  ربق ، راشف  زا  ار  هیقر  مرتخد ، متساوخ  ادخ  زا  دومرف : دیتسیرگ ؟

تشاد رهش  هموح  رد  راوخریش  يرسپ  ترضح  .دوبن  یمارگ  لوسر  زا  رت  نابرهم  شدنزرف  نز و  اب  یـسک  دیوگ : یم  سنا  نینچمه 
شرـسپ .دـیمد  یم  نآ  رب  تخورفا و  یم  شتآ  دـش ، یم  هناخ  لخاد  .میتفر  یم  وا  اـب  زین  اـم  دـش و  یم  راپـسهر  اـجنآ  يوس  هب  هک 

رد ار  وا  دومرف : تسبورف ، ناهج  زا  مشچ  رـسپ  هک  یماـگنه  .تشگ  یمرب  سپـس  دـییوب و  یم  دیـسوب و  یم  تفرگ ، یم  ار  میهاربا 
(1) .تسیرگ دنکفا و  يو  رب  ار  شیوخ  .دندروآ  ار  كدوک  .مرگنب  ودب  ات  دیناشوپن  نفک 

يزیرگ لخب  ( 55)

: دومرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

دنوادـخ دزن  .دومرف  یهن  متـس  لخب و  زا  رما و  یکین  تواخـس و  هب  ارم  مراـگدرورپ  .تسا  نم  زا  یلع  تیبرت  ادـخ و  زا  نم  تیبرت 
هدیـشوک نآ  ماجنا  يارب  ناسنا  هکار  یلمع  تدابع و  ره  تشز ، يوخ  ود  نیا  .تسین  دنـسپان  قالخا  لخبزا و  رتدـب  يزیچ  گرزب 

(2) .دزاس یم  هابت  تسا ،

وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تساوخ  یلاـم  کـمک  ترـضح  نآ  زا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  يدرم 
ای درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  .داد  میهاوخ  وت  هب  دیـسر ، يزیچ  هک  یماگنه  .ایب  اـم  اـب  یلو  تسین ، نم  دزن  يزیچ  نونکا  دومرف :

يزیچ امـش  هک  لاـح  دوـب  نیا  شروـظنم   ) تسا هدادـن  رارق  امـش  هفیظو  تسا ، جراـخ  امـش  تردـق  زا  هچنآ  دـنوادخ  هّللا !  لوـسر 
درم نآ  .دماین  شـشوخ  نخـس  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دینک .) در  ار  وا  دیهدب و  یفنم  باوج  لئاس  نیا  هب  دیرادن ،

ربمایپ .هدم  هار  دوخ  هب  یسرت  لام ، نتساک  ندش و  مک  زا  ادخ  فطل  هب  نک و  قافنا  تفگ : لئاس 

162 ص :

ص 76. ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص 412. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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.تشگ ادیوه  شتروص  رد  يداش  راثآ  دش و  مسبتم  درم  نآ  راتفگ  زا 

هیلع یقتدـمحم  ماما  شرـسپ ، هب  يا  همان  ردمالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تخیگنارب ، ار  ربماـیپ  نیـسحت  لـئاس ، درم  نخـس  هکنیا  هب  رظن 
دنرب و یم  نوریب  کچوک  رد  زا  ار  وت  نامداخ ، يورب ، نوریب  هناخ  زا  هراوس  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  ما  هدینـش  دسیون : یم  مالـسلا 
رب هک  یقح  ساپ  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  .دسرب  وا  هب  يریخ  وت  زا  دنک و  تاقالم  ار  وت  یسک  ادابم  هک  تساهنآ  لخب  ببس  هب  راک  نیا 
هک دـشاب  وـت  هارمه  هرقن  ـالط و  ياـه  هکـس  يوـش ، یم  راوـس  هک  یماـگنه  دـشابن و  گرزب  رد  زا  زج  تجورخ  دورو و  مراد ، وـت 

رگا هدم و  وا  هب  الط  رانید  هاجنپ  زا  رتمک  تشاد ، یتساوخرد  تیاهومع  زا  مادک  ره  .ینک  اطع  وا  هب  تساوخ ، وت  زا  يزیچ  سکره 
هب الط  رانید  جـنپ  تسیب و  زا  رتمک  درک ، تساوخرد  يزیچ  وت  ياه  همع  زا  کی  ره  .یناد  یم  دوخ  ینک ، اطع  وا  هب  رتشیب  یتساوخ 
نک قافنا  سپ  .دنادرگ  هبترمدنلب  ار  وت  ششخب ، قافنا و  اب  دنوادخ  مهاوخ  یم  .تسا  وت  تمه  هب  هتسب  نآ  زا  شیب  نکم و  اطع  وا 

(1) .هدم هار  دوخ  هب  یسرت  یتسد  گنت  زا  ادخ  فطل  هب  و 

زا هک  یمیانغ  ات  دومرف  فقوت  هنارعج  مان  هب  یلحم  رد  نینح  گنج  نایاپ  رد  يرجه  متـشه  لاـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
ربمایپ زا  ار  دوخ  قح  دندرک و  ماحدزا  دوخ  هیمهس  نتفرگ  يارب  ناناملسم  .دنک  میـسقت  ناناملـسم  نایم  دوب ، هدمآ  تسد  هب  گنج 

یم میسقت  امـش  نایم  ار  اهنآ  دشاب ، نم  دزن  رتش  هماهت ، ناتخرد  هزادنا  هب  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : نانآ  هب  ربمایپ  .دنتـساوخ  یم 
(2) .درک ادا  ار  یسک  ره  قح  تمسق و  ناناملسم  نایم  ار  لاوما  نارتش و  همه  هاگنآ  .تفای  دیهاوخن  لیخب  وسرت و  يدرم  ارم  منک و 

ترفاسم ( 56)

یم مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  زاسراک  رایـسب  يواکجنک  سح  ياضرا  تفرعم و  هب  یباـی  تسد  هبرجت و  بسک  يارب  رفـس  ریس و 
: دیامرف

163 ص :

ص 413. نامه ، - 1
ص 413. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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(1) .ًالقَع ُْمتْدَفأ  ًالام  اومَنْغَت  َْمل  ْنِا  مکَّنِاَف  اوُِرفاس 

.دیوش یم  دنم  هرهب  نآ  یلقع  دیاوف  زا  دوشن ، ناتدیاع  یلام  عفن  رفس  رد  رگا  هچ  دینک ! ترفاسم 

یم باداـش  ار  یمدآ  ناور  حور و  ییاـبیز ، زا  راشرـس  هشیمه  تعیبط  اـب  ییاون  مه  یعیبـط و  تاـناکما  زا  يریگ  هرهب  تقیقح ، رد 
؛(2) اوّحِصَت اوِرفاس  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش  یم  توارط  اب  زین  یمدآ  مسج  حور ، تمالس  یپ  رد  دزاس و 

«. دیشاب تمالس  ات  دینک  رفس 

، تراجت يارب  ای  زیچ : هس  يارب  رگم  دورب ، رفس  هب  ناسنا  تسین  راوازس  .تسا  هدش  میسرت  نینچ  ندرک  رفس  فادها  رگید ، يوس  زا 
ياه تذل  بلج  جرفت و  حـیرفت و  يارب  ای  حور و  یلاعت  يونعم و  لامک  هب  یبای  تسد  يارب  ای  شاعم ؛ حالـصا  دـمآرد و  لیـصحت 

(3) .حابم

یم ناشن  لیامت  یعمج  ریـس  هب  زین  ترفاسم  رد  .دراد  يا  هژیو  دـیکأت  یعمج ، حور  تعامج و  رب  دوخ  ياـه  هزومآ  رد  مالـسا  هتبلا 
یم مالسا  یمارگ  لوسر  .دنک  یم  هجوت  اهراک  دربشیپ  يارب  تیلوئسم  شریذپ  رفس و  مه  شنیزگ  هب  زیچ ، همه  زا  شیپ  یلو  دهد ،

(4) «. ندرکرفس هاگ  نآ  هار ، قیفر  لوا  قیرَّطلا ؛ َُّمث  ُقیفَّرلَا  : » دیامرف

: دیامرف یم  نینچمه  ناشیا 

(5) .ْمُهَدَحَا اوُرِّمُوْیلَف  ٍرَفَس ، یف  ٌهَثالَث  َناک  اذا 

164 ص :

ص 513. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 1
ص 267. ج 59 ، راونالاراحب ، - 2

.نامه - 3
ص 221. ج 73 ، راونالاراحب ، - 4

ص 717. ج 6 ، لامعلازنک ، - 5

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 178 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_164_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_164_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_164_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_164_5
http://www.ghaemiyeh.com


.دننادرگ ریما  ار  دوخ  زا  یسک  دیاب  دنتفر ، نوریب  يرفس  رد  رفن  هس  هاگره 

ربمایپ .تسا  رفـس  ياه  هتـسیاب  زا  ناتـسود  اب  نتفرگ  سنا  یتسیز و  مه  نایفارطا و  اب  يراگزاس  ناعون ، مه  اب  لماعت  مهافت و  سح 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

(1) .یصاعَملا ِْریَغ  یف  ُحازِْملا  ِْقلُخلا َو  ُنْسُح  ِداَّزلا َو  ُلْذَبَف  ِرَفَّسلا  یف  یتَّلا  اَّمَا 

.تسا رفس  بادآ  زا  هانگ ، زا  يرود  بوچراچ  رد  ندرک  یخوش  یقالخا و  شوخ  هشوت ، ششخب  لذب و 

مرکا ربمایپ  .دراذـگ  یم  راگدای  هب  نآ  زا  یـشوخ  ياه  هرطاخ  اراوگ و  یمدآ  ماک  هب  ار  رفـس  راـک ، میـسقت  يراـیمه و  يراـکمه ،
حبذ يدرف  .داد  ار  يدنفـسوگ  نتـشک  روتـسد  اذـغ ، ندرک  ایهم  يارب  تشاد ، دوخ  ناتـسود  اـب  هک  يرفـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
درف دش و  راد  هدـهع  ار  نآ  ندرک  هعطق  میـسقت و  يرگید  .تفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  یخالـس  رگید  یـصخش  .تفریذـپ  ار  دنفـسوگ 

.درک عمج  مزیه  شتآ  ندرک  اپرب  يارب  زین  ربمایپ  .دش  اه  تشوگ  نتخپ  يدصتم  رگید 

ربمایپ .مینک  یم  تیافک  ار  وت  اـم  .نکفیم  یتخـس  هب  ار  تدوخ  دـنگوس ! ناـمردام  ردـپ و  هب  ار  وت  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : ناراـی 
، دریگ هرانک  دوخ  نارفـسمه  زا  هک  يا  هدـنب  زا  دـنوادخ  یلو  دـیهد ، یم  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  اـهراک  همه  امـش  هک  مناد  یم  دومرف :

(2) .تخادرپ مزیه  يروآ  عمج  هب  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هاگ  نآ  .تسا  دنسرخان 

هب داب  امـش  رب  : » دومرف سپـس  .درک  اعد  ناشیارب  ربمایپ  .دنک  اعد  ناشیارب  دنتـساوخ  ترـضح  زا  دندرک ، یم  رفـس  هدایپ  هک  يا  هدع 
«. تسا هاتوک  بش  رد  رفس  رمع  اریز  ندرک ؛ تکرح  باتفآ  عولط  زا  شیپ  یتعاس  يزیخرحس و  ندرک ،) تکرح   ) تعرس

یم نینچمه   (3) «. دـینکن قارتا  اـه  هرد  ِلد  اـه و  هداـج  تشپ  رد  : » دومرف یم  ناگدـنرد  موـجه  یگدـیزگ و  زا  يریگ  شیپ  يارب 
: دومرف

165 ص :

ص 266. ج 76 ، راونالاراحب ، - 1
ص 273. نامه ، - 2

ص 277. ج 73 ، راونالاراحب ، - 3
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نآ شناتسود  رب  وا  قح  دنک و  هاگآ  ترفاسم  زا  ار  شناتـسود  دراد ، رفـس  گنهآ  هاگره  هک  تسا  نآ  ناملـسم ) رب   ) ناملـسم قح 
(1) .دنیایب شندید  هب  تشگرب ، یتقو  هک  تسا 

(2) «. دینامب تسردنت  ات  دینک  ترفاسم  : » دومرف یم  اوق  دیدجت  یحور و  یباداش  رب  رفس  تبثم  ریثأت  هب  هجوت  اب  زین 

: تسا هدومرف  نینچمه 

نآ حیحص  شور   (3) .دشاب یگنس  هعطق  هچرگ  دروایب ، يا  هیده  شا  هداوناخ  يارب  دیاب  ددرگ ، یمرب  رفس  زا  امش  زا  یـسک  هاگره 
رتوکین ناشقالخا  يارب  رتهب و  ناشیارب  راـک  نیا  .دـننک  کـیکفت  ار  دوخ  جراـخم  دـنور ، یم  رفـس  يارب  یهورگ  هاـگره  هک  تسا 

(4) .تسا

ارهز ترـضح  هب  سپـس  .دروآ  یم  ياـج  هـب  زاـمن  تـعکر  ود  تـفر و  یم  دجـسم  هـب  ادـتبا  تـشگ ، یمرب  ترفاـسم  زا  هـک  یتـقو 
: دومرف یم  تشاد و  یمن  شوخ  ار  ینالوط  رفس   (5) .تفر یم  شنارسمه  دزن  هاگنآ  دز و  یم  رس  مالسلااهیلع 

(6) .ددرگرب شا  هداوناخ  دزن  رتدوز  هچره  دش ، مامت  رفس  رد  شراک  امش  زا  یکی  هاگره  .تسا  جنر  زا  يا  هراپ  نتفر ،

166 ص :

ص 174. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 240. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2

ص 283. ج 73 ، راونالاراحب ، - 3
ص 534. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 4

ص 345. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 5
ص 377. ج 2 ، نساحم ، - 6
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: دومرف یم  نینچمه 

كاروخ و تسا : رفـس  رد  هک  ییاهنآ  یلو  ترفاـسم ، رد  اـت  هس  تسا و  رفـس  ریغ  رد  نآ  ياـت  هس  .تسا  يدرم  ناوج  زا  زیچ  شش 
(1) .هانگ ریغ  رد  یخوش  یقلُخ و  شوخ  ندیشخب ، هشوت 

(2) «. دیاین ام  هارمه  تسا ، نیشن  مهدب  قالخادب و  هک  یسک  : » دوب هدرک  مالعا  تفر ، یم  جح  يارب  هک  يرفس  رد 

ینابش ( 57)

همیلح دنور ؟ یم  اجک  هب  اهزور  همیلح ) نادنزرف   ) مناردارب دیسرپ : همیلح  زا  يزور  درب ، یمرس  هب  همیلح  تلافک  رد  هک  يراگزور 
(3) .دوب مهاوخ  اهنآ  اب  زورما  زا  مه  نم  تفگ : .دنرب  یم  هاگارچ  هب  ار  ام  نادنفسوگ  تفگ :

.دـنک یم  کمک  ناعرج  نب  هّللادـبع  هب  يزاس  هناخ  رد  تسا و  هتخیر  نماد  رد  خولک  كاخ و  هک  دـندید  ار  وا  یگلاس ، تفه  رد 
ندوب و هراک  یب  زا  ایادـخ ! : » تفگ یم  هشیمه  شیاین  ماقم  رد  .دـنارذگب  یگدوهیب  هب  ار  يزور  دـشن  هدـید  شا  یگدـنز  لوط  رد 

هداوناـخ ناـیم  رد  تشادـن  شوخ  هکنیا  يارب  زین  راـک و  هب  هقـالع  نیمه  هطـساو  هب  دـیاش   (4)« .مرب یم  هاـنپ  وـت  هب  ینوـبز  یلبنت و 
رب نوزفا   (5) .تخادرپ بلاطوبا  نادنفـسوگ  ینابـش  هب  دریگ ، هدهع  رب  ار  اهنآ  یناگدنز  روما  زا  يا  هشوگ  هکنآ  یب  دنک ، یگدـنز 

ياضف اب  یکدوک ، ناوا  زا  نآ ،

167 ص :

ص 30. ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  - 1
ص 273. ج 76 ، راونالاراحب ، - 2

ص 111. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 3
 . ص 79 ج 8 ، يراخب ، حیحص  - 4
ص 150. ج 1 ، یبلح ، حیحص  - 5
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، نونکا مه  زا  هک  دوب  هدـش  ماـهلا  وا  هب  ییوگ  .تفاـی  یم  توق  شرطاـخ  رد  اوزنا  تلزع و  رکف  تشاد و  سنا  ارحـص  نماد  دازآ و 
يوس زا  .دنزب  قرو  تقد  اب  ار  نآ  ياه  هحفـص  دزادرپب و  شنیرفآ  باتک  هعلاطم  هب  تریـصب  هدـید  اب  رهـش ، لاجنج  انگنت و  زا  رود 

زا اهنآ  نتـشادزاب  اه و  هاگترپ  رطخ  زا  ناگدـنرد و  بیـسآ  زا  ناشیا  يراد  هاگن  هتـسب و  نابز  ناروناج  اب  نتـشاد  راک  رـس و  رگید ،
دوش و ور  هبور  لهاج  تخسرس و  هارمگ ، مدرم  اب  يرمع  دیاب  هکنیا  هن  رگم  .دوب  شا  هدنیآ  يارب  نیرمت  یعون  رگیدکی ، هب  موجه 

هصالخ  (1) .دنتخادرپ یم  ینابش  لغش  هب  يراگزور  دوواد ، یـسوم و  شناردارب ، زین  وا  زا  شیپ  .دناهرب  یهارمگ  هکلهم  زا  ار  اهنآ 
.دراد یم  هگن  ناما  رد  نارگید  هب  زاین  زا  ار  یمدآ  راک ، تسا و  راک  ینابش  هکنیا 

وا دوـب و  رت  هدیدنـسپ  هکم  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  ناـیم  رد  ندـنام  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  هیداـب  تـشد و  شمارآ 
یم هگن  ار  نادنفـسوگ  درک و  يرپس  ینابـش  اب  ار  یناوج  ياه  لاس  زا  يداـیز  شخب  سپ  .تسناد  یم  یناـپوچ  رد  ار  هشیپ  نیرتهب 

تعیبط رد  یتسرد  هب  دـش  یم  ببـس  دوب ، يرابدرب  ییابیکـش و  هیام  تسد  شیارب  هکنیا  رب  نوزفا  ارحـص  ییاـهنت  تولخ و  .تشاد 
هکنیا هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  .درخب  ناج  هب  ار  زور  یتخـس  دـنک و  اوجن  بش  یکیرات  رد  دـشیدنیب ؛ یتسار  هب  درگنب و 

: دومرف دننز ، یم  هیکت  تما  ییامنهار  دنسم  رب  نارود ، نیا  ندرک  يرپس  اب  یهلا  ناربمایپ 

(2) .تسا هدوب  نادنفسوگ  ناپوچ  هکنیا  رگم  دومرفن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 

هدوب طیرارق  نیمزرس )  ) رد هکم  لها  نادنفسوگ  نابش  یتدم  نم  يرآ ! دومرف : دیا ؟ هدرک  ینابش  زین  امش  ایآ  هک  دندیسرپ  ناشیا  زا 
ینابش زا  نینچمه  ترضح  نآ   (3) .ما

168 ص :

.نامه - 1
ص 565. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

ص 139. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 3
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: درک یم  دای  داجیا  رد  دوخ  هداوناخ  نادنفسوگ 

مه نم  دوب و  ناـپوچ  مه  وا  دومرف و  ثوعبم  ار  دوواد  .درک  یم  ینارچدنفـسوگ  هک  یلاـح  رد  دومرف ، ثوعبم  ار  یـسوم  دـنوادخ ،
(1) .مدوب دایجا  رد  دوخ  هداوناخ  نادنفسوگ  ناپوچ  مدش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  هک  یماگنه 

تراجت ( 58)

ینیما درم  یپ  رد  هکم  دـنمتورث  دنمتفارـش و  هزاوآرپ ، يوناب  هجیدـخ ، ماش ، يوس  هب  شیرق  یناگرزاب  ناوراـک  تکرح  هناتـسآ  رد 
هرهب تصرف  نیا  زا  بلاـطوبا  .دـنک  تخادرپ  يدزم  وا  شـالت  ربارب  رد  دراپـس و  ودـب  تراـجت  يارب  ار  دوخ  هیامرـس  اـت  تشگ  یم 

(2) .درک قیوشت  ار  يو  داد و  ار  یتراجت  رفس  داهنشیپ  دوخ ، هلاس  جنپ  تسیب و  هدازردارب  دمحم ، هب  تسج و 

: تفگ وا  هب  داتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یپ  ار  یـسک  تعرـس ، هب  دش و  هاگآ  بلاطوبا  داهنـشیپ  وگو و  تفگ  زا  هجیدخ 
هب هچنآ  ربارب  ود  مرـضاح  نم  .تسا  وت  هدیدنـسپ  قـالخا  يراد و  تناـما  ییوگتـسار ، ناـمه  تسا ، هدرک  وت  هتفیـش  ارم  هک  يزیچ 
هب هجیدخ _  مالغ  هرسیم _  اب  تفریذپ و  ار  یتراجت  رفـس  داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   (3) .مهدب وت  هب  مداد ، یم  نارگید 
دید ار  وا  بهار ، روطُسن  دیسر ، يرُصب  هب  نوچ  هّللادبع  دنزرف  .درب  دوس  نارگید  ربارب  دنچ  رفس ، نیا  رد  دش و  راپـسهر  ماش  تمس 

لیجنا تاروت و  رد  هک  تسا  يربمایپ  نامه  هتسشن ، تخرد  هیاس  ریز  هک  درم  نیا  تفگ : داد و  هدژم  يو  يربمایپ  هب  ار  هرسیم  و 

169 ص :

ص 101. ج 1 ، يربکلا ، تاقبط  - 1
ص 22. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2
ص 147. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 3
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دمحم زا  رفـس  نیا  لوط  رد  ار  یـصاخ  ياه  یگژیو  اه و  تمارک  زین  هجیدخ  مالغ   (1) .ما هدـناوخ  یناوارف  ياه  تراشب  وا  هرابرد 
هب تفگ : وا  هب  درم  نآ  .درک  ادـیپ  فالتخا  يرجات  اب  یعوضوم  رـس  رب  نیما  دـمحم  هکنیا  هلمج  زا  .دوب  هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تادوجوم نیرت  ضوغبم  نیرت و  تسپ  : » تفگ نینچ  وا  خساپ  رد  دمحم  .مریذپب  ار  وت  نخـس  نم  ات  روخب  دـنگوس  يّزع »  » و تال » »
(2) «. یتسرپ یم  ار  اهنآ  وت  هک  تسا  يّزع  تال و  نامه  نم  شیپ 

دوب و هدینـش  دوخ  مالغ  زا  ار  هچنآ  هجیدخ  هاگ  نآ   (3) .داد شرازگ  هجیدخ  هب  ار  اهدادخر  مامت  هکم  هب  تشگزاب  زا  سپ  هرـسیم 
هجیدـخ هب  وا  .درک  وگزاـب  برع _  ياـناد  لـفون _  نب  هقرو  دزن  دوب ، هدـید  نیما  دـمحم  زا  شدوخ  هک  ار  ییاـه  یگژیو  دراوم و 

(4) .تسا تما  نیا  ربمایپ  وا  دشاب ، تسرد  اهنیا  رگا  تفگ :

شرفس نیلوا  رفس ، نیا  تشاد و  نمی  ماش و  هب  یناگرزاب  ياهرفس  رفـس ، نیا  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دنامن  هتفگان 
رتشیب شور  هک  سیلدـت  غورد و  .درک  یم  تیاعر  ار  فاصنا  لدـع و  بناـج  هشیمه  وا  .دوب  يرـصب  رهـش  هب  بلاـطوبا  یهارمه  هب 

.درک یمن  يریگ  تخس  هلماعم  رد  هاگ  چیه  دوبن و  شراک  رد  هاگ  چیه  تسا ، ناناگرزاب 

ناکیرـش نیرتهب  تهج  ره  زا  ار  وا  مدوب و  کیرـش  وا  اب  تراجت  راـک  رد  تیلهاـج ، نارود  رد  دـیوگ : یم  بئاـسلا  یبا  نب  بئاـس 
رد  (5) .تخادـنا یم  دوـخ  کیرـش  ندرگ  هب  ار  دوـخ  راـک  هـن  دـیزرو و  یم  تجاـجل  هـن  درک و  یم  هلداـجم  یـسک  اـب  هـن  .متفاـی 

ییوگتسار و

170 ص :

ص 18. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
ص 104. ج 1 ، يربکلا ، تاقبط  - 2

ص 197. فارشالا ، هیبنتلا و  - 3
ص 362. ج 2 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 4

ص 150. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 5
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(1) .دندناوخ یم  نیما  دمحم  ار  وا  دنتشاد و  ناعذا  وا  تناما  هب  یگمه  هک  تفای  ترهش  نانچنآ  يراک  تسرد 

هارمه رطاخ  هب  زین  شدوخ  وا  .تشاد  مان  بنیز  تخورف و  یم  رطع  هک  دوب  ینز  ربمایپ ، رصع  رد  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هتفگ  هب 
هب شوخ  يوب  دـمآ و  هناـخ  هب  ربماـیپ  یتعاـس ، زا  سپ  .دـمآ  مالـسا  ربماـیپ  نارـسمه  روضح  هب  يزور  .دوب  وب  شوخ  رطع ، نتـشاد 
یم وب  شوخ  ار  ام  ياه  هناخ  ییآ ، یم  ام  هناخ  هب  یتقو  دومرف : وا  هب  .تسا  اـجنآرد  شورفرطع  بنیز  هک  تسناد  .دیـسر  شماـشم 

هارمه رطع  رطاخ  هب  هن   ) تسا رتوب  شوخ  رت و  هزیکاپ  ربمایپ ) يا   ) وت دوجو  رطاخ  هب  امـش  ياه  هناخ  تفگ : خـساپ  رد  بنیز  ینک ؟
: دومرف تسه ، زین  الاک  ناگدنشورف  همه  هب  شرافس  هک  وا  هب  شرافس  نیا  رد  ربمایپ  هاگ  نآ  نم .)

(2) .ِلاْمِلل یَْقبَأ  ِهِّلل و  یَْقتَأ  ُهَّنِاَف  یِّشَغَتال  ینِسْحَأَف َو  ِْتِعب  اَِذا 

يراگزیهرپ یکاپ و  هب  ینک ، نینچ  رگا  اریز  هدم ؛ بیرف  ار  یسک  نتخورف ، رد  شورفب و  وکین  ار  نآ  یـشورف ، یم  يزیچ  هک  یتقو 
.تسا رتوکین  تتورث  ماود  اقب و  يارب  تسا و  رتهب  دنوادخ  هاگشیپ  رد 

تاناویح هب  تفأر  ( 59)

تاناویح قح  رد  هکلب  اه ، ناسنا  هب  تبـسن  اهنت  هن  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافـص  زا  رگید  یکی  تفأر ، تمحر و 
ناشیا .َنیَملاْعِلل » ًهَمْحَر  ّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  : » داد بقل  نیملاعلل » همحر   » وا هب  دـنوادخ  هک  ییاج  ات  درک  یم  ینابرهم  تفوطع و  زین 

یم نانآ  هب  شا ، يراوس  بسا  رتش و  هب  دوخ  زیمآ  تفأر  راتفر  اب  دومرف و  یم  قیوشت  تاـناویح  هب  تبـسن  یناـبرهم  هب  ار  ناناملـسم 
.دوب نابرهم  دیاب  ناویح  اب  هک  تخومآ 

ار وا  شطع ، هک  یلاح  رد  ماک  هنشت  يدرم  هک  درک  فیرعت  باحصا  يارب  يزور 

171 ص :

ص 162. نامه ، - 1
ص 287. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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نابز هک  دید  ار  یگس  ناهگان  .دمآ  الاب  سپس  .دیشون  نآ  بآ  زا  تفر و  هاچ  نورد  هب  .دیسر  یبآ  هاچ  هب  دوب ، هدرک  هفالک  تخس 
هاچ نورد  هب  رگید  راب  .تسا  هدش  هنـشت  زین  گس  نیا  تفگ : درم  .دروخ  یم  كاخ  شطع  تدش  زا  تسا و  هدروآ  نوریب  ار  دوخ 

دروم ار  يو  تبحم ، نیا  ساپ  هب  دنوادخ  .داد  بآ  ار  گس  دـمآ و  الاب  تفرگ و  ناهد  اب  ار  نآ  .درک  بآ  رپ  ار  دوخ  هالک  تفر و 
، يرآ دومرف : ربمایپ  میراد ؟ شاداـپ  زین  تاـناویح  هب  کـمک  ربارب  رد  اـم  ینعی  ادـخ ! ربماـیپ  يا  دـنتفگ : باحـصا  .داد  رارق  ترفغم 

(1) .دراد شاداپ  يرادناج  ره  هب  کمک 

ادخ لوسر  .درک  یمن  راکش  ار  ناگدنرپ  یتح  هک  دوب  عیسو  يا  هزادنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تفوطع  تمحر و  هریاد 
تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  زا  .درک  یمن  راکـش  ار  نآ  شدوخ  یلو  درک ، یم  لیم  هدش  راکـش  هدنرپ  تشوگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف هک  تسا  هدش 

هانپ ترضح  نآ  هب  دمآ و  ولج  دوب ، هناخ  رد  هک  يا  هبرگ  وضو ، نامز  رد  .تفرگ  یم  وضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
، بآ نآ  هیقب  اب  ربمایپ  دیماشآ و  بآ  هبرگ  نآ  دراذگ و  شیولج  ار  بآ  فرظ  .تسا  هنـشت  ناویح  نآ  هک  دش  هجوتم  ربمایپ  .دروآ 

(2) .درک مامت  ار  دوخ  يوضو 

(3) «. درک دنهاوخن  محر  وا  هب  دنکن ، محر  نارادناج ) مدرم و  هب   ) هک یسک  : » دومرف یم  ناشیا 

: دیامرف یم  دننک ، یمن  ینابرهم  محرت و  ناویح  هب  هک  یناسک  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

172 ص :

 . ص 8 ربمایپ ، قالخا  يزاریش ، رازآ  یب  میرکلادبع  - 1
ص 417. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

ص 293. یبنلا ، ننس  - 3
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باذـع دروم  دروخب ، نابایب  تارـشح  زا  ات  تخاسن  اهر  ار  نآ  دادـن و  بآ  كاروخ و  وا  هب  هک  يا  هبرگ  ندرک  ینادـنز  رثا  رب  ینز 
(1) .تفرگ رارق 

یگداوناخ قالخا  مود : لصف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یکدوک  ( 60)

وا یتسرپرس  بلطملادبع  شّدج ، لیلد ، نیمه  هب  تشذگرد ، هنیدم  رد  ماش ، یناگرزاب  رفس  رد  شردپ  هک  دوب  ردام  محر  رد  زونه 
هدنیآ شا  هون  هک  دوب  هتفایرد  تسارف  هب  بلطملادبع  .دوب  ادیوه  شراتفگ  راتفر و  رد  یگرزب  راثآ  یکدوک ، زا  .تفرگ  هدـهعرب  ار 

گرزب يومع  بلاطوبا ، بلطملادـبع ، تیـصو  رباـنب  .تشذـگرد  زین  بلطملادـبع  هک  دوب  هلاـس  تشه  .تشاد  دـهاوخ  یناـشخرد 
تهابـش ناکدوک  رگید  اب  هک  كدوک  نیا  بیجع  راتفر  زا  زین  بلاطوبا  .دـش  وا  یتسرپرـس  راد  هدـهع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

.دنام یم  تفگش  رد  تشادن ،

هدایز درک و  یم  هدنـسب  كدنا  ياذغ  هب  .دهدب  ناشن  هقالع  صرح و  اذغ ، هب  تبـسن  شلاس  مه  ناکدوک  دـننام  دـشن  هدـید  زگره 
رـس و درک و  یم  بترم  ار  شیوخ  ياـهوم  زور ، نآ  تیبرت  تداـع و  فـالخرب  شلاـس و  مه  ناـکدوک  فـالخرب  .درک  یمن  يور 

.تشاد یم  هگن  زیمت  ار  دوخ  تروص 

تفریذپ و تهارک  اب  ار  روتسد  نیا  وا  .دورب  رتسب  هب  دروآرد و  ار  شیاه  هماج  وا  روضح  رد  هک  تساوخ  دمحم  زا  بلاطوبا  يزور 
دوخ يومع  روتسد  زا  تساوخ  یمن  نوچ 

173 ص :

ص 529. نآرق ، رد  ناربمایپ  اب  هارمه  - 1
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؛ دش تفگش  رد  كدوک  نخس  نیا  زا  بلاطوبا  منکب ! ار  ما  هماج  مناوتب  ات  نادرگزاب  ار  شیوخ  يور  تفگ : ومع  هب  دنک ، یچیپرس 
.دنتشادن زیهرپ  دوخ  ندب  ياه  تمسق  همه  ندرک  نایرع  زا  گرزب  نادرم  یتح  زور ، نآ  اریز 

: دیوگ یم  بلاطوبا 

ار تولخ  ییاهنت و  .درک  یمن  تبغر  اه  هچب  ياه  يزاـب  هب  .مدـیدن  اـج  یب  هدـنخ  هتـسیاشان و  راـک  .مدینـشن  غورد  وا  زا  زگره  نم 
(1) .دوب نتورف  لاح  همه  رد  تشاد و  یم  تسود 

هیاس رد  ار  وا  رایـسب ، شالت  زا  سپ  .دـنتخادرپ  شیوجو  تسج  هب  شنانگمه  نارای و  يزور  هک  دـنا  هدروآ  ربمایپ  یکدوک  هرابرد 
منّرتم نآ  رد  لبط  زاس و  هک  دنربب  ینیشن  بش  کی  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  ات  دندیشوک  رایسب  هاگ  نآ  .دنتفای  هکم  رهش  نوریب  يراوید 
هدـشن هدـیرفآ  راک  نیا  يارب  نم  اذـِهل ؛ ُقَلْخُأ  َْمل  اَنَا  : » تفگ یهاوخرذـع  هناـشن  هب  لاـسدرخ  كدوک  .دوب  مهارف  اـه  يزاـب  عاونا  و 

(2) «. ما

ولج هب  ار  نادنفـسوگ  هشیمه  لثم  شریـش ، مه  ردارب  هرمـض ، هک  اهزور  زا  یکی  رد  .دـش  هلاس  راـهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
مردارب اب  مهاوخ  یم  نم  تفگ : تخیوآ و  وا  ندرگ  هب  ار  شیاه  تسد  دیود و  همیلح  يوس  هب  دمحم  دربب ، ارحـص  هب  هک  تخادنا 

وا اب  يراد  تسود  وت  داد : خساپ  دـیلام ، یم  شبوبحم  كدوک  تروص  هب  ار  شتروص  دوب و  هدـش  مخ  هک  روط  نامه  همیلح  .مورب 
دیشک و شمشچ  هب  همرس  .درب  رداچ  فرط  هب  ار  وا  همیلح  .مشاب  ارحص  رد  هلگ  اب  مراد  تسود  یلیخ  يرآ ، تفگ : دمحم  یـشاب ؟

شوغآ رد  تشاد ، هاـگن  ار  وا  تخـس  همیلح  یلو  دورب ، هرمـض  يوس  هب  دودـب و  تساوخ  یم  كدوک  .دـیلام  شتروـص  هب  ینغور 
رد ینامی  قیقع  هک  يدنب  هاگ  نآ  نک ! ربص  تفگ : تفرگ و 

174 ص :

ص 169. توبن ، یحو و  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 157. تمحر ، ربمایپ  یغالب ، ردص  - 2
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يا هنوگ  هب  درب ، ورف  شندرگ  رد  ار  دوخ  هناچ  دمحم  .درک  نازیوآ  دمحم  ندرگ  هب  دیـشک و  نوریب  هچقب  زا  دوب ، نازیوآ  شطـسو 
زرح تفگ : یناـبرهم  اـب  همیلح  تسیچ ؟ نیا  تفگ : دـنیبب و  دوب ، شا  هناـچ  ریز  هک  ار  قیقع  دیـشوک  سپـس  .درک  ادـیپ  یبـغبغ  هک 

! نم مشچ  رون  يا  دـنک ، ظفح  دـب  مشچ  زا  ار  وت  هکنیا  يارب  داد : خـساپ  همیلح  تسا ؟ بوخ  هچ  يارب  تفگ : هرابود  دـمحم  تسا !
رد یکباچ  هب  ار  قیقع  تفگ و  ار  نیا  دـنک ! مظفح  هک  مراد  ار  یـسک  نم  ردام ! تفگ : درک و  هراـپ  ناـکت  کـی  اـب  ار  دـنب  دـمحم 

(1) .درک یم  يزاب  شدنلب  ناوسیگ  اب  داب  .دیود  نادنفسوگ  يوس  هب  دراذگ و  همیلح  تسد 

ردام ماقم  تشادساپ  ( 61)

داهن یم  مارتحا  یبسن  یببس و  نیدلاو  هب  دوخ  مه  ناشیا  .دوب  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  ردام 
ناج لاح  رد  هک  تفر  یناوج  نیلاـب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  .درک  یم  قیوشت  راـک  نیا  هب  ار  نارگید  مه  و 

؟ ینیب یم  هچ  دومرف : ربمایپ  .داد  خـساپ  .دز  ادـص  ار  وا  ترـضح  .دومن  یم  راوشد  تخـس و  رایـسب  وا  رب  نداد  ناج  یلو  دوب ، نداد 
ردام ناوج  نیا  ایآ  دیسرپ : بانج  نآ  .مسرت  یم  اهنآ  زا  دنا و  هداتسیا  نم  يور  هبور  هک  منیب  یم  ار  هرهچ  هایس  رفن  ود  درک : ضرع 

: درک ضرع  یتسه ؟ یـضار  وا  زا  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  .متـسه  وا  ردام  نم  هّللا !  لوسر  ای  یلب  درک : ضرع  دـمآ و  شرداـم  دراد ؟
خساپ .دز  ادص  ار  وا  زاب  دمآ ، شوه  هب  یتقو  .دش  شوه  یب  ناوج  هاگ  نآ  .مدش  یضار  امش  هطـساو  هب  نونکا  یلو  مدوبن ، یـضار 

نم اهنآ  ندـید  زا  هک  دـندمآ  ینارون  وردیفـس و  رفن  ود  نونکا  دـنتفر و  هرهچ  هایـس  ود  نآ  درک : ضرع  ینیب ؟ یم  هچ  دومرف : .داد 
(2) .تفر ایند  زا  سپس  .موش  یم  دونشخ 

.دنتشاد ییالاو  شزرا  ادخ  ربمایپ  دزن  دندرک ، یم  تمدخ  دوخ  ردام  هب  هک  یناسک 

175 ص :

ص 119. ربمایپ ، امنهر ، نیدباعلا  نیز  - 1
ص 140. ج 1 ، اهدنپ ، اه و  ناتساد  - 2
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یم ار  دوخ  ردام  جراخم  نآ ، دزم  زا  درک و  یم  ینابرتش  سیوا  دـنیوگ  .دراد  يا  هژیو  تیباذـج  ناـیم  نیا  رد  ینرق  سیوا  ناتـساد 
زا شیب  هکنآ  طرـش  هب  مهد  یم  هزاجا  تفگ : شردام  .دور  هنیدـم  هب  ربمایپ  ترایز  يارب  هک  تساوخ  هزاجا  ردام  زا  زور  کی  .داد 
ود یکی  زا  سپ  سیوا  راچان  هب  .دوبن  ربمایپ  دیسر ، ترـضح  هناخ  هب  یتقو  .درک  تکرح  سیوا  .ینکن  فقوت  هنیدم  رد  زور  فصن 

هناخ نیا  رد  هک  تسیک  رون  نیا  دیـسرپ : تشگرب ، هناخ  هب  ترـضح  نوچ  .تشگزاـب  نمی  هب  ربماـیپ  ندـید  نودـب  فقوت ، تعاـس 
: دومرف ربمایپ  .تشگزاب  دـیدماین و  امـش  دـنام ، رظتنم  هچره  .دیـسر  اجنیا  هب  تشاد ، مان  سیوا  هک  یناـبرتش  دـنتفگ : تسا ؟ هدـیبات 

: دومرف وا  هرابرد  هاگ  نآ  .تفر  تشاذگ و  هیده  هب  ار  رون  نیا  ام  هناخ  رد  سیوا  يرآ ،

(1) .ِنرَْقلا َْسیَُوا  اَی  َْکیِلا  هاَقْوَشا  ِنَرَقلا َو  ِلَِبق  ْنِم  ِهَّنَْجلا  ُِحئاوَر  ُحوُفَی 

! ینرق سیوا  يا  ترادید ، هب  مقاتشم  رایسب  هچ  .دزو  یم  نرق  نمی و  بناج  زا  تشهب  میسن 

، فاوط ماگنه  .داد  یم  فاوط  هبعک ، فارطا  رد  ار  وا  دوب و  هتفرگ  شود  هب  ار  شا  هدروخلاس  رداـم  يدرم  هک  دـنا  هدروآ  نینچمه 
(2) .يا هدرکن  ناربج  ار  وا  سفن  کی  یتح  هن ، دومرف : ربمایپ  مدرک ؟ ادا  ار  مردام  قح  ایآ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  .دید  ار  ربمایپ 

رفـس زا  هنمآ ، دوخ  رـسمه  يرادراب  نارود  رد  يو  دنمجرا  ردپ  .دش  مورحم  ردام  ردـپ و  تمعن  زا  دوز  یلیخ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
اب رادـید  دوـخ و  رهوـش  ربـق  تراـیز  يارب  هـک  برثـی  هـب  يرفـس  رد  زین  هـنمآ  .تفاتـش  یقاـب  راـید  هـب  تشگنزاـب و  ماـش  یتراـجت 

شش هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رفس ، نیا  رد  .تشذگرد  هار  هنایم  رد  دش و  رامیب  تفرگ ، ماجنا  نادنواشیوخ 

176 ص :

ص 142. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - 1
ص 415. ج 7 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  - 2
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هّللادبع ربق  رانک  هزور  همه  درب ، یم  رـس  هب  هنیدم  رد  ردام  هارمه  هب  هک  هام  کی   (1) .دوب ردام  هارمه  تشذـگ ، یم  شرمع  زا  لاس 
.دوب هتسب  شقن  كدوک  رطاخ  رد  اسرف  ناج  هرظنم  نیا  .دنتخیر  یم  کشا  دنتسشن و  یم 

رد مردام  اب  تفگ : تخانـش و  ار  نآ  داتفا ، هناخ  نآ  هب  شمـشچ  هک  نیمه  تشذگ ، یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یتقو  ترجه  ماگنه 
هک يا  هنوگ  هب  تشاد ، دوخ  اب  ار  نابرهم  ردام  تلحر  هرطاـخ  هراومه  ربماـیپ   (2) .تسا نم  ردـپ  ربق  اجنیا  میدرک و  لزنم  هناخ  نیا 

شناگدـید زا  کـشا  ناـنچ  داـتفا ، رداـم  رازم  هب  شراذـگ  هک  نـیمه  ءاـضقلا  هرمع  رفـس  رد  لاـس ، جـنپ  هاـجنپ و  تشذـگ  زا  سپ 
(3) .مدروآ رطاخ  هب  ار  مردام  تبحم  رهم و  تفگ : یم  ناشیا  .تخادنا  هیرگ  هب  ار  نارضاح  همه  هک  تخیرورف 

ینیزگ رسمه  ( 62)

یفرعم اهداینب  نیرتهب  زا  ار  دنمشزرا  يانب  نیا  مالسا  .دراد  ییالاو  هاگیاج  شزرا و  مالسا  نیبم  نید  رد  تسا و  لامک  کی  جاودزا 
: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم 

(4) .جیوْزَتلا َنِم  َّلَجَوَّزَع    ِ هّللا َیِلا  ُّبَحَا  ِمالْسِْالا  ِیف  ٌأِنب  َِیُنب  ام 

.تسین جاودزا  زا  رت  بوبحم  دنوادخ  دزن  مالسا  رد  يداینب  چیه 

: دنک یم  قیوشت  نآ  ماجنا  هب  زین  ار  نارگید  دناد و  یم  يدمحم  تنس  کی  ار  دنویپ  نیرتابیز  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

177 ص :

ص 165. ج 2 ، يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  - 1
ص 95. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 2

ص 125. نامه ، - 3
ص 3. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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(1) .ُحاکِّنلا یتَّنُس  نِم  یتَّنُِسب َو  َّنَتْسَْیلَف  ِیتَرِْطف  َّبَحَا  ْنَم 

.تسا نم  تنس  زا  جاودزا  دنک و  يوریپ  نم  تنس  زا  دراد ، تسود  ارم  هک  سکره 

تورم و ینوزف  مالـسا ، ربمایپ  هلمج ، نآ  زا  .دراد  یپ  رد  یناوارف  راثآ  هک  تسا  يدادادـخ  یتیعقاو  جاودزا ، يارب  نز  درم و  لیامت 
: دیامرف یم  دناد و  یم  جاودزا  هجیتن  ار  تریس  یکین 

(2) .مِِهتآوُُرم یف  مهُدیزَی  ...ْمِِهقالْخَا و  یف  ْمَُهل  ُنِسْحَی    َ هّللا َّنِاَف  ْمُکَمایَا ، اوُجِّوَز 

.دنک وکین  ار  ناشتریس  نوزفا و  ار  ناشتورم  دنوادخ  هک  دیهد  رسمه  ار  دوخ  درجم  نارتخد  نارسپ و 

: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  تمحر  ربمایپ  .تسا  هدش  هدرمش  ینماد  كاپ  هلیسو  جاودزا  رگید ، يوس  زا 

(3) .ُفَرْشَا َُّفلَا و  ِجرَْفِلل و  ُّفَعَا  ِرَصَْبِلل  ُّضَغَا  َوُه 

.تسا یناسنا  تفارش  ینماد و  كاپ  یسنج ، تفع  زا  يرادروخرب  یناوهش ، هاگن  یفن  يارب  هلیسو  نیرتهب  جاودزا 

يارب .تشاد  یماو  جـیوزت  هب  ار  ناـنآ  هنـسح ، هویـش  هب  زین  دوخ  داد و  یم  رادـشه  دـنراد ، جاودزا  ییاـناوت  هک  ینادرجم  هب  ربماـیپ 
رد دومرف : .ریخ  تفگ  يراد ؟ ینز  ایآ  دیسرپ : وا  زا  ترضح  نآ  دیسر ، ربمایپ  تمدخ  هنیدم  ناناوج  زا  یکی  فاکع  يزور  هنومن ،
زا وت  تروص ، نیا  رد  دوـمرف : ترـضح  هّللدـمحب .  يرآ  تفگ : يرگناوـت ؟ ملاـس و  دوـمرف : .ریخ  تفگ : يراد ؟ لکـشم  هراـب  نیا 

رگا و  یشاب _  یحیسم  نابهار  زا  دیاب  ای  یناطیش ! ناردارب 
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نیرتدـب دنتـسه و  نانز  یب  امـش  دارفا  نیرتدـب  .تسا  نم  ياـه  تنـس  زا  نتفرگ  نز  .نک  راـتفر  ناناملـسم  همه  دـننام  یناملـسم _ 
دوخ ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ : يراـکاطخ ! هک  ریگب  نز  فاـکع ! يا  وت  رب  ياو  .دـندرجم  ناـگدرم  ناـگدرم ،

(1) .مدروآرد وت  جاودزا  هب  ار  يریمح  موثلک  رتخد  همیرک ، دومرف : هدب ! نز  ارم  مزیخرب ،

: دیامرف یم  كرتشم  یگدنز  هرادا  يارب  دارفا  زا  یضعب  ینارگن  عفر  رد  ناشیا 

(2) .ْمَُکل ُقَزْرَا  ُهَّنِاَف  َلْهَْالا ، اوذِخَِّتا 

.تسا روآ  يزور  امش  يارب  هک  دیهد  لیکشت  هداوناخ 

: دیامرف یم  يرگید  نیریش  مالک  رد  ناشیا 

(3) .ِلاْملاب َنیتْأَی  َّنُهَّنِاَف  َءاسِّنلا ، اوُجَّوََزت 

.دنروآ یم  يزور  تورث و  نانآ  دینک ! جاودزا  نانز  اب 

.دنک جاودزا  هک  داد  داهنشیپ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درک  زاین  راهظا  ناشیا ، رضحم  رد  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  یناوج 
، لاح نآ  رد  .تشاد  مرش  دنک ، حرطم  ار  شیوخ  تساوخرد  دورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هرابود  هکنآ  زا  ناوج  نآ 

رتخد اب  ناوج  نآ  هاگ  نآ  مروآرد ! وت  جاودزا  هب  ار  وا  مهاوخ  یم  مراد ، يا  هرهچ  شوخ  رتخد  تفگ : دید و  ار  وا  راصنا  زا  يدرم 
ناش ییوشانز  یگدـنز  رد  دـنکفا و  هیاس  ناـش  یگدـنزرب  یهلا  لـضف  تمحر و  دـنویپ ، نیا  وترپ  رد  درک و  جاودزا  يراـصنا  درم 

ندینـش زا  سپ  ربمایپ  .درک  هاگآ  شیوخ  يارجام  زا  ار  ناـشیا  دـمآ و  ادـخربمایپ  تمدـخ  ناوج  نآ  يزور  .دـمآ  مهارف  شیاـشگ 
(4) «. دینک جاودزا  هک  داب  امش  رب  ناناوج  : » دومرف ناوج  نیا  نیریش  يارجام 

179 ص :

صص 155 و 156. ج 14 ، نامه ، - 1
ص 217. ج 103 ، راونالاراحب ، - 2
ص 34. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3
ص 25. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 193 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_179_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_179_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_179_4
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تساوخ  دومنهر  جاودزا  هرابرد  ناشیا  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  یناوج 

(1) .ِنیّدلا ِتاوَِذب  َْکیَلَعَو  ْحِْکنَا ! ْمَعَن 

.ینیزگرب راد  نید  رسمه  هک  داب  وت  رب  نک و  جاودزا  يرآ 

: دیامرف یم  تسا و  هدرک  یهن  ار  يراد  نید  ياهنم  ییابیز  ای  تورث  روحم  رب  ینیزگرسمه  ناشیا 

، دنک جاودزا  شا  ییابیز  يارب  وا  اب  هکره  .درک  دهاوخ  راذـگاو  يو  لام  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، جاودزا  شلام  يارب  ینز  اب  هکره 
عمج وا  يارب  ار  ایازم  نیا  مامت  دـنوادخ  دـنک ، جاودزا  شنید  يارب  يو  اب  هکره  دـید و  دـهاوخ  تسین ، دـنیاشوخ  هک  يزیچ  وا  رد 

(2) .درک دهاوخ 

تسا و یمدآ  تفارـش  نیرتهب  نامیا ، وا ، هاگن  زا  .تسناد  یم  مه  ياـتمه  نأـش و  مه  ار  ناـنمؤم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب هک  دوب  همامی  لها  زا  ریقف  تسوپ و  هایس  يدرم  ربیوج  .تسا  يوبن  هشیدنا  نیا  زا  يرگید  نامجرت  افلذ  ربیوج و  جاودزا  ناتـساد 

وا و ياذغ  سابل و  داد و  یم  رارق  دقفت  دروم  ار  واهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دروآ  مالـسا  قایتشا  اب  تفاتـش و  ربمایپ  روضح 
یم راـیتخا  يرـسمه  هک  دوب  بوخ  هچ  ربـیوج ! دوـمرف : درک و  ربـیوج  هب  یهاـگن  ربماـیپ  يزور  .درک  یم  مهارف  ار  هفـص  باحـصا 

.یشاب هتشاد  یکیرش  ترخآ  ایند و  روما  رد  مه  ینک و  لرتنک  ار  دوخ  توهش  مه  ات  يدرک 

هن مراد و  یبسن  بسح و  هن  دهدرد ؟ نت  نم  يرسمه  هب  تسا  رضاح  نز  مادک  تیادف ! مردام  مردپ و  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : ربیوج 
تـسپ تشاد ، تفارـش  تیلهاج  رد  هک  ار  یـسک  نآ  مالـسا ، نید  تکرب  هب  ناهج  دنوادخ  ربیوج ! يا  دومرف : ربمایپ  .یلامج  لام و 

، شیرق هایس ، دیفس ، مدرم ، همه  زورما  .داد  تفارش  دندوب ، تسپ  هک  ار  یناسک  درک و 
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، ناناملسم زا  مادک  چیه  يارب  نم  ربیوج ! .تسا  هدش  هدیرفآ  كاخ  زا  مه  مدآ  دنتـسه و  مدآ  نادنزرف  همه  دنربارب و  مجع  برع و 
نونکا مه  ربیوج ! .دشاب  رتشیب  ادخ  هاگشیپ  رد  شا  يرادربنامرف  اوقت و  هک  نآ  يارب  زج  منیب ، یمن  یتلیضف  يرگید  هب  تبسن  زورما 
هداتسرف ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ییوگ : یم  وا  هب  يور و  یم  تسا ، هضایب  ینب  هلیبق  مدرم  فیرـش  هک  دیبل  نب  دایز  دزن 

! يروآ رد  ربیوج  دقع  هب  ار  افلذ  ترتخد  هک  تسا  هداد  روتسد  و 

دندوب هتسشن  شنوماریپ  يو  ناگتسب  زا  يدایز  هورگ  دش ، وا  هناخ  دراو  یتقو  .دش  هناور  دایز  هناخ  يوس  هب  یلاحشوخ  اب  زین  ربیوج 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  درک : غالبا  دـیبل  نبدایز  هب  هنوگ  نیا  ار  ربمایپ  مایپ  تساوخ و  دورو  هزاجا  ربیوج  .دـندرک  یم  وگو  تفگ  و 

! يروآرد نم  دقع  هب  ار  افلذ  هک  تسا  هداد  ماغیپ  هلآ  هیلع و 

یلص ادخ  لوسر  هب  غورد  نخـس  نم  يرآ ! تفگ : ربیوج  .تسا  هداتـسرف  مایپ  نیا  غالبا  يارب  ار  وت  ادخ  ربمایپ  ایآ  تفگ : افلذ  ردپ 
درگرب مینک ! یمن  جیوزت  دنتسین ، ام  نأش  مه  هک  یصاخشا  هب  ار  دوخ  نارتخد  ام  تفگ : رتخد  ردپ  .مهد  یمن  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا 

ردـپ دیـسرپ : دـمآ و  ردـپ  دزن  افلذ  لاح ، نآ  رد  .تشگزاب  دـش و  تحاران  ربیوج  .میوگب  ار  دوخ  رذـع  میایب و  ربمایپ  دزن  مدوخ  ات 
.يروآرد نم  يرـسمه  هب  ار  افلذ  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  ربمایپ  دیوگ  یم  وا  تفگ : ردـپ  یتشاد ؟ ربیوج  اب  ییوگو  تفگ  هچ  ناج !

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ربیوج  هکنآ  زا  شیپ  ات  تسرفب  ار  یسک  دیوگ ! یمن  غورد  ربیوج  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : افلذ 
.دنادرگرب ار  وا  دور ،

هب دوخ  هاگ  نآ  .مدرگرب  نم  اـت  شاـب  اـجنیا  تفگ : داد و  رارق  مارتحا  دروم  دـینادرگرب و  هار  ناـیم  زا  ار  ربیوج  گـنرد ، یب  داـیز ،
هفیاط ام  .دوب  امـش  يوس  زا  یمایپ  لـماح  ربیوج  ناتیادـف ! مرداـم  ردـپ و  تفگ : دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم 

درم .تسا  ناـمیا  اـب  يدرم  ربیوج ، داـیز ! يا  دومرف : ربماـیپ  .مینک  یمن  جـیوزت  دوخ  نأـش  مه  دارفا  هب  زج  ار  دوخ  نارتـخد  راـصنا ،
! رادم گنن  وا  يداماد  زا  روآرد و  ربیوج  يرسمه  هب  ار  ترتخد  .تسا  ناملسم  نز  نأش  مه  نمؤم 

ردپ هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رظن  زا  يدنـسرخ  اب  زین  افلذ  دیناسر ، رتخد  هب  ار  ربمایپ  ياه  هتفگ  تشگرب و  هناخ  هب  دایز 
نامرف زا  رگا  هک  نادب  ار  نیا  ناج ! ردپ  تفگ : نینچ 
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.دش یهاوخ  رفاک  ینک ، یچیپرس  ادخ  ربمایپ 

هیزیهج هیرهم و  .دروآرد  وا  جاودزا  هب  ار  افلذ  دروآ و  دوخ  موق  ناگرزب  نایم  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  ربیوج  تسد  دـیبل  نب  داـیز  سپ 
.داد صاصتخا  يو  هب  درک و  هیهت  یگدـنز  لیاسو  اب  يا  هناخ  شدوخ ، داماد ، یتسد  گنت  لیلد  هب  تفرگ و  هدـهعرب  زین  ار  سورع 

(1) .دمآرد ربیوج  يرسمه  هب  افلذ  هنوگ  نیدب 

ایآ فاکع  يا  دومرف : درک و  نم  هب  يور  ربمایپ  .مدیـسر  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تمدـخ  هب  دـیوگ : یم  یلـالهلا  هعادولا  نب  فاـکع 
؟ یتسه دـنم  ناوت  ملاس و  وت  اـیآ  دومرف : هّللا .  لوسر  اـی  هن  متفگ : يراد ؟ زینک  اـیآ  دومرف : هّللا .  لوسر  اـی  هن  متفگ : يراد ؟ رـسمه 
ای وش  يراصن )  ) نایاسرت ناـبهار  زا  ورب و  اـی  .یتسه  ناطیـش  ناردارب  زا  وت  هک  نادـب  سپ  دومرف : ربماـیپ  هّللدـمحلا .  يرآ و  متفگ :

درجم و نادرم  نانز و  ناتناگدرم  نیرت  تسپ  امـش و  نیرتدـب  .تسام  تنـس  زا  حاکن  هک  نادـب  نک و  لمع  ناناملـسم  دـننام  هکنیا 
يارب سپ  تسا ، نینچ  هک  لاح  هّللا !  لوسر  ای  متفگ : يا ! هتفر  اطخ  نونکات  هک  نک  جاودزا  فاکع ! يا  وت  رب  ياو  .دنرسمه  نودب 

، دهد یم  ناشن  تیاور  رهاظ  هک   ) يریمح موثلک  رتخد  همیرک ، دومرف : .مزیخرب  میاج  زا  هکنیا  زا  شیپ  دـینک ، باختنا  يرـسمه  نم 
(2) .مدروآرد تجاودزا  هب  ار  تسا ) هدوب  لیکو  رتخد  نیا  بناج  زا  رت  شیپ  ربمایپ 

( يونعم يدام و   ) هیرهم ( 63)

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

! نم هدنب  دیوگ : یم  الاو  دنوادخ  زیخاتـسر ، زور  رد  رـسمه ،) تساوخرد  ییاناوت و  تروصرد   ) دـهدن ار  شرـسمه  رهم  هک  يدرم 
یکین زا  سپ  .يدرک  متـس  مزینک  هب  يدرکن و  افو  مدهع  هب  هیرهم ) نتخادرپن  اب   ) وت .مدروآ  رد  تدـقع  هب  مدوخ  دـهع  هب  ار  مزینک 

، نامیپ نتسکش  رطاخ  هب  ار  وا  دسر  یم  نامرف  دشاب ، هتـشادن  یکین  درم  رگا  .دنهد  یم  ودب  نز  قح  هزادنا  هب  دنریگ و  یمدرم  ياه 
خزود رد 
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(2) .دریم یم  ناراکانز  ناسب  گرم  ماگنه  دشاب ، هتشادن  هیرهم  تخادرپ  دصق  شا ، هشیدنا  رد  دریگب و  ینز  هک  یسک   (1) .دینکفا

: دیامرف یم  دننک ، یم  راداو  هیرهم  زا  یشوپ  مشچ  هب  ار  نانز  يریگ ، تخس  اب  هک  يدارفا  هب  باطخ  رگید ، يوس  زا 

زا رتمک  یتازاجم  هب  درم ، نآ  يارب  راگدرورپ  دازآ ، مناج  لالح ، مرهم  دیوگب : نز  هک  اج  نادـب  ات  دـناسر  نایز  ینز  هب  هک  یـسک 
(3) .دش دهاوخن  یضار  خزود  شتآ 

یم رظن  رد  ناـنز  يارب  هیرهم  نادرم ، ییاـناوت  نأـش و  بساـنت  هب  هکلب  دوبن ، رظن  دروم  هیرهم  ینوزف  مالـسا ، لوـسر  بتکم  رد  هتبلا 
.تفرگ

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ینز  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ملـسم  نبدمحم  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
هچ دومرف : درک و  باحـصا  هب  يور  ربمایپ  .دیروآ  رد  یـسک  جاودزا  هب  ارم  هّللا !  لوسر  ای  تشاد : هضرع  دـش و  بای  فرـش  هلآ  و 
یم رارق  هچ  ار  وا  هیرهم  دیـسرپ : ربمایپ  .درک  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  تساخرب و  يدرم  دنک ؟ جاودزا  نز  نیا  اب  تسا  هدامآ  یـسک 

رارکت ار  دوخ  شیامرف  زین  ربمایپ  .درک  رارکت  ار  شا  هتـساوخ  مود  راب  نز  نآ  .تفریذپن  ربمایپ  .مرادـن  يزیچ  تشاد : هضرع  یهد ؟
زا يزیچ  ایآ  دیـسرپ : درم  نآ  زا  ربمایپ  ات  دـش  رارکت  راب  هس  راـک  نیا  .درکن  یگداـمآ  مـالعا  درم  ناـمه  زج  سک  چـیه  یلو  درک ،

نآرق زا  ار  هچنآ  هکنیا  رب  طورـشم  مدروآرد ، وت  جاودزا  هب  ار  نز  نیا  نم  دوـمرف : ربماـیپ  .يرآ  تشاد : هضرع  يا ؟ هتخوـمآ  نآرق 
.تفریذپ درم  نآ  يزومایب و  وا  هب  هیرهم  ناونع  هب  يا ، هتخومآ 

نیا هب  دومرف : ربمایپ  .مناد  یم  ار  نآرق  زا  هروس  کـی  اـهنت  هّللا !  لوسر  اـی  تشاد : هضرع  درم  نآ  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد 
.زومایب ینآرق  هیآ  تسیب  هیرهم ، ناونع  هب  نز 

183 ص :

ص 333. ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
ص 455. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 2
ص 365. ج 76 ، راونالاراحب ، - 3
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مدوخ نم  هّللا !  لوسر  ای  تشاد : هضرع  دش و  بای  فرـش  مالـسا  گرزب  ربمایپ  تمدخ  ینز  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـعاس  لهس 
باحـصا زا  یهاوخ  هکره  يارب  ارم  سپ  درک : ضرع  نز  نآ  .مرادـن  ناـنز  هب  یتشاد  مشچ  نم  دومرف : ربماـیپ  .مدیـشخب  امـش  هب  ار 

هک يراد  يزیچ  اـیآ  دومرف : ربماـیپ  .شروآرد  نم  جاودزا  هب  هّللا !  لوسر  اـی  تشاد : هضرع  تساـخرب و  يدرم  .نک  دـقع  تدوخ ،
، یهدب ترـسمه  هب  ار  نآ  رگا  دومرف : ربمایپ  .مرادن  يزیچ  دوخ  يادر  نیا  زج  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : درم  یهدـب ؟ رارق  شا  هیرهم 

.نالف هروس  نـالف و  هروس  هّللا ،  لوسر  اـی  يرآ  تفگ : درم  يا ؟ هتخومآ  نآرق  زا  يزیچ  اـیآ  وگب  لاـح  .یناـم  یم  ادر  نودـب  دوخ 
وا هب  هیرهم  ناوـنع  هـب  یناد ، یم  نآرق  زا  ار  هـچنآ  هـکنآ  طرـش  هـب  مدروآرد ، تـجاودزا  هـب  ار  نز  نـیا  نـم  لاـح  دوـمرف : ربماـیپ 

(1) .يزومایب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ياه  جاودزا  ( 64)

نامداش هک  مدینـش  ربمایپ  زا  ینخـس  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  زا  هملـسوبا ، مقباس ، رهوش  يزور  دـیوگ : یم  ربمایپ  رـسمه  هملـس ، ما 
: دـیوگب دـنک و  يراج  نابز  رب  َنوُعِجار ) ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   ) عاـجرتسا تبیـصم ، ندـمآ  دراو  زا  سپ  هک  یـسک  دومرف : ربماـیپ  .مدـش 
وا زا  رتهب  ما ، هدـش  توف  ياج  هب  اـمرف و  تمارک  شاداـپ  ارم  تبیـصم  نیا  رد  ایادـخ  اریَخ ؛ یل  ُْفلْخا  یتَبیـصُم َو  یف  ینِرْجَا  َّمُهَّللَا  »

.دنک یم  تمحرم  وا  هب  هدش  توف  زا  رتهب  دهد و  یم  رجا  ار  وا  دنوادخ  نک ،» تیانع 

مدرک رکف  دـعب  .متفگ  دوخ  اب  ار  اـه  ناـمه  تفر ، اـیند  زا  هملـسوبا  هک  یماـگنه  .مدرک  ظـفح  ار  تاـملک  نیا  نم  تفگ : هملـس  ما 
نم .تساوخ  ار  ما  هناخ  هب  دورو  هزاجا  لوسر  ترـضح  يزور  .دش  يرپس  ما  هّدع  .دش  دهاوخ  نم  بیـصن  هملـسوبا  زا  رتهب  هنوگچ 

ترـضح نآ  يارب  دوب ، اـمرخ  فیل  شلخاد  هک  مرچ  زا  یکـشت  .متـسش  ار  دوخ  تسد  متـساخرب و  .مدوـب  یتـسوپ  یغاـبد  لوغـشم 
امـش لثم  هب  ارم  تسا  نکمم  اـیآ  هّللا !  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  .درک  يراگتـساوخ  دوخ  يارب  ارم  تسـشن و  نآ  يور  رب  .متخادـنا 

نیا زا  .دنک  مباذع  دنوادخ  هک  دنز  رس  نم  زا  یلمع  مسرت  یم  مرویغ ، ینز  نوچ  یلو  دشابن ؟ لیم  تبغر و 

184 ص :
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راهظا هاگ  نآ  .منسم  وت  دننامه  مه  نم  تندوب ؛ نسم  یلو  دننم ، هچب  تیاه  هچب  لایع و  دومرف : ترضح  .مّنسُم  دنملایع و  هتـشذگ ،
(1) .دومرف تیانع  نم  هب  ادخ  ربمایپ  نوچ  يدرف  وا ؛ زا  رتهب  هملسوبا ، ياج  هب  دنوادخ  درک و  جیوزت  ارم  مدرک و  تیاضر 

غارـس هب  دوبن  مزال  هنرگو  تسا ، هدوب  یتحلـصم  تیاعر  يارب  کیره  هک  درک  راـیتخا  ددـعتم  نارـسمه  تلوهک ، نس  رد  ترـضح 
یقالخا تحلـصم  زین  رگید  یـضعب  تشاد و  یـسایس  هبنج  دوب و  بولق  فیلأت  يارب  اه  جاودزا  زا  یـضعب  .دورب  هدروخلاس  نانزریپ 

.دش هکم  دراو  یـصاخ  هوکـش  اب  تفرگ ، تروص  هکم  حتف  زا  شیپ  لاس  کی  هک  ءاضق  هرمع  مسارم  رد  ربمایپ  هنومن ، يارب  .تشاد 
یم بولق  بذـج  بجوم  ار  هچنآ  هصالخ  درک و  یم  دروخرب  هکم  مدرم  اب  تبحم  تیاهن  اـب  تشاد و  هارمه  یناوارف  نارتش  ناـشیا 

هب ات  دروآرد  دوخ  جاودزا  هب  تشاد ، يدنواشیوخ  شیرق ، نارس  زا  یـضعب  اب  هک  ار  هکم  نانز  زا  يا  هویب  نز  یتح  .داد  ماجنا  دش ،
یتح .تشاد  نز  نآ  هفیاط  فطاوع  بلج  رد  ییازـسب  شقن  دنویپ  نیا  .دنک  مکحم  اهنآ  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  دنویپ  برع ، مسر 

ناکرــشم هـک  دـنک  توـعد  ار  یعمج  هـیهت و  ییاذـغ  هـمیلو و  جاودزا ، نآ  يارب  رتـشیب ، طاـبترا  داـجیا  يارب  تساوـخ  یم  ربماـیپ 
(2) .دوب ربمایپ ) يومع   ) سابع رسمه  لضفلا ، ما  رهاوخ  زین  هیرماع و  هلیبق  زا  ثراح  رتخد  هنومیم  نز ، نیا  .دنتفریذپن 

رسمه تعافش  شریذپ  ( 65)

، ربمایپ لابقتسا  هب  وا  هک  تسا  هدمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نارسمه  زا  یکی  هملس  ما  ردارب   ) هّیما یبا  نب  هّللادبع  دروم  رد 
انتعا وا  هب  دادن و  ار  وا  مالس  خساپ  ترضح  نآ  .درک  مالس  دیسرهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  دش و  جراخ  هکم  زا 

یلص ادخ  لوسر  مرهاوخ ! تفگ : تفر و  دوب ، اجنآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  هملس ، ما  شرهاوخ ، دزن  وا  .دومرفن 
.تسا هدرکن  لوبق  ارم  مالسا  یلو  هتفریذپ ، ار  مدرم  همه  مالسا  هلآ  هیلع و  هللا 

لوسر يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هملـس  ما  دمآ ، هملـس  ما  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 
زج دندیسر ، مالسا  تداعس  هب  وت  هلیسو  هب  مدرم  همه  ادخ ،

185 ص :

ص 726. ج 6 ، راونالاراحب ، - 1
ص 127. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ص 1595 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  - 2
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رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .يا  هتفریذـپ  ار  نارگید  مالـسا  يدرک و  در  برع ، شیرق و  نـیب  رد  ار  وا  مالـسا  هـک  مردارب 
زا شیپ  وا  .دندرکن  بیذکت  ارم  هنوگ  نیا  مدرم  زا  یسک  چیه  هک  درک  بیذکت  ارم  يا  هنوگ  هب  وت  ردارب  هملس ! ما  يا  دومرف : خساپ 

هکنیا ای  يزاس  جراخ  يا  همـشچ  ام  يارب  نیمز  زا  هکنیا  رگم  دروآ ، میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  دـنتفگ  و  : » تفگ نم  هب  ترجه 
«. میناوخب ار  نآ  هک  ینک  لزان  ام  يارب  يا  هماـن  هکنیا  رگم  میروآ ! یمن  ناـمیا  تنتفر  نامـسآ  هب  اـب  مه  زاـب  يور ، ـالاب  نامـسآ  هب 

ناک ام  ُّبُِجی  مالسالا  ّنِا  : » هک دیدومرفن  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  هملـس  ما  ( 93  _ 90 ءارسا : )
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  ماگنه ، نیا  رد  دوش ؟» یم  وحم  عطق و  دوب ، ناهانگ  زا ]  ] رفک و مالـسا  زا  شیپ  هچنآ  مالـسا ، ندـمآ  اب  ُهَْلبَق ؛

(1) .درک لوبق  ار  وا  مالسا  تفریذپ و  شردارب  دروم  رد  ار  هملس  ما  تعافش  هلآ  هیلع و 

يراد رسمه  ( 66)

هب یناوج  تالیامت  زگره  تمه ، ّولع  تفع و  رطاـخ  هب  یناوج ، طاـشن  ورین و  همه  دوجو  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
زا سپ  هک  نانچ  .دشاب  هتـشاد  تفلا  سنا و  نانز  اب  هک  دشن  هدینـش  ای  هدـید  هاگ  چـیه  هجیدـخ  اب  جاودزا  زا  شیپ  .تفاین  هار  شلد 
هب تشاد ، ییوج  ماک  دصق  رگا  .دوب  یتحلـصم  رطاخ  هب  کیره  هک  درک  رایتخا  يددعتم  نارـسمه  يریپ ، نس  رد  هنیدـم  هب  ترجه 

هدرک موکحم  دنهد ، یم  رارق  ییوج  تذـل  هلیـسو  طقف  ار  جاودزا  هک  ار  یناسک  ترـضح  نآ  .تفر  یمن  هدروخلاس  نانزریپ  غارس 
(2) .تسا

.تفر یم  رامـش  هب  شیرق  لوا  يوناـب  دوخ ، دوب و  سانـشرس  نادـناخ  زا  هک  تسا  يدـسا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  شرـسمه ، نیلوا 
اهراب دوب و  هکم  نادـنمتورث  زا  یکی  هجیدـخ   (3) .دندیمان یم  هرهاط  ار  وا  زایتما  نیدـب  دوب و  هتـسارآ  تفارـش  تفع و  هب  هجیدـخ 

شیرق ناگرزب 

186 ص :

ص 114. ج 21 ، راونالاراحب ، - 1
ص 182. هنیدملا ، حور  مالسالا  - 2

ص 163. ج 1 ، یبلح ، هریس  - 3
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.داد یم  در  باوج  همه  هب  دنیآ ، یم  شغارـس  هب  تورث  عمط  هب  اهنآ  هک  تسناد  یم  نوچ  وا  یلو  دندوب ، هدرک  يراگتـساوخ  وا  زا 
هب تفاـی و  وا  دوجو  رد  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  هجیدـخ ، .درک  بلج  ار  هجیدـخ  هجوت  نیما ، دـمحم  یقـالخا  لـیاضف  ترهـش و  نسح 

.دمآ رد  دمحم  يرسمه 

تروص دوب ، فراعتم  رـصع  نآ  ياهدـنویپ  رتشیب  رد  هک  رخافت  هلماعم و  ناونع  هب  اـی  لاـمج  لاـم و  هاـج و  سوه  هب  ناـنآ  تلـصو 
نیا .دـنام  رادـیاپ  دوب و  هدـش  راوتـسا  لدابتم  تبحم  یحور و  فالتئا  تلیـضف و  بح  یقالخا و  سناجت  هدولاـش  رب  هکلب  تفرگن ،
همه راکادف ، تلیضف و  اب  نز  نیا  .داتفا  دنمدوس  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یمرگلد  مالـسا و  توعد  دربشیپ  رد  دنویپ 
هملک يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  تورث و  همه  .دوب  دوخ  رسمه  راکددم  رای و  اه ، یتخس  لمحت  رد  تحار و  جنر و  کیرش  اج 

.داتسیا زامن  هب  دوخ  رسمه  رس  تشپ  دیورگ و  مالسا  نید  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  هجیدخ ، .دیشخب  نادنمتسم  هب  کمک  دیحوت و 
.درکن رایتخا  يرگید  نز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب ، تایح  دیق  رد  وا  ات 

رد .داد  یمن  حیجرت  رگید  سک  رب  ار  یـسک  درک ، یم  راتفر  لدـع  تفوطع و  اب  دوخ  نارـسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رد هژیو  هب  .تشادن  یقالخا  تنوشخ  هاگ  چـیه  ناشیا   (1) .درب یم  هارمه  ار  وا  داتفا ، یم  هعرق  اهنآ  زا  مادـک  ره  مان  هب  اه  ترفاـسم 

اهنآ زا  یضعب  هک  نانچ  .درک  یم  لمحت  ار  دوخ  نارـسمه  ینابزدب  ییوخدنت و  درب و  یم  راک  هب  ار  ارادم  قفر و  تیاهن  نانز  دروم 
نیمه هب  .دـنداد  یم  شرازآ  ینابت ، ینیچ و  هئطوت  اب  دـنتخاس و  یم  شاـف  ار  وا  یلخاد  رارـسا  هک  دـندناسر  ییاـج  هب  ار  یخاتـسگ 

(5  _ 3 میرحت :  ) .دش لزان  اهنآ  خیبوت  دیدهت و  رد  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  لیلد ،

رگید الاح  هکنیا  روصت  هب  شنارسمه  زا  یضعب  هظیرق ، ینب  ریصن و  ینب  اب  گنج  زا  سپ 

187 ص :

ص 34. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 1
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ياضاقت دنداتفا و  یلمجت  یفارشا و  یگدنز  رکف  هب  تسا ، هدمآ  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  فرـصت  هب  دوهی  ياه  هنیجنگ 
زا دـنک ، دوخ  ناـنز  یـصخش  تساوخرد  يادـف  ار  یمومع  لاـملا  تیب  یعاـمتجا و  لدـع  تساوخ  یمن  هک  وا  .دـندرک  رویز  رز و 

، دـنتفای ربـخ  ارجاـم  زا  هک  رمع  رکبوبا و  .تفرگ  هدینـشان  ار  ناـنآ  تشرد  نانخـس  دـیزرو و  يراددوخ  ناـنآ  تساوخرد  شریذـپ 
راـک نیا  زا  ار  اـهنآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  یلو  دـندمآرب ، هـصفح  هشیاـع و  دوـخ ، نارتـخد  بیدأـت  هیبـنت و  ددـصرد 

.درک هدنسب  دوخ  نارسمه  زا  يریگ  هرانک  هب  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نایم ، نیا  رد   (1) .تشادزاب

ره دننک : باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  ات  نک  ریخم  ار  دوخ  نانز  هک  دیسر  روتسد  نآرق ، تایآ  لوزن  اب  هام ، کی  تشذگ  زا  سپ 
زیمآ تعانق  هداس و  یناگدنز  نیمه  هب  دـنک و  كرت  ار  یبلط  نوزفا  دـیاب  تسا ، دـنم  هقالع  وت  يرـسمه  همادا  هب  هک  اهنآ  زا  مادـک 

اب ار  وا  دـهدب ، حـیجرت  وت  رب  ار  لمجت  رپ  یناگدـنز  ایند و  لاـم  هک  زین  اـهنآ  زا  کـیره  .دـشاب  راودـیما  يرتشیب  باوث  هب  دزاـسب و 
28 و 29) بازحا :  ) .نک اهر  هتسیاش  یفاک و  تازیهجت 

هب ار  نز  هبترم  ماـقم و  دنتـسناد ، یمن  يرـشب  قوقح  یناـسنا و  حور  ياراد  ار  نز  هک  ینارود  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
نانز و اب  ارادـم  زین  شتایح  رخآ  ياه  هظحل  رد  یتح  .درب  الاب  دوخ  لام  ناج و  رد  فرـصت  لالقتـسا و  قح  ياراد  ناسنا  کی  هیاپ 

: دومرف لیثمت  حیضوت و  ماقم  رد  .دش  دروآ  دای  ار  نز  ترطف  تایضتقم  تیاعر 

یم دننک ، تسار  ار  نآ  دنهاوخب  رگا  تسا و  دـنمدوس  تسه ، هک  یعـضو  نامه  رد  دـنام و  یم  اه  هدـند  هدـیمخ  ناوختـسا  هب  نز 
(2) .دوش یم  عیاض  دنکش و 

هاگتـسد رد  تسین و  هتخاـس  ناـنز  زا  تسا ، نادرم  تیحالـص  رد  هـچنآ  داد و  رییغت  ناوـت  یمن  ار  ترطف  ياـهزرم  تـقلخ و  هـشقن 
: تفگ یم  دومرف و  دیکأت  نانز  اب  ترشاعم  نسح  رب  ناشیا  .دراد  ار  دوخ  هژیو  بهاوم  تیعقوم و  مادک  ره  شنیرفآ ،

188 ص :

ص 187. ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص 26. دلج 7 ، يراخب ، حیحص  - 2
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كرت ار  دوخ  رـسمه  دریگب و  رظن  رد  ار  دنـسپان  ياه  هبنج  اهنت  دـیابن  درم  دنتـسه و  دـب  کین و  ياه  تلـصخ  ياراد  ناـمدرم  همه 
رامـش هب  مه  يور  دیاب  ار  ود  نیا  تسوا و  يدونـشخ  هیام  شرگید  قلُخ  دوش ، یم  یـضاران  وا  تلـصخ  کی  زا  هاگره  نوچ  دنک ؛

(1) .دروآ

: دومرف یم  درک و  یم  نیرفن  نعل و  دننک ، یم  یهاتوک  ناشدوخ  هداوناخ  شیاسآ  يارب  شالت  زا  هک  ار  یناسک 

(2) .دراذگاو دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دنک و  عیاض  ار  دوخ  هداوناخ  هک  یسک  داب  رود  ادخ  تمحر  زا 

: درک یم  شرافس  نادرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

نوریب نز  لد  زا  زگره  مراد ،» تسود  ار  وت   » دیوگب شنز  هب  درم  رگا   (3) .درادب یمارگ  ار  وا  دیاب  تسا ، هتفرگ  يرسمه  هک  یسک 
(4) .دور یمن 

: دومرف یم  (5) و  درمش یم  بحتسم  ار  اهنآ  ياه  هابتشا  زا  یشوپ  مشچ  نانز و  هب  تبحم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(6) .مرتهب ما  هداوناخ  يارب  امش  همه  زا  نم  دنشاب و  نیرتهب  دوخ  نانز  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب 

189 ص :

ص 178. ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 1
.هجوزلا نعوفعلا  باب  هعیشلا ، لئاسو  زا : هتفرگرب  ص 17 ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قالخا  زا  يا  هشوگ  - 2

ص 214. ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  - 3
ص 569. ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 4

ص 121. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
ص 443. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 6
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: دومرف یم  نینچمه 

هب خزود  شتآ  زا  غاد  یلیس  داتفه  هک  دهد  یم  نامرف  خزود  راددیلک  هب  هیاپدنلب  راگدیرفآ  دنزب ، یلیس  شرـسمه  هب  هک  يدرم  ره 
(1) .دنزب وا 

(2) «. دراد صاصق  هک  دینزن  کتک  بوچ  اب  ار  ناتنارسمه  : » دیامرف یم  زین 

: دومرف یم  هداوناخ  میرح  زا  يرادساپ  يارب  ترضح 

(3) .دنک یم  شا  ینادنز  لاس  رازه  هژاو ، ره  رطاخ  هب  راگدرورپ  دنک ، یخوش  مرحمان  ینز  اب  هک  يدرم 

هناخ رد  راک  ( 67)

هب یمالک  رد  ناشیا   (4)« .دیآ یم  رامش  هب  هقدص  ناتنارسمه  هب  امش  تمدخ  : » دومرف یم  نادرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، دنک کمک  هناخ  راک )  ) رد ار  شرـسمه  هک  يدرم  ره  .میوگ  یمن  تسا ، هداد  نامرف  میادخ  هچنآ  زج  نم  ونـشب و  نم  زا  یلع ! يا 
هب ار  شیاه  بش  هدوب و  هزور  شیاهزور  هک  یلاـس  دـنروآ ؛ یم  رامـش  هب  شیارب  تداـبع  لاـس  کـی  شمادـنا ، ياـهوم  دادـعت  هب 

ناوید رد  ار  شمان  راگدـیرفآ ، دزرون ، یهاوخدوخ  دـشاب و  هناخ  رد  شا  هداوناخ  تمدـخ  رد  هک  یـسک  یلع ! يا  .دـشاب  هتـساخاپ 
.دهد یم  شاداپ  هرمع  کی  جح و  کی  شمدق ، ره  يارب  دراگن و  یم  نادیهش 

هدرب و رازه  ندرک  دازآ  هرمع و  رازه  جح و  رازه  شتـسرپ و  لاس  رازه  زا  تسا  رترب  ندوب ، رـسمه  تمدـخ  رد  ار  یتعاس  یلع ! يا 
داهج و رازه  رد  تکرش 

190 ص :

ص 250. ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 47. ج 10 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  - 2

ص 143. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 408. ج 16 ، لامعلا ، زنک  - 4
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رازه ندرک  دازآ  هنـسرگ و  رازه  ندرکریـس  هزانج و  عییـشت  رازه  رد  تکرـش  هعمج و  زاـمن  رازه  رد  روضح  راـمیب و  رازه  تداـیع 
، رـسمه هب  تمدخ  یلع ! يا  .دید  دهاوخ  تشهب  رد  ار  شهاگیاج  هکنآ  زج  تسب ، دـهاوخنورف  ناهج  زا  مشچ  یـسک  نینچ  .ریـسا 

(1) .دناشن یم  ورف  ار  راگدرورپ  مشخ  تسا و  گرزب  ناهانگ  هرافک 

کمک شنارسمه  هب  هناخ  رد  ناشیا  دوخ  تسا و  هدش  یقلت  شزرا  اب  هناخ  رد  درم  راک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریـس  رد 
هماج نینچمه  .دوب  یگدنزود  شراک  رتشیب  درک و  یم  راک  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  .درک  یم 

(2) .داد یم  ماجنا  دوخ  ار  شا  یصخش  ياهراک  دیشود و  یم  ار  شنادنفسوگ  تسش و  یم  ار  دوخ 

نانز هب  مارتحا  ( 68)

تیدودـحم و ریقحت ، یتیوه ، یب  ّتلذ  زا  نانآ  دـش و  هدرتسگ  نانز  یگدـنز  رد  یگدـنلاب  دـشر و  ياـهرتسب  یهلا ، یحو  وترپ  رد 
روضح تصرف  یماظن  یتح  یـسایس و  یعامتجا ، ياه  هصرع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رـصع  نانز  .دنتفای  تاجن  یگدرب 

هللا یلص  هّللا  لوسر  .دندرک  یم  تکرش  عافد  یتح  یناسردادما و  رد  هک  دندوب  مالسا  هاپـس  هارمه  ینانز  اه  گنج  رد  .دندرک  ادیپ 
برع هعماج  رد  یتلزنم  شزرا و  تثعب ، زا  شیپ  نانز  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیـشخب و  تمارک  اب  هارمه  يدازآ  ناـنز ، هب  هلآ  هیلع و 

.دنتشادن

ناوناب يارب  یصاخ  مارتحا  زین  ملع  رد  درک و  یم  شرافس  اهنآ  تیـصخش  تشادگرزب  نانز و  قوقح  يادا  هب  هراومه  مالـسا  ربمایپ 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  .تسا  تیعقاو  نیا  رگتیاکح  ترضح  نآ  یگدنز  رسارس  .دوب  لئاق 

ِءاسِّنلا و یلع  ُمِّلَُـسی  مالـسلا  هیلع  َنینمؤملاُریمَا  َناک  َمالَّسلا و  ِهیَلَع  َنوُّدُرَی  ِءاسِّنلا و  یَلَع  ُمِّلَُـسی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک 
یَلَع َمِّلَُسی  ْنَا  ُهَرْکَی  ناک 

191 ص :

ص 201. يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  زا : هتفرگرب  ص 132 ؛ ج 101 ، راونالاراحب ، - 1
ص 1831. ج 4 ، فیراعم ، فراعم و  - 2
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(1) .ِرْجَألا ْنِم  ُُبلْطَا  اّمِم  ُرَثْکَا  َّیلَع  َلُخدَیَف  اُهتْوَص  ینَبِْجُعی  ْنَا  ُفاخَأ  ُلوُقَی : َّنُْهنِم و  ِهَّباّشلا 

نز هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  .دنداد  یم  ار  شمالس  خساپ  زین  اهنآ.درک  یم  مالس  اه  نز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
.دنک رثا  نم  رد  اهنآ  يادص  گنهآ  مسرت  یم  دومرف : یم  دـنک و  مالـس  ناوج  ياه  نز  هب  تشاد  تهارک  یلو  درک ، یم  مالـس  اه 

.دوش رتشیب  مراد ، رظن  رد  هک  یشاداپ  زا  راک  نیا  نایز  تقو ، نآ 

نینچ هب  شناوریپ  هیـصوت  ناشیا و  شیپ  نانز  تمارک  شزرا و  هدـنهد  ناشن  نانز ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نتفگ  مـالس 
طیحم رد  شیوخ  نارـسمه  هب  ندناسر  يرای  ناوناب ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  مادقا  رگید  هنومن  .تسا  ینـشاذگ  مارتحا 

یم ار  رتـش  دنفـسوگ و  درک و  یم  زاـب  ار  رد  تخود ، یم  ار  دوخ  ساـبل  هناـخ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دوب  هداوناـخ 
ياه يراتفرگ  رد  درک و  یم  هعطق  هعطق  ار  تشوگ  .درک  یم  ساتسد  وج  ای  مدنگ  دش ، یم  هتـسخ  شراک  تمدخ  هاگره  .دیـشود 

هب مارتحا  هرابرد  مالسا  ربمایپ   (2) .تخاس یم  هدامآ  ار  دوخ  يوضو  بآ  باوخ ، ماگنه  هب  .دـناسر  یم  يرای  نانآ  هب  شا  هداوناـخ 
: دومرف یم  نانز 

(3) (. یلْهَِال  ) یئاسِنل ْمُکُْریَخ  اناَو  ِِهلْهَِال )  ) ِِهئاسَِنل ْمُکُْریَخ  مکُریَخ  الَا 

.میامش نیرتهب  رظن  نیا  زا  نم  دنشاب و  رت  نابرهم  دوخ  ياه  نز  اب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب  هک  دیشاب  هاگآ 

192 ص :

ص 648. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 73. یبنلا ، ننس  - 2

ص 122. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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يراد دنزرف  ( 69)

هون نادنزرف و  رس  رب  دش ، یم  حبص  نوچ   » (1) «. تسا دنزرف  لد ، هویم  دراد و  يا  هویم  یتخرد  ره  : » دومرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
زا یکی  يزور  .دیسوبب  دایز  ار  ناتنادنزرف  دومرف : یم  تسناد و  یم  تشهب  ياهوب  زا  ار  دنزرف  يوب  .دیشک  یم  رهِم )  ) تسد شیاه 

ترـضح تمدخ  فارـشا  زا  يدرم  ماگنه ، نیا  رد  .درک  یم  تبحم  وا  هب  دیـسوب و  یم  دوب و  هدناشن  دوخ  يوناز  يور  ار  نادـنزرف 
.ما هدیـسوبن  راب  کی  يارب  ار  ناشمادک  چـیه  لاح  هب  ات  مراد و  رـسپ  هد  نم  درک : ضرع  ترـضح  هب  هنحـص  نیا  ندـید  اب  دیـسر و 

، دنکن محر  نارگید  هب  هک  یسک  دومرف : هاگ  نآ  .دش  خرس  هتخورفارب و  شتروص  گنر  هک  دش  ینابصع  نانچ  نخس  نیا  زا  ربمایپ 
(2) «. درک دهاوخن  محر  وا  هب  زین  ادخ 

یم دـیناشن و  یم  شیوخ  نماد  رد  ار  اهنآ  لیلد ، نیمه  هب  .دـندنوادخ » يوب  شوخ  ياه  لـگ  ناـکدوک ، : » دومرف یم  ترـضح  نآ 
، تشهب رد  نات  هسوب  ره  يارب  .دیسوبب  رایسب  ار  ناتنادنزرف  : » دومرف یم  دز و  یم  هسوب  ناشناهد  رب  هک  دش  یم  هدید  رایـسب  .دیـسوب 

یتشهب ییوب  ار  اه  هچب  يوب  ناشیا  .دنسیون » یم  ناتیاه  هسوب  دادعت  هب  ناتیارب  ییاه  هبترم  دنیآ و  یم  یناگتشرف  یتح  .تسا  یماقم 
: دومرف یم   (3) .تسناد یم 

ار شرـسپ  يا ) هیده  ای  يراک  اب   ) هک یـسک  تسا و  هدرک  دازآ  ار  لیعامـسا  رابت  زا  يا  هدرب  ایوگ  دـنک ، داش  ار  شرـسپ  هک  یـسک 
ماجنا ار  نآ  دـیاب  دـهد ، یم  يا  هدـعو  شرـسپ  هب  امـش  زا  یکی  هاگره  تسا و  هتـسیرگ  دـنوادخ  ساره  زا  اـیوگ  دـنک ، لاحـشوخ 

(4) .دهد

: دومرف یم  نینچمه 

193 ص :

ص 369. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 1
صصص 212 و 213. يراهب ، ياه  لگ  مانمه  - 2

ص 369. نیظعاولا ، هضور  - 3
ص 170. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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تکرب و هدزاود  زور  ره  هـکنیا  زج  دنـشاب ، نارتـخد  نآ  رد  هـک  تـسین  يا  هناـخ  چـیه   (1) .دنتـسه نارتخد  امـش ، نادنزرف  نیرتهب 
کی تدابع  نانآ  ردـپ  يارب  بش  زور و  ره  دوش و  یمن  عطق  هناـخ  زا  ناگتـشرف  رادـید  دـیآ و  یم  دورف  نآ  رب  نامـسآ  زا  تمحر 
یسک تسا و  نابرهم  نانز  نارتخد و  اب  هبترمالاو  راگدرورپ  انامه  دوش ، زاغآ  نارتخد  زا  دیاب  هیده  نداد   (2) .دوش یم  هتشون  لاس 

ار وا  دشاب و  هتشاد  يرتخد  هک  یسک   (3) .تسا هتسیرگ  هبترمالاو  دنوادخ  میب  زا  هک  تسا  یسک  ناسب  دشاب ، رت  نابرهم  نانآ  اب  هک 
دشاب هتشاد  رتخد  هس  هک  سک  نآ   (4) .دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  دهدن ، يرترب  وا  رب  ار  شنارـسپ  دنکن و  ریقحت  درازاین و 

(5) .تسا تشهب  يو  شاداپ  دنک ، راتفر  یکین  هب  نانآ  اب  دهد و  رهوش  دنک و  تیبرت  ار  نانآ  و 

: درک یم  شرافس  نیدلاو  هب  مالسا  ربمایپ 

(6) .دوش راتفر  تلادع  ینابرهم و  یکین و  هب  امش  اب  دیراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دینک ، راتفر  تلادع  هب  ناتنادنزرف  اب 

یمن راـتفر  تلادـع  هـب  اـهنآ  اـب  ارچ  دوـمرف : .دـسوب  یمن  ار  يرگید  دـسوب و  یم  ار  شنزرف  ود  زا  یکی  هـک  دــید  ار  يدرم  يزور 
هب هک  ینامز  : » دیامرف یم  یثیدح  رد  ؟(7)  ینک

194 ص :

ص 283. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
ص 92. ج 8 ، ملسم ، حیحص  - 2
ص 212. ج 9 ، راونالاراحب ، - 3

ص 321. نامه ، - 4
ص 622. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 5
ص 92. ج 101 ، راونالاراحب ، - 6

ص 84. ج 71 ، نامه ، - 7
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(1) «. دنرادنپ یم  دوخ  هِد  يزور  ار  امش  نانآ  نوچ  دینک ؛ افو  نادب  دیداد ، يا  هدعو  نالاسدرخ 

هّللادبع تفگ : دز و  میادص  مردام  منک ، يزاب  هک  متفر  .دمآ  ام  هناخ  هب  ترـضح  هک  مدوب  كدوک  نم  دیوگ : یم  رماع  نب  هّللادبع 
یمن وا  هب  رگا  دومرف : یمارگ  لوسر  .امرخ  تفگ : مرداـم  یهدـب ؟ وا  هب  یهاوخ  یم  هچ  دومرف : ربماـیپ  .مهدـب  وت  هب  يزیچ  اـت  اـیب  ، 

(2) .يدمآ یم  رامش  هب  وگ  غورد  يداد ،

رد یمهم  لماع  اهرت ، کچوک  هب  تبحم  مارتحا و  ًالوصا   (3)« .دنک یکدوک  وا  اب  دـیاب  دراد ، كدوک  هک  يدرف  : » دومرف یم  ناشیا 
روط هب  هسردـم و  هناخ و  رد  هک  یناکدوک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  .تساهنآ  ندـمآراب  يا  هدـقع  یحور و  یگتفـشآ  زا  يریگولج 
یتقو هجیتن ، رد  .دوش  یم  راد  هحیرج  ناشفیطل  كاـپ و  حور  دـنریگ ، یم  رارق  یتبحم  یب  دروم  هعماـج  یگدـنز و  طـیحم  رد  یلک 

؛ ْمَُهبادآ اُونِـسْحَأ  ْمُکَدالْوَا َو  اُومِرْکَا  : » دومرف یم  ترـضح  نآ  .دنوش  یم  لیدبت  فرحنم  كرحت و  یب  یناسنا  هب  دنوش ، یم  گرزب 
(4) «. دینک ترشاعم  اهنآ  اب  وکین  بادآ  اب  دینک و  تمارک  ار  دوخ  نادنزرف 

: دیامرف یم  تمارک  ربمایپ 

(5) .اهْجَو َُهل  اوحِّبَُقت  َال  ِِسلاجَْملا َو  ِیف  َُهل  اوُعِسْوَأ  ُهُومِرْکَأَف َو  ََدلْولا  ُمْتیَّمَس  اَِذا 

وا يارب  ار  نتسشن  ياج  دیراد و  یمارگ  ار  وا  دیرب ، یم  ار  ناتدنزرف  مان  یتقو 

195 ص :

ص 73. ج 101 ، نامه ، - 1
ص 475. ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  - 2

ص 457. ج 16 ، لامعلا ، زنک  - 3
ص 456 نامه ، - 4

ص 124. رابخالا ، عماج  - 5
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.دیشابن ور  شرت  وا  هب  تبسن  و  دینک ) شمارتحا   ) دیهد هعسوت 

نآ اب  زین  شلاسدرخ  هون  نسح ، .درک  توعد  زامن  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  دراو  يرگید  ربخ  رد 
يوار .داد  لوط  یلیخ  ار  اه  هدجـس  زا  یکی  زاـمن ، هناـیم  رد  .داتـسیا  زاـمن  هب  دـناشن و  دوخ  راـنک  ار  كدوک  ربماـیپ  .دوب  ترـضح 
مامت زامن  یتقو  .تسا  هتسشن  ربمایپ  شود  يور  هتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  نسح  مدید  متـشادرب و  هدجـس  زا  رـس  نم  دیوگ : ثیدح 
یحو دومرف : .تسا  هدیـسر  امـش  هب  یحو  میدرک  نامگ  .میدوب  هدیدن  امـش  زا  يا  هدجـس  نینچ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : مدرم  دش ،

ربص ردق  نآ  .مراذگ  نیمز  رب  ار  كدوک  منک و  باتـش  متـساوخن  .دش  راوس  مشود  رب  هدجـس  لاح  رد  نسح  مدنزرف  .دوب  هدیـسرن 
(1) .دمآ نییاپ  ما  هناش  زا  دوخ  ات  مدرک 

، هناخ ولج  .دـنک  تکرـش  تشاد ، توعد  هک  یـسلجم  رد  ات  دـش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  زا  يرماـع  یلعی 
هارمه زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تشذـگن  يزیچ  .تسا  يزاب  مرگرـس  ناـکدوک  اـب  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

وا ات  تفر  كدوک  فرط  هب  .دش  ادج  دوخ  نارای  زا  درک و  زاب  ار  شیاه  تسد  دید ، ار  نیـسح  یتقو  .دمآ  نوریب  هناخ  زا  باحـصا 
.دوب ناور  وا  یپ  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تخیرگ و  یم  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  نانک  هدـنخ  كدوک ، .دریگب  ار 

(2) .دیسوب ار  وا  داهن و  شبل  رب  بل  تشاذگ ، وا  ندرگ  تشپ  رگید  تسد  كدوک و  هناچ  ریز  یتسد  .تفرگ  ار  هچب 

تیبرت هار  رد  ار  ناـنآ  هـفیظو ، ماـجنا  رب  هوـالع  اـت  درک  یم  دروـخرب  نـینچ  شدـنزرف  اـب  مدرم  روـضح  رد  مالـسا  گرزب  ياوـشیپ 
.دهد هجوت  اهنآ  اب  يزاب  ناکدوک و  ندرک  داش  هب  نادنزرف ،

نادنزرف نایم  تلادع  تیاعر  ( 70)

ربمایپ .دش  بای  فرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رضحم  هب  دوخ  دنزرف  ود  اب  يدرم  يزور 

196 ص :

ص 294. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 114. قالخالا ، مراکم  - 2
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وا هب  دید ، ار  تسردان  راتفر  نیا  یتقو  ترـضح  .درکن  ییانتعا  رگید  دنزرف  هب  دیـسوب و  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  درم ، نآ  هک  دید 
هک روط  نامه  دـینک ، راتفر  تلادـع  هب  دوخ  نادـنزرف  نیب  دومرف : و  ینک ؟ یمن  راتفر  يواسم  روط  هب  دوخ  نادـنزرف  اـب  ارچ  دومرف :

(1) .دننک راتفر  داد  لدع و  هب  امش  نیب  مدرم ، امش و  نادنزرف  دیلیام 

هب امرخ  هناد  هس  هشیاع ، .دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هشیاع  رب  شکچوک  دنزرف  ود  اب  ینز  هک  دـنا  هدروآ  زین 
زا یمین  اه  هچب  زا  کیره  هب  زاب  درک و  فصن  زین  ار  رگید  يامرخ  داد و  امرخ  هناد  کی  شیاـه ، هچب  زا  کـیره  هب  رداـم  .داد  نز 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .درک  فیرعت  ترـضح  نآ  يارب  ار  نایرج  هشیاع  تشگزاب ، هناخ  هب  ربمایپ  یتقو  .داد  ار  نآ 
(2) .درب دهاوخ  تشهب  هب  ار  نز  نآ  تاواسم ، تلادع و  تیاعر  رطاخ  هب  ادخ  يدرک ؟ بجعت  نز  نآ  لمع  زا  ایآ 

تنب هرمع  مردام ، .دادن  يزیچ  منارهاوخ  ناردارب و  رگید  هب  داد و  يا  هیده  نم  هب  مردپ  يزور  دیوگ : یم  ریشب  نب  نامعن  نینچمه 
یهاوگ ار  وت  لمع  یتسرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  رگم  موش ، یمن  یـضار  ضیعبت  نیا  هب  نم  تفگ : مردپ  هب  هحاور 

ارم مرـسمه  ما و  هداد  يا  هیده  مدـنزرف  هب  نم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـش و  بای  فرـش  ربمایپ  رـضحم  هب  مردـپ  سپ  دـنک !
.هن تفگ : يا ؟ هداد  يا  هیدـه  نینچ  تنادـنزرف  همه  هب  اـیآ  دیـسرپ : ربماـیپ  .مریگ  هاوـگ  نآ  تحـص  رب  ار  امـش  هک  تـسا  هتـشاداو 

(3) .مهد یمن  یهاوگ  هناملاظ  راک  رب  نم  .دینک  راتفر  تلادع  هب  ناتنادنزرف  نیب  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دومرف : ترضح 

نسح ماما  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یتشک رگیدـکی  اب  دـیزیخرب و  دومرف : نانآ  هب  دـش و  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  هناـخ  هب  دـندوب ، وا  اـب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  و 

نتفرگ یتشک  هب  نانآ  دیریگب !

197 ص :

ص 113. ح 23 ، راونالاراحب ، - 1
ص 1210. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
ص 707. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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مناج دومرف : یم  ربمایپ  هک  دینش  تشگزاب ، نوچ  .دوب  هتفر  نوریب  دوخ  ياهراک  زا  یضعب  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  .دنتخادرپ 
یم تئرج  نآ  رب  ار  نیا  هک  تسا  بیجع  ناجردپ ! درک : ضرع  مالسلااهسیلع  همطاف  نزب ! نیمز  هب  ریگب و  تخس  ار  نیـسح  نسح !

میوگ و یم  نینچ  نسح ، هب  نم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  مرتخد ! دومرف : ربمایپ  ینک ؟ یم  ریلد  رت  کـچوک  رب  ار  رت  گرزب  اـیآ  یهد ،
ار نسح  نم  ینعی   ) نکفیب نیمزرب  ریگب و  مکحم  ار  نسح  نیـسح ! مناـج  دـیوگ : یم  هک  تسا  مالـسلا  هـیلع  لـیئربج  متـسود  نـیا 

(1) (. ار نیسح  لیئربج ، منک و  یم  قیوشت 

یعامتجا قالخا  موس : لصف 

نارگید هب  مارتحا  ( 71)

: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  هنومن ، يارب  .تشاد  هجوت  تیاهن  یب  دارفا ، تیصخش  تمرح و  ظفح  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(2) .َموُقَی یّتَح  َماقَف  ُّطَق  ٌلُجَر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    َ هّللا لوسر  یِلا  َدَعَق  ام 

دنلب صخش  نآ  دوخ  هک  یتقو  ات  دش  یمن  دنلب  سلجم  زا  ترضح  زگره  تسـشن ، یم  ربمایپ  تمدخ  رد  دش و  یم  دراو  يدرم  رگا 
.دش یم 

: تسا لقن  رگید  یتیاور  رد  نینچمه 

198 ص :

ص 189. ج 103 ، راونالاراحب ، - 1

ص 15. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2
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، دنتشادن هینک  هک  یناسک  دز و  یم  ادص  هینک  هب  ار  نانآ  ناشیاه ، لد  ندروآ  تسد  هب  باحـصا و  تیـصخش  هب  مارتحا  يارب  ربمایپ 
هینک اه  هچب  یتح  دالوا و  یب  راددالوا و  ناـنز  يارب  دـندرک و  یم  ناشیادـص  هینک  ناـمه  هب  زین  مدرم  داد و  یم  رارق  هینک  ناـشیارب 

(1) .درک یم  نییعت 

: تسا هدش  میـسرت  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رظنم  زا  نارگید ، ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تساخرب  تسـشن و  عون 
(2) «. دنک زارد  ار  شیاپ  یسک  يور  شیپ  ادخ  ربمایپ  هک  دشن  هدید  »

نیرتوکین ناحبس ، يادخ  هک  تسا  هدش  دراو  .تسا  نارگید  يوگلا  هوسا و  یگدنز ، داعبا  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
بدا وکین  ار  شربماـیپ  ناحبـس ، يادـخ  َهبَدأ ؛ َنَسْحأَـف  ُهَِّیبَن  َبَّدَا  َّلـجوَّزع    َ هّللا َّنِا  : » تسا هتخومآ  دوخ  یبن  لوسر و  هب  ار  اـه  بدا 

(3) «. تسا هدرک 

نادـنمتورث ناتـسد و  یهت  نایم  .درک  یمن  داجیا  توافت  اه  شزرا  اهرایعم و  زا  جراخ  درک و  یم  دروخرب  ناـسکی  اـه  ناـسنا  اـب  وا 
زا .درک  یم  راتفر  مارتحا  بدا و  هب  زین  شیوخ  رازگ  تمدخ  اب  یتح  مالـسا  ربمایپ   (4)« .ّینَْغلا َریقْفلا َو  ُِحفاُصی  : » تشاذگ یمن  قرف 

: تسا لقن  کلام  نب  سنا 

نینچ ارچ  هک  دشاب  هدومرف  نم  هب  دوبن ، بانج  نآ  دنیاشوخ  هک  يراک  دشن  هاگ  چـیه  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  وا  هک  ییادـخ  نآ  هب 
نآ نانز  هاگره  يدرک و 

199 ص :

ص 363. ج 2 ، مولعلا ، ءایحا  یلازغ ، دمحم  ماما  - 1
ص 22. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2

ح 4. هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یلا  ضیرفتلا  باب  ج 3 ، یفاک ، - 3
ص 208. ج 7 ، راونالاراحب ، - 4
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(1) «. تسا هدوب  نینچ  ردقم  دیشاب ، هتشادن  يراک  : » دومرف یم  دندرک ، یم  تمالم  ارم  ترضح ،

هب يا  هداعلا  قوف  مارتحا  ناشیا   (2) .دشکب ار  شتسد  فرط  نآ  ات  دیشک  یمن  ار  دوخ  تسد  داد ، یم  تسد  یسک  اب  یتقو  ترضح 
یلص ادخ  لوسر  يارب  هک  یماگنه  نینچمه  .دوب  ربمایپ  تنس  زا  هناخ  مد  ات  نامهیم  تعیاشم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاذگ ، یم  نامهیم 
ادـخ لوسر  دیـشک ، یمن  تسد  ندروخ  اذـغ  زا  نامهیم  ات  دومرف و  یم  لیم  اذـغ  وا  اب  ترـضح  دیـسر ، یم  ناـمهیم  هلآ  هیلع و  هللا 

، دوب زامن  لوغشم  ترـضح  نآ  دیـسر و  یم  ربمایپ  تمدخ  یـسک  رگا   (3) .داد یم  همادا  ندروـخ  هب  ناـنچمه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
هتساوخ ندروآرب  زا  سپ  دیسرپ و  یم  ار  صخـش  نآ  تساوخرد  زامن ، زا  سپ  .دیناسر  یم  نایاپ  هب  درک و  یم  رـصتخم  ار  شزامن 

(4) .داتسیا یم  زامن  هب  رگید  راب  وا ،

.دروآ یم  شیپ  ار  دوخ  تسد  تسخن  شیوخ ، باحـصا  اب  نداد  تسد  ماگنه  .درک  یم  مالـس  تسخن  دـید ، یم  ار  سکره  ربمایپ 
هچکـشت درتـسگ و  یم  وا  يارب  ار  شیوـخ  ياـبع  اـسب  هچ  .تفرگ  یم  رارق  ربماـیپ  مارتـحا  دروـم  دـمآ ، یم  ربماـیپ  دزن  هک  سکره 

(5) .دیناشن یم  نآ  رب  ار  وا  رارصا  اب  تفریذپ ، یمن  صخش  نآ  رگا  درک و  یم  نهپ  وا  يارب  ار  دوخ  صوصخم 

زا دیآ ، یم  وا  يوس  هب  دراو  هزات  یصخش  دش  هجوتم  یتقو  .دوب  هتسشن  دجسم  رد  اهنت  زین  ربمایپ  .دش  دجـسم  دراو  یـصخش  يزور 
دوخ ياج  یکدنا  درک و  تکرح  دوخ  ياج 

200 ص :

ص 361. ج 2 ، مولعلا ، ءایحا  - 1
ص 236. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

 . ص 67 یبنلا ، ننس  - 3
ص 135. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 4

ص 415. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 5
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رب یناملـسم  ره  قح  دومرف : ربماـیپ  دـیدرک ؟ ضوع  ار  دوخ  ياـج  ارچ  یگرزب ، نیا  هب  ییاـج  رد  درک : ضرع  درم  نآ  .داد  رییغت  ار 
نآ یمک  دهدب و  وا  هب  ار  دوخ  ياج  وا  مارتحا  هب  دنیـشنب ، وا  دزن  دهاوخ  یم  یـصخش  دنیبب  تقو  ره  هک  تسا  نآ  رگید  ناناملـسم 

(1) .دورب رت  فرط 

يراد هیاسمه  ( 72)

روبص و دومرف : وا  هب  ربمایپ  .درک  تیاکـش  دوخ  رازآ  مدرم  هیاسمه  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  رـضحم  هب  یـصخش 
يارب وا  .داد  ار  خساپ  نامه  زین  ربمایپ  .درک  رارکت  ار  دوخ  تیاکـش  دـمآ و  ربمایپ  دزن  هرابود  یتدـم  زا  سپ  تفر و  وا  .شاب  ابیکش 

تکرح هعمجزامن  يارب  مدرم  هک  هعمج  زور  دومرف : وا  هب  ربمایپ  راب  نیا  .درک  تیاکـش  شا  هیاسمه  زا  دـمآ و  ربماـیپ  دزن  موس  راـب 
يارجام وت  يا ؟ هتخیر  نوریب  ار  تا  هناخ  لیاسو  ارچ  دنـسرپ ، یم  وت  زا  مدرم  .راذگب  مدرم  هار  رـس  رب  ار  تا  هناخ  ثاثا  دـننک ، یم 

ثاثا درک : شهاوخ  وا  زا  دوخ ، يوربآ  ظفح  يارب  شا  هیاسمه  .درک  ارجا  ار  ربمایپ  روتـسد  درم  نآ  .وگب  اـهنآ  هب  ار  هیاـسمه  رازآ 
(2) .مناسرن رازآ  وت  هب  رگید  هک  منک  یم  دهع  ادخ  اب  نم  نادرگزاب و  تا  هناخ  هب  ار  تیاه 

: دومرف شرافس  ناگیاسمه  قوقح  تیاعر  هب  ار  نادنزرف  رمع ، ياه  هظحل  نیرخآ  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم ، يالوم 

(3) .ْمُکِّیبن ُهَّیِصَو  ُهَّنإَف  مُِکناریِج  یف    َ هّللا   َ هّللا

.تسا ناتربمایپ  شرافس  نیا  هک  دینک ؛) یکین  اهنآ  هب  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد   ) ناتناگیاسمه دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

201 ص :

ص 240. ج 16 ، راونالاراحب ، - 1
 . ص 668 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
ص 153. ج 74 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .دهد یمن  رازآ  ار  شا  هیاسمه  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یسک 

(2) .دنک لمحت  مه  ار  هیاسمه  رازآ  هک  تسا  نآ  بوخ  هیاسمه  هکلب  دهدن ، رازآ  ار  شا  هیاسمه  هک  تسین  نآ  بوخ  هیاسمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

نیرت کیدزن  .ما  هدیرخ  هلحم  نالف  رد  يا  هناخ  نم  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تمدـخ  راصنا  زا  يدرم 
یم يوار   ) رذابا ناملـس و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ربماـیپ  .مراودـیما  وا  یکین  هب  هن  منمیا و  وا  رـش  زا  هن  هک  تسا  یـسک  ما  هیاـسمه 
ْنَِمل َنامیإَال  : » دنیوگب دنلب  يادص  اب  دجـسم  نایم  رد  داد  روتـسد  دشاب ) دادقم  منک  یم  نامگ  ما  هدرک  شومارف  ار  یمراهچ  دیوگ 
دینک مالعا  : » دومرف نآ  زا  سپ  .دوخ » رش  رازآ و  زا  دنادرگن  نمیا  ار  شیوخ  هیاسمه  هک  یـسک  درادن  نامیا  ُهَِقئاَوب ؛ ُهُراج  ْنَمأَی  َمل 

(3) «. دنور یم  رامش  هب  هیاسمه  بقع ، ولج و  تسار ، پچ و  فرط  راهچ  زا  هناخ  لهچ  ات 

: دیامرف یم  ( 4 نوعام : « ) َنوُعاْملا َنوُعَنْمَی  َو   » هیآ ریسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

دنک یم  عنم  دوخ  ریخ  زا  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دنک ، عنم  یگدنز ) يرورـض  ياهزاین  ینعی   ) نوعام زا  ار  شا  هیاسمه  هک  یـسک 
(4) .دوب دهاوخ  تلاح  نیرتدب  رد  دنک ، راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  دراذگ و  یماو  شدوخ  هب  ار  وا  و 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح 

202 ص :

 . ص 62 ج 43 ، نامه ، - 1
ص 320. ج 77 ، نامه ، - 2

ص 43. ج 16 ، نامه ، - 3
 . ص 679 ج 5 ، نیلقثلارون ، - 4
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هب هک  یـسک  .دش  دهاوخرب  ثاریم  يدوز  هب  هیاسمه  مدرک  نامگ  هک  اج  نادب  ات  درک ، یم  شرافـس  هیاسمه  هرابرد  لیئربج  هرامه 
.درازاین ار  شا  هیاسمه  دراد ، رواب  زیخاتسر  زور  راگدرورپ و 

رد  (1) «. يا هدرزآ  ار  تا  هیاسمه  ینزب ، ار  تا  هیاسمه  گس  رگا  : » دومرف هک  داد  شرتسگ  اج  نادـب  ات  ار  هیاسمه  ندرزاـین  ناـشیا 
بش دریگ و  یم  هزور  اهزور  نز  نالف  دنتفگ : ناشیا  هب  .دیاین  ام  هارمه  درازآ ، یم  ار  شا  هیاسمه  هک  یسک  دومرف : زین  كوبت  دربن 

زا تـسین و  وا  رد  يریخ  دوـمرف : .درازآ  یم  شناـبز  اـب  ار  شا  هیاـسمه  یلو  دـنک ، یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دـنک و  یم  تداـبع  اـه 
، دریگ یم  هزور  ناضمر  كرابم  هام  اهنت  دـناوخ و  یم  ار  شبجاو  ياهزامن  اهنت  هک  تسا  يرگید  يوناـب  دـنتفگ : .تسا  ناـیخزود 

(2) .تسا نایتشهب  زا  وا  دومرف : ترضح  .درازآ  یمن  ار  شا  هیاسمه  یلو 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

کیربت وا  هب  دیـسر ، یکین  شا  هیاسمه  هب  رگا  .دـهد  ماو  وا  هب  دـیبلط ، لوپ  وا  زا  شا  هیاسمه  رگا  تسا : نیا  یمدآ  رب  هیاسمه  قح 
یمن يزیچ  ناگیار  هب  رگا  .دهد  هیده  وا  هب  درخ ، یم  يا  هویم  رگا  دهد ، شا  يرادلد  دـسر ، يدـنزگ  شا  هیاسمه  هب  رگا  .دـیوگب 

هب .وا  هزاجا  اب  رگم  دوش ، میـسن  داب و  روبع  عنام  هک  دزاسن  دـنلب  نانچ  ار  شا  هناخ  .دََرب  شیوخ  هناخ  هب  یناـهنپ  ار  نآ  سپ  دـشخب ،
.دنوش نیگمشخ  هیاسمه  ياه  هچب  هک  دهدن  يزیچ  شدنزرف 

: دراد قح  ود  مود  هتسد  .يدنواشیوخ  قح  یگیاسمه و  قح  ندوب ؛ ناملسم  قح  دراد : قح  هس  لوا  هتسد  دنا : هتـسد  هس  اه  هیاسمه 
(3) .دنرادروخرب یگیاسمه  قح  زا  اهنت  هک  دنرفاک  ناگیاسمه  زین  موس  هورگ  .یگیاسمه  قح  یمالسا و  قح 

203 ص :

ص 423. ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 394. ج 68 ،  راونالاراحب ، - 2

ص 424. ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم  - 3
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ناکدوک اب  راتفر  ( 73)

اهنآ اب  .داد  یم  رارق  ناـنآ  ناـسمه  ار  دوخ  ناـکدوک ، ربارب  رد  تشاد ، هک  یتمارک  تیـصخش و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
راـتفر هناـکدوک  دـیاب  تسا ، يو  دزن  كدوـک  هـک  یـسک  : » درک یم  شرافـس  مـه  نارگید  هـب  تـفرگ و  یم  سنا  درک ، یم  يزاـب 

(1) «. دنک

هراب نیا  رد  سپ  .دـنک  لاحـشوخ  ار  نانآ  ناکدوک ، هب  نداد  هیدـه  ندرک و  يزاـب  اـب  دیـشوک  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: درک یم  شرافس 

دشاب و هدرک  دازآ  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  نادنزرف  زا  يا  هدرب  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، لاحـشوخ  ار  شیوخ  هچبرتخد  هک  یـسک 
(2) .دشاب هتخیر  کشا  ادخ ، فوخ  زا  هک  تسا  نیا  دننامه  دنک ، لاحشوخ  ار  دوخ  هچب  رسپ  هک  یسک 

نانآ هب  كدوک  ییافوکـش  دـشر و  يارب  ناشیا  .دـنوشن  رطاخ  هدرزآ  ناکدوک  اـت  دوب  نآرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
، تشاد هک  یتمظع  همه  اب  ناشیا  دوخ   (3) .دنراذگب مارتحا  دوخ  ناکدوک  هب  هک  درک  یم  شرافس  نارگید  هب  داد و  یم  تیـصخش 

تشاد هجوت  دیاب   (4) .ددرگ تنس  زین  نم  زا  سپ  ات  منک  یم  ار  راک  نیا  دومرف  یم  درک و  یم  مالـس  ناکدوک  هب  رازاب  هچوک و  رد 
یمراب نوبز  تسس و  ار  نانآ  تیـصخش ، بیرخت  ددرگ ، یم  نانآ  يدنم  تزع  ببـس  ناکدوک  هب  نداد  تیـصخش  هک  هنوگ  نامه 

.دروآ

: تسا یندینش  ریز  دراوم  ناکدوک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نداد  تیمها  رد 

ار شزامن  دنک ، یم  هیرگ  یکدوک  هک  دینش  یم  زامن  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 1

204 ص :

ص 121. ج 5 ،  هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 94. ص 69 ،  ج 101 ، راونالاراحب ، - 2

ص 195. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 209. ج 3 ، نامه ، - 4
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(1) .دنک یگدیسر  وا  هب  شردام  ات  داد  یمن  لوط 

داد و یم  مالـس  اهنآ  هب  دیـشک و  یم  ناشیا  رـس  رب  تسد  دـید ، یم  ار  راـصنا  ناـکدوک  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 2
(2) .درک یم  اعد  ناشیارب 

یم داتسیا و  یم  ربمایپ  .دندمآ  یم  يو  لابقتسا  هب  ناکدوک  تشگ ، یمرب  رفس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ترـضح  نوچ  . 3
ات دومرف  یم  ار  یـضعب  سپ و  رب  ار  یـضعب  دـناشن و  یم  اـپراهچ  شیپ  رب  ار  یـضعب  دوخ ، .دـننک  راوس  دوـخ  اـب  ار  اـهنآ  اـت  دوـمرف 

(3) .دننک راوس  باحصا 

مارتحا يارب  ترـضح  دندروآ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  يراذـگ  مان  ای  اعد  يارب  ار  یکچوک  دازون  نوچ  . 4
ندرک لوب  هک  یـسک  .درک  یم  راردا  ربمایپ  نماد  رد  یکدوک  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  .دراذگ  یم  دوخ  نماد  رد  ار  وا  شبحاص ،

يریگولج كدوک  راردا  زا  يدنت ، اب  دومرف : یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  یلو  دیشک ، یم  دایرف  وا  رس  رب  دید ، یم  ار  كدوک 
ار شیوخ  كدوک  یلاحشوخ ، اب  كدوک  نیدلاو  دش ، یم  مامت  يراذگ  مان  ای  اعد  هک  یماگنه  .دوش  مامت  شراردا  هکنیا  ات  دینکن 
ار دوخ  سابل  ترـضح ، دـنتفر ، یم  نانآ  هک  یماگنه  .دـندرک  یمن  ساسحا  ربمایپ  رد  يرطاـخ  تلـالم  یگدرزآ و  دـنتفرگ و  یم 

(4) .درک یم  ریهطت 

ناناوج كرد  ( 74)

نارود ياه  هتساوخ  یهاوخ و  نامرآ  هب  ناشیا  .تشاد  هجوت  نانآ  ياه  هتساوخ  هب  داهن و  یم  ردق  ار  ناناوج  مالسا ، یمارگ  لوسر 
هجوت نانآ  یسنج  لیامت  هب  هژیو  هب  یناوج ،

205 ص :

ص 33. ج 2 ، عیارشلا ، للع  - 1
 . ص 65 یبنلا ، فرش  - 2

 . ص 85 نامه ، - 3
ص 25. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 4
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نیرت هداس  جاودزا ، دنویپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رظن  دروم  هعماج  رد  .دیشوک  یم  اه  هتساوخ  نیا  نیمأت  يارب  .درک و  یم 
مه مشچ و  راـتفرگ  هعماـج  نیا  .تفرگ  یم  ماـجنا  یگداـس  هب  هک  دوـب  اهدـنویپ  نیرتراوتـسا  لاـح ، نیع  رد  نیرت و  شیـالآ  یب  و 

.دوبن نارسمه  زا  اج  یب  ياهراظتنا  اه و  يریگ  تخس  اه ، یمشچ 

هدنیآ رشق  نیا  يدنم  تزع  هب  ناناوج ، تالیامت  فطاوع و  تاساسحا ، تیعقوم ، حیحـص  كرد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
شیوخ نادنزرف  هب  َهَیامِّرلا ؛ َهَحابِّسلا و  مکَدالوأ  اومِّلَع  : » درک یم  دـیکأت  ناناوج  شزومآ  رب  نوگانوگ  داعبا  رد  تشاد و  هجوت  زاس 

نانچ اـهدروخرب  نیا  .درک  یم  راذـگاو  ناـناوج  هب  ار  گرزب  ياـه  تیلوئـسم  یتح  یمارگ  لوسر   (1)« .دیزومایب انـش  يزادناریت و 
.دـندنام ناشیا  رانک  رد  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  دندیـشک و  هناشاک  هناخ و  زا  تسد  هک  تخاس  ناشیا  بوذـجم  ار  زاجح  ناناوج 

ترجه زا  شیپ  .درک  یمراذگاو  ناناوج  هب  ار  یماظن  یعامتجا و  یگنهرف ، گرزب  ياه  تیلوئسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
رد يو  .داتـسرف  هنیدـم  هب  یغیلبت  یگنهرف و  تلاـسر  ماـجنا  يارب  دوبن ، شیب  یناوجون  هک  ار  ریمع  نب  بعـصم  هنیدـم ، هب  ترـضح 

.دیسر تداهش  هب  دحا  گنج  رد  ینیرفآ  هسامح  اب  هک  دوب  قح  هاپس  رادمچرپ  هدنامرف و  دحا ، ردب و  ياه  گنج 

گرزب دارفا  تشادن و  رتشیب  لاس  کی  تسیب و  هک  یلاح  رد  دـیزگرب ، هکم  یلاو  ناونع  هب  ار  دیـسا  نب  باتع  زین  هکم  حـتف  زا  سپ 
، نس یگرزب  هک  داد  خساپ  تناتم  اب  ترضح  دندرک ، ضارتعا  ترـضح  راک  نیا  هب  یتقو  .دوب  ناوارف  مه  هباحـص  نیب  رد  يو  زا  رت 

ببس نس  رگید ، ریبعت  هب  .تسین  لاس  نس و  هب  تلیضف  یگتسیاش و  تسا و  تلیضف  یگتسیاش و  كالم ، .تسین  تیلوئـسم  كالم 
(2) «. ْالا

�
ُرب وُه  ْالا 

�
ُلض َلب  ُلضفالا  وُه  ُربکْألا  َْسیَلَف  : » تسا یگرزب  هیام  یگتسیاش  تلیضف و  .تسین  یگرزب 

رد ینید  غّلبم  ناونع  هب  ار  ناشیا  ربمایپ ، .دش  حرطم  تشاد ، لاس  هک 26  لبج  نب  ذاعم  دروم  رد  بلاطم  نیمه 

206 ص :

ص 247. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
 . ص 556 ح 3 ، یبلح ، هریس  ص 556 ؛  ج 3 ، هباغلادسا ، - 2
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اهنت 18 هک  یلاح  رد  داتسرف ، نایمور  گنج  هب  يرکشل  یهدنامرف  تمس  رد  ار  دیز  نب  هماسا  نینچمه   (1) .دوب هدرک  بوصنم  هکم 
(2) .تسا ماقم  نیا  هتسیاش  دیز  شردپ  دننامه  هماسا  دومرف : ناضرتعم  خساپ  رد  ربمایپ  .تشاد  لاس 

سب یهاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریس  رد  اهراک ، رد  يروحمادخ  دنوادخ و  اب  ناناوج  یطابترا  هلیسو  ندروآ  مهارف 
: دیامرف یم  شیوخ  رصع  ناناوج  زا  یکی  هب  يا  هیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، عیفر 

تیاعر ار  دنوادخ  قح  .دـنک  یم  ظفح  ار  وت  زین  دـنوادخ  نک ؛ تیاعر  ار  لاعتم  دـنوادخ  قح  مزومآ : یم  وت  هب  یتاملک  ناوج ! يا 
.يوج يرای  دـنوادخ  زا  یتسج ، يرای  هاگره  .هاوخب  دـنوادخ  زا  یهاوخب ، يزیچ  هاگره  .یباـی  یم  شیوخ  يورارف  ار  نآ  هک  نک 

وت يارب  لاعتم  دنوادخ  هچنآ  رگم  دنناسربوت ، هب  یعفن  تسناوت  دنهاوخن  دنناسر ، وت  هب  يا  هرهب  ات  دنیآ  درگ  نامدرم  همه  رگا  نادب 
وت نایز  هب  دنوادخ  هچنآ  رگم  دـنناسرب ، وت  هب  ینایز  تسناوت  دـنهاوخن  دـنناسرب ، وت  هب  ینایز  ات  دـنیآ  درگ  رگا  تسا و  هدرک  ررقم 

(3) .تسا هدرک  ررقم 

: دیامرف یم  ییابیز  مالک  رد  ناشیا  زاب 

(4) .ُهَْدنِع   ِ هّلل اَم  ْمَْلعَْیلَف    ِ هّللا َدنِع  َُهل  ام  َمَْلعَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم 

.دراد هچ  وا  دزن  ادخ  دنادب  دیاب  دراد ، هچ  ادخ  دزن  دنادب  دراد  تسود  هک  ره 

: دیآ یم  مهارف  مه  ادخ  تبحم  دبای ، ینوزف  ادخ  دای  رگا  ناشیا ، هدومرف  هب 

دهاوخ تسود  ار  وا  مه  ادخ  دنک ، دای  ار  ادخ  رایسب  سکره  ُهَّبَحَا ؛   ِ هّللا َرْکِذ  َرَثْکَا  ْنَم  »

207 ص :

 . ص 59 ج 3 ، یبلح ، هریس  - 1
ص 374. ج 2 ، يربکلا ، تاقبط  - 2

 . ص 667 ج 4 ، يدئرتلا ، ننس  یسیع ، نب  دمحم  - 3
 . ص 583 ج 4 ، يزیوح ، نیلقثلا  رون  ص 252 ؛  ج 1 ، نساحملا ، یقرب ، - 4
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(1) «. تشاد

؛ ِهَرَواشُْملا نِم  َُقثْوَا  َهَرَهاظُم  ال  : » دومرف یم  هک  ییاج  ات  تشاد  يا  هژیو  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاـگن  زا  تروشم ،
(2) «. تسین تروشم  زا  رتدامتعا  لباق  ینابیتشپ  چیه 

یگدنز موس  لاس  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر   (3) .دومرف یم  هیصوت  هرواشم  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  نارای و  هتسویپ  ناشیا 
ار نانآ  ياه  هاگدید  فلتخم ، ياه  هنحـص  رد  داد و  یم  تیمها  ناناوج  هب  وا   (4) .تسا هتسناد  ناوج  ترازو  تروشم و  نارود  ار 

.دش یم  ایوج 

مرکا ربمایپ  دروآ ، مهارف  ار  دحا  دربن  هنیمز  دـش و  گنج  دراو  ناناملـسم  اب  یگنج  درم  رازه  هس  اب  شیرق  هک  ترجه  موس  لاس  رد 
گنج هک  تشادـن  شوخ  ناشیا  .دـمآرب  ناکرـشم  موجه  اب  هلباـقم  یپ  رد  شیرق ، میمـصت  زا  یهاـگآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(5) .داد یم  حیجرت  هنیدم  رد  ار  ناکرشم  اب  دروخرب  هکلب  دنوش ، ور  هبور  نمشد  اب  هنیدم  رهش  نوریب  رد  ناملسم  نایوج 

ار ربمایپ  هاگدید  زین  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  .دـناوخارف  تروشم  هب  ار  نانآ  تشاذـگ و  نایم  رد  باحـصا  اب  ار  دوخ  رظن  ور ، نیازا 
هب دندوب ، هدرکن  تکرـش  ردب  دربن  رد  یکچوک ، لیلد  هب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  ناناوج  یلو  دندش ، هدیقع  مه  ناشیا  اب  دندیدنـسپ و 

ات ربب  نمشد  رس  رب  ار  ام  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دندرک و  تفلاخم  يأر  نیا  اب  تداهش ، قوش 

208 ص :

ص 160. ج 9 ، راونالاراحب ، - 1
ص 435. ج 2 ، نساحملا ، - 2

ص 109. ج 10 ، يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 3
ص 478. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 4

ص 406. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  - 5
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(1) .میا هدنام  رهش  رد  ینوبز  یناوتان و  زا  میا و  هدیسرت  هک  دننکن  نامگ 

هناخ هب  سپ  .تفرگ  تکرح  هب  میمـصت  تشاد و  مدـقم  ار  ناـناوج  رظن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـنآ ، رارـصا  هجیتن  رد 
دیُسا ذاعم و  نب  دعس  گرزب  یباحص  خیبوت  یپ  رد  هک  شناوج  نارای  هب  خساپ  رد  ناشیا  .دش  تکرح  هدامآ  دیشوپ و  حالـس  تفر ،

، دنک گنج  هکنآ  یب  دشوپب و  گنج  سابل  هک  تسین  راوازس  ار  يربمایپ  دومرف : دنتـساوخ ، ترذعم  شیوخ  رارـصا  زا  ریـضح ، نب 
دیهاوخ زوریپ  دیـشاب ، ابیکـش  رگا  هک  دیوش  راپـسهر  ادخ  مان  هب  دـیهد و  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دـیرگنب  نونکا  .دروآ  رد  نت  زا  ار  نآ 

(2) .دش

: تشاد هارمه  هب  ار  تایآ  نیا  لوزن  ناوج ، نارای  هب  نداد  تیصخش  هرواشم و  ییوکین 

اذِاَف ِْرمالا  ِیف  ْمُهْرِواش  ْمَُهل و  ْرِفْغَتْـسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَفنَْال  ِْبلَْقلا  َظـیلَغ  اّـظَف  َْتنُک  َْولو  ْمَُهل  َْتِنل    ِ هّللا َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف 
(159 نارمع : لآ   ) .نیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی    َ هّللا َّنِا    ِ هّللا یَلَع  ْلَّکوَتَف  َْتمَزَع 

.دندش یم  هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لد  گنـس  نشخ و  رگا  يدـش و  نابرهم ) و   ) مرن نانآ  ربارب  رد  یهلا ، تمحر  تکرب )  ) هب
(، یـشاب عطاق   ) یتفرگ میمـصت  هک  یماگنه  یلو  نک ، تروشم  نانآ  اب  اهراک  رد  بلطب و  شزرمآ  اهنآ  يارب  شخبب و  ار  اهنآ  سپ 

.دراد تسود  ار  نالکوتم  دنوادخاریز ، نک ؛ لکوت  ادخ  رب 

دنمشزرا رایسب  نانآ ، تاساسحا  میرکت  تیصخش و  تشادگرزب  اب  هارمه  ناناوج ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نابرهم  هاگن 
: دیامرف یم  هیصوت  زین  نارگید  هب  ناشیا  .تسا 

(3) .ًهَِدْئفَأ ُّقَرَا  ْمُهَّنِاَف  اْریَخ  ِنابُشلِاب  ْمَکیصْوأ 

209 ص :

 . ص 87 ج 6 ،  مظعالا ، یبنلا  هریسلا  یف  حیحصلا  یلماع ، یضترم  رفعج  - 1
ص 406. ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  - 2

ص 176. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 3
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.دنرت لد  كزان  نانآ  نوچ  دینک ؛ راتفر  یکین  یبوخ و  هب  ناناوج  اب  هک  منک  یم  شرافس  ار  امش 

نالاس نهک  تشادساپ  ( 75)

نهک هب  نداهن  مارتحا  هب  ار  ناناوج   (1)« .تسا دنوادخ  تشادگرزب  ناملسم ، نزریپ ] و   ] درمریپ هب  مارتحا  : » دومرف یم  مالـسا  ربمایپ 
: دومرف یم  درک و  یم  قیوشت  نالاس 

مهارف شیارب  ار  یـسک  دنوادخ  شدوخ ، يریپ  ماگنه  هکنآ  زج  دراد ، یمن  یمارگ  شا  يریپ  رطاخ  هب  ار  یلاس  نهک  یناوج ، چـیه 
(2) .دراذگ شمارتحا  هک  دنک  یم 

نهک هارمه  زا  شیپ  ناوج  درم  .ناوج  يرگید  ریپ و  یکی  .دـندمآ  ترـضح  دزن  درم  ود  يزور  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) («. رت ) گرزب و  رت ) ) گرزب ادتبا ) : ) دومرف ربمایپ  .دوشگ  نخس  هب  بل  شلاس 

: دومرف یم  دناوخ و  یم  ارف  ناریپ  مارتحا  هب  ار  اه  هداوناخ  هراومه  تمحر  لوسر 

( اریز  ) ؛(5) دنکن مارتحا  ار  ام  نالاس  نهک  هک  یسک  تسین  ام  زا   (4) .تسا شتما  نایم  رد  ربمایپ  ناسب  شنادناخ  نایم  رد  لاس  نهک 
(6) .تسامش ناگرزب  اب  تکرب 

، دش حتف  هکم  یتقو  درک  فیرعت  میارب  ءاقرو  نب  لیدب  مردـپ ، تفگ  یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـیوگ : یم  هّللادـبع  نب  نمحرلادـبع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  ارم  ربمایپ ، يومع  سابع 

210 ص :

ص 165. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 293. راونالا ، هاکشم  - 2

ص 393. ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص 90. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 4

ص 165. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 5
ص 218. يراهب ، ياه  لگ  مانمه  زا : هتفرگرب  ص 137 ؛ ج 72 ، راونالا ، راحب  - 6
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رد .دنتفای  تسد  يراک  ِتفارـش  هب  ناناملـسم ) زا   ) یموق ره  هک  تسا  يزور  زورما ، ادخ ! لوسر  يا  درک : هضرع  تخاس و  فقوتم 
هدـشن هدرپس  وا  هب  يراک  هدـش و  نیـشن  هناخ  نونکا  هدوب و  دوخ  هلیبق  نادیفـس  شیر  زا  هک  ءاـقرو  نب  لیدـب  ناـتدوخ ، ییاد  دروم 

! دینک يرکف  تسا ،

.دش ادیپ  شهایـس  نساحم  تفرگرب و  تروص  زا  باقن  دز و  الاب  ار  شناوربا  لیدب  .نزب  رانک  ار  دوخ  ناوربا  دومرف : لیدب  هب  ربمایپ 
دنوادخ دومرف : دز و  يدنخبل  ربمایپ  .مراد  لاس  تفه  دون و  نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : خساپ  رد  وا  يراد ؟ لاس  دنچ  دیسرپ : ربمایپ 

.دزاس دنم  هرهب  شبهاوم  زا  ار  تنادنزرف  وت و  دیازفیب و  وت  شیر )  ) یهایس لامج و  رب 

يزاون میتی  ( 76)

ناریقف و هب  مدرم  .دـش  یم  رازگرب  یـصوصخم  لکـش  هب  رطف ، دـیع  زور  نشج  مسارم  دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  ناضمر  كراـبم  هاـم 
رازگرب هشیمه  لثمزین  دـیعزامن  هبطخو  اعد  دـیع و  زامن  .تشگ  یم  میـسقت  نانآ  نیب  هیرطف  هقدـص و  دـندرک و  یم  قافنا  ناـیاونیب 

اه هچب  سرتسد  رد  ییاه  يزاب  بابسا  .دندرک  شخپ  ناناملسم  نایم  ار  اه  ینیریـش  اه و  یکاروخ  دیـسر و  ارف  دیع  زور  نشج  .دش 
.دندوب لوغـشم  زیخو  تسج  يزاب و  هب  نادیم  فارطا  رد  ناکدوک ، .دندوب  حیرفت  مرگرـس  گرزب  کچوک و  دوب و  هدش  هتـشاذگ 

شوگ هب  يداش  هدنخ و  يادـص  اج  همه  .دـندوب  تکرح  شدرگ و  رد  ناشردام ، ردـپ و  هارمه  دنتـشاد و  نت  رب  ون  ياه  سابل  اهنآ 
.دیسر یم 

هدیشوپ و يا  هراپ  هنهک و  هماج  هک  داتفا  یکدوک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهمرپ  واکجنک و  مشچ  يا ، هماگنه  نینچ  رد 
هک نیمه  .درک  یم  هاگن  دـندوب ، هدـمآ  نشج  سلجم  هب  هک  ییاه  هچب  هب  دوب و  هداتـسیا  وزرآ  زا  رپ  یلد  نیگهودـنا و  يا  هفایق  اـب 

ینیریـش دـنخبل  اب  تفر و  كدوک  نآ  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .تسا  میتی  یکدوک  هک  تسناد  دـید ، ار  وا  ربمایپ 
.درک شزاون  رایـسب  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  درک و  دـنلب  نیمز  زا  ار  كدوک  سپ  مشاـب ! امـش  ردـپ  مهاوخ  یم  نم  زورما  دومرف :

، دش لاحشوخ  هناردپ  تبحم  نیا  زا  كدوک 

211 ص :
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(1) .دش یمومع  نشج  نادیم  دراو  ربمایپ ، هارمه  تسب و  شقن  شنابل  رب  یمسبت 

رفعج هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیـسر ، هنیدم  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  تداهـش  ربخ  هک  ینامز  دـنا : هدروآ  نینچمه 
، دروآ ربماـیپ  دزن  ار  رفعج  میتـی  ناـکدوک  ءامـسا  یتـقو  .رواـیب  ار  رفعج  ناـکدوک  دوـمرف : سیمع  تنب  ءامـسا  وا  رـسمه  هب  دـمآ و 
هک ار  يزور  مراد  رطاخ  هب  بوخ  دیوگ : یم  رفعج  رـسپ  هّللادبع  .درک  تبحم  رایـسب  اهنآ  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نانآ  ترـضح 

(2) .دیشک مردارب  نم و  رس  رب  تبحم  تسد  داد و  وا  هب  ار  مردپ  گرم  ربخ  دمآ و  ردام  دزن  ربمایپ 

مردام هتفر و  ایند  زا  مردپ  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دزن  یمیتی  كدوک  تسا : هدمآ  زین  يرگید  ربخ  رد 
ات نک  ماعطا  نم  هب  تسا ، هدومرف  تیانع  وت  هب  ادـخ  هک  ییاهزیچ  زا  .درادـن  یتسرپرـس  رهوش و  مرهاوخ  .تسا  ریقف  تسد و  گنت 
هب سپ  ییوگ ! یم  نخس  وکین  ردقچ  دومرف : وا  هب  تفرگ و  رارق  كدوک  نانخس  ریثأت  تحت  ربمایپ   (3) .ددرگ دونشخ  یلاعت  يادخ 

وجو تسج  هب  تفر و  لالب  .روایب  دوخ  اب  تسه ، ییاذغ  رگا  نیبب  ورب و  نم  نارـسمه  ياه  هرجح  هب  باتـش  اب  دومرف : یـشبح  لالب 
هب ار  نآ  ددـع  تفه  .درک  میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  اهامرخ  ترـضح  .دروآ  ربماـیپ  تمدـخ  هب  تفاـی و  اـمرخ  هناد  تـخادرپ و 21 
هک یلاـح  رد  میتـی  كدوک  .ترهاوخ  هب  ار  رگید  فصن  هدـب و  ترداـم  هب  ار  نآ  فصن  .ریگب  ار  هیقب  دومرف : داد و  میتـی  كدوـک 

.درک تکرح  دوخ  هناخ  فرط  هب  دوب ، نادنخ  لاحشوخ و 

نانخس اب  دیشک و  میتی  كدوک  نآ  رس  رب  تبحم  شزاون و  تسد  تساخرب و  اج  زا  ذاعم  مان  هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 
.دهد رارق  تردپ  نیشناج  ار  وت  دنک و  ناربج  ار  وت  یمیتی  دنوادخ  تفگ : داد و  رطاخ  یلست  ار  يو  زیگنارهم ،

212 ص :

ص 123. ربمغیپ ، یگدنز  زا  ییاه  ناتساد  يدیعس ، - 1
ص 212. ج 18 ، راونالاراحب ، - 2

ص 147. ج 27 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  - 3
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، دـشکب وا  رـس  رب  شزاون  تسد  دـنک و  یتسرپرـس  ار  یمیتی  سکره  هک  نادـب  .مدـید  ار  وت  راـک  ذاـعم ! يا  دومرف : ذاـعم  هب  ربماـیپ 
دـنک و یم  وحم  ار  وا  ناهانگ  زا  یهانگ  دـهد و  یم  وا  هب  ییوکین  شاداپ  درذـگ ، یم  شتـسد  ریز  زا  هک  ییومراـت  ره  هب  دـنوادخ 

.دیازفا یم  وا  ماقم  هجردرب و 

شزاون ار  وا  نک ، يزرورهم  میتی  هب  یسرب ؟ دوخ  تجاح  هب  دوش و  مرن  تلد  يراد  تسود  ایآ  دیامرف : یم  رگید  ینخـس  رد  ناشیا 
(1) .یسرب دوخ  تجاح  هب  دوش و  مرن  تلد  ات  ناروخب  وا  هب  شیوخ  ياذغ  زا  نک و 

: دومرف نینچمه 

(2) .دوش هداهن  مارتحا  یمیتی  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  دنوادخ ، رظن  رد  امش  ياه  هناخ  نیرت  بوبحم 

: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ترضح 

(3) .دزاس داش  ار  رواب  نید  نامیتی  هک  دور  یم  هناخ  نیا  هب  یسک  اهنت  اهنت و  .تسه  ینامداش  هناخ  مان  هب  يا  هناخ  تشهب  رد 

یتسود نامهیم  ( 77)

.دوش یم  هدید  رایسب  مالسا  یمارگ  لوسر  هریس  رد  راک  نیا  .تسا  نادنمتواخس  ياه  یگژیو  زا  يزاون  نامهیم  یتسود و  نامهیم 

ینامهیم هب  مه  یناملـسم  رگا  .دروخ  یم  اذـغ  نانآ  اب  نامز  مه  راک و  تمدـخ  هداوناـخ و  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هداوناخ هچره  زا  دروخ و  یم  اذغ  دـنروخ ، یم  ماعط  نارگید  هک  هچ  ره  يور  رب  نیمز و  رب  هتـسشن  نانآ ، هارمه  دوب ، هدـش  توعد 

نانآ اب  دندروخ ، یم  شا 

213 ص :

ص 39. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 1
.نامه - 2

ص 433. ج 2 ، نامه ، - 3
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اذغ و نیرت  بوبحم  .دروخب  اذغ  شنامهیم  اب  داد  یم  حـیجرت  تروص ، نیا  رد  اهنت  هک  دـشاب  هتـشاد  نامهیم  هکنآ  رگم  .دروخ  یم 
(1) .دنشاب ماعط  رس  رب  يرتشیب  ناگدننک  تکرش  هک  دوب  ییاذغ  ربمایپ ، رظن  رد  هرفس 

یم اذـغ  زا  تسد  همه  زا  رترید  درب و  یم  اذـغ  هب  تسد  همه  زا  رتدوز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یعمج ، ياـه  هرفـس  رد 
نآ .دروخب  اذغ  شدوخ  يولج  زا  سکره  ات  دومرف  یم   (2) .دنروخب اذغ  ندیشک ، تلاجخ  ایح و  بجح و  نودب  نارگید  ات  دیشک 

(3) .دروخ یمن  اذغ  اهنت  تشادن و  تسود  ار  ییاهنت  هب  ندروخ  اذغ  ترضح 

یم هک  نابزیم  هناخ  کیدزن  دـش ، یم  هارمه  شنارای  وا و  اـب  دوبن ، توعد  هک  یـسک  رگا  تفر ، یم  یناـمهیم  هب  یعمج  اـب  هاـگره 
هب نامهیم  هاگره   (4) .میریگب هزاجا  ناـبزیم ، زا  مه  وت  يارب  اـت  شاـب  اـج  نیمه  دـنا ، هدرکن  توعد  هک  ار  وت  دومرف : یم  دندیـسر ،
زین غاد  ياذغ   (5) .دشکب تسد  ماعط  زا  نامهیم  هکنآ  ات  دیشک  یمن  تسد  هرفـس  زا  دروخ و  یم  اذغ  نامهیم  اب  دمآ ، یم  يو  هناخ 

(6) .دروخ یمن 

یتشپ نآ  .تسا  هداد  هیکت  یتشپ  هب  راوگرزب  نآ  مدید  مدش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دـیوگ : یم  یـسراف  ناملس 
یناملسم ره  ناملس  يا  دومرف : تشاذگ و  نم  يارب  ار 

214 ص :

ص 166. یبنلا ، ننس  - 1
ص 448. نساحم ، - 2

ص 177. یبنلا ، ننس  - 3
ص 22. قالخالا ، مراکم  - 4

 . ص 67 یبنلا ، ننس  - 5
ص 246. ج 16 ، راونالاراحب ، - 6
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(1) .دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دراذگب ، یتشپ  وا  يارب  تشادگرزب  مارتحا و  تهج  دوش و  دراو  وا  رب  شناملسم  ردارب  هک 

: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

(2) .دهد یم  رارق  رازگ  تمدخ  شیارب  تشهب  رد  اهنآ  دادعت  هب  دنوادخ  دنک ، تمدخ  رگید  ناناملسم  هب  هک  یناملسم  ره 

تـشوگ بآ  کشخ و  نان  يرادقم  رگم  متـشادن ، هناخ  رد  يزیچ  نم  دش و  دراو  نم  رب  ینامهیم  يزور  دـیوگ : یم  لبج  نب  ذاعم 
مامت رگا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هتـشاد  مه  يرجا  راک  نیا  ایآ  مدیـسرپ : ربمایپ  زا  اهدـعب  .متـشاذگ  وا  دزن  ار  اهنآ  تلاـجخ  اـب  هک 

(3) .دننک رکذ  ار  مارکا  ماعطا و  نیا  باوث  هک  دوب  دهاوخن  رداق  دنوش ، عمج  اه  نامسآ  ناگتشرف 

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

(4) .دوش هتخیر  ناتناهانگ  ات  دیراشفب ) ار  رگیدکی  تسد  ینعی   ) دینک هحفاصم  دینک و  مالس  دروخرب ، نیلوا  تاقالم و  ماگنه 

.تسا نابزیم  فیاظو  زا  وا  اب  ندرک  هحفاصم  نامهیم و  زا  يزاوشیپ  نیاربانب ،

: تسا تیاور  ترضح  نآ  زا  زاب 

(5) .دناروخ یم  وا  هب  یتشهب  ياه  هویم  اه و  ماعط  زا  دنوادخ  دهدب ، اذغ  ار  دوخ  نامهیم  هک  یسک 

215 ص :

ص 20. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 200. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 97. یعامتجا ، ياهدروخرب  رد  یمالسا  قالخا  نیدلا ، سمش  يدهم  دیس  زا : هتفرگرب  ص 118 ؛ هبحملا ، رحب  - 3
ص 153. ج 74 ، راونالاراحب ، - 4
ص 204. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 5

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_215_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_215_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_215_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_215_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_215_5
http://www.ghaemiyeh.com


محر هلص  ( 78)

: دومرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

محر عطق  نانآ  نایم  هک  یهورگ  رب  دنوادخ  فطل  نوچ  دوش ؛ یمن  نیشن  مه  ام  اب  تسا ، هتـسسگ  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  یـسک 
(1) .دیآ یمن  دورف  تسا ، هدش 

: دومرف ناناملسم  هب  باطخ  یمارگ  لوسر  يزور  هّللادبع ،  نب  رباج  هتفگ  هب 

، دوش یم  مامشتسا  هار  لاس  رازه  هلصاف  زا  تشهب  يوب  انامه  .دیزاس  رارقرب  دنویپ  ناشیوخ  اب  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  ناناملسم ! يا 
(2) .دنک یمن  مامشتسا  ار  نآ  دلسگب ، یشیوخ  دنویپ  هک  یسک  یلو 

یم مرازآ  ناـنآ  یلو  مراد ، هطبار  اـهنآ  اـب  هک  مراد  يدـنواشیوخ  تفگ : دیـسر و  ترـضح  تمدـخ  يدرف  هک  تسا  لـقن  نینچمه 
: تفگ دنک ! یم  كرت  ار  وت  مه  ادـخ  هاگ  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  .منک  كرت  ار  نانآ  ما  هتفرگ  میمـصت  .دـنهد 
، تسا هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  .نک  اطع  تسا ، هدرک  تمورحم  هک  یسک  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  منک ؟ هچ  سپ 

(3) .دوب دهاوخ  وت  نابیتشپ  دنوادخ  يدرک ، نینچ  هاگره  .رذگرد  وا  زا  هتشاد ، اور  متس  وت  رب  هک  یسک  .نک  رارقرب  هطبار 

: دومرف یم  ناشیا  .دهد  يرترب  نارگید  رب  تهج  یب  ار  نانآ  هکنآ  یب  تسویپ ، یم  دوخ  نادنواشیوخ  اب 

.دنـشاب ناراکدـب  نآ  ناگدـنهد  ماجنا  هچرگ  دـنک ، یم  دایز  ار  ییاراد  دابآ و  ار  اهرهـش  ینالوط ؛ ار  اـهرمع  دـنویپ ، يراـکوکین و 
يو هب  ار  دیهـش  دص  شاداپ  الاو ، راگدـیرفآ  دـنک ، رارقرب  دـنویپ  وا  اب  شناج  لام و  اب  ات  دور  یم  يدـنواشیوخ  يوس  هب  هک  یـسک 

شاداپ رازه  لهچ  شماگ  ره  يارب  دیامرف و  یم  اطع 

216 ص :

ص 202. ج 9 ، یفاک ، لوصا  حرش  یناردنزام ، - 1
ص 206. ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص 92. ج 7 ، راونالاراحب ، - 3
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ار دـنوادخ  هناروبـص  لاس  دـص  ایوگ  دـیازفیب و  شا  هجرد  رب  رادـقم  نیمه  هب  دـیادز و  یم  يو  زا  هاـنگ  رازه  لـهچ  دـسیون و  یم 
(1) .تسا هدرک  تدابع 

، تخانـش ار  وا  ترـضح  نآ  دندروآ و  ربمایپ  تمدخ  نزاوه  ناریـسا  نایم  ار  ءامیـش  ربمایپ ، یعاضر  رهاوخ  هک  یماگنه  دنا  هدروآ 
رگا درک و  میهاوخ  تبحم  میراد و  یم  مرتـحم  ار  وت  اـم  .شاـب  اـم  دزن  يراد  تسود  رگا  دوـمرف : وا  هب  درتـسگ و  ار  شیوـخ  يادر 
مرکا ربمایپ  .ددرگزاب  شیوخ  موق  دزن  هک  تساوخ  ءامیـش  .مینادرگ  یمزاـب  ناـنآ  يوس  هب  ار  وت  يدرگزاـب ، دوخ  موق  دزن  یهاوخب 

(2) .درک هناور  شموق  يوس  هب  ییایاده  اب  ار  وا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.داتـسرف وا  يارب  سابل ، لوپ و  زا  ییایادـه  یـسانش ، قح  روظنم  هب  ربمایپ  .دوب  هداد  ریـش  یکدوک  رد  ار  ربماـیپ  بهلوبا ، زینک  هبیوث ،
.دنک ناسحا  نانآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  هچ  شناگدنامزاب  ناشیوخ و  هک  درک  قیقحت  ترـضح  نآ  تفر ، ایند  زا  هیبوث  هک  یماگنه 

(3) .درادن يا  هدنامزاب  دنواشیوخ و  هیبوث  هک  دنداد  عالطا  ترضح  نآ  هب 

رگا تسا  هدش  هدید  رایـسب  خیرات  رد  .تسکـش  یمن  ار  اه  شزرا  زرم  هاگ  چـیه  دوب ، لئاق  دوخ  ناشیوخ  يارب  هک  یمارتحا  همه  اب 
ربمایپ یلو  دننک ، یم  رایـسب  ياه  يرگلواپچ  اه و  هدافتـساءوس  وا  نایفارطا  ماوقا و  نادـنواشیوخ و  ددرگ ، يروشک  راد  مامز  يدرف 

ماما مدینـش  دـیوگ : یم  هدـیبعوبا  .دـننکن  زواجت  دوخ  قح  زرم  زا  ات  تفرگ  ار  دوخ  ناگتـسب  يولج  عطاـق  روط  هب  زاـغآ  ناـمه  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

نادنزرف يا  دومرف : درک و  ور  اهنآ  هب  داتسیا و  افـص  يالاب  رب  دوخ  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  مشاه  ینب  ربمایپ ، هکم ، حتف  زا  سپ 
یلص دمحم  دییوگن  .مراد  تسود  ار  امش  همه  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  لوسر و  نم  بلطملادبع ! نادنزرف  يا  و  مشاه !

هک دنگوس ، ادخ  هب  .تسام  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

217 ص :

ص 89. ج 71 ، نامه ، - 1
ص 417. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

.نامه - 3
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ياه ندرگ  رب  ار  ایند  تمایق ، زور  هک  یلاح  رد  ار  امـش  منیب  یم  سپ  .ناراگزیهرپ  زج  تسین ، امـش  ریغ  امـش و  نایم  زا  نم  تسود 
دوخ نیب  ار  دوخ  رذع  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  .دننک  یم  لمح  دوخ  اب  ار  ترخآ  هک  ار  ناگتـسب ) ریغ   ) نارگید دینک و  یم  لمح  دوخ 

(1) .تسامش يارب  امش  لمع  تسا و  نم  ِنآ  زا  نم  لمع  هک  یتسرد  هب  .مدرک و  نایب  لاعتم  دنوادخ  اب  امش ، و 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  یـشیوخ  رورغ  زا  تسناد و  دوخ  لوئـسم  ناشرادرک  راتفر و  رد  نارگید  لثم  ار  اهنآ  بیترت ، نیا  هب 
.درک يریگ  شیپ  یلامتحا  هدافتساءوس  هنوگره  زا  دروآ و  نوریب  هلآ ،

يزاون نیکسم  ( 79)

لوسر .درک  مالعا  نانآ  هب  ندش  کیدزن  نانیکـسم و  نتـشاد  تسود  ار  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  هلیـسو  تیادـه ، تمحر و  ربمایپ 
: دومرف یم  تشاد و  یم  تسود  تخس  ار  نایاونیب  مالسا ، یمارگ 

(2) .َنیملسُْملا َنیکاسَْملا  َّبِحُأ  ّیبَر  ِینَرَمَا 

.مرادب تسود  ار  زیچ  یب  ناناملسم  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ 

وا هب  جارعم  بش  رد  دـنوادخ  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 
: دومرف

: دومرف دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  تفگ : .تسا  ناشیا  هب  ندـش  کـیدزن  ناریقف و  نتـشاد  تسود  ادـخ ؛ نتـشاد  تسود  دـمحا ! يا 
یگنسرگ و زا  دنرازگ و  ساپس  اراوگ  یگدنز  رب  دنیابیکش و  یگنسرگ  رب  دندونشخ و  كدنا  هب  هک  یناسک 

218 ص :

ص 111. ج 21 ، راونالاراحب ، - 1
ص 49. ج 8 ، یفاک ، - 2
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، دنا هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  دنـشابن و  كانمـشخ  ناشراگدرورپ  رب  دـنیوگ و  یمن  غورد  ناشنابز  اب  دـننک و  یمن  تیاکـش  یگنـشت 
ناریقف نتشاد  تسود  نم ، نتـشاد  تسود  دمحا ! يا  .دنوش  یمن  نامداش  دنروآ ، یم  تسد  هب  هچنآ  هب  دنوش و  یمن  رطاخ  هدرـسفا 

ناتـسود ناریقف ، هک  وش  رود  ناشـسلجم  نادـنمتورث و  زا  منک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت  ات  وش  کیدزن  ناشـسلجم  ناریقف و  هب  .تسا 
(1) .دنتسه نم 

: دیوگ یم  یسراف  ناملس  .درک  یم  شرافس  ناشیا  یتسود  نافعضتسم و  هب  ندش  کیدزن  هب  ار  دوخ  نارای  ادخ ، ربمایپ 

هب هکنیا  .منکن  كرت  ار  اهنآ  یلاـح  چـیه  رد  هکنیا  دومرف : شرافـس  تلـصخ  تفه  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبیبح ،
(2) .موش کیدزن  نانآ  هب  مرادب و  تسود  ار  نادنمتسم  هکنیا  مرگنن و  تسا ، نم  زا  رترب  هکنآ  هب  مرگنب و  دوخ  زا  رت  نییاپ 

: تفگ یم  هک  دـنا  هدرک  لقن  میارب  همرکع  زا  : » دـسیون یم  يدـقاو  .دـنا  یهلا  ياه  تمحر  هلیـسو  دنتـسه ، ادـخ  بوبحم  هک  نانآ 
همه ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .دندش  فالتخا  راچد  ردب  گنج  ياه  تمینغ  میـسقت  تیفیک  هرابرد  مدرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـندرک  یم  نامگ  ناعاجـش  .دـش  هدـنادرگرب  همه  دـننادرگرب و  لاـملا  تیب  هب  ار  اـه  تمینغ 
روط هب  اه  تمینغ  ات  داد ، روتـسد  ربمایپ  یلو  دوش ، هداد  يزیچ  ناناوتان  هب  هکنآ  نودب  داد ، دهاوخ  صاصتخا  نانآ  هب  ار  اه  تمینغ 

اب دیاب  تسا ، هدرک  تیامح  ار  موق  هک  يراکراوس  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : صاقو  یبا  نب  دعس  .دوش  میـسقت  مدرم  نایم  يواسم 
(3) »؟ دیدش يرای  ناتنافیعض  هطساو  هب  زج  امش  رگم  دنیشنب ! تیازع  هب  تردام  دومرف : ربمایپ  دشاب ؟ يواسم  ناوتان  فیعض و 

219 ص :

ص 23. ج 77 ، راونالاراحب ، - 1
ص 345. ج 2 ، لاصخلا ، - 2

ص 214. ج 96 ، راونالاراحب ، - 3
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: تسا هدومرف  ترضح  نآ 

(1) .مهِصَالِْخا مِهتالَص َو  مِهتَوْعَِدب َو  اهفیعَِضب ، َهَّمُالا  هِذَه    ُ هّللا ُرُْصنَی  امَّنِإ 

.دنک یم  يرای  ناشصالخا  زامن و  ناشیا و  ياعد  شناناوتان و  هطساو  هب  ار  تما  نیا  دنوادخ 

: دومرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  نینچمه 

(2) .نیکاسَْملا ِهَْرمُز  ِیف  ینْرُشْحا  انیِکْسِم َو  یْنتِمَأ  انیکْسِم َو  یِنیْحَأ  َّمُهلَّلَا 

.نک روشحم  نانیکسم  اب  ناریمب و  نیکسم  رادب و  هدنز  نیکسم  ارم  ایادخ !

یم ضایع  یـضاق  .تشگن  رود  هیحور  نأش و  نیا  زا  زگره  تسناد و  یم  نافعـضتسم  نانیکـسم و  زا  ار  دوخ  یهلا ، ناربمایپ  متاـخ 
: دسیون

(3) .ٌنیکْسِم َُهل  َلاُقی  ْنَأ  ِْهیِلا  یماسَْألا  ُّبَحَأ  َناک 

.دنمانب نیکسم  ار  يو  هک  دوب  نآ  ترضح ، نآ  يارب  اه  مان  نیرت  بوبحم 

: دومرف یم  داد و  یمن  ار  نافعضتسم  ندرمش  کچوک  هزاجا  زگره  ادخ  ربمایپ 

تمایق زور  رد  دنوادخ  دشاب و  هدرک  ریقحت  ار  ادخ  قح  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک ، ریقحت  ار  یناملـسم  ریقف  سکره  هک  دینادب 
هک دنک  رادید  یلاح  رد  ار  ادخ  تمایق ، زور  رد  درادب ، یمارگ  ار  یناملـسم  ریقف  هک  یـسک  .دنک  هبوت  هکنیا  رگم  دنک ، ریقحت  ار  وا 

(4) .تسا یضار  يو  زا 

220 ص :

ص 237. ج 1 ، روثنملا ، ردلا  - 1
ص 378. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

ص 196. ج 1 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 3
ص 429. قالخالا ، مراکم  - 4
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اه یکین  شاداپ  ( 80)

گنج رد  هفیاط  نیا  .دوب  نزاوه  هلیبق  زا  يا  هریت  دعس ، ینب  هفیاط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یعاضر  ردام  هیدعـس ، همیلح 
هلاخ اه و  همع  یعاضر ، نارهاوخ  هلمج  زا  .دندوب  هدمآرد  مالسا  هاپس  تراسا  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  دارفا  دندوب و  كرـش  هاپـس  وزج 

.دندوب ناریسا  نایم  رد  ترضح  نآ  یکدوک  نارود  ناراک  تمدخ  ربمایپ و  یعاضر  ياه 

یمن هدیدان  دشاب ، هتـشذگ  نآ  زا  لاس  اه  هد  هدوب و  کچوک  دنچره  ار  دارفا  تامدـخ  هک  دوب  نآ  ربمایپ  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی 
ربمایپ یعاضر  يومع  درص و  نب  ریهز  ناشنایم  رد  دندوب و  هدش  ناملسم  دعس  ینب  هفیاط  زا  نت  هدراهچ  ناناملسم ، نایم  رد  .تفرگ 
همیلح نادناخ  زا  اهنآ  هک  دندش  روآدای  دندرک و  تساوخرد  ار  دعـس  ینب  ناریـسا  يدازآ  ترـضح  زا  رفن  ود  نیا  .دنتـشاد  روضح 

.دنتسه امش ) یعاضر  ردام   ) هیدعس

هب راـصنا  رجاـهم و  زا  ناناملـسم  رگید  هیمهـس  یلو  مشخبب ، مرـضاح  ار  بلطملادـبع  نادـنزرف  دوـخ و  هیمهـس  نـم  دوـمرف : ربماـیپ 
اهنآ زا  دیزیخرب و  مدرم  نایم  رد  امـش  مدناوخ ، ار  رهظ  زامن  نم  هکنآ  زا  سپ  .دـنریگب  میمـصت  اهنآ  دـیاب  تسا و  طوبرم  ناشدوخ 

یگدوشخب تساوخرد  مدرم  زا  رهظ ، زامن  زا  سپ  ربمایپ ، ییامنهار  ربانب  دعـس  ینب  هفیاط  .دنـشخبب  ار  دوخ  مهـس  هک  دـینک  اـضاقت 
هیمهـس هینیع  سباح و  دننام  رفن  دنچ  اهنت  .دنـشخبب  ار  دوخ  مهـس  هک  دـندش  رـضاح  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  اهنآ  .دـندرک  ار  دوخ  مهس 

کی زج  نزاوه  ناریسا  همه  هجیتن ، رد  درک و  ضوع  رگید  ریسا  شش  اب  کیره ، ربارب  رد  ار  اهنآ  ناریسا  ربمایپ ، .دندیشخبن  ار  دوخ 
(1) .دندش دازآ  دیزرو ، يراددوخ  وا  ندیشخب  زا  هینیع  هک  نزریپ 

دوخ یعاضر  ناردارب  نارهاوخ و  هیدعس و  همیلح  تامدخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يرادافو  جوا  هدنهد  ناشن  راک  نیا 
يو یتقو  .دوبربمایپ  یعاضر  رهاوخ  ءامیش ، تشاد ، دوجو  یگنج  ناریسا  نایم  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  هکنیا  هجوت  بلاج  هتکن  .دوب 

( هیدعس همیلح  رتخد   ) وت یعاضر  رهاوخ  نم  درک  ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب 

221 ص :

ص 49. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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اب تسیرگن و  وا  هب  صاخ  مارتحا  اب  سپ  .دناشن  نآ  يور  ار  وا  درک و  نهپ  نیمز  يور  ار  دوخ  يابع  ربمایپ  ما ، هدش  ریسا  هک  متـسه 
هب تردام  هک  یتدم  يدرک و  يراد  هگن  نم  زا  وت  مدوب ، كدوک  هک  یتقو  نم  دومرف : درک و  یـسرپ  لاوحا  وا  زا  يراشرـس  تبحم 
هب یهاوخ ، یم  رگا  مینک و  یم  ظفح  ار  امـش  مارتحا  لامک  اب  هک  نامب  ام  دزن  یهاوخ ، یم  رگا  کـنیا  .میدوب  مه  اـب  داد ، ریـش  نم 

نطو هب  تشگزاب  حرطم و  ار  دوخ  هفیاط  ناریسا  يدازآ  تساوخرد  ربمایپ ، ياه  تبحم  زا  رکشت  اب  ءامیـش   (1) .درگرب تموق  يوس 
.درک باختنا  ار 

اهنآ هک  درک  يراک  زین  ناناملسم  مهس  دروم  رد  درک و  ناوارف  مارتحا  دوخ  یعاضر  رهاوخ  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
تشگ و اهنآ  یناسنا  ياه  هزیگنا  نتخیگنارب  بجوم  هناراوگرزب ، ششخب  نیا  .دندیشخب  ار  ناشمهس  رطاخ ، تیاضر  يدونشخ و  اب 

يرگید ياه  هریت  ندروآ  مالسا  ياشگ  هار  دندش و  ناملسم  لد  میمـص  زا  یگمه  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، رادیب  ار  اهنآ  هتفخ  ترطف 
.دندیدرگ نزاوه  هلیبق  زا 

ییاریذپ نانآ  زا  دش و  دنلب  ترضح  نآ  .دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هشبح  هاشداپ  یشاجن ، فرط  زا  یتئیه  يزور 
نیا دومرف : ربمایپ  .مینک  یم  ییاریذپ  نانآ  زا  ام  دییامرفب ، امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  هک  دندرک  ضرع  باحـصا  .درک 

(2) .منک یفالت  ار  نانآ  تبحم  هک  مراد  تسود  نم  دنا و  هتشاذگ  مارتحا  هشبح  رد  ام  باحصا  هب  تعامج 

، ربمایپ زا  دعب  .دشاب  هدیـشوپ  ات  تفرگ  وا  يولج  ار  ینهاریپ  دوب ، ترـضح  هارمه  هک  هفیذـح  .دـنک  لسغ  یهاچ  رد  تساوخ  ربمایپ 
ردپ و ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : تفریذپن و  هفیذح  .تفرگ  وا  يولج  ار  نهاریپ  هفیذح  دننام  زین  ترـضح  .دنک  لسغ  تساوخ  هفیذح 
هک يرفنود  زا  دومرف : تفرگ و  هفیذح  ولج  ار  نهاریپ  لسغ ، نایاپ  ات  درک و  رارصا  ربمایپ  .دینکن  ار  راک  نیا  داب ، امـش  يادف  مردام 

شقیفر اب  هک  ناشمادک  ره  دنهارمه ، رگیدکی  اب 

222 ص :

ص 266. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  - 1
ص 417. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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(1) .تسا رت  بوبحم  دنوادخ  دزن  دشاب ، رت  نابرهم 

يراد مدرم  ( 81)

اب نانآ  کیدزن  یمیمـص و  طاـبترا  يرارقرب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هژیو  هب  یهلا  ناربماـیپ  گرزب  ياـه  تیقفوم  زا  یکی 
تلاـسر يارجا  رد  ار  تیقفوـم  نیرتـشیب  دـندوب و  هعماـج  ناربـهر  نیرت  یمدرم  مدرم ، ربارب  رد  ینتورف  لـیلد  هب  ناـنآ  .تـسا  مدرم 

: تافاص «. ) َنیلَسرُْملا یَلَع  ٌمالَس  َو  : » دتسرف یم  دورد  ناشتیقفوم  تلاسر و  نسح  رب  زین  ناحبس  يادخ  هک  دندروآ  تسد  هب  شیوخ 
(181

ناشن ینتورف  ردـق  نآ  مدرم  اب  یناسمه  رد  يو  .تسا  یندز  لاثم  ناربمایپ ، نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  شور  نایم ، نیا  رد 
یبوخ هب  .نارتـسگب » تناوریپ  ياـپ  ریز  ار  شیوـخ  تفوـطع  لاـب  َنینِمْؤُْـملا ؛ َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو   » هیآ هک  داد  یم 

دنتـسناد و یم  دوـخ  زا  ار  يو  مدرم  هک  تفر  شیپ  ردـق  نآ  ندوـب ، یمدرم  مدرم و  اـب  یناـسمه  رد  ربماـیپ  تساـنعم و  نیا  رگناـیب 
یلص هّللا  لوسر  هب  یسرتسد  تلوهس  تلع  هب  مدرم  زا  یخرب  هار ، نیا  رد  .دنتـشاذگ  یم  نایمرد  يو  اب  ار  شیوخ  یگدنز  ياهزار 

: دومرف شرافس  نانآ  هب  ناحبس  يادخ  هک  دندرک  يور  هدایز  رادقم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 

ُْمتْمِعَط اذِإَـف  اُولُخْداَـف  ُْمتیعُد  اذِإ  ْنِکل  ُهاـنِإ َو  َنیرِظاـن  َْریَغ  ٍماـعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذ�ُوی  ْنَأ  ّـالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  ـال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(53 بازحا :  ) .ْمُْکنِم ییْحَتْسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذ�ُوی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ٍثیدَِحل  َنیِسنْأَتْسُم  اوُرِشَْتناَف َو ال 

رظتنم ات  دـیوشن  دراو  دـعوم  زا  شیپ  دـیدش ، توعد  هک  یماگنه  .دـیوشن  يو  هناخ  دراو  ربمایپ  هزاجا  توعد و  نودـب  ناـنمؤم ! يا 
روضح اریز  دـیریگن ؛ سنا  مه  اب  نتفگ  نخـس  هب  ربمایپ  هناخ  رد  ییاریذـپ  زا  سپ  دـش ، فرـص  ماعط  هک  یماـگنه  دـینامب و  ماـعط 

.دروآ ور  هب  هک  دراد  مرش  ترضح  دوش و  یم  يو  رازآ  بجوم  امش  ینالوط 

مدرم و اب  وا  زیمآ  تبحم  راتفر  نوهرم  يدایز  دح  ات  سکره ، یتیصخش  هبذاج  اساسا 
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رد هویش  نیا  دریگ و  یم  ياج  مدرم  لد  رد  دشاب ، مدرم  رانک  رد  يداش  مغ و  رد  هک  یسک  .تساه  ناسنا  تمارک  شزرا و  تیاعر 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  .دراد  یناوارف  رثا  یمدرم  فطاوع  اه و  لد  بذج 

(1) .ُهَداع اضیرم  َناک  ْنِا  ُهَراز و  ادِهاش  َناک  ْنِا  هل و  اعد  ابئاغ  َناک  ْنِاَف  ُْهنَع ، َلَأَس  ٍماّیَا  َهَثالَث  ِِهناوِْخا  ْنِم  ُلُجَّرلا  َدَّقَفَت  اِذا 

یم اعد  شیارب  دوب ، رفـس  رد  بیاـغ و  رگا  سپ  .تفرگ  یم  ار  وا  غارـس  تفاـی ، یمن  زور  هس  ار  شا  ینید  ناردارب  زا  یکی  هاـگره 
.تفر یم  شتدایع  هب  دوب ، رامیب  رگا  تفاتش و  یم  شرادید  هب  دوب ، رهش  رد  رضاح  دهاش و  رگا  .درک 

زا دوب و  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  ناشیا  هکنیا  اب  .دوب  ناشباحصا  نارای و  اب  ربمایپ  کیدزن  یمیمـص و  هطبار  هدنهد  ناشن  يراتفر ، نینچ 
فرح مدرم  حطس  مه  نتفگ  نخس  رد  .دوب  یمدرم  رایسب  يو  دروخرب  ترشاعم و  تشاد ، رارق  ییالاب  رایسب  هاگیاج  رد  يونعم  رظن 

یم اذـغ  مه  نایاونیب  اب  نیـشن و  مه  ناتـسد ، یهت  اب  َنیکاسَملا ؛ ُلِکاُؤی  َءارَقُفلا و  ُِسلاجی  : » تشگ یم  نیـشن  مه  ناریقف  اب  دز و  یم 
(2) «. دش

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ، مدرم  هارمه  ار  دوخ  دیشوک  یم  ترضح 

(3) .َْهِیف َنُوبَّجَعَتَی  اّمِم  ُبَّجَعَتَی  َنوُکَحْضَی َو  اّمِم  ُکَحْضَی 

.داتفا یم  بجعت  ای  هدنخ  هب  زین  وا  دندرک ، یم  بجعت  نآ  زا  ای  دندیدنخ  یم  مدرم  هچنآ  زا 

دیق رد  درک و  یمن  نییعت  شیوخ  يارب  یصاخ  ياج  سلاجم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

224 ص :
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: داد یم  نامرف  هلئسم  نیمه  هب  زین  ار  شنارای  تسشن و  یم  دوب ، هک  اجره  .دوبن  سلاجم  رد  ینیشنردص  دنب  و 

(1) .ِضرَْألا یَلَع  ُلُکأَی  ِضْرَْألا َو  یَلَع  ُسِلْجَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک 

.دروخ یم  اذغ  نیمز  يور  تسشن و  یم  نیمز  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

روضح هب  دش و  دجسم  دراو  يدرم   (2) .دـنکن ضیعبت  ساسحا  بطاخم  هب  هجوت  هاگن و  رد  یـسک  ات  درک  یم  هاگن  ناسکی  همه  هب 
درم يارب  دش و  اج  هباج  لاح ، نیع  رد  یلو  دوب ، هتسشن  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  .دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

تسا نآ  رگید  ناملسم  رب  ناملـسم  قح  دومرف : ترـضح  .تسا  عیـسو  هک  اج  هّللا !  لوسر  ای  تفگ : درم  نآ  .درک  زاب  اج  دراو  هزات 
(3) .دوش اج  هباج  دنک و  زاب  اج  شیارب  دنیشنب ، وا  کیدزن  دهاوخ  یم  دید  یتقو  هک 

نارگید قوقح  تیاعر  ( 82)

رد یتح  ناشیا  .دراد  يا  هژیو  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریـس  رد  یعامتجا ، تلادع  ققحت  رد  نارگید  قوقح  تیاعر 
: تشاذگ یمن  توافت  زین  نارضاح  هب  ندرک  هاگن 

.ِهَّیِوَّسلِاب (4) اذ  یلإ  رُظنَی  اَذ َو  یلإ  رُْظنَی  ِِهباحصأ  َنَیب  ِِهتاظََحل  مِّسُقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوسَر  َناَک 

.تسیرگن یم  ناسکی  همه  هب  درک و  یم  میسقت  باحصا  نیب  ار  دوخ  ياه  هظحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

نانچ .داد  یم  رارق  لدع  رایعم  ار  اه  قاقحتسا  تیاعر  دمآ ، یم  نایم  هب  دارفا  قاقحتسا  ياپ  هک  يدراوم  رد  لاح ، نیا  اب 
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هب هک  دوبن  يرادقم  هب  ماعط  نوچ  یلو  دنک ، میـسقت  هفـص  لها  همه  نیب  تساوخ  يو  دندروآ ، ترـضح  تمدـخ  یماعط  یتقو  هک 
(1) .درک یهاوخ  رذع  نارگید  زا  سپ  دنتشاد و  رتشیب  زاین  هک  داد  ینانآ  هب  ار  نآ  دسرب ، همه 

دمآ یم  هفاضا  يزیچ  رگا  .دمآ  یمرب  نادـنمزاین  تجاح  عفر  یپ  رد  دوخ  هکلب  دـنک ، هعجارم  وا  هب  دـنمزاین  ات  دوبن  رظتنم  ترـضح 
دهد ماجنا  ار  تیلوئسم  دنک و  ادیپ  ار  نآ  قحتـسم  ات  تشگ  یمنرب  هناخ  هب  دیـسر ، یمارف  بش  دش و  یمن  ادیپ  شا  هنیزه  دروم  هک 

(2) .ددرگرب هناخ  هب  رطاخ  هدوسآ  و 

هک دنیبب  دهعتم  ار  دوخ  نانچ  هعماج  يربهر  ات  تسا  ییوگلا  یعامتجا ، تلادع  رارقتسا  مدرم و  قوقح  نیمأت  يارب  شالت  هنوگ  نیا 
، درک یم  شرافس  مدرم  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .دنرادن  یهاوخداد  ندیـشک و  دایرف  تردق  هک  دسرب  ینادنمتـسم  داد  هب 

: دوشن لام  ياپ  نانآ  زا  یقح  ات  دنناسرب  ناشیا  هب  ار  ناقحتسم  ياه  هتساوخ 

(3) .ِهتَجاح ِغالبِا  یَلَع  ُرِدْقَی  ْنَم َال  َهجاح  ینوُِغْلبَا 

.دیناسرب نم  هب  دننک ، حرطم  ار  دوخ  ياهزاین  دنتسین  رداق  هک  ار  یناسک  ياه  هتساوخ 

: دنک یم  شرافس  رگید  ییاج  رد  ناشیا 

.مُْهنِم (4) َْسیَلَف  َنیِملْسُْملا  ِرُومُِاب  ُّمَتْهَیالَو  َحبصَأ  ْنَم 

.تسین ناملسم  دشابن ، ناناملسم  یگدنز  هب  نداد  ناماس  هشیدنا  رد  هک  نآ 

دش ناناملسم  بیصن  یناوارف  میانغ  نینح  گنج  رد  .درک  یم  طایتحا  تدش  هب  ناناملسم  نایم  میانغ  میسقت  رد  يو 

226 ص :
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ار ینزوس  بلاـط  یبا  نب  لـیقع   (1) (. تساـهنآ هلمج  زا  هرقن  هیقوا  رازه  راـهچ  دنفـسوگ و  رازه  لـهچ  رتش ، رازه  راـهچ  تسیب و  )
.دنادرگرب خن ، نزوس و  یتح  تسا  هدرب  يزیچ  میانغ  زا  سک  ره  دـهد  یم  ادـن  يدانم  هک  دینـش  ناهگان  .درب  دوخ  اب  هزاجا  نودـب 

.دنک یکدنا  رتش  كرک  زا  داتـسیا و  يرتش  رانک  رد  هاگنآ  .تشاذگ  میانغ  رگید  رانک  تفرگ و  ترـضح  .دنادرگرب  ار  نزوس  يو 
رب تنایخ  .مراد  مهـس  مجنپ  کی  اهنت  كرک  نیا  زا  یتح  میانغ  زا  نم  درک : نـالعا  مدرم  هب  داد و  رارق  دوخ  تشگنا  ود  نیب  ار  نآ 

(2) .تسا شتآ  گنن و  راع و  نئاخ ،

.تسا هدرکن  میـسقت  ار  نآ  هدنام و  يو  دزن  لاملا  تیب  زا  مهرد  دنچ  هک  دش  ربخاب  دیماجنا ، ترـضح  تلحر  هب  هک  يرامیب  نآ  رد 
هچ وت  دومرف : دوخ  هب  باطخ  هاگ  نآ  .درک  میـسقت  شـصاخ  دروم  رد  دـندروآ و  ترـضح  نارـسمه  زا  یکی  دزن  زا  ار  نآ  داتـسرف 

؟(3) دندوب وت  دزن  اه  مهرد  نیا  هک  یلاح  رد  يدرک ، یم  تاقالم  ار  ادخ  رگا  يدرک  یم  رکف 

، دوب تکاس  ناـنچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .درک  یم  یتشرد  دوخ  هبلاـطم  رد  تشاد و  بلط  ترـضح  نآ  زا  یـصخش 
ار دوخ  فرح  قح ، بحاص  دـیراذگب  .دـیوشن  وا  ضرعتم  دومرف : ناشیا  .دـندمآرب  وا  بیدأـت  ددـصرد  دنتفـشآرب و  باحـصا  یلو 
زا رتهب  تسه ، هچ  ره  دوش و  یمن  ادیپ  نآ  لاس  مه  دنتفگ : .دنهدب  وا  هب  دنرخب و  وا  رتش  لاس  مه  يرتش  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .دـنزب 

(4) .دیهدب وا  هب  ار  رتهب  نامه  دومرف : .تسوا  لام 

نایاورنامرف هب  ار  تموکح  مسر  هار و  دوب و  هتخیمآ  مه  هب  ار  تمحر  لدـع و  دوخ ، شور  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دیاب .رورس  اقآ و  هبترم  هن  تسا ، دنمدرخ  نابرهم و  ردپ  هبترم  ماقم و  يرـشب ، عماوج  رد  اهنآ  تلزنم  هک  دننادب  ات  تخومآ  یم  ایند 

نانآ رب  ار  دوخ  ياه  سوه  هکنیا  هن  دنریگب ، رظن  رد  ار  ناتسدریز  حالص  تحلصم و  اج  همه 

227 ص :

ص 326. ج 2 ، يربکلا ، تاقبط  - 1
ص 168. ج 5 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2
ص 368. ج 2 ، يربکلا ، تاقبط  - 3
ص 116. ج 3 ، يراخب ، حیحص  - 4
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نآرق هک  مرت ؛ هتـسیاش  رت و  یلوا  ناشدوخ ، هب  تبـسن  نانآ  دوخ  زا  مدرم ، تحلـصم  تیاـعر  هب  نم  دومرف  یم  سپ  .دـننک  لـیمحت 
(7 بازحا : «. ) ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِم�وُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : » دیامرف یم  دیجم 

ای دشاب  هتـشاد  یماو  هاگره  تسوا و  هثرو  هب  قلعتم  دشاب ، هتـشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  یلام  هچنانچ  دورب ، ایند  زا  امـش  زا  سک  ره  سپ 
(1) .تسا نم  هدهع  رب  شا  هداوناخ  یتسرپرس  نم و  هّمذ  رب  وا  نیَد  تسا ، هدنامزاب  وا  زا  یهانپ  یب  دنمتسم و  هداوناخ 

ییارگ مه  قافو و  ( 83)

ینآرق ياهدومنهر  زا  يریگ  هرهب  اب  مالـسا  ربمایپ  .دراد  یمیمـص  لکـشتم و  دـهعتم ، یمدرم  هک  تسا  يا  هعماـج  ارگ ، مه  هعماـج 
اوزنا و زا  ار  اه  ناسنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .درادـن  داـی  هب  ار  نآ  دـننام  خـیرات  هک  داد  ناـماس  ار  یلکـشتم  هعماـج  ناـنچ 

همه هک  تساوخ  نانآ  زا  ( 103 نارمع : لآ  « ) اُوقَّرَفَت اًعیمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو   » راعش اب  دناوخارف و  ییارگ  مه  هب  ییارگدرف 
.دنزیهرپب هقرفت  ییادج و  زا  دننزب و  گنچ  یهلا  نامسیر  هب  مه  اب 

نیا رد  دنوادخ  .دناوخارف  قافو  تینما و  يراد ، تناما  ییوگ ، تسار  يزرورهم ، هب  ار  ناناملـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دیامرف یم  هنیمز 

(200 نارمع : لآ   ) .َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

.دیسرب يراگتسر  هب  دیاش  ات  دینک  هشیپ  اوقت  دیشاب و  هتشاد  دمآ  تفر و  مه  اب  دینک و  تمواقم  مه  اب  دینک و  يرادیاپ  نانمؤم 

رگراـثیا تشذـگاب و  يا  هعماـج  بلط ، راـصحنا  وج و  يرترب  ارگ ، موق  روحم ، دوخ  يا  هعماـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
دننام هب  ار  راد  نید  هعماج  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  .دـنداد  یم  حـیجرت  شیوخ  رب  هراومه  ار  نارگید  هک  تخاس 

َو : » درک لکشتم  تسد و  کی  مسج ، کی  ياضعا 
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ص 118. نامه ، - 1
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(1) «. ْمُهاوِس ْنَم  یلَع  ٌدَی  ْمُه 

همه راصنا و  رجاهم و  ناـیم  نینچمه   (2)« .مِهتَعامَِجل ُموزُّللاَو  : » درک مالعا  ینید  هفیظو  ار  ناناملـسم  ییارگ  مه  تدـحو و  ناـشیا 
زا یلو  دوب ، مک  دادعت  رظن  زا  دنچ  ره  داد ، لیکـشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یتما  .درک  رارقرب  يردارب  دـنویپ  ناناملـسم 

.دندش هریچ  اهانگنت  تالکشم و  نیرت  تخس  رب  یگنر  کی  داحتا و  نیمه  اب  تشاد و  رارق  لامک  جوا  رد  ییوس  مه  لکشت و  رظن 

يرادم شزرا  ( 84)

.تساه ناسنا  همه  مارتحا  دروم  نآ  دننام  يرادیاپ و  تماقتـسا ، سفن ، تزع  فاصنا ، تشذگ ، یتسار ، دـننام  یقالخا  ياه  شزرا 
نیمه هب   (3)« .ِقالْخَالا َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  امَّنِا  : » دومرف یم  دوب ، هدـش  ثوعبم  اه  شزرا  نیا  یلاعت  يارب  هک  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
شزرا هب  ربماـیپ  هجوت  زا  ییاـه  هنومن  نونکا  .تسب  یم  راـک  هب  ار  دوـخ  ّمغ  ّمه و  ماـمت  اـه  شزرا  نیا  ندرک  هنیداـهن  يارب  لـیلد ،

.مینک یم  نایب  ار  يرادم 

.درک رداص  ار  رفن  کی  زج  نانآ  همه  لتق  روتسد  ترضح  دندروآ و  ربمایپ  دزن  ار  یناریـسا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
لوـق زا  لـیئربج  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يدرک ؟ دازآ  ناـنآ  ناـیم  زا  ارم  طـقف  هک  تسا  هنوـگچ  تفگ : درم  نآ 
دروم رد  رایسب  تریغ  لوا ، دنراد : تسود  ار  اهنآ  لوسر ، ادخ و  هک  دراد  دوجو  وت  رد  تلـصخ  جنپ  داد  ربخ  نم  هب  لاعتم  دنوادخ 

(4) .تعاجش مجنپ ، ییوگ ؛ تسار  مراهچ ، قلخ ؛ نسح  موس ، یگدنشخب ؛ تواخس و  مود ، مراحم ؛ هداوناخ و 

نایم رد  ینز  دندروآ ، ار  یط  هلیبق  ناریسا  یتقو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  . 2

229 ص :

ص 69. ج 27 ، راونالاراحب ، - 1
.نامه - 2

ص 149. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ص 108. ج 18 ، راونالاراحب ، - 4
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مردپ متسه و  هلیبق  سیئر  رتخد  نم  اریز  دننک ؛ يراتفر  شوخ  نم  اب  دنوشن و  نم  محازم  وگب  مدرم  هب  درک : ضرع  ربمایپ  هب  ناریسا 
درک و یم  مالس  اراکشآ  هرامه  .درک  یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  دازآ و  ار  ناریـسا  .دنام  یم  رادافو  اه  نامیپ  دهع و  هب  هک  دوب  یـسک 

نانمؤم ياه  هناشن  یتفگ ، هک  یتافص  نیا  دومرف : ربمایپ  هاگ  نآ  .متسه  ییاط  متاح  رتخد  نم  .دنار  یمن  دوخ  زا  ار  يدنمزاین  زگره 
اریز دوشن ؛ وا  محازم  یـسک  دـینک و  اـهر  ار  وا  دومرف : سپـس  .مداتـسرف  یم  تمحر  وا  رب  دوب ، ناملـسم  وت  ردـپ  رگا  .تسا  یقیقح 

(1) .دراد تسود  ار  قالخا  مراکم  ادخ  تشاد و  تسود  ار  قالخا  مراکم  هک  هدوب  یسک  شردپ 

هتوم گنج  نایرج  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  .دوب  نادیهـش  هداوناخ  دیهـش و  زا  لیلجت  اه ، شزرا  هب  ربمایپ  هجوت  زا  رگید  هنومن  . 3
وا پچ  تسار و  تسد  هکنآ  ات  درک  نمـشد  ربارب  رد  یتخـس  دربن  دوب ، بلاط  یبا  نب  رفعج  هدهع  هب  رکـشل  یهدنامرف  هک  یماگنه 

: دومرف وا  ماقم  فیصوت  رد  ربمایپ  .دیسر  تداهش  هب  دوب ، هدش  دراو  شندب  رب  رایسب  ياه  مخز  هک  یلاح  رد  يو  .دش  عطق 

.َءاش ُْثیَح  ِهَّنَْجلا  ِیف  امِِهب  ُریطَی  ِنیَحاَنَج  ِهیَدَِیب  ًارَفْعَج  َلَْدبَا  َهّللا  َّنِا 

هک اـجک  ره  هب  دـنک ، یم  زاورپ  تشهب  رد  اـهنآ  اـب  هک  درک  اـطع  وا  هب  لاـب  ود  دـش ، عـطق  هک  رفعج  تسد  ود  ضوـع  رد  دـنوادخ 
.دهاوخب

لابقتسا هب  ناناملسم  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ ، یم  هنیدم  فرط  هب  مالسا  رکـشل  هک  یماگنه  گنج ، نیا  زا  سپ 
راوس هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندوب  نانآ  نایم  رد  دندناوخ ، یم  دورس  هک  یلاح  رد  ناکدوک  زا  یهورگ  دنتفر و  نانآ 

تداهـش هب  شردپ  هک  ار  رفعج  نب  هّللادبع  هاگ  نآ  .دیهدب  نم  هب  ار  رفعج  دنزرف  دـینک و  راوس  ار  ناکدوک  دومرف : دوب ، یبکرم  رب 
هک میوگ  یم  کیربت  وت  هب  نم  دومرف  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  هّللادبع  .درک  راوس  دوخ  ولج  دوب ، هدیـسر 

نامسآ رد  ناگتشرف  اب  هارمه  تردپ 

230 ص :

ص 122. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
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(1) .دنک یم  زاورپ 

يرایمه نواعت و  ( 85)

ترضح نآ  باحصا  هکنآ  اب  .دوب  گنهرف  نیا  جّورم  زین  دوخ  درک و  یم  شرافس  نواعت  يراکمه و  هب  ار  ناناملسم  مالـسا ، ربمایپ 
هللا لوسر  تثعب  زا  شیپ  یتح  هیحور  نیا  .تفریذـپ  یمن  يو  یلو  دـنهد ، ماجنا  ار  اهراک  ناـشیا  ياـج  هب  اـت  دـندوب  هداـمآ  هراومه 
یم لـمحت  ار  يدـیدش  يداـصتقا  راـشف  رقف و  هکم  مدرم  تثعب ، زا  شیپ  .دـش  یم  هدـید  ناـشیا  دوـجو  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  .دوب  یلام  راشف  ریز  شا  هداوناخ  ندوب  دادعترپ  تهج  هب  مشاه  ینب  هفیاط  گرزب  بلاطوبا ، .دندرک 

، ساـبع يا  تفگ : تفر و  تشاد ، يرتهب  عضو  هک  ساـبع  شرگید  يومع  غارـس  هکنآ  اـت  تفرگن  مارآ  عضو  نیا  ندـید  اـب  هلآ  و 
هچب زا  یکی  .مینک  مک  ار  شا  هلئاـع  میورب و  مه  اـب  اـیب  .دنتـسه  راـشف  رد  مدرم  هک  ینیب  یم  تسا و  داـیز  بلاـطوبا  تردارب  هلئاـع 

ار یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .دـنتفر  تفریذـپ و  مه  سابع  .ریگب  لیوحت  وت  مه  ار  یکی  مریگ و  یم  لـیوحت  نم  ار  شیاـه 
(2) .دش مک  بلاطوبا  هلئاع  زا  رفن  ود  هنادنسپادخ ، راک  نیا  اب  .ار  رفعج  سابع ، درب و  دوخ  هارمه 

اهراک يدابع و  روما  ماجنا  يارب  دجسم  دوجو  هنیدم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دورو  اب  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  دجسم  نتخاس  داهنشیپ  .درک  یم  هولج  يرورض  ناناملسم  یعامتجا  یـسایس و  ياه  يراتفرگ  و 
مدرم نایم  دجـسم  نتخاس  قوش  روش و  دندیرخ ، ار  دجـسم  نیمز  هکنیا  زا  سپ  .دـش  ور  هبور  ناناملـسم  لابقتـسا  اب  حرطم و  هلآ  و 

ریقح نب  ْدیَُـسا  .درک  یم  يراکمه  کمک و  ریخ  رما  نیا  رد  مه  ربمایپ  دـندش و  دجـسم  نتخاـس  راـک  هب  تسد  همه  .تفرگ  ینوزف 
: دومرف ترـضح  نآ  .مرب  یم  نم  دیهدب  ار  گنـس  هللا ! لوسر  ای  متفگ : .دروآ  یم  دوب و  هتفرگ  لغب  رد  ار  یگنـس  ربمایپ  دیوگ : یم 

، هن

231 ص :

صص 68 و 69. ج 3 ، یبلح ، هریس  - 1
ص 263. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2
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(1) .روایب ار  يرگید  گنس  ورب 

رب ار  اهراب  دـندمآ و  دورف  شیوخ  ياه  بکرم  زا  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  نیمه  اـه ، ترفاـسم  زا  یکی  رد 
ار دنفـسوگ  نم  تفگ : باحـصا  زا  یکی  .دنزپب  دنـشکب و  ار  يدنفـسوگ  اذغ ، يارب  هک  دش  نیا  رب  تیعمج  میمـصت  دنداهن ، نیمز 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .نم  اب  دنفـسوگ  تشوگ  نتخپ  تفگ : یموس  .نم  اب  نآ  تسوپ  ندـنک  تفگ : يرگید  .منک  یم  حـبذ 

نامدوخ ام  .دینیشنب  تحار  دیشکن و  تمحز  امـش  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : تیعمج  .نم  اب  ارحـص  زا  مزیه  ندرک  عمج  دومرف : مه  هلآ 
هدنب درادـن  تسود  دـنوادخ  یلو  دـیهد ، یم  ماجنا  امـش  مناد  یم  دومرف : ربمایپ  .میهد  یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  همه  راختفا  لامک  اب 

تفر و ارحـص  هب  سپـس  .دشاب  هدـش  لئاق  يزایتما  نارگید  هب  تبـسن  دوخ  يارب  هک  دـنیبب  زاتمم  یعـضو  اب  شنارای  نایم  رد  ار  شا 
(2) .دروآ درک و  عمج  ارحص  زا  كاشاخ  راخ و  يرادقم 

رتسب رد  هک  شیوخ  تایح  ياهزور  نیرخآ  رد  .دوب  ناناملسم  رگید  رانک  رد  اه  یتخس  تالکـشم و  مامت  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
هنوگچ مباحـصا ، هورگ  يا  دومرف : تفر و  ربـنم  هب  دـمآ و  دجـسم  هب  هاـگ  نآ  .دـناوخبارف  ار  مدرم  اـت  دومرف  لـالب  هب  دوب ، يراـمیب 

رب نوخ  ایآ  دـشن ؟ دولآراـبغ  ما  هرهچ  اـیآ  تسکـشن ؟ منادـند  اـیآ  متخادرپن ؟ داـهج  هب  امـش  هارمه  اـیآ  مدوب ؟ امـش  يارب  يربماـیپ 
هللا لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : باحصا  متسبن ؟ مکش  رب  گنس  یگنـسرگ  زا  ایآ  .تفرگارف  ار  منـساحم  هک  اجنآ  ات  دشن  يراج  متروص 

ار ازج  نیرترب  ادخ  .يدرک  یم  یهن  یهلا  شیامزآ  رد  تشز  ياهراک  زا  يدوب و  رباص  وت  انامه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

232 ص :

ص 111. ج 9 ، راونالاراحب ، - 1
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یقالخا  هریس  هب  یهاگن   ) لماک يوگلا  روپ ، بارهس  تمه  زا : هتفرگرب  ص 68 ؛ رصبلا ، لحک  - 2

.93 صص 91 - 
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(1) .دنک تیانع  ریخ  يازج  امش  هب  مه  دنوادخ  دومرف : زین  ترضح  .دنک  تیانع  وت  هب 

ترشاعم رد  اه  میرح  ظفح  ( 86)

یممالسلا هیلع  یلع  ترـضح  .دراد  دوجوهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رد  هناراوگرزب ، هنامیرک و  قالخا  زا  یناوارف  ياه  هناشن 
: دیامرف

(2) .ًهَرْشِع مُهَمَرْکَا  افَک َو  ِساّنلا  َدَوْجَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َناَک 

.دوب رتراوگرزب  ترشاعم  رد  مدرم  همه  زا  رت و  هدنشخب  مدرم  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم تساوـخ ، یم  ترذـعم  وا  زا  هـک  ار  یــسک  یهاوخرذـع  ِهـَْیِلا ؛ ِرِذَـتْعُْملا  َهَرِذـْعَم  ُلَـبْقَی   » هـک سب  نـیمه  ناـشیا  يراوـگرزب  رد 
هاگ چیه  .دیـشخب  یم  ار  نانآ  تشذگ و  یمرد  مدرم  ياه  يدب  زا  هکلب  داد ، یمن  خساپ  يدب  اب  ار  يدب  زگره  ناشیا   (3)« .تفریذپ

: دومرف یم  ناشیا  .دننک  ییوگدب  شنارای  زا  يو  روضح  رد  تشادن  تسود  زین 

(4) .ِردَّصلا ُمِیلَس  اَنَا  مُْکَیِلا َو  َجُرْخَا  ْنَا  ُّبُِحا  یِّنِاَف  ًاْئیَش  ِیباحْصَا  ْنِم  ٍدَحَا  ْنَع  ْمُْکنِم  ٌدَحَا  ِینُغِّلَُبی  ال 

نوریب امش  دزن  زا  هاگره  مراد  تسود  نوچ  دیناسرن ؛ مشوگ  هب  دییوگن و  نم  هب  يزیچ  مباحصا  زا  یکی  هرابرد  امـش ، زا  مادک  چیه 
.دشاب شغو  لغ  یب  میلس و  منارای ، هب  تبسن  ملد  هنیس و  مور ، یم 

رد دایرف  ادص و  رس و  .دوب  تناما  قدص و  ایح ، مرـش و  يرابدرب ، سلجم  ربمایپ ، سلجم  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیاور  هب 
کته دارفا  تمرح  .دش  یمن  هدینش  سلجم  نآ 

233 ص :

ص 508. ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
ص 17. قالخالا ، مراکم  - 2

ص 75. یبنلا ، ننس  - 3
ص 230. ج 16 ، راونالاراحب ، - 4
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.دندوب اوقت  روحم  رب  طابترا  افـص و  دنویپ و  لها  همه  .دندوبن  نانآ  زا  ییوج  بیع  نارگید و  شزغل  یپ  رد  مادک  چـیه  دـش و  یمن 
دـنمزاین و دارفا  دـش و  یم  تقفـش  محرت و  نـالاسدرخ  هـب  .دـنتفرگ  یم  رارق  مارتـحا  مـیرکت و  دروـم  ناـگدروخ  لاـس  ناـگرزب و 

(1) .دندوب نابیرغ  هاگهانپ  دندرک و  یم  تاعارم  دنتشاد ، راک  هک  ار  یناعجارم 

ینارنخس ماگنه  .دندرک  یمن  عطق  ار  رگیدکی  نخس  دندرک و  یم  شوگ  همه  دش ، یم  هتفگ  نخس  یتقو  ترـضح ، نآ  رـضحم  رد 
یم مامت  ربمایپ  مالک  نوچ  .تسا  هتـسشن  ناشرـس  رب  یغرم  ییوگ  هک  نانچ  دندوب ، شوگاپارـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

یمن وا  نانخـس  نایم  هب  دندرک و  یم  ربص  شمالک  نایاپ  ات  زین  يرگید  نتفگ  نخـس  ماگنه  .دندرک  یم  نخـس  هب  زاغآ  نانآ  دـش ،
(2) .دندیود

قـالخا و زا  يریگ  ماـهلا  مه  ینید و  فراـعم  تخانـش  تهج  رد  مه  دوب ؛ راـبرپ  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم 
یم ار  نآ  يا  هدنونـش  ره  هک  نانچ  دوب ، ایوگ  نشور و  ربمایپ ، نانخـس  .فیلکت  تدابع و  هب  تیانع  شیارگ و  یعاـمتجا و  كولس 

(3) «. ُهَعِمَس ْنَم  ُّلُک  ُُهنَّیَبَتَی  ًالْضَف  ُهُمالَک  َناک  : » دیمهف

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َمِّلَُکن ْنَا  اَنِْرُما  ِءاَِیْبنالا  ُرَـشْعَم  اـّنِا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاـق  ُّطَـق  ِِهْلقَع  ِْهنُِکب  َداـبِْعلَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلُوسَر  َمَّلَک  اـم 
(4) .مِِهلوُقُع ِرْدَق  یلَع  َساّنلا 

نخس دوخ  كرد  لقع و  قمع  اب  مدرم ، اب  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

234 ص :

ص 17. یبنلا ، ننس  - 1
.نامه - 2

ص 23. قالخالا ، مراکم  - 3
ص 280. ج 16 ، راونالاراحب ، - 4
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.نامدوخ مهف  ردق  هب  هن  مینزب ، فرح  نانآ  لقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  هک  میرومأم  ناربمایپ  ام  دومرف : یم  تفگن و 

: دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

(1) .مُهُّلُدَی ُُهفِدُْری َو  َفیِعَّضلا َو  یِجُْزی  ِساّنلا  ِتایَرُْخا  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو 

.درک یم  ییامنهار  ار  نانآ  درک و  یم  راوس  شیوخ  بکرم  رب  دناسر و  یم  يرای  ناناوتان  هب  .تفر  یم  هار  مدرم  رخآ  ادخ  ربمایپ 

یشوپاطخ ( 87)

یلص ادخ  لوسر  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  یمَلُس  مَکَح  رسپ  هیواعم  .درک  یم  حالصا  ار  نارگید  هابتشا  رایسب ، هلصوح  ینابرهم و  اب 
.دندیـشک ناشن  طخ و  میارب  ناشهاگن  اب  نارازگزامن  رگید  دزرمایب ! تیادخ  متفگ : .درک  هسطع  يدرم  دوب ، زامن  ردهلآ  هیلع و  هللا 

نیا اب   ] مدید نوچ  .دندز  ناشیاه  نار  رب  ار  ناشناتسد  نامومأم ، دینک ؟ یم  هاگن  هنوگ  نیا  ارم  ارچ  تسا ! هدرم  مردام   [ ایوگ : ] متفگ
شیادف مردام  ردپ و  .تساوخ  ارم  ربمایپ  دیسر ، نایاپ  هب  زامن  هک  یماگنه  .مدش  تکاس  دننک ، یم  توعد  توکس  هب  ارم  ناشراک ]

داـیرف مرـس  رب  هن  دـنوادخ ، هب  دـنگوس  .نآ  زا  سپ  هن  مدـید و  نآ  زا  شیپ  هن  دـهد ، شزومآ  یبوخ  هب  هک  يراـگزومآ  نینچ  داـب !
ندـناوخ نآرق  نتفگ و  ریبـکت  ندرک ، شیاـین  زاـمن  .دز  فرح  دـیابن  زاـمن  رد  دوـمرف : داد و  ممانـشد  هـن  دز و  مـکتک  هـن  دیـشک و 

(2) «. تسا

يرود ناشدنسپان  قالخا  زا  زین  دوخ  تشاد و  یم  رذحرب  دنسپان  ياهراک  زا  ار  مدرم 

235 ص :

ص 22. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 20. ج 5 ، يوون ، ملسم  حرش  - 2
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هب داد و  یم  رارق  دقفت  دروم  ار  دوخ  نانیـشن  مه  .تشاد  یمن  زاب  نانآ  زا  ار  ییور  شوخ  کین و  قالخا  لاح ، نیع  رد  .تسج  یم 
(1) .درازگ یم  مارتحا  تسیاب ، یم  هک  يا  هزادنا  هب  نانآ  زا  کی  ره 

هک راصنا  زا  یعمج  هدابع و  نب  دعس  داد ، صاصتخا  ناناملـسم  هزات  هب  تحلـصم  ياضتقا  هب  ار  میانغ  زا  یمهـس  هک  نینح  هوزغ  رد 
ناضرتعم یگمه  ات  دومرف  ناشیا  يداد ؟ حیجرت  ام  رب  ار  اهنآ  ارچ  هک  دندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  دندوب ، نادهاجم  نامدق و  شیپ  زا 

هک نانچ  .تخاس  هاگآ  ناشهابتـشا  رادـنپ  راک و  نیا  هفـسلف  زا  ار  نانآ  نیـشن ، لد  اویـش و  ینایب  اب  هاگ  نآ  .دـنیآ  درگ  اج  کی  رد 
(2) .دنتساوخ شزوپ  دنداتفا و  هیرگ  هب  اهنآ  یگمه 

نحل اـب  درک و  ضارتعا  دـش ) ناورهن  جراوخ  نارادمدرـس  زا  اهدـعب  هک   ) صوقرح ماـن  هب  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هعقاو ، نیمه  رد 
وا هن  دومرف : .منک  تازاجم  ار  وا  دیهدب  هزاجا  تفگ : تفشآرب و  وا  یخاتسگ  زا  باطخ  نب  رمع  .نک  راتفر  تلادع  اب  تفگ : يدنت 

راتفر یـسک  هچ  سپ  منکن ، راتفر  تلادـع  هب  نم  رگا  دومرف : يدرـسنوخ  اـب  درک و  وا  يوس  هب  ور  سپ  .راذـگب  شدوخ  لاـح  هب  ار 
(3) ؟! درک دهاوخ 

لوسر .ددنب  یم  نامیپ  رباربان  طیارش  اب  ارچ  هک  درک  یم  داقتنا  شیرق  اب  ترـضح  نآ  هدهاعم  زا  باطخ  نب  رمع  هیبیدح ، حلـص  رد 
(4) .درک عناق  ار  وا  يدنت ، تنوشخ و  اب  هن  لیلد ، قطنم و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ناتسود قوقح  يادا  ( 88)

شیادص هک  سکره  ناتسود و  ریغ  ناتسود و  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

236 ص :

ص 415. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 431. ج 1 ، عامسالا ، عاتما  - 2

ص 200. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 3
ص 296. ج 1 ، عامسالا ، عاتما  - 4
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یتفگـش راهظا  دندرک ، یم  لقن  هچنآ  زا  دز و  یم  دـنخبل  شناتـسود  هب  يرگید  سک  ره  زا  رتشیب   (1) .کـیبل تفگ : یم  درک ، یم 
داد و تسد  نم  اب  مالـس ، خساپ  زا  سپ  .مدرک  مالـس  وا  هب  .مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دـیوگ یم  رباج  .درک  یم 

: دومرف یم   (2) «. دنز یم  هسوب  وا  رب  ایوگ  دراشف ، یم  ار  شتسود  تسد  يدرم  یتقو  دومرف : درشف و  ار  متسد 

هبور شتـسود  اب  هداشگ  يا  هرهچ  اب  رادید ، ماگنه  دنک : یم  مکحم  لالز و  شناملـسم  ردارب  اب  ار  یمدآ  یتسود  هک  تسا  زیچ  هس 
، درک یم  دروخرب  شناتسود  اب  نوچ  .دناوخب  شمان  نیرت  بوبحم  اب  ار  وا  دنک و  زاب  اج  شیارب  سلجم ، رد  نتسشن  نامز  دوش ؛ ور 

هاگن یتح   (4) .دز یم  ادص  ناش  هینک  هب  ار  نانآ  شناتـسود ، زا  ییوج  لد  مارتحا و  يارب   (3) .درشف یم  تفرگ و  یم  ار  ناشناتسد 
یکی زور  هس  رگا   (5) .تسیرگن یم  يواسم  يا  هنوگ  هب  نآ ، هب  یهاگ  نیا و  هب  یهاگ  درک ؛ یم  میسقت  شناتـسود  نایم  ار  شیاه 

، دوبن ترفاسم  رد  شتسود  رگا  .درک  یم  اعد  شیارب  تسین ، دنتفگ  یم  رگا  .دمآ  یم  رب  وجو  تسج  هب  دید ، یمن  ار  شناتـسود  زا 
(6) .درک یم  شتدایع  دوب ، رامیب  رگا  تفاتش و  یم  شندید  هب 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

وت هب  شیوخ  رطع  رگا  هک  تسا  شورفرطع  ناسب  بوخ  نیشن  مه  تیاکح 

237 ص :

ص 123. یبنلا ، ننس  - 1
ص 23. ج 73 ، راونالاراحب ، - 2

ص 204. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  - 3
ص 123. یبنلا ، ننس  - 4

ص 671. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 5
ص 55. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 6
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وت يارب  دهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  هک  درادن  يدوس  سک  نآ  اب  ینیـشن  مه   (1)  . ...دنام دهاوخ  وت  رد  نآ  شوخ  يوب  دهدن ،
امـش دزن  ترودـک  زا  یلاـخ  مارآ و  یلد  اـب  مراد  تسود  نم  اریز  دـینکن ؛ وگزاـب  نـم  دزن  ار  رگیدـمه  ياـه  يدـب   ... (2) .دهاوخن

(3) .میایب

نارازگزامن لاح  تیاعر  ( 89)

زامن قیفوت ) ، ) دـهد یم  لوط  یلیخ  ار  تعاـمج )  ) زاـمن ینـالف  هکنیا  رطاـخ  هب  ادـخ ! هداتـسرف  يا  تفگ : دـمآ و  ربماـیپ  دزن  يدرم 
اب هک  مدیدن  زور  نآ  ناسب  ار  ربمایپ  يزور  چـیه  دـیوگ : یم  تسا ، يراصنا  دوعـسم  وبا  هک  يوار  .مهد  یم  تسد  زا  ار  تعامج ) )

دیاـب دـناوخ ، یم  زاـمن  مدرم  يارب  هک  یـسک  .دـینار  یم  دوخ ) زا  ار  نارگید   ) امـش مدرم ! يا  دومرف : ترـضح  .دـنک  هظعوم  مشخ 
(4) .دراد دوجو  مه  دنمزاین  فیعض و  رامیب ، نانآ  نایم  هک  ارچ  دنک ، هاتوک  دریگ و  کبس  ار  شزامن 

یم مایق  تاجانم  زامن و  هب  درب و  یم  رـس  هب  يراد  هدـنز  بش  دـجهت و  رد  ینـالوط  ياـه  تعاـس  يدارفنا ، تلاـح  رد  تولخ و  رد 
دهاوخ یم  ملد  دومرف : یم  دیـشوک و  یم  راصتخا  هب  نارازگزامن  لاح  تیاعر  يارب  داتـسیا ، یم  تعامج  زاـمن  هب  یتقو  یلو  درک ،

زا مونـش ، یم  تسا ، هداتـسیا  تعامج  فص  رد  هک  ار  ناـنز  زا  یکی  كدوک  هیرگ  يادـص  هک  نیمه  یلو  متـسیاب ، زاـمن  رد  رتشیب 
(5) .منک یم  ادا  هاتوک  ار  مزامن  موش و  یم  فرصنم  دوخ  دصق 

238 ص :

ص 287. ج 2 ، باهشلا ، دنسم  - 1
ص 198. ج 71 ، راونالاراحب ، - 2

ص 143. ج 59 ، نامه ، - 3
ص 360. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 4

ص 139. ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 5
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زاغآ هرقب  هروس  ندـناوخ  هب  ذاعم  .داتـسیا  زامن  هب  لبج  نب  ذاعم  رـس  تشپ  دوب ، هدرک  يرایبآ  ار  زور  همه  هک  یناملـسم  درم  يزور 
ادـج ام  فص  زا  يدرک و  قافن  وت  تفگ : وا  هب  ذاعم  .دـیناسر  نایاپ  هب  ادارف  ار  دوخ  زامن  تشادـن و  نداتـسیا  تقاـط  درم  نآ  .درک 

هب سپ  .دندوب  هدیدن  وا  زا  ار  تلاح  نآ  ریظن  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  هاگآ و  ارجام  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .يدش 
نارامیب تعامج ، فص  رد  هک  دیناد  یمن  رگم  .دینک  یم  ناشرازیب  مالسا  نید  زا  دیهد و  یم  يرارف  ار  ناناملسم  امش  : » دومرف ذاعم 

.تفرگ رظن  رد  ار  دارفا  نیرت  فیعـض  تقاط  دیاب  یعمج  هتـسد  ياهراک  رد  .دنا  هداتـسیا  زین  نانکراک  ناگدروخلاس و  ناناوتان و  و 
(1) »؟ يدناوخن هاتوک  ياه  هروس  زا  ارچ 

یم ریخأـت  هب  اوـه  ندـش  کـنخ  اـت  ار  رهظ )  ) زاـمن اـمرگ ، ماـگنه  دـناوخ و  یم  تقو  لوا  ار  رهظ )  ) تعاـمج زاـمن  امرـس ، ماـگنه 
دنهاوخن محر  وا  هب  دنکن ، محر  هک  یـسک  : » دومرف یم  دناوخ و  یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  یناراب ، ياه  بش  رد   (2) .تخادنا

(4) .دناوخ یم  مهاب  ار  اشع  برغم و  ای  رصع  رهظ و  ياهزامن  زین  يرورض  راک  ماگنه  رفس و  رد   (3)« .درک

رامیب زا  يراتسرپ  تدایع و  ( 90)

يرادـیب رکذـت و  لماع  رامیب  زا  تدایع  نوچ  تشاد ؛ يا  هژیو  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هریـس  رد  راـمیب  زا  تداـیع 
: دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا 

(5) .هَرِخْآلا ُمُکْرِّکَُذی  َهزانْجلا  اوُْعِْبتَا  َضیرَْملا َو  اوُدُوُع 

239 ص :

ص 42. ج 2 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص 45. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 2

.نامه - 3
ص 381. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 4

ص 553. ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 5
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هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 253 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_239_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_239_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_239_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_239_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_239_5
http://www.ghaemiyeh.com


.دزادنا یم  ترخآدای  هب  ار  امش  هک  دینک  تکرش  هزانج  عییشت  رد  دیورب و  رامیب  تدایع  هب 

: دیامرف یم  دنیب و  یم  رو  هطوغ  یهلا  تمحر  رد  ار  هدننک  تدایع  ربمایپ ،

(1) .هَمْحَّرلا یف  ُضوُخَی  ِضیرَْملا  ُِدئاع 

.دوش یم  رو  هطوغ  یهلا  تمحر  رد  رامیب  زا  هدننک  تدایع 

(2) .دوب درد  مشچ  شا  يرامیب  رگا  یتح  درک ، یم  تدایع  رهش  شخب  نیرترود  رد  رامیب  زا  ناشیا 

: دیامرف یم  رامیب  زا  تدایع  بادآ  هرابرد  تمحر  لوسر 

؟(3) َْتیَْسمَأ َْفیَک  َو  َتْحَبْصَا ؟ َْفیَک  َْتنَا ؟ َْفیَک  ََهلأْسَی  ْهیَلَع َو  هَدَی  مُکُدَحَأ  َعَضَی  ْنأ  ِضیرَملا  ِهَدایِع  ُمامَت 

، دنارذگ یم  هنوگچ  ار  دوخ  زور  بش و  هکنیا  زا  یسرپب و  ار  شلاح  یهنب ، وا  رـس )  ) رب تسد  هک  تسا  نآ  رد  رامیب  تدایع  لامک 
.یسرپب

ُْریَخ : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .ددرگن  رامیب  یتحاران  هیام  ات  دشاب  هاتوک  کبـس و  رامیب  زا  تدایع  تسا  بوخ 
«. دوش رازگرب  رت  کبس  هک  تسا  نآ  تدایع  نیرتهب  ؛(4)  اهُّفَخَأ ِهَدایِْعلا 

ار شتلع  .دز  يدـنخبل  تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندید  ناناملـسم  هک  تـسا  هدـمآ  یتـیاور  رد 
رد يراـک  تسرد  نمؤم و  هدـنب  غارـس  هب  دـندمآ و  دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  مدرک  بجعت  يا  هتـشرف  ود  زا  دوـمرف : .دندیـسرپ 

زامن نآ  رد  هک  شیالصم 

240 ص :

.نامه - 1
ص 143. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  - 2

ص 359. قالخالا ، مراکم  - 3
ص 5530. ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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هلآ هیلع و 
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يا دـندرک : ضرع  دـنتفر و  نامـسآ  هب  سپ  .دـنتفاین  شهاگزامن  رد  ار  يو  .دنـسیونب  ار  وا  بش  زور و  لمع  ات  دـنتفر  دـناوخ ، یم 
ار وا  هکلب  میدرکن ، شیادیپ  یلو  میـسیونب ، ار  وا  زور  هنابـش  لمع  ات  میتفر  شیالـصم  رد  تنمؤم  هدنب  نالف  غارـس  هب  ام ! راگدرورپ 
رد هک  دیـسیونب  ار  یباوث  ریخ و  دننام  تسا ، نم  نماد  رد  هک  ینامز  ات  ام  هدـنب  يارب  دومرف : لجوزع  يادـخ  .میتفای  يرامیب  ماد  رد 
رد هک  ار  يراک  شاداپ  مریگ ، یمزاب  وا  زا  ار  یتمالـس  یتقو  هک  تسا  نم  رب  اریز  داد ؛ یم  ماجنا  زور  بش و  رد  شا  یتمالـس  نامز 

(1) .مسیونب شیارب  درک ، یم  شا  یتسردنت  نامز 

ارم مدش ، رامیب  داز ! یمدآ  دیامرف : یم  زیخاتسر  زور  رد  راگدیرفآ  یتح   » .تسا راگدرورپ  دزن  رامیب  شزرا  هدنهد  ناشن  نخس  نیا 
یمن رگم  دـهد : یم  خـساپ  نادزی  منک ؟ تداـیع  یناـیناهج ، راـگدرورپ  هک  ار  وـت  هنوـگچ  ایادـخ ، دـیوگ : یمدآ  .يدرکن  تداـیع 

یم وا  دزن  ارم  يدرک ، یم  تداـیع  ار  وا  رگا  هک  یتـسناد  یمن  رگم  يدرکن ؟ تداـیع  ار  وا  دوـب و  راـمیب  ما  هدـنب  نـالف  هک  یتـسناد 
(2) «. یتفای

: دوش یم  روآدای  نینچ  لاعتم ، يادخ  هاگشیپ  رد  ار  نآ  شاداپ  رامیب ، تدایع  رب  دیکأت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(3) .ٍْنیَع َهَفْرَط  اهیف  َهّللا  یصْعی  ٍهَنَس ال  ِْفلَأ  َلَمَع  َُهل  ُهّللا  يَرْجَأ  ًهَعاس  ُهَْدنِع  َسَلَجَف  اضیرَم  َداع  ْنَم 

هدرکن تیصعم  نآ  رد  يا  هظحل  هک  ار  لاس  رازه  لمع  شاداپ  دنوادخ ، دنیـشنب ، وا  دزن  یتعاس  دنک و  تدایع  ار  يرامیب  هک  یـسک 
.دراد یم  ینازرا  وا  هب  دشاب ،

رامیب شنارای  زا  یکی  دینش  دش ، یم  ناناملسم  لاوحا  يایوج  هراومه  هک  نابرهم  ربمایپ 

241 ص :

ص 5525. ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 156. ج 64 ، راونالاراحب ، - 2

ص 79. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
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تعامج هب  امش  اب  هک  برغم  زامن  رد  تفگ : رامیب  .درک  یسرپ  لاوحا  تسشن و  شرتسب  رانک  تفر و  وا  تدایع  هب  سپ  .تسا  هدش 
یم متسه و  راک  هنگ  وت  هاگشیپ  رد  نم  رگا  ایادخ  مدرک : ضرع  متفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  .يدناوخ  ار  هعراق »  » هروس امش  مدناوخ ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .متـسه  يرامیب  راتفرگ  هک  ینیب  یم  کنیا  .نک  باذع  ارم  ایند  نیمه  رد  ینک ، باذع  ارم  یهاوخ 

: ییوگب دیاب  .یتفگن  تسرد  دومرف :

(201 هرقب :  ) .ِراّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح و  اینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر 

.نک ظفح  خزود  باذع  زا  ارم  هدب و  شاداپ  نم  هب  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  اراگدرورپ !

(1) .تفای دوبهب  وا  درک و  اعد  يو  يارب  ربمایپ  هاگ  نآ 

هب مدرم  همه  توـعد  زا  سپ  درک ، داریا  هنیدـم  رد  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  رد  دوـخ ، رمع  ياـهزور  نیرخآ  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
: دومرف تخاس ، يراج  ار  اه  کشا  هک  اسر  یمایپ  هظعوم و  رد  ناشیا  .تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  دجسم ،

یف ٍضیرَِمل  یعَـس  ْنَم  ِعِماّللا َو  ِقْرَْبلاَک  طارِّصلا  یَلَع  َزاجَف  مالـسلا  هیلع  ِلیلَْخلا  َمیهاربا  َعَم    ُ هّللا ُهَثََعب  ًهَْلَیل  امْوَی َو  ٍضیرَم  یلَع  َماـق  ْنَم 
(2) .ُهُُّما ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  اهاضَقَف  ٍهَجاح 

.دنک یم  روشحم  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  اب  ار  وا  دنوادخ ، دریگب ، هدهع  هب  ار  يرامیب  يراتسرپ  بش  کی  زور و  کی  هک  یـسک 
، دروآرب ار  وا  زاین  دنک و  شالت  رامیب  ياهزاین  ندرک  فرطرب  رد  هک  یـسک  درذـگ و  یم  طارـص  زا  یقرب  شـشخرد  نوچمه  سپ 

.دوش یم  كاپ  ناهانگ  زا  تسا ، هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه 

مالسا تموکح  ياهزور  نیتسخن  رد  ترضح  نآ  روتسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دجسم  رد  يراتـسرپ  همیخ  ندرک  اپرب 
ار يراتسرپ  تیمها  هک  تسا  يروما  رگید  زا  هنیدم ، رد 

242 ص :

ص 208. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1

ص 368. ج 76 ، راونالاراحب ، - 2
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دعس مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صاخ  باحصا  زا  یکی  : » تسا هدمآ  ماشه  نبا  هریس  رد  .دهد  یم  ناشن  ناشیا  هاگن  رد 
وا هب  هک  ملسا  هلیبق  زا  ینز  همیخ  رد  دجسم  رد  ترـضح  روتـسد  هب  دوب ، هتـشادرب  قدنخ  گنج  رد  یتخـس  تحارج  هک  ار  ذاعم  نب 
یم ناـنآ  زا  تبقارم  يراتـسرپ و  هب  درک و  یم  ناـمرد  ار  گـنج  ناـحورجم  همیخ  نـیا  رد  هدـیفر  .دـنداد  رارق  دـنتفگ ، یم  هدـیفُر 

(1) «. تخادرپ

زا یـسلجم  همالع  .درک  یم  مادـقا  دنمـشزرا  لمع  نیا  هب  زین  دوخ  يراتـسرپ ، يونعم  راثآ  اه و  شاداـپ  يروآداـی  رب  هوـالع  ناـشیا 
یلص ادخ  لوسر  تهج  نیدب  .دوبر  نم  زا  ار  باوخ  تفرگ و  ارف  ار  مدوجو  بت  یبش  : » تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

یم نم  لاح  يایوج  دمآ و  یم  نم  دزن  زامن  زا  سپ  .درک  یم  میسقت  زامن  نم و  نیب  ار  بش  دوب و  رادیب  حبـص  ات  زین  هلآ  هیلع و  هللا 
اب ترضح  هکنآ  زا  سپ  .دوب  نینچ  حبص  عولط  ات  ربمایپ  هویش  .تفای و  یم  عالطا  ما  يرامیب  تیعضو  زا  نم  هب  ندرک  هاگن  اب  دش و 

حبـص اـت  شا  يراـمیب  رطاـخ  هـب  هـک  شخب  یتمالـس  هد و  افـش  ار  یلع  ایادـخ  هـک : درک  اـعد  نـم  قـح  رد  درازگ ، زاـمن  باحـصا 
(2) «. مدیباوخن

، ناشیا هب  تمینغ  تخادرپ  ناراتـسرپ و  زا  ییوج  لد  اب  اه  گنج  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  خـیرات و  ياه  باتک  رد 
ناـمرد يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  لـقن  یـسلجم  همـالع  هنومن ، يارب  .درک  یم  ینادردـق  ناـنآ  شـالت  زا 

نانآ هب  تسا ) یمالسا  مکاح  رایتخا  رد  هک  یمومع  لاوما   ) لافنا زا  درب و  یم  گنج  ههبج  هب  دوخ  اب  ار  نانز  زا  یضعب  ناحورجم ،
ناحورجم ات  درب  یم  گنج  هب  ار  راتسرپ  نانز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  زین  سابع  نبا  زا   (3) .دیشخب یم 

(4) .درک یم  اطع  نانآ  هب  تمینغ  زا  دننک و  نامرد  ار 

243 ص :

ص 250. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
ص 173. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

ص 184. ج 19 ، نامه ، - 3
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تمحر لوسر  .دراد  یناوارف  شاداپ  دنناوتان ، یمـسج  رظن  زا  هک  یناسک  هب  کمک  يراتـسرپ و  هک  تسا  نیا  رگید  دنمـشزرا  هتکن 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد 

ِهَماـیِْقلا یف  َُهل  َبَصَن  ِهِْرمَا َو  یلَع  ُهَنوـُنیُعی  ًهَِکئـالَم  ِهَماـیقلا  یف  َُهل  َبَصَن  ِهِْرمَا و  یلَع    ُ هّللا ُهَناـعَا  ِهِْرمَا ، یلَع  ِِهنَدـَب  یف  افیعَـض  َناـعَا  ْنَم 
ِرُوبُع یلَع  اهِموُمَـس َو  یلَع  اِهناخُد َو  ْنِم  ُهَبیـُصیال  یّتَح  ِراـّنلا ، َنِم  ِقِداـنَْخلا  َکـِْلت  ِرُوبُع  ِلاوْهَأـْلا و  َکـِْلت  عْطَق  یلَع  ُهَنُونیُعی  ًهَکئـالَم 

(1) .انِما اِملاس  ِهّنَجلا  َیِلا  ِطارِّصلا 

یم ار  یناگتشرف  تمایق ، رد  دهد و  یم  يرای  شیاهراک  رد  ار  وا  دنوادخ ، دنک ، يرای  دراد ، یمسج  یناوتان  هک  ار  یناسنا  سکره 
زین دنیبن _  بیسآ  اهنآ  مومـس  زا  هک  يا  هنوگ  هب  شتآ _  ياه  لادوگ  زا  رذگ  تمایق و  كانلوه  ریـسم  ندومیپ  رد  ار  وا  ات  درامگ 

.دنهد يرای  لماک  تینما  تمالس و  اب  تشهب ، يوس  هب  طارص  زا  رذگ  رد 

يرورپ شناد  ( 91)

(2) «. تسا دیهش  دریمب ، يزودنا  شناد  لاح  رد  هک  یسک  ٌدیْهَش ؛ َوُه  َتام َو  ِْملِْعلا  ِِبلاطب  ُتوُملا  ءاج  اذا  : » دومرف ادخ  ربمایپ 

دیاـب تسا و  ناـیم  رد  یـصخش  هزاـنج  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  راـصنا  زا  يدرم 
ره رد  هک  تسین  مه  تصرف  تقو و  .موش  یم  دنم  هرهب  نآ  رد  تکرش  زا  هک  تسه  مه  یملع  یـسلجم  .دوش  نفد  سپـس  عییـشت و 

تسود رتشیب  ار  ود  نیا  زا  کی  مادک  امش  .منام  یم  مورحم  يرگید  زا  منک ، تکرش  راک  ود  نیا  زا  مادک  ره  رد  .منک  تکرـش  ود 
؟ منک تکرش  نآ  رد  نم  ات  دیراد 

ار نآ  دنورب و  هزانج  هارمه  هک  دنتسه  يرگید  دارفا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

244 ص :

ص 21. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
ص 37. هحاصفلا ، جهن  - 2
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رامیب تدایع  رازه  هزانج و  عییشت  رازه  رد  روضح  زا  یملع  سلجم  کی  رد  تکرش  نوچ  نک ؛ تکرش  ملع  سلجم  رد  دننک ، نفد 
اهنیا .تسا  رتهب  بجاو  ریغ  داهج  رازه  بجاو و  ریغ  جح  رازه  قّدـصت و  مهرد  رازه  نتفرگ و  هزور  زور  ره  تدابع و  بش  رازه  و 

اب ترخآ  ایند و  ریخ  .دوش  یم  تدابع  تعاطا و  ادخ  هک  تسا  ملع  هلیسو  هب  یناد  یمن  رگم  .اجک  ملاع  رـضحم  رد  روضح  و  اجک !
(1) .تسا هارمه  لهج  اب  ترخآ  ایند و  رش  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هارمه  ملع 

یم شیاین  دندناوخ و  یم  نآرق  يا  هتـسد  .دـندوب  دجـسم  رد  هورگ  ود  .دـش  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يزور 
رگا .دنناوخ  یم  ار  ادخ  نآرق و  نانیا  .دننک  یم  کین  راک  ود  ره  دومرف : ترـضح  .دندنازومآ  یم  دنتخومآ و  یم  یعمج  دندرک و 
عمج رد  مدش و  هتخیگنارب  راگزومآ  نم  انامه  .دننازومآ  یم  دنریگ و  یمارف  نانآ  دراد و  یمزاب  ای  دشخب  یم  نانآ  هب  دهاوخب  ادخ 

(2) .تسشن نانآ 

: دومرف یم  مالسا  راوگرزب  ربمایپ 

لاب ناگتشرف  .تسا  يرورض  ناملسم  ره  يارب  ییوج  شناد  انامه  .دشاب  نیچ  تسد ) رود  ینیمزرـس   ) رد هچرگ  دییوجب ، ار  شناد 
(3) .دندونشخ تسا ، نآ  يوجو  تسج  رد  وا  هچنآ  زا  اریز  دننارتسگ ؛ یم  وا  يارب  ار  شیوخ 

(4) .تسا رتهب  رگشیاین  تدابع  لاس  داتفه  زا  دشیدنا ، یم  شیوخ  شناد  هب  تسا و  هدز  هیکت  شیوخ  رتسب  رب  روشناد  هک  یتعاس 

.دناشک یم  تشهب  ياه  هداج  هب  ار  شا  هدنیوج  تسا و  مارح  لالح و  رازبا  شناد 

245 ص :

ص 215. ج 2 ، ناتسار ، ناتساد  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 99. ج 1 ، یمراد ، ننس  - 2

ص 168. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 3
ص 39. ج 2 ، نامه ، - 4
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يارب يرویز  نانمـشد و  ربارب  رد  یحالـس  تسا و  ناهن  روما  يامنهار  .تسا  تبحـص  مه  تبرغ  رد  دـناهر و  یم  ییاهنت  ساره  زا 
یم شتـسرپ  تعاطا و  راگدـیرفآ  هک  تسا  شناد  اب  .تسا  لهج )  ) يروک زا  اـه  مشچ  ینـشور  اـه و  لد  تاـیح  شناد ، .ناتـسود 

(1) .تسا دَرِخ  ياوشیپ  شناد ، .دوش  یم  هتخانش  دنوادخ  هک  تسا  شناد  اب  .دوش 

یهد دنپ  هظعوم و  ( 92)

شنارای باحصا و  هب  اهراب  شیوخ  تایح  لوط  رد  ترضح  نآ  .دوب  مالسا  ربمایپ  یگشیمه  ياه  هریس  رگید  زا  هظعوم  یهد و  دنپ 
ربمایپ ياهدـنپ  زا  يا  هشوگ  هب  اج  نیا  رد  .داد  یم  ییاهدـنپ  نوگاـنوگ  ياـه  عوضوم  اـه و  هنیمز  رد  فلتخم و  ياـه  تبـسانم  رد 

.مینک یم  هراشا  باحصا  هب  باطخ  مالسا 

: دیوگ یم  دوعسم  نبا  هب  باطخ  ادخ  ربمایپ 

ار اه  توهش  دسرتب ، خزود  زا  یسک  رگا  دباتش و  یم  کین  ياهراک  ماجنا  يوس  هب  تسا ، تشهب  قاتشم  هک  یسک  دوعسم ! نبا  يا 
رد اه  تبیـصم  دزرو ، ییاسراپ  ایند  رد  یـسک  رگا  دنادرگ و  یم  يور  اه  تذل  زا  دـشاب ، گرم  رظتنم  هک  یـسک  دـنک و  یم  كرت 

.دننک یم  هولج  زیچان  شرظن 

هب میا  هداد  ناشمیب  هچنآ  زا  سپس  میزاس ، ناشرادروخرب  اه  لاس  رگا  هک  نک  هظحالم  ناوخب : ار  یهلا  هدومرف  نیا  دوعسم ! نبا  يا 
(205 ءارعش :  ) .دیاین نانآ  راک  هب  ناش  يرادروخرب  نآ  دمآ ، نانآ  غارس 

هدومرف شباتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  دنـشاب ؛ ناـیاسراپ  ناراـگزیهرپ و  تناردارب ، ناـکین و  تنانیـشن ، مه  دـیاب  دوعـسم ! نبا  يا 
(67 فرخز :  ) .ناراگزیهرپ رگم  دننمشد ، رگیدمه  اب  يزور ، نینچ  رد  ناتسود  تسا :

246 ص :

ص 75. يراهب ، ياه  لگ  مانمه  زا : هتفرگ  رب  ص 28 ؛ لوقعلا ، فحت  - 1
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يراکوکین رب  رگا  دراد و  یم  تسود  ار  وا  هک  دوب  دهاوخ  یسک  هارمه  صخـش  نوچ  رادب ؛ تسود  ار  ناراکوکین  دوعـسم ! نبا  يا 
: دیامرف یم  دنوادخ  نوچ  رادب ؛ تسود  ار  ناملاع  یشابن ، اناوت 

ناربمایپ و زا  معا  تسا ، هدومرف  ماعنا  نانآ  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  رامـش  رد  دننک ، تعاطا  ربمایپ  دنوادخ و  زا  هک  یناسک  و 
(69 ءاسن :  ) .دنتسه یناقیفر  کین  نانیا  ناحلاص و  نادیهش و  ناقیدص و 

.دننام یم  لفاغ  نآ  زا  دوخ  دـنهد و  یم  نامرف  یکین  هب  دـننک و  یم  ییامنهار  یکین  هب  ار  مدرم  هک  شابم  نانآ  زا  دوعـسم ! نبا  يا 
(44 هرقب :  ) .دینک یم  شومارف  ار  دوخ  دیهد و  یم  نامرف  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 

ام اب  ناشناتـسد  مینز و  یم  رهم  ناشیاه  نابز  رب  زور  نآ  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  نک ؛ ظـفح  ار  تناـبز  دوعـسم ! نبا  يا 
(65 سی :  ) .دنهد یم  یهاوگ  دندرک ، یم  لمع  هچنآ  هب  ناشیاهاپو  دنیوگ  یم  نخس 

راکـشآ اه  هتفهن  هک  يزور  دیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  ؛(1)  ینک حالـصا  ار  دوخ  نطاب  هک  نک  شالت  هکنیا  رگید  شراـفس 
(9: قراط ) .تشاد دنهاوخن  يروای  ناوت و  دنوش ، یم 

: دومرف یم  سابع  نبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نینچمه 

هچرگا نکم ، ینامرفان  تردام  تردپ و  زا  .يوش  هتخادنا  شتآ  هب  ای  هتـشک  رگا  یتح  هدم ، رارق  کیرـش  دنوادخ  اب  ار  يزیچ  چیه 
ار بجاو  زامن  هک  یـسک  اریز  يوگم ؛ كرت  دمع  هب  ار  بجاو  ياهزامن  .يریگ  هرانک  شیوخ  لام  لها و  زا  هک  دـنهد  نامرف  وت  هب 

هتشادرب وا  زا  یهلا  ناما )  ) دهع دنک ، كرت  دمع  هب 
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یم لزاـن  هاـنگ  باـکترا  اـب  دـنوادخ  مشخ  اریز  زیهرپب ؛ ندرک  هاـنگ  زا  .تسا  يرـش  ره  هشمچرـس  نوچ  شونم ؛ بارـش  .دوش  یم 
(1) .دوش

: تسا یندینش  زین  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هناردارب  ياهدنپ 

؛ دـنک يدـب  وت  هب  یکین  ربارب  رد  ینک و  یکین  وا  هب  هک  یـصخش  دـنیب : یم  رفیک  رتدوز  اهنآ  بکترم  هک  تسا  راک  راهچ  یلع ! يا 
ینک و افو  دوخ  دهع  هب  وت  يدنبب و  نامیپ  يراک  نداد  ماجنا  رب  وا  اب  هک  یصخش  دنک ؛ متـس  وت  هب  وا  ینکن و  متـس  وا  رب  هک  یـسک 

.دنک عطق  ار  دنویپ  نیا  وا  يراد و  هاگن  وا  اب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  یسک  دنک و  تنایخ  وا 

تماـیق و زور  يارب  نتفرگرب  هشوت  هر  شاـعم ، لیـصحت  دـنارذگب : دروم  هس  رد  زج  دوخ ، رمع  هک  تسین  اور  ار  دـنمدرخ  یلع ! يا 
.لالح روما  زا  ندرب  تذل 

ياـجرب هچ  دـنیوگ  یم  مدرم  دریمب ، يا  هدـنب  نوـچ  یلع ! يا  .ربـک  صرح و  دـسح ، مراد : یم  زاـب  تلـصخ  هس  زا  ار  وـت  یلع ! يا 
ار تشهب  هار  دنک ، شومارف  ار  نم  رب  نداتسرف  تاولـص  هک  یـسک  یلع ! يا  .داتـسرف  شیپ  زا  هچ  دنیوگ : یم  ناگتـشرف  تشاذگ و 

(2) .تسا هدرک  مگ 

یجنس رظن  تروشم و  ( 93)

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هریـس  رد  .تسا  رادروخرب  يرایـسب  تیمها  زا  قح  نایاوشیپ  یلمع  قطنم  رد  مالـسا و  رد  تروشم 
ًالوصا .تسا  تروشم  ورگ  رد  اه  يریگ  میمـصت  تمالـس  .درک  یم  تروشم  رایـسب  دوخ  باحـصا  اـب  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هتـشون 
راتفرگ هک  نانآ  دـنوش و  یم  ینامیـشپ  شزغل و  راتفرگ  رتمک  دـنهد ، یم  ماجنا  رگیدـکی  تروشم  اـب  ار  دوخ  مهم  روما  هک  یمدرم 

: تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  .دنرب  یم  رس  هب  هابتشا  رد  دنشاب ، يا  هداعلا  قوف  دارفا  دنچره  دندادبتسا ، ییأردوخ و 
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، ماگنه نیا  رد  دوش ، ماجنا  تروشم  هب  ناتیاهراک  دنشاب و  ناتنادنمتواخس  امش ، نارگناوت  ناتناکین و  امش ، ناراد  مامز  هک  یماگنه 
دارفا ناتنارگناوت ، نادـب و  ناتناراد ، مامز  رگا  یلو  دـیتسه ،) اـقب  یگدـنز و  هتـسیاش   ) تسا رتهب  امـش  يارب  نیمزریز  زا  نیمز  يور 

(1) .تسا رتهب  امش  يارب  نآ  يور  زا  نیمزریز  تروص ، نیا  رد  دوشن ، رازگرب  تروشم  هب  اهراک  دنشاب و  لیخب 

هب ربمایپ  یتاعالطا  ياهورین  هکنآ  زا  سپ  دـحا  گنج  رد  .درک  یم  تروشم  دوخ  نارای  اـب  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
ياروش شیرق ، رکـشل  اب  ییوراـیور  يارب  ترـضح  نآ  تسا ، هنیدـم  هب  هلمح  كرادـت  رد  شیرق  هک  دـنداد  شرازگ  ترـضح  نآ 

رهش رد  هک  درک  داهنشیپ  هنیدم ) ناقفانم  هدرک  رـس   ) ّیبُا نبا  هّللادبع  .دینک  نایب  ار  دوخ  یتروشم  رظن  دومرف : داد و  لیکـشت  یماظن 
نیا رد  ار  ناکدوک  نانز و  میدیگنج و  یم  رهـش  لخاد  تیلهاج  رد  ام  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دنوش و  ور  هبور  نمـشد  اب  دـننامب و 
یم اه  هچب  هاـم  کـی  یهاـگ  دـنگوس ، ادـخ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  میداد ، یم  گنـس  يرادـقم  ناـشیا  هب  میداد و  یم  ياـج  اـهراصح 

زا هک  میدرک  یم  لصتم  مه  هب  يا  هنوگ  هب  مه  ار  هنیدم  ياه  هناخ  .دننک  يرای  نمشد  اب  هزرابم  رد  گنس  ندروآ  اب  ار  ام  دنتسناوت 
.میدرک یم  دربن  نامیاهریشمش  اب  اه  هچوک  رد  ام  دندز و  یم  گنس  اهراصح  يالاب  زا  اه  هچب  اه و  نز  هک  دوب  يژد  نوچ  وس  ره 

هاوخریخ و لماک و  نادرم  زا  یخرب  .دـندوب  نمـشد  اب  ییورایور  نتفر و  نوریب  ناـهاوخ  دنتـشادن ، روضح  ردـب  رد  هک  یناـناوجون 
راـکیپ رب  ناـشرظن  مـه  جرزخ  سوا و  زا  رگید  یهورگ  هَـبَلعث و  نـب  ناـمعن  هداـبع ، نـب  دعـس  بلطملادـبع ، نـب  هزمح  نوـچ  ریبـخ 

زا اهنآ  اب  هلباقم  سرت  زا  ام  هک  دـنک  نامگ  نمـشد  میـسرت  یم  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : یم  اهنآ  .دوب  رهـش  زا  جراخ  رد  يورایور 
دوخ دندش و  روآدای  ار  ردب  دربن  هاگ  نآ  .دوش  ام  هب  تبـسن  اهنآ  ندش  روسج  یخاتـسگ و  بجوم  رما  نیا  میا و  هدشن  جراخ  رهش 

ود نانخـس  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـندرک  یفرعم  يزوریپ  ای  تداهـش  نیرتوکین ، ود  زا  یکی  ناهاوخ  ار 
سپ .تفریذپ  ار  رهش  زا  جراخ  رد  نمشد  اب  هلباقم  رظن  هورگ ،
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(1) .دیشوپ مزر  سابل  تفر و  هناخ  هب 

تحت قطانم  زا  یشخب  تموکح  يرادنامرف و  هقطنم و  کی  روما  هرادا  يارب  دارفا  نداتسرف  هنیمز  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن 
: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ   (2) .درک یم  تروشم  ناناملسم  هرادا 

شیوخ روما  رب  ار  امـش  ياهراک  دنهد و  یم  حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  نوچ  دینک ؛ تروشم  ناراکزیهرپ  اب 
(4) .دیوش یم  نامیشپ  هک  دینکن ؛ ینامرفان  وا  زا  دینک و  تروشم  لقاع  ناسنا  اب   (3) ...دنراد یم  مدقم 

: دومرف رگید  یمالک  رد  و 

زا داد ، یتروشم  رظن  یلقاع  هاوخریخ  هاگره  سپ  .تسادـخ  بناج  زا  یقیفوت  تکرب و  دـشر و  هاوخریخ ، لـقاع  ناـسنا  اـب  تروشم 
تـسرد باوص و  هچنآ  هب  دـنک ، تروشم  درخ  نابحاص  اـب  سکره   (5) .تشاد دـهاوخ  لابند  هب  یتخـس  هک  زیهرپب  نآ  اب  تفلاخم 

(6) .دوش یم  نومنهر  تسا ،

250 ص :

ص 7. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
ص 258. ج 3 ، هباغلادسا ، - 2

ص 28. يرتست ، ریسفت  زا : هتفرگرب  ص 259 ؛ مود ، رتفد  يوبن  هریس  - 3
ص 100. ج 75 ، راونالاراحب ، - 4

ص 426. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 5
ص 158. داشرالا ، - 6
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يزرو تلادع  ( 94)

زا فده  هک  تسا  یـساسا  یلـصا  تلادـع ، .دوش  یم  هدیجنـس  نآ  اب  زیچ  همه  هک  دراد  یناسنا  یگدـنز  رد  یهاگیاج  نانچ  لدـع 
زا .تسا  نآ  هب  زیچ  همه  تمالس  دراد و  یتاذ  شزرا  تلادع  .تسا  نآ  هب  یبای  تسد  زین  ینامسآ  ياه  باتک  ناربمایپ و  نداتـسرف 

: دیشاب یعامتجا  تلادع  طسق و  هدننک  اپرب  هک  دهد  یم  روتسد  دنوادخ  ور ، نیا 

(135 ءاسن :  ) .ِطْسِْقلِاب َنیماّوَق  اونوُک  اونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای 

.دیشاب تلادع  هتسویپ  ناگدنراداپرب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دیامرف یم  تیاده  لوسر  تلادع و  روآ  مایپ  هک  تسا  لصا  نیمه  ساسارب 

(1) .اهِراهن ُمایص  اِهلَیل و  ُمایق  ًهَنَس  َنیعبَس  ِهَدابِع  ْنِم  ٌریَخ  ٍهعاَس  ُلْدَع 

.تسا رتهب  درذگب ، هزور  هب  شیاهزور  بش و  زامن  هب  شیاه  بش  هک  یتدابع  لاس  داتفه  زا  تلادع ، یتعاس 

شزرا اه و  تلیـضف  ینادیم ، نینچ  رد  .دوش  یم  نارگتراغ  نارگمتـس و  نادنمروز ، هاگ  نالوج  هعماج ، دوشن ، رارقرب  تلادـع  رگا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .تسا  یهاوخداد  يرگداد و  نازیم  هب  هعماج  کی  شزرا  .دش  دهاوخ  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  اه 

ُریَغ ِّيوَْقلا  نِم  هُّقَح  اـهیف  ِفـیعَّضِلل  ُذَـخُؤیَال  ٌهُّما  َسَّدَـقَت  َْنل  ٍنطْوَـم : ِریَغ  ِیف  ُلوـقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا َلوـسَر  ُتعِمَـس  ّینِاَـف 
(2) .ٍعَتْْعتَتُم

زگره دریگن ، تحارص  اب  نادنمروز  زا  ار  نافیعض  قح  هک  یتلم  مدینش : ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اهراب  نم 
.دنیب یمن  ار  تداعس  يور  دوش و  یمن  هزیکاپ  كاپ و 

یلص ادخ  لوسر  ( 29 فارعا : « ) .داد نامرف  طسق  هب  مراگدرورپ  وگب  طسقلاب ؛ ّیبر  رما  لق  : » دوب طسق  ییاـپرب  رومأـم  ترـضح  نآ 
: دومرف یم  ناشیا  .دوب  تلادع  لماک  رهظم  هلآ ،  هیلع و  هللا 

251 ص :
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(1) .مشخ يدونشخ و  رد  تلادع  و  تسا ... : هدرک  شرافس  زیچ  هن  هب  ارم  دنوادخ 

ینب زا  يدرم  هک  هرَْصیَوُْخلا  وُذ  .دوب  ام  نایم  یلام  میـسقت  مرگرـس  ربمایپ  اهزور  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدش  لقن  يردُخ  دیعـسوبا  زا 
هب یـسک  هچ  مشاب ، هتـشادن  تلادـع  نم  رگا  وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  .نک  میـسقت  تلادـع  اب  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ : دوب ، میمت 

(2) .يا هدرک  نایز  وت  مشابن ، لداع  نم  رگا  دنک ؟ یم  راتفر  تلادع 

هیلع یلع  نانمؤمریما  .دوش  راکـشآ  شداعبا  همه  رد  تلادع  هک  دوب  نآ  يارب  تلاسر  لاس  دوب و 23  مدرم  نیرت  لداع  ترضح  نآ 
: دیامرف یم  ترضح  نآ  فیصوت  رد  مالسلا 

تلوص درک و  يریگولج  دـندوب ، هتخادـنا  هار  هب  ادـص  رـس و  هک  ییاـه  لـطاب  اـه و  یتسرداـن  زا  .درک  راکـشآ  قح  هب  ار  قح  نید 
هب درک و  مایق  قح  نامرف  هب  درک ، لمحت  ار  تلاسر  راب  ینیگنـس  تردـق ، مامت  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  .تسکـش  مهرد  ار  اـه  یهارمگ 

شریذپ رد  تشگن و  تسـس  شمکحم  هدارا  .تسـشنن  بقع  مه  مدق  کی  یتح  .تشادرب  ماگ  وا  يدونـشخ  اضر و  هار  رد  تعرس 
ار هار  راکشآ و  ار  قح  نازورف  هلعش  هک  درک  ششوک  ادخ  نامرف  يارجا  رد  نانچنآ  .دوب  تلاسر  نامیپ  نابهگن  .دوب  دنمورین  یحو 
ار قـح  ياـه  مچرپ  دـندش و  تیادـه  وا  هطـساو  هب  دـندوب ، هتفر  ورف  هاـنگ  هنتف و  رد  هک  ییاـه  لد  .تخاـس  نـشور  نـالهاج  يارب 

(3) .دوب لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  یقیرط  هنالداع و  قطنم  ياراد  وا  .تشارفارب 

رقف و دوجو  تلادـع ، ربمایپ  داقتعا  هب  .ددـنب  یمرب  تخر  ناـشنایم  زا  يراداـن  رقف و  دـنوش و  یم  زاـین  یب  مدرم  تلادـع ، يارجا  اـب 
: دومرف یم  ور  نیمه  زا  .تسا  يداصتقا  یتلادع  یب  هناشن  تنکسم 

هانگ رثا  رب  دـندنام ، هنهرب  هنـسرگ و  رگا  سپ  .تسا  هداد  رارق  نارگناوت  ییاراد  لاوما و  رد  ار  نایاونیب  يزور  دـنوادخ  ناـمگ ، یب 
تسا یقح  تسا و  نارگناوت 

252 ص :

ص 25. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 144. ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2

هبطخ 72. هغالبلا ، جهن  - 3
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(1) .دزاس نوگنرس  خزود  شتآ  رد  ار  نانآ  هک  ادخ  رب 

يریذپ تیلوئسم  ( 95)

رب یعاـمتجا ، یگداوناـخ و  يدرف ، ياـه  تیلوئـسم  شریذـپ  رد  دـندوب ، رادروخرب  ییـالاب  يدوجو  تیفرظ  زا  نوچ  یهلا  ناربماـیپ 
هیحور نیا  مه  نآرق  .تسا  رت  هدنشخرد  همه  زا  هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هریـس  هک  دنتفرگ  یم  یـشیپ  نارگید 

: تخانش یمن  بش  زور و  مدرم  هب  ییامنهار  يارب  هنوگچ  ناشیا  هک  دنک  یم  میسرت  ییابیز  هب  ار 

(128 هبوت :  ) .ٌمیحَّر ٌفُوئَر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح 

.تسا نابرهم  فوئر  نانمؤم ، هب  تبسن  تسا و  صیرح  امش  تداعس  تیاده و  هب  تبسن  و 

نامرآ تخـسرس  نمـشد  دندرک و  یم  یـشکرس  قح  ربارب  رد  دندوب و  هداد  فک  زا  ار  تیاده  هنیمز  هک  یناسک  هب  تبـسن  یتح  وا 
خزود شتآ  زا  ار  نانآ  دیـشوک  یم  ناشیا  .تسناد  یم  لوئـسم  ار  دوخ  دـنتفر ، یم  رامـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ياـه 

هب ار  دوخ  دـنک و  يراد  نتـشیوخ  تساوخ  یم  ناشیا  زا  ناحبـس  يادـخ  هک  تفر  یم  شیپ  اجنادـب  اـت  هار  نیا  رد  .دـشخب  ییاـهر 
: دزادنین تمحز 

(1 هط :  ) .یقْشََتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَا  ام  هط 

.يزادنا تمحز  هب  ار  دوخ  رادقم  نیا  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق 

دوخ يادـخ  نارگید و  دوخ ، ربارب  رد  یمدآ  اساسا  .دـیامیپب  ار  یلاعت  نابدرن  دـناوت  یم  تیلوئـسم  سح  فیلکت و  تکرب  هب  ناسنا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  لوئسم 

تسا هداوناخ  تسرپرس  درم ، .دراد  تیلوئسم  دوخ  تیعر  هب  تبسن  مکاح  سپ  .دیتسه  لوئسم  دوخ  ناتسدریز  هب  تبـسن  امـش  همه 
لاوما نابهگن  مه  هدـنب  .دراد  تیلوئـسم  اهنآ  هب  تبـسن  تسوا و  نادـنزرف  رهوش و  هناخ  نابهگن  نز ، .دراد  هفیظو  اهنآ  هب  تبـسن  و 

هک دیشاب  هاگآ  .تسا  لوئسم  هراب  نیا  رد  تسا و  دوخ  يالوم 

253 ص :

ص 24. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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(1) .دیراد تیلوئسم  دوخ  تیعر  هب  تبسن  دیتسه و  ناگدنب  امش  همه 

فیلاکت قوقح و  ندوب ، ناملـسم  .دـبای  یم  انعم  نارگید  قوقح  تیاعر  هک  تسا  هعماج  ربارب  رد  تیلوئـسم  ساسحا  وترپ  رد  اـهنت 
هب دونـشب و  ار  اـهنآ  يادـص  سکره  .تساـهنآ  زا  یکی  ناـشیک  مه  ربارب  رد  تیلوئـسم  هـک  دروآ  یم  راـب  هـب  درف  يارب  ار  يا  هژیو 
يا هنوگ  هب  دوب ، رادومنهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  رد  لماک  روط  هب  يریذپ  تیلوئسم  نیا  .تسین  ناملسم  دباتـشن ، ناشدایرف 

: دیامرف یم  همیرک  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک 

(6 فهک :  ) .افَسأ ِثیِدَْحلا  اذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنإ  ْمِهِراثآ  یلَع  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف 

.دنروآ یمن  نامیا  راتفگ  نیا  هب  رگا  ینک ؛ كاله  هودنا  مغ و  زا  ار  دوخ  نانآ ، راتفر  رطاخ  هب  یهاوخ  یم  وت  ییوگ 

يارب يرگن ، هدـنیآ  ریبدـت و  اب  هک  مدرم  يربهر  داـشرا و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تنم  یب  ریذـپان و  یگتـسخ  شـالت 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  دوب ، هارمه  خیرات  هشیمه  تیرشب و  همه  يدنم  تداعس 

یگدنز رد  يور  هنایم  ( 96)

رب يور ، هنایم  داب  امش  رب  يور ، هنایم  داب  امش  رب  : » دناوخ یم  ارف  لادتعا  يور و  هنایم  هب  ار  ناگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
؟ تسیک وا  دیـسرپ : ترـضح  .دوب  نم  اب  دـسا  ینب  هلیبق  زا  ینز  دـمآ و  نم  دزن  ربماـیپ  دـیوگ : یم  هشیاـع   (2)« .يور هنایم  داب  اـمش 

نیرت بوبحم  .دینک  راک  ناتناوت  هزادنا  هب  .نک  سب  دومرف : ترضح  .دباوخ  یمن  تدابع ) رطاخ  هب   ) اه بش  هک  تسا  ینالف  متفگ :
هتـسخ ار  دوخ  دـهد و  ماجنا  رایـسب  هکنیا  هن   ) .دـشاب هتـشاد  تموادـم  لـمع  نآ  رب  نآ  هدـننک  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  دزن  اـهراک ) )

(3)( دنک

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

254 ص :

ص 327. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 68. لاصخ ، - 2

ص 16. ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 3
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.باوخب ناوخب و  زامن  .ریگن  یبحتـسم )  ) هزور یهاگ  ریگب و  یبحتـسم )  ) هزور یهاگ  سپ  .دنراد  یقح  وت  رب  ترکیپ  ءادردابا ! يا 
(2) .تدابع رد  يور  هنایم  تسا  کین  هچ   (1) .هدب وا  هب  ار  یسکره  قح 

یسک داد  یمن  هزاجا  دید و  یم  مزال  ندب  حور و  ياهزاین  داعم و  شاعم و  روما  رد  ار  نزاوت  ظفح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
دح تخاس و  یم  موکحم  تبسن  کی  هب  ار  یناویح  ياه  توهش  رد  ندش  رو  هطوغ  تینابهر و  ناشیا ، .دیامیپب  طیرفت  طارفا و  هار 

دـندرک و یم  فرـص  هزور  زامن و  رد  ار  دوخ  تقو  همه  هک  ار  اهنآ  نینچمه  .داد  یم  ناشن  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  ار  ود  نیا  طـسو 
یقوقح یگمه  ناتنارای  دنزرف و  نز و  امـش و  ندب  : » دومرف یم  سپ  .تشاد  یمزاب  فارحنا  زا  دندوب ، انتعا  یب  یگدنز  ياهراک  هب 

تدش زا  هتفرگ و  هزور  یمهف ، جک  لیلد  هب  باحصا  زا  یضعب  اهرفـس ، زا  یکی  رد   (3) «. دینک تیاعر  ار  اهنآ  دیاب  دنراد و  امش  رب 
رگید تامدخ  نایاپراچ و  ندرک  باریـس  اهرداچ و  بصن  رد  زین  نارگید  .دـندوب  هتفر  لاح  زا  هداتفا و  يا  هشوگ  هب  کیره  امرگ ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح   (4) «. دـنهد یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  یناسک  هب  قلعتم  باوث  همه  : » دومرف ناـشیا  .دندیـشوک  یم 
(5) «. دوب يور  هنایم  ترضح ، نآ  هریس  دصقلا ؛ هتریس  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس  هرابرد 

: تسا لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 

255 ص :

ص 128. ج 67 ، راونالاراحب ، - 1
ص 480. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 2
ص 163. ج 3 ، ملسم ، حیحص  - 3

ص 144. نامه ، - 4
هبطخ 94. هغالبلا ، جهن  - 5
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(1) .ِهَُّوبُّنلا َنِم  ٌءْزُج  ُهَّنِإَف  ِنوُُطبلا ؛ ِفاْصنا  یف  اُوبَرْشا  اُولُک َو  اوُِسْبلَا َو 

.تسا توبن  ياه  یگژیو  زا  يور ، هنایم  .يور  هنایم  اب  یلو  دیماشایب ، دیروخب و  دیشوپب و 

: دیامرف یم  زین 

(2) .ُءاْملا ِْهیَلَع  َُرثَک  اذإ  ِعْرَّزلاَک  ُتوُمَی  َبلْقلا  َّنإَف  ِبارَّشلا ؛ ِماعَّطلا و  ِهَْرثَِکب  َبُولُقلا  اُوتیُمتال 

.دریم یم  ناوارف  بآ  رثا  رب  هک  تعارز  دننامه  دریم ، یم  بلق  انامه  .دیناریمن  ار  اه  بلق  ندیماشآ ، ندروخ و  رد  يور  هدایز  اب 

شالت راک و  ( 97)

هب هجوم ، رذع  نودب  یسک  تشادن  تسود  ترضح  نآ  یلو  دوب ، دنم  هرهب  يدنمتواخس  حور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
هعجارم ناشیا  هب  تلاح  نیا  اـب  هک  ار  یناـسک  نیارباـنب ، .دـنک  زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  زاـین  تسد  دروآ و  يور  یلبنت  يرورپ و  نت 

.درک یم  توعد  شالت  راک و  هب  دندرک ، یم 

رگا دراد ؟ مه  يا  هفرح  لغش و  ایآ  دیسرپ : یم  دمآ ، یم  ششوخ  يو  زا  درک و  یم  بلج  ار  وا  هجوت  هک  دید  یم  ار  یـسک  هاگره 
، نمؤم رگا  نوچ  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  ارچ  دندیـسرپ : .داتفا  نم  مشچ  زا  دومرف : یم  ترـضح  درادن ، يا  هفرح  هک  دش  یم  هتفگ 

(3) .دهد یم  رارق  شاعم  هلیسو  ار  دوخ  نید  دشاب ، هتشادن  يا  هفرح 

تدوخ يارب  رازاب  زا  ورب  دومرف : ترـضح  .ما  هدروخن  اذغ  تسا  زور  ود  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم 
اذـغ نودـب  بشید  مدرکن و  ادـیپ  يزیچ  یلو  متفر ، رازاـب  هب  زورید  هـّللا !  لوـسر  اـی  تـفگ : دـمآ و  رگید  زور  .نـک  بـلط  يزور 

زاب ترضح  .مدیباوخ 

256 ص :

ص 116. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 117. نامه ، - 2

ص 109. ج 103 ، راونالاراحب ، - 3
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یناوراک .دش  هناور  رازاب  يوس  هب  درک و  تکرح  دینش ، ار  خساپ  نامه  هک  زین  موس  زور  .ورب » رازاب  هب  قوُّسلاب ؛ کیلع  : » دومرف مه 
دزن رگید  راب  .دـنداد  وا  هب  شیوخ  عاتم  دوس  زا  یمهـس  نایاپ  رد  داد و  يرای  ناوراک  نآ  دارفا  هب  ساـنجا  شورف  رد  وا  .دوب  هدـمآ 

ارچ سپ  دومرف : .یلب  تفگ : .دنداد  وت  هب  ارچ  دومرف : ترـضح  .مدرکن  ادیپ  يزیچ  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
مه امـش  زا  متـساوخ  نینچمه  .دـیربخاب  مدرم  لمع  زا  امـش  ایآ  منیبب  متـساوخ  یم  .ییوگتـسار  امـش  .تفگ  درم  نآ  یتفگ ؟ غورد 

سکره دـنک و  زاین  یب  ار  وا  ادـخ  دزروب ، يزاین  یب  سکره  یتفگ ، تسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .مریگب  يزیچ 
رب هقدـص  .تسین  ندـش  هتـسب  لباق  هک  دـیاشگب  وا  يور  هب  ار  رقف  زا  رد  داتفه  دـنوادخ  دـنک ، زاب  دوخ  يور  هب  تساوخرد  زا  يرد 

(1) .تسین لالح  دنک ، فرطرب  ار  دوخ  زاین  دناوت  یم  اضعا  یتمالس  اب  هک  یسک  تسا و  زاین  یب  هک  یسک 

(2) «. دیروخب دوخ  جنرتسد  زا  مکیِْدیأ ؛ ِّدَک  ْنِم  اولُک  : » دومرف یم  ترضح  نآ 

: تسا هداد  هدژم  رگید  یتیاور  رد  مالسا  دنمتزع  لوسر 

(3) .ِفِطاْخلا ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یَلَع  َّرَم  ِهِدَی  ِّدَک  نِم  َلَکَا  ْنَم 

.درذگب ناشخرد  قرب  نوچ  طارص  زا  دروخب ، شیوخ  جنرتسد  زا  هک  یسک 

: دومرف نینچمه 

(4) .ءاش اهِّیأ  ْنِم  ُلُخدَی  ِهَّنَْجلا  ُباْوبَأ  َُهل  َِحُتف  ًالَالَح  ِهِدَیِّدَک  ْنِم  َلَکَا  ْنَم 

لخاد تساوخ ، هک  کیره  زا  ات  دوش  هدوشگ  وا  رب  تشهب  ياهرد  دـنک ، نیمأت  شیوخ  لـالح  جـنرتسد  زا  ار  دوخ  شاـعم  سکره 
.دوش

اب درف  دادعتسا  طابترا  رب  دیکأت  اب  تسا و  هدناوخ  ارف  راک  هب  ار  ناگمه  تمحر  ربمایپ 

257 ص :

ص 115. ج 18 ، نامه ، - 1

ص 314. ج 66 ، نامه ، - 2
ص 417. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3

.نامه - 4
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: دیامرف یم  راک ، عون 

یم ماجنا  تلوهس  هب  ار  نآ  تسا و  هدش  هدیرفآ  يراک  يارب  سکره  هک  دیـشاب  هجوتم  یلو  دینک ، شـشوک  دینک و  راک  امـش  همه 
(1) .دهد

يرگراک اب  ترضح  نآ  يزور  .دز  هسوب  ناشتسد  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  سب  نیمه  نارگراک  تزع  تفارش و  رد 
ندز لیب  راثآ  نیا  متسه و  رگراک  نم  تفگ : تسیچ ؟ راثآ  نیا  دیسرپ : .دوب  ادیوه  شتـسد  رب  هنیپ  راثآ  هک  درک  دروخرب  راصنا  زا 

یتیاور هب  انب  .تفرگ  شیوخ  ناـبرهم  ياـه  تسد  رد  ار  وا  تسد  ترـضح  .منک  یم  هرادا  ار  دوخ  هداوناـخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا 
(2) «. دراد یم  تسود  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یتسد  نیا  هّللا ُ؛  اَهُّبُِحی  دی  اذه  : » دومرف داد و  ناشن  دوخ  نارای  هب  دیسوب و  ار  تسد  نآ 

يزور .تشاد  یم  ساپ  ار  نانآ  هاگیاج  هراومه  دوب و  تبحم  زا  راشرس  شالترپ ، ناناوج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاگن 
هک یناسک  .تسا  هدش  لوغشم  شالت  راک و  هب  حبص  لوا  هک  دید  ار  يدنمورین  اناوت و  ناوج  .دوب  هتسشن  دوخ  نارای  اب  ترضح  نآ 
یم راـک  هب  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناوت  يدـنمورین و  رگا  ناوـج  نیا  دـنتفگ : دـندوشگ و  هیاـنک  هب  نخـس  دـندوب ، ربماـیپ  رـضحم  رد 

ناوج نیا  رگا  .دییوگن  ار  نخـس  نیا  دومرف : باحـصا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دوب  شیاتـس  هتـسیاش  تخادـنا ،
رگا نینچمه  .دراد  یمرب  مدق  ادـخ  هار  رد  لمع  نیا  اب  دـشابن ، دـنمزاین  نارگید  هب  یگدـنز  رد  هک  دـنک  یم  راک  دوخ  شاعم  يارب 

یم ادخ  هار  رد  مه  زاب  دنادرگ ، ناشزاین  یب  مدرم  زا  دنک و  نیمأت  ار  ناوتان  ناکدوک  ای  فیعـض  نیدـلاو  یگدـنز  ات  دـنک  یم  راک 
زا هتفر و  ناطیش  هار  هب  وا  دیازفیب ، دوخ  ییاراد  تورث و  رب  دنک و  تاهابم  ناتـسد  یهت  رب  دوخ  دمآرد  اب  ات  دنک  یم  راک  رگا  .دور 

قح طارص 

258 ص :

ص 732. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ص 305. مالسالا ، یف  لماعلا  قوقح  لمعلا و  یشرقلا ، فیرش  رقاب  - 2

هللا یلص  مظعا  ربمایپ  يراتفگ  يراتفر و  ياه  هولج  رد  یتشگلگ  قالخا : توکلم 
هلآ هیلع و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 325ناهفصا   هحفص 272 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_258_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13379/AKS BARNAMEH/#content_note_258_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا هدش  فرحنم 

: دومرف مالسا  مرکم  لوسر  .تسا  یهلا  بضغ  هیام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  شهوکن  دروم  هراومه  يرورپ  نت  یلبنت و 

(2) .َغِرافلا َّباّشلا  ُضِْغُبی    َ هّللا َّنِا 

.دراد یمن  تسود  ار  راک  یب  ناوج  دنوادخ ،

مسج شرورپ  شزرو و  ( 98)

دننام شزرو  ياه  هنوگ  زا  یخرب  .دیآ  یم  تسد  هب  شزرو  اب  ینامـسج  ياوق  دیدجت  یباداش و  ظفح  ناور ، طاشن  مسج ، تمالس 
يزادـناریت و انـش ، نوـچمه  زین  یخرب  .دـهد  یم  شرورپ  ار  يزیتـس  متـس  یبـلط و  قـح  تعاجـش ، يدرم ، ناوـج  هـیحور  یتـشک ،

نینچمه .دهد  یم  شیازفا  یعامتجا  ياه  بیسآ  یگدنز و  تخس  طیارـش  ربارب  رد  ار  مدآ  یحور  یمـسج و  تمواقم  يراکراوس ،
: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  .دزاس  یم  هدامآ  عافد  مزر و  يارب  يوق و  کباچ و  ار  ندب  ملاس و  ار  ناوج 

(3) .ْمَُکل ٍوَْهل  ِریَخ  نِم  ُهَّنِاَف  ِْیمَّرلِاب  ْمُْکیَلَع 

.تسا امش  ياه  يزاب  نیرتهب  زا  نوچ  دیشاب ؛ دنب  ياپ  يزادناریت  هب 

: دومرف رگید  ینخس  رد 

(4) .َکِسْوَِقب َُکْیمَر  َکِسُْرف َو  ُبیدَْأت  ٍثالَث : یف  ُوهَّللَا 

.يزادناریت بسا و  تیبرت  تسا : زیچ  دنچ  رد  یمرگرس 

: دومرف یم  ناشیا  نینچمه 

(5) .َهَیامِّرلا َهَحابِّسلا و  ْمُکَدالْوَا  اومِّلَع 

259 ص :

ص 140. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
ص 624. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
ص 236. ج 15 ، راونالاراحب ، - 3

ص 793. يراصنا ، دوعسم  یهاشمرخ و  نیدلا  ءاهب  همجرت : نیودت و  ربمایپ ، مایپ  - 4
 . ص 818 نامه ، - 5
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.دیهد دای  انش  يزادناریت و  دوخ  نادنزرف  هب 

هاپس هک  یماگنه  هلمج  زا  .درک  یم  اپ  رب  هقباسم  ناناوج  تریغ  تیمح و  هیحور  تیوقت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
رب هک  دـیز  نب  هماسا  .داد  هماسا  هب  ار  دوخ  رتش  درک و  رازگرب  يراکراوس  هقباسم  نارای  نایم  ربمایپ  تشگ ، یمزاب  كوبت  زا  مالـسا 
هک دـندز  یم  ادـص  دوب ، ربمایپ  نآ  زا  رتش  هکنیا  رطاخ  هب  مدرم  .تفرگ  یـشیپ  همه  زا  دوب ، راوس  ءابـضغ  مان  هب  ربماـیپ  فورعم  رتش 

تفرگ و یشیپ  هماسا  هک  دز  یم  گناب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  وس ، نآزا  .دش  هدنرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(. بکرم هن  تسا ، مهم  راکراوس  ینعی   ) (1) دش هدنرب 

رد یناـمرهق  هب  ار  ناراـی  تاـقباسم ، يرواد  رد  یتـح  تشاد و  تیاـنع  تبثم  يرورپ  ناـمرهق  هب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
زا یهورگ  .تشذگ  یم  هنیدم  رهش  رد  يا  هلحم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يزور  .درک  یم  قیوشت  یحور  تاقباسم 

دنلب ار  نآ  دناوت  یم  رتهب  یسک  هچ  دننیبب  ات  دندرک  یم  دنلب  ار  یگرزب  گنس  هک  بیترت  نیا  هب  .دندوب  ییامزآروز  مرگرس  ناناوج 
زا رتهب  يرواد  چـیه  دـنتفگ : داتفا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ناشهاگن  ات  ناناوج  .تشاد  زاـین  رواد  هب  هقباـسم  نیا  .دـنک 

ربمایپ .دـنک  یم  دـنلب  ار  هنزو  رتهب  ام  زا  کی  مادـک  هک  دـینک  يرواد  اـم  يارب  دـیتسیاب و  اـجنیا  امـش  هّللا !  لوسر  اـی  .تسین  ربماـیپ 
: دومرف ربمایپ  هّللا !  لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : تسیک ؟ رتدنمورین  امش  همه  زا  هک  میوگب  دیهاوخ  یم  دومرف : رخآ  رد  تفریذپ و 

یهار رد  ار  وا  مشخ ، .دوش  هریچ  شمشخ  رب  وا  هکلب  دوشن ، هریچ  وا  رب  مشخ  دیآ ، مشخ  هب  یتقو  هک  تسا  یسک  رتدنمورین  همه  زا 
هب ار  وا  ندمآ ، شوخ  نآ  دیآ ، یم  شـشوخ  يزیچ  زا  هک  هاگ  نآ  .دوش  طلـسم  شدوخ  مشخ  رب  دزادنین و  تسین ، ادخ  ياضر  هک 

لیم و اضر و  رب  دناوتب  دزادنین و  ادخ  ياضر  ریغ 

260 ص :

 . ص 596 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
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(1) .دوش طلسم  شدوخ  تبغر 

ییارگ نوناق  ( 99)

دننادب هشیمه  يارب  ناگمه  ات  دندوب  تفگش  يا  هنحص  دهاش  مدرم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد 
یبا نب  یلع  سابع و  نب  لضف  دوب و  هتفای  تدـش  شا  يرامیب  هک  یلاـح  رد  زور  نآ  رد  ادـخ  ربماـیپ  .دـنناسکی  نوناـق  ربارب  رد  هک 

اب ار  شنانخـس  نیرخآ  تفر و  ربنم  رب  دش و  دجـسم  دراو  تلاح  نیا  اب  .تفر  یم  هار  یتخـس  هب  دـندوب ، هتفرگ  ار  شلغب  ریز  بلاط 
: درک نایب  نینچ  مدرم 

رب رگا  نم  کنیا  دراد ، نم  رب  یقح  امـش  نایم  رد  هک  ره  .میاتـس  یم  امـش  ربارب  رد  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ار  ییادـخ  نم  مدرم !
.دهد ممانـشد  دیایب  ما ، هداد  مانـشد  ار  یـسک  رگا  .دنزب  هنایزات  نآ  رب  دـیایب و  تسا ، نم  تشپ  نیا  ما ، هدز  يا  هنایزات  یـسک  تشپ 

رب یقح  رگا  هک  تسا  یـسک  نم  دزن  امـش  نیرت  بوبحم  هک  دینادب  .تسین  نم  نأش  رد  تسین و  نم  تشرـس  رد  ینمـشد  هک  راهنز 
، تساوخرد نیا  هک  منیب  یم  نینچ  .مشاب  هزیکاپ  كاپ و  منک ، یم  رادـید  هک  ار  ادـخ  ات  دـنک  لالح  ارم  ای  دناتـسب  نم  زا  دراد ، نم 

.منک رارکت  ار  نآ  مزیخرب و  امش  نایم  رد  راب  دنچ  تسا  مزال  تسین و  یفاک  ارم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .درک  رارکت  ار  نخـس  نامه  تشگزاب و  ربنم  هب  زاب  درازگ و  ار  رهظ  زامن  دمآ ، دورف  ربنم  زا  سپس 
.دوب هدرکن  لمع  تلادـع  تاواسم و  فالخرب  .دوب  هدرکن  لام  ياپ  ار  یقح  هدرزاین و  ار  یـسک  زگره  .دوب  یهلا  تمحر  مات  هولج 
قیفر هب  نتـسویپ  هاگ  هب  نونکا  لاح ، نیا  اب  .دوب  هدـشن  نیگمـشخ  ادـخ  يارب  زج  هدرکن و  ار  نآ  نیا و  هظحـالم  نوناـق ، يارجا  رد 

ققحت شا  هجرد  نـیرترب  رد  ار  نوناـق  ربارب  رد  تاواـسم  دـشابن و  شندرگ  رب  مدرم  زا  یقح  نـیرت  کـچوک  تـشاد  رارـصا  یلعا ،
نآ لضف  .هدب  وا  هب  لضف ! دومرف : ربمایپ  مراد ! وت  دزن  مهرد  هس  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم  .دشخب 

261 ص :
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: دومرف هاگ  نآ  .تسشن  درم  تخادرپ و  ار 

(1) .ِهرِخْالا ِحوُضف  ْنِم  ُرَْسیَأ  اینُّدلا  َحوُضف  َّنِا  الأ َو  اینُّدلا ، ُحوُضف  ْلُقیَال  ِهِّدَُؤْیلَف و  یَش ٌء  هَدنِع  َناک  ْنَم  ُساَّنلا  اهُّیَا 

ایند ياه  ییاوسر  کش ، یب  هک  دینادب  .تسایند  ییاوسر  دیوگن  دزادرپب و  ار  نآ  دـیاب  تسه ، شدزن  یـسک  زا  یلام  سکره  مدرم 
.تسا ترخآ  ياه  ییاوسر  زا  رت  ناسآ 

راک هب  ارچ  دومرف : ربمایپ  .ما  هدز  راـک  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  نم  دزن  مهرد  هس  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : تساـخرب و  رگید  يدرم 
رب گنج  نالف  رد  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم  .ناتـسب  يو  زا  ار  نآ  لضف ! دومرف : .مدوب  جاتحم  نادـب  تفگ : يدز ؟

هنیـس و هب  ار  دوخ  دمآ و  شیپ  درم  .دنک  صاصق  دیایب و  ات  تساوخ  درم  زا  دز و  الاب  ار  شنهاریپ  ربمایپ  يدز ! يا  هنایزات  نم  مکش 
(2) .دیسوب ار  صاصق  ياج  دنکفا و  ربمایپ  هنهرب  مکش 

.درادن يداع  مدرم  رب  يزایتما  چیه  نوناق  ربارب  رد  ادخ  ربمایپ  هک  داد  ناشن  هلیسو  نیدب  ترضح  نآ 

ضیعبت زا  يریگ  شیپ   100

ياه تیلوئـسم  یلک و  یلوصا و  لئاسم  رد  یلو  دوب ، میالم  مرن و  یـصخش ، يدرف و  لـئاسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 
.شدوخ هن  دش ، یم  طوبرم  مالسا  نوناق  هب  عوضوم  نآ  اریز  تشاد ؛ ار  تبالص  هجرد  تیاهن  یعامتجا ،

.دش یم  هدیرب  دزد  تسد  دیاب  مالسا ، نوناق  مکح  هب  هک  دوب  هدرک  يدزد  موزخم  ینب  هلیبق  زا  شیرق  فارـشا  زا  ینز  هکم ، حتف  رد 
لوسر ای  دنتفگ : یم  هک  دـش  زاغآ  نوگانوگ  دارفا  ياه  تطاسو  دوش ، ارجا  وا  هرابرد  مکح  دـش  رارق  دـیدرگ و  تباث  هیـضق  یتقو 

 ! هّللا

262 ص :

صص 189 و 190. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
صص 362 و 363. ناربمایپ ، متاخ  دمحم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  - 2
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لیماف کی  يوربآ  .تسا  مرتحم  ردقچ  دیناد  یم  هک  تسا  صخـش  نالف  رتخد  نز  نیا  .دینک  رظن  فرـص  تازاجم  زا  دوش  یم  رگا 
نیمه رگا  منک ؟ لطعم  ار  مالسا  نوناق  نم  دییوگ  یم  ایآ  .تسا  عنتمم  لاحم و  دومرف : ربمایپ  دنتفگ ، هچره  .دور  یم  نیب  زا  مرتحم 

(1) .دوش تازاجم  دیاب  تسا و  دزد  دیتفگ : یم  امش  همه  دوبن ، هتسباو  یفارشا  لیماف  هب  دوب و  سک  یب  نز  کی  نز 

: دومرف درک و  ینارنخس  مدرم  نایم  رد  رصع  ماگنه  زور  نامه  ناشیا 

زا یکی  هاگره  .دـندرک  یم  ضیعبت  ادـخ  نوناـق  يارجا  رد  هک  دـندش  ضرقنم  دـندرک و  طوقـس  تهج  نآ  زا  نیـشیپ  لـلم  ماوقا و 
هب دنگوس  .دیسر  یم  شتازاجم  هب  دش ، یم  بکترم  یتسدریز  فیعـض و  رگا  تشگ و  یم  فاعم  دش ، یم  مرج  بکترم  نارگناوت 

نادنواشیوخ نیرت  کیدزن  زا  دـنچره  منک ، یمن  یتسـس  سک  چـیه  هرابرد  لدـع »  » يارجا رد  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ 
.درک دهاوخ  عطق  ار  شتسد  دمحم  دنزب ، يدزد  هب  تسد  زین  دمحم  رتخد  همطاف  رگا  یتح  .دشاب  مدوخ 

(2) .دش هدیرب  یموزخم  نز  تسد  بیترت ، نیدب 

لاملا تیب  لیم  فیح و  اب  دروخرب   101

تداهـش هب  تفر و  ههبج  هب  ربمایپ  هارمه  اه  گنج  زا  یکی  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  نارازگ  تمدـخ  زا  ْمَعدـِم 
، نایم نیا  رد  .داب  اراوگ  وت  رب  تشهب  دـنتفگ : یم  وا  هب  كاپ  تاساسحا  اب  دـندمآ و  وا  هدـیپت  نوخ  هب  رکیپ  رانک  ناناملـسم  .دیـسر 

ار ربمایپ  مشخ  تلع  نارضاح  .دیسر  یم  رظن  هب  كانمشخ  هکلب  دومرفن ، ینخس  اهنت  هن  ربمایپ 

263 ص :

ص 124. ج 5 ، ملسم ، حیحص  - 1
 . ص 851 ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  - 2
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: دومرف ربمایپ  ناهگان  .دنتسناد  یمن 

یم دوخ  رو  هلعـش  شتآ  نایم  رد  ار  وا  نونکا  مه  يو  شوپور  تسوا ، تسد  رد  دـمحم  ناج  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  زگره ، هن 
هتـشادرب تنایخ  يور  زا  يربهر ) یماظن و  نیزاوم  هزاجا  تاررقم و  نودب   ) ناناملـسم لاملا  تیب  زا  ار  شوپور  نآ  وا  نوچ  دزوس ؛

.تسا هدیشوپ  نونکا  مه  ار  سابل  نآ  و 

رارق ریثأت  تحت  تدش  هب  دراد ، یتخس  رفیک  لاملا ، تیب  هب  تنایخ  هک  دیمهف  دینش و  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  ناناملـسم ، زا  یکی 
ایآ ما ، هتشادرب  لاملا  تیب  زا  تاررقم  فالخرب  ار  شفک  دنب  ددع  ود  نم  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تفرگ و 
هدش مهارف  خزود  شتآ  وت  يارب  رادـقم  نیمه  هزادـنا  هب  يرآ ، دومرف : خـساپ  رد  ربمایپ  دراد ؟ رفیک  تساوخزاب و  زین  رادـقم  نیمه 

(1) .تسا

دهد یم  ناـشن  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  مـشچ  ربارب  رد  خزرب  ملاـع  زا  يا  هشوـگ  فـشک  هـک  ـالاب  بـیجع  هثداـح 
.دراد یتخس  رفیک  دیآ و  یم  رامش  هب  گرزب  هانگ  نآ ، زا  اج  هبان  هدافتسا  لاملا و  تیب  لیم  فیح و  هنوگره 

تیب هب  تنایخ  دـشاب ، ینوناـق  تاررقم  فـالخرب  هچنآ  يرادا و  یتلود و  تاـناکما  زا  یـصخش  هدافتـسا  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب ،
.دننک یمن  تقد  لاملا  تیب  ظفح  رد  هک  تسا  يدارفا  دروم  رد  هدنبوک  يرادشه  تیاور ، نیا  .تسا  لاملا 

وا .داتسرف  ناناملـسم  زا  يا  هفیاط  نایم  هب  تاکز  نتفرگ  يارب  ار  هیثیللا  نبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يرجه ، مهن  لاس  رد 
یلص مرکا  یبن  .دنا  هداد  نم  هب  هک  تسا  يا  هیده  مه  نیا  تسا و  لاوما  تاکز  نیا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  تاکز  نتفرگ  زا  سپ 
هدرک نآ  یلاو  ارم  دـنوادخ  هک  يراـک  يارب  ار  یهورگ  نم  دوـمرف : تفر و  ربـنم  يـالاب  هلمج ، نیا  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هـیلع و  هللا 

ردـپ و هناخ  رد  ارچ  .دـنا  هداد  نم  هب  هک  يا  هیدـه  مه  نیا  تسا و  تاکز  نیا  دـیوگ  یم  دـیآ و  یم  یکی  یلو  متـسرف ، یم  تسا ،
ات دینیشن  یمن  دوخ  ردام 

264 ص :

ص 354. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
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تاـکز زا  يزیچ  سک  چـیه  تسوا ، تردـق  تسد  هب  نم  ناـج  هک  ییادـخ  هب  .دـنروآ  یمن  امـش  يارب  يا  هیدـه  چـیه  هـک  دـینیبب 
، دـشاب دنفـسوگ  واگ و  رگا  تسا و  رتش  دـشاب ، رتش  رگا  .دـشاب  هتـشادرب  دوخ  ندرگ  رب  ار  نآ  تماـیق ، زور  رد  هکنآ  رگم  دریگنرب 

(1) .مدرک غالبا  ار  متلاسر  نم  ایادخ  دومرف :) هبترم  ود  هاگ  نآ   ) .تسا دنفسوگ  واگ و 

هب ناناملـسم  هزات  زا  یـضعب  یلو  داـتفا ، هار  هب  دـش و  دوخ  بکرم  رب  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینح ، گـنج  زا  سپ 
لوسر .دـنتفرگ  یم  ار  ترـضح  نآ  يابع  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، میـسقت  میانغ  رتدوز  هچره  دنتـساوخ  دـنتفر و  ترـضح  نآ  لاـبند 
باسح یب  عاتم  نم  دزن  رگا  تسا ، وا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : اـهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.دیدرک یمن  تاقالم  وسرت  ای  لیخب  ناونع  هب  ارم  سپ  .مدرک  یم  میسقت  امش  نیب  ار  نآ  دوب ،

هب دنگوس  مدرم ! يا  دومرف : داد و  رارق  شناتشگنا  ود  نیب  تفرگ و  مشپ  یکدنا  نآ  ناهوک  زا  تفر و  يرتش  رانک  تساخرب و  سپ 
.مدنادرگرب امـش  هب  زین  ار  نآ  سمخ  .درادن  شزرا  مشپ »  » نیا هزادنا  هب  نم  يارب  نآ ، سمخ  زج  يزیچ ، امـش  هیمهـس  زا  هک  ادـخ 

، تمایق رد  اریز  دنادرگرب ؛ تسا ، هتشادرب  تنایخ  يور  زا  دشاب ، نزوس  خن و  هزادنا  هب  دنچره  میانغ  زا  عون  ره  زا  سکره  نیاربانب ،
.تسا یتشز  شتآ و  گنن و  رد  لاملا  تیب  هب  راک  تنایخ 

وم خن  رادقم  نیا  درک : ضرع  دروآ و  ترـضح  نآ  روضح  هب  ییوم  خن  زا  يزیچان  رادـقم  .تفرگ  رارق  ریثأت  تحت  راصنا  زا  يدرم 
نآ زا  مقح  رادقم  هب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .مزودب  نآ  اب  ار  مرتش  زاهج  ات  متـشادرب  هزاجا  نودب  میانغ  زا  ار 
زاین مه  رادـقم  نیمه  هب  نم  تسا ، قیقد  لاملا  تیب  باسح  هدیـسر و  اجنیا  هب  راک  هک  لاـح  تفگ : صخـش  نآ  .مدیـشخب  وت  هب  ار 

(2) .تخادنا رود  ار  نآ  مرادن و 

265 ص :

ص 159. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  - 1
ص 174. يرولا ، مالعا  - 2
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مولظم زا  ات  دیـشوک  هراومه  هکلب  تفرن ، یمتـس  راب  ریز  هاگ  چـیه  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زین  نآ  زا  شیپ  هکلب  تثعب ، زا  سپ  اـهنت  هن 
رتشیب لاس  تسیب  ترضح  .تسا  لوضفلا  فلح  روهـشم  هعقاو  تثعب ، زا  شیپ  نارود  هتـسجرب  هنومن  .دناتـسب  ار  وا  قح  دنک و  عافد 

ینب زا  يدرم  دنا  هتفگ  .درک  تکرـش  لوضفلا  فلح  مان  هب  يریذـپان  متـس  هنادرم و  ناوج  تکرح  رد  هک  تشذـگ  یمن  شرمع  زا 
نآ ياـهب  تخادرپ  زا  یلو  دـیرخ ، ار  ـالاک  نآ  یمهـس  لـئاو  نب  صاـع  .تشاد  ییـالاک  دـش و  هکم  دراو  هدـعق  يذ  هاـم  رد  دـیبُز 

تفر و سیُبقوبا  هوک  يالاب  راچان  هب  سپ  .دریگب  ار  دوخ  قح  تسناوت  یمن  يدـیبز  درم  دیـشک و  هرجاشم  هب  راـک  .درک  يراددوخ 
متـس داد  هب  شیرق ! نادرم  يا  تفگ : يو  .دـناوخارف  متـس  زا  يریگولج  مولظم و  زا  عافد  هب  ار  شیرق  ناـگدازآ  درک و  یهاوخداد 

هک تسا  یـسک  صاخ  تمرح ، .تسا  شیوخ  ناسک  هفیاط و  زا  رود  دنا و  هتفرگ  متـس  هب  هکم  رد  ار  شیالاک  هک  دیـسرب  يا  هدید 
.درادن تمرح  تسا ، هدیشوپ  تنایخ  هماج  هک  یسک  دراد و  هگن  تمرح 

ناعدـج نب  هّللادـبع  هناخ  رد  دـِْهف  نب  ثراح  ینب  هَُّرم و  نب  ْمتَی  ینب  بـالِک ، نب  هرهُز  ینب  فاـنم ، دـبع  نب  ّبلطم  ینب  مشاـه ، ینب 
رد دنهدن  هزاجا  دنشاب و  ناتـساد  مه  مولظم  قح  نتفرگ  رد  دننک و  يرای  ار  يا  هدید  متـس  ره  هک  دنتـسب  نامیپ  دندمآدرگ و  یْمتَی 

: دومرف هنیدم  هب  ترجاهم  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا   (1) .دور متس  سک  چیه  رب  هکم 

(2) .أدیدْشَت ّالإ  ُمالسْالا  ُهَداَزام  ُْتبَجََأل َو  ِِهْلثِم  یلإ  ُتیِعُدَْول  ناعْدَج  ِنب  هّللاِدبَع  ِراَد  ِیف  اْفلَح  ُتْدِهَش  ْدََقل 

زج مالـسا  منک و  یم  تباجا  دننک ، توعد  نآ  دننام  هب  مه  مالـسا  رد  رگا  هک  متفای  روضح  ینامیپ  رد  ناعدج  نب  هّللادبع  هناخ  رد 
نآ هب  يزیچ  ماکحتسا 

266 ص :

ص 18. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  - 1
ص 145. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 2
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.تسا هدوزفین 

: دیامرف یم  تسا ، هدرک  هنادواج  یتیگ  زارفرب  ار  یهاوخداد  تلادع و  مچرپ  شیوخ ، نوخ  اب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

دهع هتخاس ، لالح  ار  دنوادخ  ياه  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتس  ناطلـس  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم ! يا 
اب وا  رب  دنک و  یم  راتفر  هانگ  رس  زا  ینمشد و  اب  ادخ  ناگدنب  اب  تسا و  هدیزرو  تفلاخم  ربمایپ  تنـس  اب  هتـسکش ، ار  یهلا  نامیپ  و 

(1) .دنک باذع  هاگیاج  کی  رد  نارگمتس  نامه  اب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دنکن ، مایق  دروشن و  لمع  نابز و 

: دیامرف یم  دراد و  یم  زاب  نارگمتس  يرای  زا  ار  مدرم  هدنهدرادشه ، فیرظ و  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

(2) .ِمالسءْالا نِم  َجَرَخ  ْدقَف  ٌِملاظ  ُهَّنَأ  ُملعَی  وُه  ُهَنیُعِیل َو  ٍِملاظ  یِلا  یشَم  ْنَم 

.تسا هتفر  نوریب  مالسا  زا  نامگ ، یب  تسا ، رگمتس  وا  هک  دنادب  دنک و  شا  يرای  ات  دور  يرگمتس  يوس  هب  هکره 

: دومرف ددرگ ، یم  نانآ  کمک  هب  ناملاظ  متس  بایسآ  هک  هورگ  نیا  شهوکن  رد  نینچمه 

وا هب  دـیآ و  دورف  وا  رب  گرم  هتـشرف  سپ  دـنک ، يرای  شمتـس  رب  ار  وا  ای  دوش  يرگمتـس  زا  عاـفد  يدـصتم  يا ، همکحم  رد  هکره 
(3) .تسا یهاگیاج  دب  نآ ، خزود و  شتآ  ادخ و  تنعل  هب  ار  وت  داب  تراشب  دیوگ :

يریذپان شزاس   103

میلست نوگانوگ  ياه  هار  هدناسر و  دح  نیرخآ  هب  ار  دوخ  ياهرازآ  هجنکش و  شیرق 

267 ص :

ص 403. ج 5 ، يربط ، خیرات  - 1
 . ص 63 ج 5 ، یفاک ، - 2

صص 131 و 133. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 331 ؛ لامعالا ، باقع  - 3
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نانآ .تشاذـگن  ناناملـسم  نیدالوپ  هدارا  رد  يریثأت  نیرت  کچوک  اه  شور  نیا  لاح ، نیا  اـب  .دـندوب  هدومزآ  ار  ناناملـسم  ندـش 
.دندمآرب ربمایپ  دیدهت  عیمطت و  ددصرد  دندش ، دیماان  دوخ  میقتسمریغ  میقتسم و  ياه  شور  زا  یتقو 

ترـضح نآ  روضح  هب  وا  .دنک  وگو  تفگهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  ات  دش  رومأم  شیرق  فرط  زا  هعیبر  نب  هبقع  دیلو  وبا 
لصا و رد  یتلزنم  تیعقوم و  زا  ام  نایم  رد  وت  یناد ، یم  هک  نانچ  نآ  ردارب ! رسپ  يا  تفگ : درک و  ناشیا  هب  ییاهداهنشیپ  دیـسر و 

نادب يا و  هدروآ  دیدپ  ریطخ  يا  هلئسم  دوخ  موق  هلیبق و  يارب  وت  کنیا  .يراد  ییالاو  هاگیاج  نادناخ  نیا  رد  يرادروخرب و  بسن 
ییوگدب مدرم  نید  نایادخ و  زا  يا و  هدناوخ  یچوپ  یکبـس و  هب  ار  نانآ  ياه  هشیدنا  .يا  هتخاس  هدنکارپ  ار  نانآ  عامتجا  هلیـسو ،

یلـص ادخ  لوسر  .يریذـپب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دـیاش  .يرگنب  نآ  رد  هک  مراد  هضرع  وت  رب  ار  يروما  ات  ونـشب  نم  زا  نونکا  .ینک  یم 
لاوما و زا  ردق  نآ  ام  یتسه ، تورث  یپ  رد  يا ، هدروآ  مدرم  رب  هچنادـب  رگا  تفگ : .مهد  یم  ارف  شوگ  وگب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

يایوج رگا  دوب و  یهاوخ  اـم  نیرتدـنمتورث  يریذـپب ، ار  اـهنآ  رگا  هک  میهن  یم  راـنک  مینک و  یم  عمج  وت  يارب  دوخ  ياـه  ییاراد 
یپ رد  زین  رگا  .میریگن  یمیمـصت  وت  هزاـجا  اـب  رگم  يراـک  چـیه  دروم  رد  اـت  میزاـس  یم  دوخ  ياوشیپ  ار  وـت  اـم  یتـسه ، تساـیر 
ادخ لوسر  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  نانخـس  هبقع  یتقو  .دوب  میهاوخ  وت  نامرف  هب  شوگ  میزاس و  یم  دوخ  ناطلـس  ار  وت  یتنطلس ،

ار ریز  تایآ  سپس  ونشب و  نم  زا  کنیا  دومرف : .يرآ  تفگ : يدرک ؟ مامت  ار  تنخـس  ایآ  دیلو ! وبا  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دناوخ وا  رب 

ِْهَیلِإ انوُعْدَت  اّمِم  ٍهَّنِکَأ  یف  اُنبُوُلق  اُولاق  َنوُعَمْـسَی َو  ْمُهَف ال  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف  اًریذَن  اًریـَشب َو  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل  اِیبَرَع  اًنآُْرق  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  ٌباتِک 
اوُمیقَتْـساَف ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  َنُوِلماع  انَّنِإ  ْلَمْعاَف  ٌباجِح  َِکْنَیب  اِنْنَیب َو  ْنِم  ٌْرقَو َو  اـِنناذآ  یف  َو 

(6  _ 3 تلصف :  ) .َنیکِرْشُْمِلل ٌْلیَو  ُهوُرِفْغَتْسا َو  ِْهَیلِإ َو 

یم تراشب  ار  ناکین  هک  تسا  ینآرق  .تسا  هتخاس  نیبم  نادنمشناد  يارب  حیـصف  یبرع  نابز  رب  ار  شا  عماج  تایآ  هک  تسا  یباتک 
ار شیاهزردنا  مدرم  رتشیب  یلو  دناسرت ، یم  ار  نادب  دهد و 
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وت ام و  نایم  نیگنس و  تنخس ، ندینش  زا  ام  شوگ  بوجحم و  تخس  تتوعد ، لوبق  زا  ام  ياه  لد  دنتفگ : ناکرشم  دنونـش و  یمن 
مه نم  هک  وگب  تتما  هب  اـم ! لوسر  يا  .مینک  یم  لـمع  شیوخ  شیک  هب  هتبلا  مه  اـم  زادرپب و  دوخ  نید  راـک  هب  وت  .تسا  باـجح 
نید هار  هب  میقتسم  همه  سپ  .تساتمه  یب  ياتکی  يادخ  امش  راگدرورپ  هک  دسر  یم  یحو  ارم  هکنآ  زج  متسه ، يرشب  امـش  دننام 

(1) .ناکرشم لاح  هب  ياو  دیهاوخب و  شزرمآ  وا  زا  دیباتشب و  وا 

مان هب  ار  دوخ  ناگرزب  نارـس و  زا  يا  هدع  دوش ، نآ  يدوبان  عنام  دنک و  ظفح  ار  دوخ  یتسرپ  تب  نییآ  شیک و  هکنآ  يارب  شیرق 
: دـنتفگ اهنآ  .دنداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دزن  لئاو  نب  صاع  فلخ و  نب  هیما  هریغم ، نب  دـیلو  بلطم ، نب  دوسا  ياه 

مرکا لوسر  .میـشاب  كرتشم  رما  کی  رد  میتسرپب و  ار  ام  يادـخ  مه  اب  سپـس  مینک و  شتـسرپ  ار  وت  يادـخ  مه  اب  اـیب  دـمحم ! يا 
.تفریذپن ناشرگید  ياهداهنشیپ  لثم  ار  اهنآ  لطاب  داهنشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يداژن ضیعبت  اب  هزرابم   104

ریظن يرطف  بهاوم  تنیط و  لصا  رد  رـشب  دارفا  هک  دوب  هتفاـیرد  میلـس  نادـجو  دیـشر و  لـقع  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
داز نابز و  گنر ، داژن ، رد  توافت  نیاربانب ، .دنتـسه  یناـسنا  تاـساسحا  فطاوع و  هدارا و  حور و  ياراد  ناـنآ  همه  دـنرگیدکی و 

یگدرب هب  ار  رگید  یـضعب  رـشب ، دارفا  زا  یـضعب  ارچ  سپ  .دشاب  قوقح  رد  ضیعبت  أشنم  دناوت  یمن  زین  شناد  رد  زایتما  یتح  موب و 
رکف کی  ندودز  هک  تسناد  یم  کین  وا  دـننک ؟ یم  مورحم  يرـشب ، قوقح  مامت  زا  ار  اهنآ  يدازآ ، بلـس  رب  هوـالع  دـنریگ و  یم 
هدام عضو  اب  .دوش  یمن  رـسیم  يزاس  گنهرف  اب  زج  تسا ، هدرک  خوسر  ناـگدرب  ناـبابرا و  هتـسد  ود  ره  نهذ  رد  هک  هلاـس  نارازه 
متـس نیا  نابابرا ، نوچ  تشادرب ؛ نایم  زا  ناوت  یمن  ار  راد  هشیر  یتاقبط  ماظن  کـی  یمدآ ، نورد  زا  ارجا  تنامـض  نودـب  ینوناـق ،

هداتفا و راـک  زا  ناـش  هدارا  يورین  ناـمز ، رورم  تداـع و  مکح  هب  زین  ناـگدرب  .دنتـشادنپ  یم  دوخ  یـساسا  قوقح  وزج  ار  شحاـف 
نیمه رد  ناشتایح  قح  هک  دـندوب  هدرک  رواب  دوب و  هدـش  ریدـخت  ناشدوجو  رد  نتـسیز  دازآ  یگدازآ و  سح  لالقتـسا و  تردـق 

.دندرک یم  لح  هنامیکح  يریبدت  اب  جیردت و  هب  ار  یعامتجا  لکشم  نیا  دیاب  سپ  .تسا  روآ  گرم  تیعضو 
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همه دنرگیدکی و  ردارب  ناگدرب  نابابرا و  هک  دناوخ  یم  هقبط  ود  ره  شوگ  هب  یتبسانم  ره  هب  ادتبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
(1) .تسا كاخ  نیمه  زا  یگمه  یلصا  هاگتساخ  دنتسه و  داژن  کی  زا  اهنآ 

: دومرف یم  ناشیا 

ناردارب ناگدرب ،  (2) .دنناشورف مدآ  انامه  ادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  تسین و  یعیبط  تیزم  هنوگ  چیه  ناتسوپ  هایس  رب  ار  ناتـسوپدیفس 
زا دیناروخب و  اهنآ  هب  دیروخ ، یم  هک  اذغ  عون  ره  زا  دیاب  امش  .دنتـسه  قوقح  ياراد  دنا و  هتفرگ  رارق  امـش  تسد  ریز  هک  دنیامش 

کمک اهنآ  هب  مه  ناتدوخ  اهراک  رد  دینکن و  ناشراداو  اسرف  تقاط  راک  هب  دیناشوپب و  اهنآ  هب  دیشوپ ، یم  ناتدوخ  نت  هب  هچنآ  ره 
همه ادخ و  ناگدنب  نادرم ، همه  نم .» زینک  «، » نم هدنب   » دـییوگن دـینک و  تیاعر  ار  بدا  دـینز ، یم  ادـص  ار  نانآ  هاگره   (3) .دینک

(4) «. نم کناوج  « » نم كرسپ   » دییوگب هکلب  تسوا ، یگمه  کلام  دنیادخ و  نازینک  نانز ،

يایربک نتـسکش  رد  درک ، یم  شوارت  یهلا  مایپ  ناونع  هب  یعقاو  تسود  ناسنا  کی  بلق  قامعا  زا  هک  نیـشن  لد  اـسر و  قطنم  نیا 
مّلـسم لصا  ار  نآ  اه  نرق  هچنآ  رد  دیدرت  داجیا  يرکف و  لوحت  رد  ناگدرب و  لد  زا  ینوبز  تراقح و  هدقع  ندرب  نیب  زا  نابابرا و 

یم هجیتـن  نیا  هب  مک  مک  دـناوخ و  یمارف  ناـشراتفر  راـتفگ و  رد  رظن  دـیدجت  هـب  ار  اـهنآ  سپ  .تـشاد  یناوارف  رثا  دنتـشادنپ ، یم 
.دریگب یگدرب  تراسا و  هب  ار  دوخ  رهاوخ  رهاوخ ، دوخ و  ردارب  ردارب ، دیاب  ارچ  هک  دندیسر 

270 ص :
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قیوشت و هلیـسو  هب  هچ  دـناوخ ؛ یمارف  اه  هدرب  ندرک  دازآ  هب  ار  مدرم  یلمع ، ياهریبدـت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سپس 
طاسقا هب  ینیعم  غلبم  ناگدرب  هک  انعم  نیدب  دیرخزاب ؛ تروص  هب  ای  هبوت  لوبق  ناگورگ  ناهانگ و  هرافک  ناونع  هب  هچ  باوث ؛ هدعو 

.دش یم  هداد  اهنآ  هب  یمومع  لاملا  تیب  زا  غلبم  نیا  ای  دندرک  یم  تخادرپ  شیوخ  نابحاص  هب  دوخ  لمع  دزمتسد  زا 

ار نآ  یتادراو  همـشچرس  رگید ، يوس  زا  دوشگ و  ار  ناگدرب  نتخاس  دازآ  هار  اـه ، شور  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هک ار  دوخ  مالغ  هثراح ، نب  دـیز  دـش و  مدـق  شیپ  ناشیا  دوخ  .دوش  نک  هشیر  يرـشب  هعماج  یتشز  نیا  نامز  رورم  هب  ات  تسب  زین 

، دنک نوریب  وا  رکف  زا  ار  یتسدریز  ینوبز و  تراقح و  سح  هکنیا  يارب  نینچمه  .درک  دازآ  دوب ، هدیـشخب  وا  هب  هجیدخ  شرـسمه 
يایند هک  يداژن  يرترب  ياغلا  يارب  دیـسر ، دـشر  نس  هب  دـیز  هک  نیمه  .درک  یفرعم  دوخ  هدناوخرـسپ  ار  وا  شیرق ، عمج  نایم  رد 

ار تاواسم  نوناق  ات  دروآ  رد  وا  يرسمه  هب  ار  بنیز  دوخ ، همع  رتخد  دنتـشاد ، یـصاخ  هجوت  نآ  هب  برع  لیابق  هژیو  هب  زور و  نآ 
.دنک يزاسوگلا  نارگید  يارب  يراذگ و  هیاپ 

رد هکم  حـتف  زا  سپ  هک  يا  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  .تشاد  يرایـسب  جاور  يداژن  ضیعبت  تیلهاـج ، نارود  رد 
هن تسا ، يراگزیهرپ  اهنت  تلیـضف  كالم  دومرف : درک و  مالعا  لطاب  ار  يداژن  ضیعبت  هلمج  زا  ضیعبت  هنوگره  دـناوخ ، هبعک  رانک 

 . ...و لیماف  یب  لوپ و  یب  رب  راد  لیماف  راد و  لوپ  هن  هایس و  رب  دیفس  هن  دراد ، يرترب  مجع  رب  برع 

، بیرغ يدرف  لالب ، .وگب  ناذا  ورب و  هبعک  ماـب  رب  دومرف : یـشبح  لـالب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دیـسر  ارف  رهظ  ماـگنه 
اب تفر و  هبعک  ماب  رب  لـالب  .دیـشک  نـالطب  طـخ  يداژن  ضیعبت  رب  روتـسد ، نیا  اـب  ربماـیپ  دوب و  لـیماف  یب  لوپ و  یب  هرهچ و  هاـیس 

ورف نآ  رد  ناسنا  دنک و  زاب  ناهد  نیمز  رگا  دنتفگ : یضعب  .دنتفگ  ینخس  لالب  هرابرد  مادک  ره  ناکرـشم  .تفگ  ناذا  دنلب  يادص 
ات تشاذگن  هدنز  زورما  ات  ار  مردپ  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  تفگ : يرگید  .دونـشب  ار  ادص  نیا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دور ،

ادخ رگا  .دنیب  یم  ار  هرظنم  نیا  ادخ  تسا و  ادخ  هناخ  هبعک  نیا  تفگ : دوب ، اهنآ  درف  نیرت  لدتعم  هک  لیهـس  .دونـشب  ار  ادـص  نیا 
هک ارچ  میوگ ؛ یمن  يزیچ  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : نایفـسوبا  .دزاس  یم  نوگرگد  لالب ) تکـاله  اـب  ًـالثم   ) ار هرظنم  نیا  دـهاوخب ،

.دنهد ربخ  دمحم  هب  ارم  نخس  اهراوید  نیا  هک  مراد  نآ  نامگ  میوگب ، ینخس  رگا 

نینچ امش  هک  دومرف  اهنآ  کی  کی  هب  درک و  راضحا  ار  ضرتعم  دارفا  همه  ربمایپ 
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هبوت رافغتسا و  دنوادخ  هاگرد  هب  یلو  میا ، هتفگ  ار  نانخـس  نیا  ام  هک  ادخ  هب  دنگوس  هّللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  باتع  .دیا  هتفگ 
هب .درک  هکم  مکاح  ار  وا  ربمایپ  هکنیا  ات  دنام  راوتـسا  نانچمه  مالـسا  هار  رد  درک و  لوبق  ار  مالـسا  نییآ  مد  نامه  باتع  .مینک  یم 

: دومرف ربمایپ  .ما  هتفگن  ینخـس  نم  هک  یناد  یم  وت  درک : ضرع  ربمایپ  هب  نایفـسوبا  .درک  رایتخا  مالـسا  زین  ماشه  نب  ثراـح  یلقن ،
اوقت دـیحوت و  روحم  رب  هک  ار  یمالـسا  ياـه  شزرا  ربماـیپ ، بیترت ، نیدـب   (1) .دنتـسه نادان  اهنیا  .نک  تیادـه  ارم  موق  ادـنوادخ !

: درک یفرعم  تسا ،

.ٌریبَخ ٌمیلَع  َهّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َلـِئابَق  ًابوُعُـش َو  ْمُکاـْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اـّنِإ  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(13 تارجح : )

یب .دیسانشب  ار  رگیدکی  ات  میداد ، رارق  نوگانوگ  لیابق  اه و  هریت  هب  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  زا  ار  امـش  ام  نامگ  یب  مدرم ! يا 
.تسا هاگآ  اناد و  دنادخ ، نامگ  یب  تسا و  امش  نیرتراگزیهرپ  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  امش  نیرت  یمارگ  نامگ 

ناریسا اب  راتفر   105

خیرات رد  .درک  یم  شرافس  نمشد  ناریـسا  هرابرد  دوخ  نارای  هب  هتـسویپ  درک و  یم  راتفر  یمرن  ارادم و  هب  ناریـسا  اب  مالـسا  ربمایپ 
رد ایوگ  دندش ، یم  يراد  هگن  راصنا  ياه  هناخ  رد  دندوب و  هدمآ  رد  ناناملـسم  تراسا  هب  ردب  گنج  رد  هک  یناریـسا  تسا  هدـمآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يراوگرزب  يدرم و  ناوج  رد  اـهدروخرب  هنوگ  نیا  هتبلا  .تراـسا  هن  دـندرب ، یم  رـس  هب  یناـمهیم 

ناـیم زا  یکی  .درک  تروشم  دوخ  باحـصا  اـب  ناریـسا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  ردـب ، گـنج  زا  سپ  .تشاد  هشیر 
هک زین  ادخ  ربمایپ  .دینک  وفع  ار  نانآ  تسا  رتهب  تفگ : يرگید  .دینادرگرب  ور  وا  زا  ترضح  .دینزب  ار  ناشندرگ  تفگ : تساخرب و 

(2) .درک دازآ  ار  ناریسا  هیدف ، لوبق  اب  تفریذپ و  ار  نآ  دوب ، يداهنشیپ  نینچ  رظتنم 

272 ص :
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دازآ دزومایب ، نتـشون  ندناوخ و  ناناملـسم  زا  رفن  هد  هب  رگا  دوب  هدومرف  دوش ، دازآ  نآ  ربارب  رد  هک  تشادـن  يا  هیدـف  يریـسا  رگا 
هب هک  دومرف  یم  شرافـس  شدارفا  هب  هراومه  دش و  یمن  گنج  دراو  نمـشد  ناکدوک  نانز و  اب  هاگ  چیه  تمحر  لوسر   (1) .تسا

یهن ناکدوک  نانز و  نتشک  زا  ار  کیتع  نب  هّللادبع  يا ، هیرس  رد  هک  نانچ  دنشکن ، ار  نانآ  دنشاب و  هتـشادن  يراک  اه  هچب  نانز و 
(2) .درک

گنج هب  زگره  دندید ، یم  دوخ  لباقم  رد  ار  نمشد  زا  ینز  رگا  گنج  مرگامرگ  رد  یتح  هک  دوب  هدش  هنیداهن  ناناملسم  نایم  رد 
ام هیلع  تدش  هب  ار  مدرم  هک  مدش  یسک  هجوتم  دیوگ : یم  دیگنج ، یم  ربمایپ  ریشمش  اب  دحا  گنج  رد  هک  هناجدوبا  .دنتفر  یمن  وا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  تسا و  نز  مدیمهف  هک  دیشک  يدایرف  وا  مدیشک ، ریـشمش  نوچ  متفر و  وا  فرط  هب  .درک  یم  کیرحت 

(3) .مشکب نآ  اب  ار  ینز  هک  متسناد  نآ  زا  رت  یمارگ  ار  هلآ  هیلع و 

یکدنا .دوب  وا  باحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زوت  هنیک  تخـسرس و  نمـشد  شیرق و  ناکرـشم  زا  یکی  بهو  نبریمع 
.دندرک یم  تبحـص  مه  اب  ردب  گرزب  تبیـصم  هرابرد  دوب و  هتـسشن  لیعامـسا  رجح  رد  هیما  نب  ناوفـص  هارمه  ردـب  هعقاو  زا  دـعب 

هن رگا  .ییوگ  یم  تسار  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : ریمع  .درادن  يا  هدیاف  یگدـنز  نامنارای  زا  سپ  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : ناوفص 
زا ملاـیع  لـها و  مدوـخ ، زا  سپ  مسرت  یم  هک  دوـب  نیا  هـنرگا  مزادرپـب و  ار  دوـخ  ماو  هـک  مرادـن  يزیچ  مراد و  ماو  هـک  دوـب  نـیا 
رد مرسپ  نوچ  تسا ؛ دوجوم  مه  يا  هناهب  نم  نتفر  يارب  .متشک  یم  ار  دمحم  متفر  یم  مدش و  یم  راوس  دنوش ، كاله  یگنـسرگ 

زا ار  نآ  .نم  هدهع  رب  وت  ماو  تخادرپ  تفگ : ناوفص  .تسا  ریسا  اهنآ  تسد 

273 ص :

 . ص 56 ج 2 ، بدالا ، هیاهن  - 1
ص 261. ج 3 ، هیوبنلا ، هریس  - 2
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درک و مهاوخ  راتفر  يربارب  هب  اهنآ  اب  دنـشاب ، هدـنز  ات  دوب و  دـنهاوخ  نم  دـنزرف  نز و  اـب  مه  وت  دـنزرف  نز و  .مزادرپ  یم  وت  يوس 
.راد هگن  هدیشوپ  ار  عوضوم  نیا  سپ  تفگ : ریمع  .درک  مهاوخن  غیرد  اهنآ  زا  مشاب  هتشاد  هچره 

دناباوخ و دجسم  رد  رب  ار  دوخ  رتش  .دیسر  هنیدم  هب  ات  درک  تکرح  سپس  .دندرک  مومسم  زیت و  ار  شریـشمش  داد  روتـسد  هاگ  نآ 
ار وا  یتقو  باحصا  .دیآ  نوریب  دجسم  رد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  داتـسیا  اجنآ  تشاد ، رمک  رب  ریـشمش  هک  یلاح  رد 
: دومرف دـید ، ار  وا  هک  نیمه  ترـضح  نآ  .دـندرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  دـندرک و  شریگتـسد  دنتخانـش و  دـندید ،
زا رتهب  هک  یمالس  هب  ار  ام  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دوب ) یلهاج  مالـس  نیا   ) .داب شوخ  ناتزور  تفگ : دمآ و  ولج  وا  .ایب  کیدزن 

نیا دروم  رد  تفگ : يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  دیـسرپ : هاـگ  نآ  .تسا  تشهب  لـها  تیحت  مالـس و  نآ  هتـشاد و  یمارگ  تسا ، وت  مـالس 
نآ دنوادخ  تفگ : يراد ؟ هارمه  ریشمش  ارچ  دیسرپ : ربمایپ  .دینک  یکین  وا  هب  مهاوخب  هک  ما  هدمآ  تسامـش ، تسد  رد  هک  يریـسا 

يارب طقف  تفگ : يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  وگب ، تسار  دومرف : ترـضح  .تسا  هداد  ماجنا  مه  يراـک  ریـشمش  نیا  رگم  .دـنک  دوباـن  ار 
وت دـیتفگ و  ناـنچ  نینچ و  دیتسـشن و  لیعامـسا  رجح  رد  هیما  نب  ناوفـص  وـت و  هکلب  تسین ، نینچ  دوـمرف : .ما  هدـمآ  هلئـسم  نیمه 

.یشکب ارم  هک  یتفرگ  میمصت 

نم و زج  هلئـسم  نیا  زا  نوچ  ییادـخ ؛ لوـسر  وـت  هک  مهد  یم  یهاوـگ  تفگ : گـنرد  یب  ترـضح  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ریمع 
نآرق دیزومایب و  هقف  ار  ناتردارب  نیا  دومرف : شنارای  هب  ربمایپ  .دـش  ناملـسم  تفگ و  نیتداهـش  هاگ  نآ  .دوبن  ربخاب  یـسک  ناوفص 

(1) .دیزاس اهر  مه  ار  شریسا  دیناوخب و  شیارب 

دوخ ریگارف  تمحر  هرتسگ  رد  ار  ناگمه  دـهاوخ  یم  تسا و  هتفرگ  لکـش  تفوطع  تمحر و  ساسا  رب  یمالـسا  تموکح  اـساسا 
روط هب  هنایفخم و  دندوب ، حلسم  هک  یلاح  رد  هکم  ناناوج  زا  رفن  یس  هک  تسا  هدمآ  هیبیدُح  حلص  همان  نامیپ  نایرج  رد  .دهد  رارق 
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ییاسآ هزجعم  تروص  هب  هئطوت  نیا  .دنشکب  ار  اهنآ  دننک و  هلمح  ربمایپ  صخش  ناناملـسم و  هب  ات  دندمآ  هیبیدح  کیدزن  یکیرچ 
هک تفرگ  ماجنا  تروص  نیا  هب  اهنآ  يریگتسد  نایرج  .درک  دازآ  ار  اهنآ  ربمایپ  یلو  دندش ، ریگتسد  رفن  یس  نآ  همه  دش و  یثنخ 

(1) .دندش ریسا  هجیتن  رد  دش و  هتفرگ  اهنآ  مشچ  .درک  نیرفن  ار  اهنآ  ربمایپ 

يور هک  داتفا  ینز  هزانج  هب  ناشمـشچ  فئاـط ، يوس  هب  نتفر  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناناملـسم ، يزوریپ  زا  سپ 
هتـشک ار  وا  دیلو  نب  دلاخ  دنتفگ : تسا ؟ هتـشک  ار  نز  نیا  یـسک  هچ  دندیـسرپ : ناهارمه  زا  .دش  رثأتم  تخـس  تشاد و  رارق  نیمز 

ادیلَو ْوَا  ًهأَْرمإ  َُلتْقَت  ْنَا  َكاْهنَی  هّللا  َلوُسَر  ّنِا  : » دییوگب وا  هب  نم  فرط  زا  دینیبب و  ار  دلاخ  دومرف : باحصا  زا  یضعب  هب  ربمایپ  .تسا 
(2) «. یشکب ار  يریجا  ای  یکدوک  ای  ینز  هک  دنک : یم  یهن  ار  وت  ادخ  لوسر  افیسَع ؛ وَا 

هکنیا اب  دـیتشک ، ار  وا  ارچ  دومرف : نالتاق  هب  دـش و  نیگمـشخ  دـیمهف ، نوچ  ربمایپ  .دنتـشک  ار  رمعم  نب  لیمج  مان  هب  يرگید  ریـسا 
رطاخ هب   ) متفرگ ریـسا  ار  يدرم  دـیوگ : یم  رذوبا  ؟(3)  دنک یم  یهن  ریسا  نتـشک  زا  هک  تسا  هدش  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  یلوسر 

( زونه  ) هک یتسه  یسک  وت  ینک ؟ یم  شهوکن  ردام  هب  ار  وا  رذابا ! يا  دومرف : ربمایپ  .مداد  مانشد  شردام  هب  دوب ،) هدرک  هک  يراک 
سپ .تسا  هداد  رارق  امـش  تسد  ریز  نونکا  راگدـیرفآ  هک  دنیامـش  نازینک  نامالغ و  ناریـسا ) ناـتناردارب =(  .تسوت  رد  تیلهاـج 

وا هب  دشوپ ، یم  دوخ  هچنآ  دناروخب و  وا  هب  دروخ ، یم  دوخ  هچنآ  دیاب  تسوا  تسد  ریز  شردارب  هک  یسک 

275 ص :

ص 123. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  - 1
ص 265. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  - 2
ص 158. ج 21 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .دینک ناش  يرای  دیدرک ، نینچ  رگا  دیریگن و  راک  هب  ار  نانآ  ناشناوت  زا  شیب  .دناشوپب 

هنادنمدرخ يرواد   106

شیرق ياه  هفیاط  .دوب  هلاس  جـنپ  یـس و  نونکا  وا  تشذـگ و  یم  هجیدـخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  دـمحم  جاودزا  زا  لاـس  هد 
رد دوسالا  رجح  نداـهن  ِرـس  رب  هکنآ  اـت  دـندرک  میـسقت  دوخ  ناـیم  ار  ناـمتخاس  راـک  دـندمآ و  مه  درگ  هبعک  ياـنب  دـیدجت  يارب 

نوخ نامیپ  نانآ  .ددرگ  شبیـصن  دوسـالارجح  بصن  راـختفا  تساوخ  یم  يا  هفیاـط  ره  نوچ  دـمآ ؛ شیپ  شکمـشک  شهاـگیاج 
ات دندش  نامیپ  مه  بعک  نب  يدع  ینب  هفیاط  اب  دندروآ و  نوخ  زا  رپ  یتشت  رادلادبع ، ینب  هفیاط  .دنتـسیاب  گرم  ياپ  ات  هک  دنتـسب 

(2) .دندش فورعم  مدلا  هقلع  هب  دندرب و  ورف  نوخ  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  دننک و  یگداتسیا  گرم  ياپ 

دوخ نایم  دیآرد ، دجـسم  رد  زا  تسخن  ار  هک  ره  شیرق  درک  داهنـشیپ  يدرف  هکنآ  ات  دیماجنا  لوط  هب  زور  جـنپ  ای  راهچ  عازن ، نیا 
.دوب نیما  دمحم  دمآ ، رد  دجـسم  زا  هک  یـسک  نیتسخن  .دنتفریذپ  ار  داهنـشیپ  نیا  همه  .دـنریذپب  تفگ ، هچره  دـنهد و  رارق  مَکَح 
نیما نیا  ٌدمحم ؛ اذَه  انیِـضَر  ُنیمَْالا  اذَـه  : » دـنتفگ دنتـشاد و  زاربا  ار  شیوخ  يدونـشخ  ادـص ، مه  همه  ناهگان  دـندید ، ار  وا  نوچ 

«. تسا دمحم  نیا  میهد ، یم  نت  وا  يرواد  هب  تسا ،

يا هفیاط  ره  دومرف  داهن و  نآ  نایم  رد  ار  دوسالارجح  دوخ ، سپـس  .درک  تساوخرد  ار  يا  هچراپ  دش ، هاگآ  ارجام  زا  ربمایپ  نوچ 
هاگ نآ  .دندیناسر  راک  ياپ  هب  دندرک و  دنلب  ار  نآ  دندمآ و  شیپ  اه  هفیاط  ناگدنیامن  سپ  .دنک  دـنلب  دریگب و  ار  نآ  هشوگ  کی 

يزیر نوخ  هب  دوب  نکمم  هک  ار  ییارجام  ناس ، نیدب  .داهن  نآ  صاخ  هاگیاج  رد  تشادرب و  ار  گنـس  دوخ ، تسد  اب  نیما ، دمحم 
(3) .داد نایاپ  یبوخ  هب  دماجنیب ،

276 ص :

ص 123. ج 3 ، يراخب ، حیحص  - 1
 . ص 80 مالسا ، ربمایپ  خیرات  یتیآ ، میهاربا  دمحم  - 2

ص 209. ج 1 ، هیوبنلا ، هریس  - 3
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ییارگ موق  یفن   107

، مالسا هاپس  نایم  رد  .داد  خر  هنیدم  کیدزن  دحا  هوک  رانک  رد  كرش  هاپـس  مالـسا و  هاپـس  نایم  دحا  گنج  ترجه ، موس  لاس  رد 
ای تفه  ییاهنت  هب  دیگنج و  یم  بوخ  درک ، یم  هلمح  نمـشد  هاپـس  هب  هنانامرهق  وا  .دـنتفگ  یم  نامُْزق  وا  هب  هک  دوب  یبیرغ  صخش 

یلو دنتـشاد ، دوجو  زین  ملعا  نب  دلاخ  صاع و  نب  دیلو  هّیما ، نب  ماشه  دـننام  یناعاجـش  دارفا ، نیا  نیب  رد  .تشک  یم  ار  رفن  تشه 
خزود لها  نامُزق  دومرف : یم  ترـضح  نآ  دمآ ، یم  نایم  هب  نخـس  ربمایپ  رـضحم  رد  نامُزق  ياه  يراکادف  اه و  يروالد  زا  هاگره 

.تسا

دندمآ و یم  وا  رتسب  رانک  ناناملسم  .دش  يرتسب  دیـسر ، وا  هب  نمـشد  بناج  زا  هک  يرایـسب  ياه  مخز  رثا  رب  دحا  گنج  رد  نامزق 
هب هک  ناـمزق  .میهد  یم  هدژم  وت  هب  ار  تشهب  يدرک ، يراکادـف  وکین  يدـیگنج و  وکین  وت ، رب  نیرفآ  ناـمزق ! يا  دـنتفگ : یم  وا  هب 

مبـسن بسح و  ظفح  يارب  ما و  هلیبق  رطاخ  هب  نم  دنگوس ، ادـخ  هب  تسیچ ؟ تشهب  تفگ : اهنآ  هب  تشادـن ، داقتعا  خزود  تشهب و 
رد  (1) .درک یشکدوخ  دش ، رتشیب  شندب  ياه  مخز  هک  یتقو  ماجنارـس  نامزق  .مدیگنج  یمن  زگره  دوب ، نیا  زج  رگا  .مدیگنج  یم 

.تسا خزود  لها  نامزق  دومرف : یم  هک  دندرب  یپ  ربمایپ  نخس  زار  هب  ناناملسم  ماگنه ، نیا 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

...دیامرف یم  روشحم  تیلهاج  بارعا  اب  ار  وا  تمایق ، زور  رد  لاعتم  دنوادخ  دشاب ، تیبصع  زا  لدرخ  هناد  کی  شبلق  رد  هک  یسک 
یـضار وا  دـنهدب و  جرخ  هب  هنایارگ  موق  بصعت  شیارب  نارگید  هکنیا  ای  دـهد  جرخ  هب  بصعت  شیوخ  ّتیلم  هب  تبـسن  هک  یـسک 

(2) .تسا هدرک  زاب  شندرگ  زا  ار  نامیا  نامسیر  انامه  دشاب ،

ار ییارگ  موق  هک  دوب  نیا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  مهم  ياه  تنس  زا  یکی  نیاربانب ،

277 ص :

ص 354. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
 . ص 65 نانمؤم ، ریما  ربمایپ و  بتکم  زا  ییوترپ  - 2
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ياه تیلم  اب  ناناملـسم  مامت  راوگرزب ، نآ  نامز  رد  .دـنادب  ردارب  ناـسکی و  مالـسا ، هاـنپ  رد  ار  ناناملـسم  همه  دزاـس و  راـبتعا  یب 
نارگید و  ناریا )  ) یـسراف ناملـس  و  برع )  ) يرافغ رذوبا  مور ) لها   ) یمور بیهـص  یپویتا ،) لها   ) یـشبح لالب  لـیبق  زا  فلتخم 

ناسنا شزرا  دیجم  نآرق  .دندوب  رگیدکی  ینید  نارهاوخ  فلتخم ، ياه  تیلم  اب  زین  ناملـسم  نانز  دندش و  ربارب  ردارب و  مه  اب  همه 
: دیامرف یم  دناد و  یم  يراگزیهرپ  رد  ار 

(13 تارجح :  ) .ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای 

.دیوش انـشآ  رگیدکی  اب  ات  میدروآرد  فلتخم  ياه  هلیبق  اه و  تلم  تروص  هب  میا و  هدیرفآ  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا 
.تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  انامه 

يردارب نامیپ   108

نایم يردارب  نامیپ  نتسب  داد ، ماجنا  هنیدم  هب  ترجه  میمصت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یمهم  رایـسب  ياهراک  زا 
هک یمـسارم  رد  دنتـشاد ، مه  اب  یقالخا  ای  يرهاظ  رظن  زا  هک  یتیخنـس  طابترا و  لیلد  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  ود  ره  ناشیا  .دوب  نارجاـهم 
اب هاوخان  هاوخ و  دنتشاد و  هنیدم  هب  یعمج  هتسد  ترجاهم  میمـصت  هک  نامز  نآ  رد  راک ، نیا  .تخاس  ردارب  رگیدکی  اب  دش ، ماجنا 

نیرتهب دوب ، زاین  هزیگنا  نیرت  یلاع  اب  حطـس و  نیرتـالاب  رد  يراـکمه  نواـعت و  هب  هک  دـندش  یم  ور  هبور  ییاـهرطخ  اـه و  یتخس 
.تفر یم  رامش  هب  تیمیمص  افص و  داجیا  هلیسو 

یگتـسویپ طابترا و  داجیا  ياتـسار  رد  زین  نآ  هک  دش  هتـسب  راصنا  رجاهم و  نایم  يرگید  يردارب  نامیپ  زین  هنیدـم  هب  دورو  زا  سپ 
ناناملـسم و  دنتـشاد ) هنیدـم  مدرم  کمک  هب  يدـیدش  زاین  یگدـنز  همادا  تنوکـس و  يارب  هک   ) وس کی  زا  نارجاهم  ناـیم  مکحم 

.دوب رگید  يوس  زا  هنیدم 

نیا رد  ار  دوخ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  نیا  دروـخ ، یم  مشچ  هب  ناـمیپ  ود  ره  رد  هک  یهجوـت  لـباق  بلطم 
.تسناد دوخ  ردارب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تخاس و  کیرش  اه  نامیپ 

اب ار  يدارفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، رارقرب  نارجاهم  نایم  هک  لوا  يردارب  نامیپ  رد 

278 ص :
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ریبز  (1)، فوع نب  نمحرلادبع  اب  نافع  نب  نامثع  هثراح ، نب  دیز  اب  بلطملادبع  نب  هزمح  زا : دـندوب  ترابع  هک  تخاس ، ردارب  مه 
، هفیذح یبا  یلوم  ملاس  اب  حاّرج  هدیبعوبا  صاقو ، یبا  نب  دعس  اب  ریمع  نب  بعصم  یشبح ، لالب  اب  ثراح  نب  هدابع  دوعـسم ، نبا  اب 

(2)  . ...و هحلط  اب  دیز  نب  دیعس 

ییادز تب   109

هلیبق .دوب  یپ  رد  یپ  ياه  يزوریپ  مالـسا و  شرتسگ  لاـس  دـندش و  یم  بذـج  مالـسا  يوس  هب  مدرم  وس ، ره  زا  ترجه  مهن  لاـس 
، نیاربانب .دـنا  هتفریذـپ  ار  دـیحوت  نییآ  هعلق ، فارطا  نامدرم  همه  هک  دـنتفایرد  دـندوب ، فئاـط  هعلق  نورد  رد  هک  نارگید  فیقث و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  هنیدم  يوس  هب  دوخ  زا  یگدنیامن  هب  ار  رفن  شش  وگو ، تفگ  زا  سپ  دنداد و  هسلج  لیکـشت 

.دننک هرکاذم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  اب  مالسا  دروم  رد  ات  دنداتسرف  هلآ 

مالـسا شریذپ  يارب  ار  یطیارـش  دوخ ، هرکاذم  رد  دندش و  بای  فرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  رفن  شـش  نیا 
هب لاس  هس  ات  فئاط  گرزب  هناخ  تب  اب  هارمه  تال  تب  هک  یطرـش  هب  میوش  ناملـسم  میرـضاح  ام  دـنتفگ : تسخن  .دـندرک  ناونع 

تخـس هنالهاج  داهنـشیپ  نیا  زا  دوب ، یتسرپ  اتکی  رب  شتوعد  ساسا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دـنامب  یقاب  لاح  ناـمه 
نیمه هب  تال  تب  هناـخ و  تب  هاـم  کـی  دـنتفگ : دـندمآ و  نییاـپ  دوخ  داهنـشیپ  زا  دـندید ، نینچ  یتقو  ناگدـنیامن  .دـش  تحاراـن 

نانز و نابز  نتـسب  يارب  ام  دنتفگ : دـندرک و  یهاوخرذـع  اهنآ  .دادـن  ناشن  نانآ  هب  شوخ  يور  ربمایپ  مه  زاب  .دـشاب  یقاب  تروص 
اهنآ نتسکش  هک  دیهدب  روتـسد  هتبلا  .میقفاوم  اه  تب  نتـسکش  لصا  اب  نونکا  یلو  میدرک ، ییاضاقت  نینچ  فیقث  هلیبق  لهاج  دارفا 

؛ تفریذپ ار  طرش  نیا  ربمایپ  .دشاب  نامدوخ  تسد  هب 

279 ص :

ردارب فوـع  نب  نمحرلادـبع  اـب  ار  وا  یباـیغ ، روـط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـب و  هشبح  رد  زور  نآ  ناـمثع  هتبلا  - 1
.تخاس

ص 20. ج 2 ، یبلح ، هریس  - 2
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(1) .داتفا مالسا  هاپس  تسد  هب  يزیر  نوخ  نودب  فئاط  هعلق  بیترت ، نیا  هب  .دوب  ییادز  تب  فده  اریز 

هتسب رگید  یـضعب  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تشاد  دوجو  تب   360 مارحلا ، دجـسم  رد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
َءاج : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دیـشاپ و  اهنآ  يور  رب  تشادرب و  نیمز  زا  گیر  زا  یفک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـندوب 
همه سپ  ( 81 أرـسا : « ) .تسا یندـش  دوبان  لطاب ، انامه  .تفر  نیب  زا  لطاب  دـمآ و  قح  اًقوُهَز ؛ َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِـطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو 

هب دنربب و  نوریب  دجسم  زا  ار  اهنآ  داد  روتسدهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگ  نآ  .دنداتفا  نیمز  هب  تروص  هیحان  زا  اه  تب  نآ 
(2) .دنزادنا رود 

رود نیتسخن  رد  ترـضح  نآ  .دندوب  فاوط  لوغـشم  رت  مامت  هچره  هوکـش  اب  شنارای  ربمایپ و  : » دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  يدـقاو 
ای دـنلب  بوچ  اب  ربمایپ  .دـندوب  هدرک  بصن  هبعک  رد  يالاب  هک  دـیدرگ  هلئان  فاسا و  لَبُه ، ماـن  هب  یگرزب  ياـه  تب  هجوتم  فاوط ،

َقَهَز ُّقَْـحلا َو  َءاـج  ْلـُق  َو   » هیآ هاـگ  نآ  .دـنکفا  ینیمز  يور  هب  ار  اـهنآ  دز و  اـهنآ  هب  یمکحم  هبرـض  تشاد ، تسد  رد  هک  يا  هزین 
هک یگرزب  تب  نیا  .دش  هتسکش  ربمایپ  روتسد  هب  ناکرـشم  مشچ  ربارب  رد  لَبُه  گرزب  تب  .دناوخ  ار  اًقوُهَز » َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا 

ناونع هب  ریبُز  .دـیدرگ  هعطق  هعطق  هنانوبز ، نینچ  ناشناگدـید ، ربارب  رد  درک ، یم  تموکح  تسرپ ، تب  مدرم  راکفا  رب  زارد  نایلاس 
رگا .رادرب  تسد  تفگ : ریبز  هب  یتحاران  لامک  اب  نایفسوبا  .دش  هتـسکش  لَبُه »  » گرزب تب  تفگ : درک و  نایفـسوبا  هب  ور  هرخـسم 
ياه تب  لَبُه و  تسد  هب  مدرم  تاردـقم  هک  دوب  هتفایرد  زین  نایفـسوبا  .دوبن  نیا  ام  راک  ماجنارـس  دوب ، هتخاس  يراک  لَـبُه )  ) تب زا 

(3) «. تسین رگید 

280 ص :

ص 542. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1
 . ص 63 داشرالا ، - 2

ص 728. ج 2 ، تیدبا ، غورف  زا : هتفرگرب  ص 833 ؛  ج 2 ، يزاغملا ، - 3
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ییادز هفارخ   110

زا رتمک  دنارذگ ، یم  دوخ  یعاضر  ردام  هیدعس ، همیلح  دزن  ار  دوخ  یکدوک  نارود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ماگنه  نآ  رد 
یمن زور  رد  دندوب ) همیلح  نادـنزرف  روظنم   ) ار مناردارب  زا  رفن  ود  ارچ  ردام ! يا  دومرف : هیدعـس  همیلح  هب  يزور  .تشاد  لاس  جـنپ 

اهنآ هارمه  ارم  ارچ  تفگ : دـمحم  .دنتـسه  تشد  رد  نونکا  دـنرب و  یم  هاگارچ  هب  ار  اهدنفـسوگ  اـهزور  اـهنآ  تفگ : همیلح  منیب ؟
.يرآ تفگ : ربمایپ  يورب ؟ ارحص  هب  اهنآ  هارمه  يراد  تسود  ایآ  داد : خساپ  همیلح  دیتسرف ؟ یمن 

ددع کی  .دیشک  شنامـشچ  رب  همرـس  درک و  وب  شوخ  دز و  هناش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رـس  يوم  همیلح  دعب ، زور  دادماب 
هب دروآ و  نوریب  ندرگ  زا  ار  هرهم  نآ  گنرد  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  .تخیوآ  شندرگ  هب  تظفاحم  يارب  زین  ینامی  هرهم 

(1) !(«. ینامی هرهم  هن   ) دنک یم  ظفح  ارم  هک  مراد  ییادخ  نم  تسیچ ؟ نیا  شاب  مارآ  ناج  ردام  : » دومرف همیلح  هب  تخادنا و  رانک 

تاـفارخ ماـهوا و  اـب  دـناوت  یمن  ور ، نیا  زا  .تسا  هتفهن  نآ  تاذ  رد  ییارگ  عـقاو  تسا و  تفرعم  یهاـگآ و  شناد ، نـید  مالـسا ،
یم رارق  دوخ  راک  سأر  رد  ار  لطاب  یفارخ و  راکفا  اب  هزرابم  بتکم ، نیا  ًالوصا  هکلب  دنک ، توکس  نآ  ربارب  رد  ای  دشاب  گنهامه 
هداد رارق  شیوخ  راک  روتـسد  رد  ار  اه  تیعقاو  يوس  هب  نانآ  بذـج  مدرم و  هب  نداد  یهاگآ  مالـسا ، ربماـیپ  ساـسا ، نیا  رب  .دـهد 

.دوب

لد و زا  ار  اه  یکیرات  ماهوا و  نیا  ات  درک  شالت  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دوب  هدنکفا  هیاس  زاجح  نیمزرـس  رب  تافارخ  تثعب ، زا  شیپ 
هکنیا ات  تشاد  تسود  رایسب  ار  رسپ  نیا  يو  .تشاد  میهاربا  مان  هب  هیطبق  هیرام  زا  يرـسپ  ناشیا  هنومن ، يارب  .دنک  كاپ  مدرم  نهذ 

وت رطاخ  هب  ام  میهاربا ، يا  .دزیر  یم  کشا  دزوس و  یم  لد  دومرف : تسیرگ و  دش و  رثأتم  ترضح  .تفر  ایند  زا  یگهام  هدجه  رد 
لد رب  نزح  زا  يراـبغ  هکنیا  رطاـخ  هب  زین  ناناملـسم  ماـمت  .مییوـگ  یمن  راـگدرورپ  ياـضر  فـالخرب  يزیچ  زگره  یلو  مینوزحم ،

.دندوب تحاران  دوب ، هتسشن  ترضح  نآ  كرابم 
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نیا .تسا  دـنمگوس  لوسر  ترـضح  مغ  رد  مه  الاب  ملاع  هک  دنتـشادنپ  زین  ناناملـسم  .تفرگ  دیـشروخ  زور  نامه  یقافتا ، روط  هب 
هتفرگ هدیـسر ، ربمایپ  هب  هک  یهودنا  ببـس  هب  دیـشروخ  دنتفگ  دندش و  نابز  کی  درم  نز و  دـیچیپ و  هنیدـم  مدرم  نایم  رد  بلطم 
مدرم یناداـن  زا  تساوـخ  یمن  هک  ربماـیپ  یلو  دوـش ، هدوزفا  ربماـیپ  هب  مدرم  ناـمیا  هدـیقع و  هک  دـش  ببـس  راـک  نیا  هچرگ  .تسا 

زا هناشن  ود  یگتفرگ  هام  دیـشروخ و  .دوبن  نم  دـنزرف  رطاـخ  هب  تفرگ ، دیـشروخ  هکنیا  دومرف : تفر و  ربنم  يـالاب  دـنک ، هدافتـسا 
(1) .تسا یهلا  ياه  هناشن 

نمشد هب  نداد  ناما   111

ار وا  دوب  هدرک  مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  هب  هجوت  اب   ) همرکع دش ، حتف  هکم  هک  یتقو  دیوگ : یم  ریبز  نب  هّللادبع 
هب يو  .دوب  ینادراـک  رایـشوه و  نز  ماـشه ، نب  ثراـح  رتخد  میکح ، ما  وا  رـسمه  .درک  رارف  نمی  يوس  هب  دیـشکب ) دـیتفای ، اـجره 
زا .تسا  هدرک  رارف  نمی  يوس  هب  شناج  سرت  زا  همرکع ، میومع  رسپ  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح 
وا سکره  .مداد  ناما  ادخ  ناما  هب  ار  همرکع  دومرف : تفریذـپ و  ار  وا  تساوخرد  نابرهم  ربمایپ  .دـیهدب  ناما  وا  هب  مهاوخ  یم  امش 

.دناسرن یبیسآ  وا  هب  دید ، ار 

یم هک  درک  ادیپ  هماهت  يایرد  هنارک  رد  ار  وا  ماجنارس  .دش  جراخ  هکم  زا  شرهوش ، يوجو  تسج  يارب  دش و  لاحشوخ  شرسمه 
مدرم نیرتهب  نیرتوکین و  هک  یسک  دزن  زا  نم ! يومع  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  دیبلط و  ار  وا  شرـسمه  .دنک  رارف  ایرد  هار  زا  تساوخ 

وت هب  وا  ما و  هتفرگ  ناما  وت  يارب  .ناسرن  تکاله  هب  ار  دوخ  .ما  هدـمآ  دـنک ، یم  يدـنواشیوخ  دـنویپ  تیاعر  رتشیب  همه  زا  تسا و 
وت هب  وا  مدرک و  تبحـص  ربمایپ  اـب  .يرآ  تفگ : وا  يا ؟ هداد  ماـجنا  ار  مهم  راـک  نیا  وت  تفگ : بجعت  اـب  همرکع  .تسا  هداد  ناـما 
دوخ باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .دـش  هناور  هکم  يوـس  هب  شرـسمه  هارمه  تفاـی و  شمارآ  همرکع  .داد  ناـما 

هب نداد  شحف  اریز  دیهدن ؛ شحف  ار  شردپ  .دیآ  یم  امش  يوس  هب  تسا ، رجاهم  نمؤم و  هک  یلاح  رد  همرکع  دومرف :
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.دوش یم  هدنز  یتحاران  بجوم  هدرم ،

هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  هناخ  رد  هب  دوب ، هدنکفا  تروص  رب  باقن  هک  یلاح  رد  شرـسمه  دش و  دراو  هکم  هب  شرـسمه  هارمه  همرکع 
ناشیا یهاگآ  هب  ار  همرکع  ندمآ  دش و  بای  فرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  سپ  .دیبلط  هزاجا  دمآ و  هلآ  هیلع و 

ناما نم  هب  امـش  هک  داد  ربخ  نم  هب  مرـسمه  درک : ضرع  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  هب  همرکع  .دیایب  دییوگب  وا  هب  دومرف : ربمایپ  .دـناسر 
ییاتمه یب  ییاتکی و  هب  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : مد  نامه  همرکع  .یتسه  ناما  رد  وت  دیوگ ، یم  تسار  وا  دومرف : ربمایپ  .دـیا  هداد 
نیرتافو اب  نیرتوکین و  وت  هک  میوگ  یم  یگدنمرـش  لامک  اب  .یتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـنب و  وت  هک  هکنیا  ادـخ و 

.یهاوخب شزرمآ  میارب  ادخ  هاگرد  زا  متشاد ، اور  وت  رب  هتشذگ  رد  هک  ینمشد  ره  يارب  مهاوخ  یم  امش  زا  یتسه و  مدرم 

ره ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ربمایپ  هب  همرکع  هاگ  نآ  .درک  اعد  همرکع  ناهانگ  شزرمآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هک مهد  یم  یهاوگ  مهد و  یم  ادـخ  ییاتکی  هب  یهاوگ  وگب  دومرف : ربماـیپ  .مهد  ماـجنا  ار  نآ  اـت  زوماـیب  نم  هب  يراد  هک  یناـمرف 

مالـسا هار  رد  هک  تفرگ  میمـصت  داد و  یهاوگ  همرکع  .ینک  داهج  ادخ  هار  رد  هک  يدنبب  دـهع  تسادـخ و  لوسر  هدـنب و  دـمحم 
هار رد  ار  نآ  ربارب  ود  ما ، هدیگنج  كرش  هار  رد  ای  هدرک  كرش  هار  رد  هک  یقافنا  هنوگره  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : سپ  .دنک  داهج 

ات تشاد  ناوارف  شـشوک  نمـشد  اب  داهج  رد  دـش و  یقیقح  ناملـسم  کـی  سپ  نآ  زا  همرکع  .داد  مهاوخ  ماـجنا  مالـسا  تفرـشیپ 
(1) .دیسر تداهش  هب  نمشد  اب  يریگرد  رد  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  هکنیا 

زین وا  .دندش  هدنهانپ  مالسلا  هیلع  یلع  رهاوخ  یناه ، ما  هناخ  هب  ناکرـشم  زا  يا  هدع  هکم ، حتف  نایرج  رد  دنا  هتـشون  رگید  يوس  زا 
هتفگ هدرک و  رداص  ار  اهنآ  لتق  روتـسد  ربمایپ  هک  دندوب  یناراک  تیانج  رفن  هد  نآ  زا  رفن  ود  ناگدنهانپ ، هلمج  زا  .داد  هانپ  اهنآ  هب 

هک یلاح  رد  سپ  .دش  هاگآ  رفن  ود  نآ  یگدنهانپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دیناسر  لتق  هب  دیتفای ، ار  اهنآ  اجره  دوب 
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.دینک نوریب  دیا ، هداد  هانپ  هک  ار  اهنآ  دز : دایرف  تفر و  یناه  ما  هناخ  يوس  هب  دـش ، یم  هدـید  شنامـشچ  طقف  دوب و  حلـسم  ًالماک 
هدیـشوپ ار  شندـب  همه  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  یناه  ما  .داتفا  ناشمادـنا  رب  هزرل  سرت ، زا  ناراک  تیانج 

هناخ زا  .تسا  هداد  ناما  هانپ و  رفن  دـنچ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  رهاوخ  ربمایپ و  يومع  رتخد  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ : تخانـشن و  دوب ،
.رذگرد نم 

راگزور ثداوح  اه ، لاس  هک  داتفا  شردارب  هرهچ  هب  یناه  ما  نامشچ  .تشادربرس  زا  ار  دوخ  هالک  هظحل ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
: تفگ سپـس  .دنکفا  شردارب  ندرگ  رد  تسد  دش و  ریزارـس  یناه  ما  نامـشچ  زا  کشا  ياه  هرطق  .دوب  هتخادـنا  هلـصاف  اهنآ  نایم 

هیلع یلع  .منک  تیاکـش  وت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هک  مدوـب  هدروـخ  دـنگوس  مسانـشب ) ار  وـت  هکنآ  زا  شیپ   ) نم
.نک دازآ  دنگوس ، همذ  زا  ار  دوخ  تسا و  يداولا » یلعا   » رد هک  ربمایپ  دزن  ورب  دومرف : مالسلا 

ارهز همطاـف  درک و  یم  لـسغ  يا  همیخ  رد  ترـضح  نآ  .متفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  روـضح  هـب  دـیوگ : یم  یناـه  ما 
.یناه ما  يا  يدمآ  شوخ  دومرف : دینش ، ارم  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  .درک  یم  رـضاح  ار  شـسابل  مالـسلااهیلع 

ارهز همطاف  .درادن  یعنام  يداد ، هانپ  هک  ار  نانآ  دومرف : ربمایپ  مدرک و  ضرع  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  متاقالم  نایرج 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نانمشد  ادخ و  نانمشد  هک  ینک  تیاکش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  يا  هدمآ  یناه ! ما  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلااهیلع 

یماقم رطاخ  هب  زین  ار  یناه  ما  ناما  درک و  اعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  شالت  زا  ینادردـق  اب  ربمایپ  .تسا  هدـناسرت  ار  هلآ  هیلع و 
(1) .درمش مرتحم  تشاد ، مالسلا  هیلع  یلع  دزن  هک 

وفع تساوخرد  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  روضح  هب  هک  دوب  بهو  نب  ریمع  ناراک ، تیانج  نایرارف و  زا  رگید  یکی 
هک ار  ناوفـص  تفر و  هّدـج  رهـش  هب  هماّمع  نامه  اب  ریمع  .داد  وا  هب  ناما  هناشن  ناونع  هب  ار  دوخ  همامع  دیـشخب و  ار  وا  ربمایپ  .درک 
وت لام  ناج و  تفگ : يراوگرزب  لامک  اب  داتفا ، ناوفـص  هب  ربمایپ  مشچ  یتقو  .دروآ  ربمایپ  دزن  دوخ  اـب  دوب ، ناـیرارف  زا  رگید  یکی 
هب ار  هامراهچ  نیا  دومرف : داد و  تلهم  وا  هب  هام  راهچ  ربمایپ  .تساوخ  تلهم  هام  ود  وا  .يروایب  مالسا  هک  یتروص  رد  تسا ، مرتحم 

تلهم وت 
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(1) .دروآ مالسا  وا  هک  دوب  هدشن  هامراهچ  زونه  .يریذپب  ار  مالسا  نییآ  تریصب ، لامک  اب  ات  مهد  یم 

بولق فیلأت   112

لیعج هب  یلو  يدرک ، اطع  يدایز  یگنج  میانغ  عْرقَا  هَْنیَیُع و  هب  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  میانغ  میـسقت  ماگنه 
، تسوا تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیدادن ؟ يزیچ  هقارـس  نب 

لثم يدارفا  هب  میانغ  ياطعا  .مناد  یم  رتهب  رت و  بوبحم  اهنآ  همه  زا  ار  لیعج  نم  دـشاب ، عرقا  هنییع و  لـثم  يدارفا  زا  رپ  نیمز  رگا 
راتفر وا  اب  ساسا  نیا  رب  متـسیرگن و  شدوخ  مالـسا  هب  ار  لیعُج  یلو  تسا ، مالـسا  يوس  هب  اهنآ  ياه  لد  بذج  يارب  عرقا  هنییع و 

(2) .مدرک

سمخ  ) دوخ یـصخش  لام  زا  دندوب ، هدـش  ناملـسم  هزات  هک  یموق  نارـس  هب  هک  دوب  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریس 
بلق دـنویپ  يارب  « ) مُهبولق ِهَفِّلَؤُْملَا   » ناونع هب  دارفا  نآ  زا  هک  دـنک  بلج  مالـسا  يوس  هب  ار  اهنآ  ياـه  لد  اـت  داد  یم  رتشیب  میاـنغ )

: دومرف .مدیسرپ  ( 61 هبوت : « ) مهبولق هفلوملا   » هرابرد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ : یم  هرارز  .دوش  یم  دای  مالـسا ) اب  اـهنآ  ياـه 
هدش دراو  ترضح  نآ  رب  هک  یماکحا  دروم  رد  یلو  دنتشاد ، لوبق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  دندوب و  تسرپاتکی  اهنآ 

مالـسا هار  رد  ات  دـنک  بلج  ار  اهنآ  ياه  لد  ایاطع ، لام و  اب  ات  داد  ناـمرف  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  .دـندوب  دـیدرت  کـش و  رد  تسا ،
(3) .درک ارجا  دروم  نیا  رد  ار  ادخ  نامرف  نینُح ، گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنشاب و  دنمورین 

یبهذم ياه  تیلقا  اب  ینابرهم   113

.دیسر یم  رفاک  هچ  ناملسم و  هچ  اه ، ناسنا  یمامت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يزرورهم 

285 ص :

ص 291. ج 1 ، همغلا ، فشک  - 1
ص 270. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  - 2

ص 411. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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یلص مظعا  ربمایپ  زا  هک  يدوهی  صخش  يزور  .دمآ  یم  هاتوک  رایسب  ینید ، ياه  تیلقا  ربارب  رد  دوب ، یمالسا  هعماج  ربهر  هکنیا  اب 
تیاهر یهدن ، ار  مبلط  ات  تفگ : يدوهی  .مهدب  وت  هب  ات  مرادن  دومرف : ربمایپ  .درک  تساوخرد  ار  شبلط  دوب ، راکبلط  هلآ  هیلع و  هللا 

رـصع و رهظ و  زامن  هک  نادـنچ  تسـشن ، اج  نامه  سپ  .منیـشن  یم  اج ) نیمه   ) وت اب  نم  تروص ، نیا  رد  دومرف : ربماـیپ  .منک  یمن 
وا هب  دومرف : تسیرگن و  نانآ  هب  ربمایپ  .دندرک  دیدهت  ار  يدوهی  دـندمآ و  باحـصا  دـناوخ ، اج  نامه  ار  ادرف  زامن  اشع و  برغم و 
هک یناملسم  ریغ  رب  ات  هداتسرفن  ارم  هبترم  الاو  دنوادخ  دومرف : .تسا  هدرک  ینادنز  ار  وت  وا  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دیراد ؟ راک  هچ 

.مراد اور  متس  تسا ، هتسبن  ای  هتسب  نامیپ  نم  اب 

هدـنب و دـمحم ، تسین و  هّللا  زج  ییادـخ  مهد  یم  یهاوگ  .میاـمزایب  ار  امـش  متـساوخ  یم  تفگ : يدوهی  دـمآ ، ـالاب  باـتفآ  نوچ 
.مهد یم  ادخ  هار  رد  ار  شیوخ  تورث  زا  یمین  نم  .تسوا  هداتسرف 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

رد مشاب ، شنمشد  نم  هک  ار  یسک  میوا و  نمشد  نم  درازایب ، تسا ، هتسب  نامیپ  یمالـسا  تلود  اب  هک  ار  یناملـسم  ریغ  هک  یـسک 
( دنوادخ هب  نیرفن  نیا  ندیسر   ) ربارب رد  اریز  دشاب ؛ رفاک  هچ  رگ  دیزیهرپب ، هدید  متس  نیرفن  زا  .دش  مهاوخ  زوریپ  يو  رب  زیخاتـسر 

(1) .تسین یعنام 

: داد یم  رادشه  ناناملسم  همه  هب  نینچمه 

دهاوـخن مامـشتسا  ار  تشهب  يوـب  دـشکب ، تسا _  هتـسب  ناـمیپ  یمالـسا  تلود  اـب  هک  ار _  ینید  ياـه  تیلقا  زا  يدرف  هک  یـسک 
(2) .درک

شتدایع هب  دوخ  سپ  .دش  رامیب  هک  تشاد  يدوهی  يا  هیاسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

286 ص :

ص 500. ج 3 ، لامعلا ، زنک  - 1
 . ص 896 ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 2
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توعد دوخ  یـسورع  رد  تکرـش  ياربمالـسلااهیلع  همطاـف  شرتخد  زا  دنتفاتـش و  شرادـید  هب  ناـیدوهی  يزور  نینچمه   (1) .تفر
ناشیا ندمآ  اب  ام  یـسورع  ات  یتسرفب  ام  هناخ  هب  ار  ترتخد  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  .میراد  یگیاسمه  قح  ام  دنتفگ : دـندرک و 

ناـش یـسورع  هب  ار  شرتـخد  درک و  تقفاوم  اـهنآ  تساوخ  اـب  زین  ربماـیپ  .دندرـشف  ياـپ  تساوخرد  نیا  رب  ناـیدوهی  .دریگ  قـنور 
(2) .داتسرف

سپ .دمآ  ناشیا  دزن  تشاد ، ترضح  زا  هک  یبلط  نتفرگ  يارب  هنیدم  دوهی  نادنمـشناد  زا  یکی  هنعـس ، رـسپ  دیز  يزور  دنا  هدروآ 
رب رمع  .دینک  یم  ریخأت  دوخ  ماو  تخادرپ  رد  هراومه  بلطملادبع ، نادنزرف  امـش  تفگ : وا  هب  يدنت  اب  تفرگ و  ار  ترـضح  يابع 

وگب وا  هب  شاب و  باسح  شوخ  وگب  نم  هب  .میدـنمزاین  يرگید  زیچ  هب  وا  نم و  رمع ! يا  دومرف : دز و  يدـنخبل  ربمایپ  .دز  گناب  وا 
ار يو  بلط  ات  دومرف  رمع  هب  دعب  .تسا  یقاب  هدوب ، ام  نیب  هک  یتلهم  زا  زور  هس  زونه  دومرف : سپـس  .دـهاوخب  ار  شبلط  ینابرهم  اب 
(3) .دوش ناملسم  يدوهی  دنمشناد  نیا  دش  ببس  راتفر  نیمه  .دزادرپب  بلط  رب  نوزفا  مه  یکدنا  تسا ، هدناسرت  ار  وا  نوچ  دهدب و 

درک اج  هباج  ار  دوخ  ماما  .دمآ  ترضح  دزن  نارجن  فقُسا  .میدوب  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  دیوگ : یم  مه  هدنک  هلیبق  ناگرزب  زا  یکی 
نامز رد  دومرف : ماما  ینک ؟ یم  نینچ  یحیـسم  يدرم  يارب  ایآ  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  .تخاس  هدامآ  يو  نتـسشن  يارب  ییاـج  و 

(4) .درک یم  راتفر  نینچ  اهنآ  اب  وا  دندیسر ، یم  ترضح  تمدخ  نانآ  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

287 ص :

ص 314. ج 6 ، فنصملا ، زا : هتفرگرب  ص 184 ؛ يراهب ، ياهلگ  مانمه  - 1
ص 30. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

ص 52. ج 6 ، يربک ، ننس  - 3
ص 185. يراهب ، ياهلگ  مانمه  - 4
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ییاشگ لکشم   114

تفر .درخب  ناشیا  يارب  نهاریپ  دورب و  رازاب  هب  دش  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
: دومرف ترـضح  يدـیرخ ؟ غلبم  هچ  هب  ار  نیا  دیـسرپهلآ : هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دروآ  دـیرخ و  مهرد  هدزاود  هب  ینهاریپ  و 

سپ تسا  رـضاح  هدنـشورف  اـیآ  .مهاوخ  یم  نیا  زا  رت  نازرا  ینهاریپ  .مرادـن  تسود  نادـنچ  ار  نیا  دوـمرف : ربماـیپ  .مهرد  هدزاود 
.دریگب سپ  دوش  یم  رضاح  نیبب  ورب  دومرف : ربمایپ  هللا ! لوسر  ای  مناد  یمن  تفگ : یلع  دریگب ؟

یم نیا  زا  رت  نازرا  ینهاریپ  ادـخ  ربماـیپ  دوـمرف : هدنـشورف  هب  تشگرب و  رازاـب  هب  تشادرب و  دوـخ  اـب  ار  نهاریپ  مالـسلا  هـیلع  یلع 
دزن تفرگ و  ار  لوپ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  .درک  لوبق  هدنشورف  يریگب ؟ سپ  ار  نهاریپ  نیا  یهدب و  ار  ام  لوپ  يرـضاح  ایآ  .دهاوخ 

.دنداتفا هار  رازاب  فرط  هب  مه  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگ  نآ  .دروآ  ترضح 

: تفگ وا  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : كزینک  زا  تفر و  کـیدزن  .درک  یم  هیرگ  هک  داـتفا  یکزینک  هب  ربماـیپ  مشچ  هار  هناـیم  رد 
یمن تئرج  نونکا  .دش  مگ  اه  لوپ  دش  روطچ  مناد  یمن  .دنداتـسرف  رازاب  هب  دیرخ  يارب  ارم  دـنداد و  مهرد  راهچ  نم  هب  هناخ  لها 

یم هچ  ره  دوـمرف : داد و  كزینک  هب  ار  مهرد  هدزاود  نآ  زا  مهردراـهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  .مدرگ  رب  هناـخ  هب  منک 
ار يا  هنهرب  تشگزاـب ، رد  .دـیرخ  مهردراـهچ  هب  يا  هماـج  تفر و  رازاـب  فرط  هب  شدوخ  .درگرب  هناـخ  هب  رخب و  يرخب  یتساوخ 

نامه هار  نیب  رد  .داتفا  هار  هب  هناـخ  يوس  هب  دـیرخ و  رگید  يا  هماـج  تفر و  رازاـب  هب  هراـبرگد  .دیـشخب  وا  هب  ار  هماـج  سپ  .دـید 
هدـش رید  یلیخ  هللا ! لوسر  اـی  تفگ : یتفرن ؟ هناـخ  هب  ارچ  دومرف : .تسا  هتـسشن  نیگهودـنا  نارگن و  ناریح و  هک  دـید  ار  كزینک 

یم تطاسو  نم  .هدب  ناشن  نم  هب  ار  نات  هناخ  .میورب  مهاب  ایب  دومرف : ربمایپ  يدرک ! رید  ردق  نیا  ارچ  هک  دننزب  ارم  مسرت  یم  .تسا 
.دنوشن وت  محازم  هک  منک 

هناخ نیمه  تفگ : كزینک  دندیـسر ، هناـخ  رد  تشپ  هب  هک  نیمه  .داـتفا  هار  هب  كزینک  قاـفتا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
يا تفگ : دنلب  زاوآ  اب  رد  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .تسا 

288 ص :
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کیلع مالسلا  .دنداد  باوج  .درک  مالس  راب  نیموس  .دماین  یباوج  درک ، مالس  مود  راب  .دشن  هدینـش  یباوج  .مکیلع  مالـس  هناخ  لها 
لوا راب  نامه  ارچ ، دنتفگ : دیدینـش ؟ یمن  ارم  يادص  ایآ  دیدادن ؟ باوج  لوا  ارچ  دومرف : ربمایپ  .هتاکرب  هللا و  همحر  هللا و  لوسر  ای 

امش مالس  دمآ  یم  نامشوخ  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دوب ؟ هچ  ریخأت  تلع  سپ  دومرف : ربمایپ  دییامـش ! هک  میداد  صیخـشت  میدینش و 
.تسا تمالس  تکرب و  ضیف و  ام  هناخ  يارب  امش  مالس  .میونشب  ررکم  ار 

.دینکن تساوخزاب  ار  وا  منک  شهاوخ  امـش  زا  مدمآ  اجنیا  نم  هدرک ، رید  امـش  كزینک  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هدزاود هچ  رکش ، ار  ادخ  دومرف : ربمایپ  .تسا  دازآ  تعاس  نیمه  زا  زینک  نیا  امش  یمارگ  مدقم  رطاخ  هب  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : نانآ 

(1) .درک دازآ  ار  هدرب  کی  دناشوپ و  ار  هنهرب  دوب ؛ یتکربرپ  مهرد 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(2) .ِقالْخالا َمِراکَم  ُّبُِحی  ُهّللاَو  ًادْجَم  َدوُْجلا  َنوُّدُعَی  ِفوُْرعَْملا َو  ِیف  َنُوبَغْرَی  ِساّنلا  ِِجئاوَِحل  ِهِْقلَخ  ْنِم  ًادیبَع  َقَلَخ  َهّللا  َّنِا 

يراوگرزب ار  یتسد  هداشگ  دنناسحا و  هتفیش  ناشیا  دنروآرب ، ار  مدرم  رگید  زاین  هک  دنیرفایب  ار  یمدرم  شیوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ 
.دراد تسود  ار  کین  ياه  يوخ  ادخ  دنرامش و  یم 

: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد 

(3) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِهّللا  ِباذَع  ْنِم  َنُونِمْآلا  ُمُه  َِکئلُوا  ْمُهَِجئاوَح  ِیف  ُساّنلا  ُمِْهَیِلا  ُعَْزفَی  ًادابِع  ِهِّلل  َّنِا 

289 ص :

صص 369_371. ج 18 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  - 1
ص 52. لوقعلا ، فحت  - 2

.نامه - 3
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زا زیخاتـسر  زور  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  .دنرب  هانپ  نانادب  دوخ  ياه  يدـنمزاین  عفر  يارب  مدرم  هک  دراد  یناگدـنب  دـنوادخ 
.دننامارد ادخ  باذع 

مالک نیسپاو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  فیصوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  راتفر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  فیصوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  راتفر 

ادخ لوسر  قالخا  راتفر و  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  رابخالا  یناعم  رد  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
: دوب نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دیسر یم  رظن  هب  رکفتم  هرامه  دوب و  نیرق  اه ، هصغ  اب 

.تفگ یمن  نخس  ترورض  ماگنه  هب  زج  دوب و  تکاس  تاقوا  رتشیب 

.دوشگ یم  نخس  هب  بل  یمارآ ، هب  نایاپ ، زاغآ و  رد  نتفگ  نخس  ماگنه 

.دوب دوصقم  هدنناسر  اج و  یب  لیصفت  زا  یلاخ  عماج و  هاتوک و  شمالک ،

.تفر یم  هار  راقواب  یمارآ و  هب  درک و  یم  دنلب  نیمز  زا  ار  شیاه  مدق  نتفر ، هار  رد 

.دور یم  هار  بیشارس  نیمز  رب  هک  یسک  دننام  تفر  یم  دنت 
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.دش یم  هجوتم  ندب  مامت  اب  درک ، یم  هاگن  یبناج  هب  نوچ 

.نامسآ هب  ات  درک  یم  هاگن  رتشیب  نیمز  يوس  هب  دوب و  هداتفا  اه  مشچ 

.دوبن شیب  يا  هظحل  شندرک ، هاگن  هکلب  دش ، یمن  هریخ  یسک  هب 

.درک یم  مالس  ادتبا  دید ، یم  ار  هک  ره 

.دشاب زیچان  هچ  رگا  دومن ، یم  گرزب  شرظن  رد  تمعن 

.درک یمن  شهوکن  ار  یتمعن  چیه 

.دروآ یمن  مشخ  هب  ار  وا  زگره  نآ  تامیالمان  ایند و 

.دنک يرای  ار  قح  هکنآ  ات  تشادن  اورپ  زیچ  چیه  زا  تخانش و  یمن  ار  یسک  مشخ ، تدش  زا  دش ، یم  لام  ياپ  یقح  رگا 

.درک یم  هراشا  تسد  مامت  هب  هراشا ، ماگنه 

.درک یم  ور  تشپ و  ار  اه  تسد  درک ، یم  بجعت  یبلطم  زا  نوچ 

.دز یم  تسار  تسد  فک  هب  ار  پچ  تسد  ماهبا  تشگنا  درک و  یم  لصو  مه  هب  ار  اه  تسد  ندرک ، تبحص  ماگنه 

.دوب دنخبل  ترضح  نآ  ياه  هدنخ  رتشیب 

.دش یم  ایوج  ار  ناشلاح  درک و  یمن  رود  دوخ  زا  ار  نانآ  تفرگ و  یم  سنا  مدرم  اب 

.درک یم  مکاح  شموق  رب  ار  وا  تشاد و  یم  یمارگ  ار  یموق  ره  گرزب 

.دنک یقلخدب  دنادرگب و  نانآ  زا  تروص  هکنآ  نودب  دییاپ ، یم  ار  دوخ  درک و  یم  رذح  مدرم  زا  هشیمه 

.درک یم  تیوقت  نیسحت و  ار  یکین  راک  ره 

.درک یم  دقفت  دوخ  نارای  زا 

.دنوش فرحنم  نانآ  ادابم  درک ، یمن  تلفغ  مدرم  راک  زا 

.درک یمن  زواجت  مه  نآ  زا  تشادن و  یهاتوک  قح  هرابرد 

ناشنیرتگرزب دننک و  تحیـصن  رتشیب  ار  مدرم  هک  دندوب  یناسک  ناشیا ، دزن  نانآ  نیرترب  .دندوب  مدرم  ناکین  ترـضح ، نآ  نایفارطا 
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رتشیب ینید  ردارب  هرابرد  هک  دندوب  یناسک 
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.تشاد یهاوخریخ  تاساوم و 

.ادخ دای  هب  رگم  تساخ ، یمنرب  تسشن و  یمن  یسلجم  چیه  رد 

.دومرف یم  یهن  راک  نیا  زا  درک و  یمن  باختنا  دوخ  يارب  یصوصخم  ياج  سلاجم ، رد 

.داد یم  روتسد  راک  نیا  هب  ار  باحصا  تسشن و  یم  دوب ، یلاخ  هک  اج  ره  تسویپ ، یم  یتیعمج  هب  یتقو 

.تسا رت  مرتحم  وا  زا  ترضح  نآ  شیپ  يرگید  هک  درک  یمن  ساسحا  یسک  درک و  یم  ادا  ار  سلجم  لها  زا  کیره  قح 

.دزیخرب صخش  نآ  دوخ  ات  درک  یم  ربص  ردق  نآ  تسشن ، یم  هک  سکره  اب 

رگا .دـش  یمن  کته  مدرم  تمرح  دـش و  یمن  دـنلب  اهزاوآ  نآ  رد  دوب و  تناـما  تقادـص و  اـیح و  ملح و  سلجم  ناـشیا ، سلجم 
.دش یمن  هتفگ  رگید  ياج  دز ، یم  رس  یشزغل 

.دیزرو یم  تلفغ  تشادن ، لیم  تبغر و  نآ  هب  هک  يزیچ  زا  درک و  یمن  حدم  دایز  ار  یسک 

.هدیاف یب  بلاطم  نتفگ  یفرح و  رپ  لادج ، درک : یم  زیهرپ  زیچ  هس  زا 

ار مدرم  ياه  بیع  شزغل و  تفرگ ؛ یمن  بیع  وا  زا  درک ؛ یمن  شنزرس  ار  یسک  زگره  درک : یم  زیهرپ  زیچ  هس  زا  مدرم  هب  تبـسن 
.درک یمن  وجو  تسج 

.تشاد نآ  رد  باوث  دیما  هک  ییاج  رد  رگم  تفگ ، یمن  نخس 

.درک یم  بجعت  دندرک ، یم  بجعت  هچنآ  زا  دیدنخ و  یم  زین  يو  دنداتفا ، یم  هدنخ  هب  يزیچ  زا  سلجم  لها  رگا 

.درک یم  ربص  راتفگ  شسرپ و  رد  بیرغ  صخش  یبدا  یب  رب 

.دشاب ترضح  نآ  زا  رکشت  ناونع  هب  شیانث  هکنیا  رگم  تفریذپ ، یمن  ار  یسک  يانث  زگره 

، تروص نآ  رد  .دنک  زواجت  عورشم  دح  زا  هکنآ  رگم  دیرب ، یمن  ار  سک  چیه  نخس 
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(1) .درک یم  عطق  ار  وا  نخس  نتساخرب ، اب  ای  ندرک  یهن  اب 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  فیصوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  راتفر 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  فیصوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  راتفر 

رد يوبن  قـالخا  زا  نشور  يا  هنومن  هک  ومه  میدـنب ؛ یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  رظنم  زا  ناربماـیپ  دـصقم  اـب  ار  راتـشون  ناـیاپ ، رد 
.میدنب یم  ار  راک  هزاریش  یبرغ ، نادنمشناد  هاگدید  اب  زین  اهتنا  رد  دوب و  رصاعم  ناهج 

سفن هیکزت 

.دش دهاوخ  هچ  تثعب ، هزیگنا  زا  دـنک  فلخت  یـسک  رگا  تسا و  هدوب  هچ  تثعب  هزیگنا  تسا ، هدوب  هچ  يارب  تثعب  هک  دـینک  هجوت 
ادـخ همه ، ياج  هب  دورب و  اه  یبلطاـیند  دورب ، اـه  یهاوخدوخ  هک  تسا  نیا  هب  سفن  هیکزت  تسا و  هدوب  سفن  هیکزت  تثعب ، هزیگنا 

تموکح مه  يرـشب  ياه  هعماج  رد  هکنیا  اـت  .دـنک  تموکح  رـشب  ياـه  لد  رد  ادـخ  تموکح  هک  تسا  نیا  تثعب  هزیگنا  .دنیـشنب 
(2) .دنک

اوقت قالخا و  مراکم 

مراکم ممتال  تثعب  : » دـنا هدـمآ  ایبنا  همه  قالخا ، مراکم  يارب  .دـنا  هدـمآ  نآ  يارب  ایبنا  هک  يزیچ  نآ  اـب  درک  انـشآ  ار  مدرم  دـیاب 
(3) «. دنا هدمآ  يزاس  مدآ  اوقت و  يارب  ایبنا  قالخالا ؛

يزاس ناسنا 

زیچ همه  .ایبنا  شیپ  تسا  حرطم  ناسنا  .تسین  يرگید  زیچ  زیچ ، نآ  .تسا  ناسنا  ایبنا ، شیپ  تسا  حرطم  هک  يزیچ  نآ 
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(1) .دوش یم  تسرد  زیچ  همه  دش ، تسرد  هک  ناسنا  .دننک  تسرد  ناسنا  دنهاوخ  یم  .دیآرد  ناسنا  تروص  هب  دیاب 

رون هب  تملظ  زا  هار ، نداد  ناشن 

یم ار  هار  اهنآ  میناد ، یمن  ار  هار  اهام  .دنا  هداد  ناشن  ار  هار  .تفر  دیاب  اجنیا  زا  .تسا  نیا  أدبم  .دـینک  ایبنا  تامیلعت  عبت  ار  ناتدوخ 
دنا هدمآ  ایبنا  .دیورب  هار  نیا  زا  دیاب  دیشاب ، ملاس  دیهاوخب  .دنا  هتفگ  مه  ار  تمالـس  هار  دنناد و  یم  ار  تمالـس  هار  دنبیبط و  .دنناد 
نآ زا  تسا و  تملظ  فرط ، نیا  زا  .راونا  هن  رون ، أدـبم  .دـنناسرب  رون  أدـبم  هب  دنـشکب و  نوریب  اه  تملظ  نیا  ایند و  نیا  زا  ار  مدرم 

هدمآ نیمه  يارب  ایبنا  مامت  .دننک  یناف  ایرد  رد  ار  اه  هرطق  نیا  .قلطم  رون  رد  دننک  یناف  ار  نآ  دـنهاوخ  یم  .قلطم  رون  .رون  فرط ،
(2) .دنا

تسا هدرتسگ  رـشب  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  يا  هرفـس  کی  میرک  نآرق 
تسا و نآرق  لوزن  تسا و  یحو  لوزن  تثعب ، هزیگنا  سپ  .دـننک  هدافتـسا  شدوخ  دادعتـسا  رادـقم  هب  کیره  نآ  زا  رـشب  ماـمت  هک 

(3) .تسا دوجوم  اهنآ  رد  هک  یتاملظ  نیا  زا  دنوشب ، افصم  سوفن  دننک و  ادیپ  هیکزت  هک  تسا  نیا  رشب  رب  نآرق  توالت  هزیگنا 

یبرغ نادنمشیدنا  زا  نت  دنچ  هاگن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

، یگنهرف قـالخا  دنمـشزرا  هنیجنگ  توبن ، هلاـس  رـصع 23  رد  هژیو  هب  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر  ناـشخرد  یگدـنز 
یناگدنز هرابرد  ار  ناهج  نادنمشیدنا  زا  نت  دنچ  راتفگ  نونکا  .درادن  يدننام  لثم و  رشب ، خیرات  رد  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس و 

: انالوم ترضح  هتفگ  هب  نوچ  میروآ ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

ناربلد فصو  هک  دشاب  نآ  رت  شوخ 
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نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 

: دسیون یم  يوسنارف  روهشم  هدنسیون  دنمشناد و  .م )  1779_1694  ) رتلو

يراذـگ نوناق  وا  .داد  شرورپ  شیوخ  لامک  لضف و  نماد  رد  زین  ار  گرزب  ینادرم  دوب و  گرزب  رایـسب  يدرم  ناـمگ  یب  دـمحم 
دیدـپ ار  نیمز  يور  ياـه  بـالقنا  نیرت  گرزب  دوب و  اـسراپ  كاـپ و  يربماـیپ  رتسگداد ، يربهر  اـناوت ، ییاـشگ  ناـهج  دـنمدرخ ،

زا ار  تیرـشب  تساوخ  یم  هک  دوب  دـنمدرخ  يراذـگ  نوناق  دـمحم  .دادـن  جاور  ار  یناوهـش  تالیامت  زگره  دـمحم  نید  ...دروآ . 
، درخ یب  دنمدرخ و  گرزب ، کچوک و  درم ، نز و  زا  نیمز  يور  مدرم  همه  عفانم  نیمأت  وا  .دشخب  ییاهر  داسف  لهج و  یتخبدـب و 

(1) .تفرگ رظن  رد  ار  خرس  درز و  دیفس ، هایس و 

: دسیون یم  یسیلگنا  روهشم  دنمشیدنا  هدنسیون و  .م )  1950_1856  ) واش درانرب  جرج 

رد ار  دوجو  ملاع  ياه  ینوگرگد  مامت  ات  دراد  ار  نآ  دادعتسا  هک  تسا  ینییآ  اهنت  شـشخب ، تایح  تلـصخ  رطاخ  هب  دمحم  نییآ 
ماقم عضو و  .تسا  یبیجع  درم  وا  .ما  هدرک  یسررب  ار  دمحم  یگدنز  نم  .دنک  قیبطت  ینامز  رصع و  ره  تایضتقم  اب  بذج و  دوخ 

، وا دننام  يدرم  رگا  نم ، هدیقع  هب  .دوش  هتخانش  تیرشب ، هدنهد  تاجن  ناونع  هب  دیاب  وا  .دشاب  حیـسم  دض  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  وا 
یعماج هویـش  اب  ار  دیدج  ناهج  ثداوح  لئاسم و  هک  دـبای  یم  ار  نآ  قیفوت  دریگب ، تسد  هب  ار  دـیدج  ناهج  رـسارس  يربهر  مامز 

نانچ تسا ؛ لوبق  لباق  اپورا  يادرف  يارب  دمحم  نییآ  نم ، رظن  هب  .دنک  لح  تسا ، ناهج  تداعس  ملس و  حلـص و  نیمأت  بجوم  هک 
(2) .تسا لوبق  لباق  زین  نآ  زورما  يارب  هک 

: دسیون یم  نانامرهق  باتک  رد  یسیلگنا  روهشم  دنمشناد  فوسلیف و  .م )  1881_1795  ) لیالراک ساموت 
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میقتـسم طارـص  هب  تروص ، نیا  رد  دـنک و  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  دنمـشیدنا  ره  هک  دوب  يا  هنامیکح  لوصا  يانبم  رب  دـمحم  یگدـنز 
نیا ندرک  دراو  اب  نایحیـسم  زا  یـضعب  .تسا  هدمآ  اناد  اناوت و  دـنوادخ  يوس  زا  تسا و  قح  رب  ربمایپ  وا  .تسا  هداهن  ماگ  تیادـه 
رود رایسب  یتبسن  ماهتا ، نیا  .دننزب  هبرض  دمحم  نییآ  هب  دنهاوخ  یم  داد ، جاور  هزینرس  ریـشمش و  اب  ار  دوخ  نییآ  دمحم ، هک  ماهتا 
زارف رب  ار  نآ  قرب  دیشک و  نوریب  ماین  زا  ار  ریشمش  نیا  هک  ییورین  دنـشیدنیب  تسرد  دیاب  ماهتا  نیا  نابحاص  اریز  تسا ؛ تقیقح  زا 

ریـصن و نب  یـسوم  دننام  یناسک  تسد  رد  رـصم  مارها  يور  دنقرمـس و  ات  نیادـم  قات  ياه  هرگنک  ایناپـسا و  هسنارف ، ياه  هوک  هلق 
دمحم هدـنزاس ) اوتحم و  رپ   ) نییآ ورین ، نآ  کش ، نودـب  دوب ! ورین  مادـک  تخاس ، راکـشآ  گرزب ، ناحتاف  ینعی  داـیز ، نب  قراـط 

(1) .تخاس دهاوخ  راکشآ  دشاب ، هک  هلیسو  ره  هب  ار  دوخ  دوجو  قح ، نم ، رظن  هب  .ریشمش  روز  هن  دوب ،
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همان باتک 

بتکلا ءایحاراد  رـصم ، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرـش  هّللا ،  هبه  نب  نیدـلاّزع  یلزتعملا ، دـیدحلا  یبا  نبا  . 1
.ق  . 1378 ه لوا ، پاچ  هیبرعلا ،

.ات یب  هفرعملا ، راد  توریب ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  نیدلازع ، يرزج ، ریثا  نبا  . 2

.ق 1385 ه .  رداصراد ، توریب ، خیراتلا ، یف  لماک  دمحم ، نب  یلع  نسحلا  یبا  نیدلاّزع  ریثا ، نبا  . 3

.ق  . 1389 ه قودص ، هبتکم  نارهت ، لاصخ ، ، نیسح نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نبا  . 4

هبتکم اـــج ، یب  عیارـــشلا ، لـــلع  . _______________________________________________ ، 5
.ق  . ه ، 1386 هیردیح ،

خیـش قیقحت : اـضرلا ، راـبخا  نویع  . _______________________________________________ ، 6
.ات یب  لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، یملعا ، نیسح 

ربکا یلع  قیقحت : راـبخالا ، یناـعم  . _______________________________________________ ، 7
.1361 یمالسا ، تاراشتنا  اج ، یب  يرافغ ،

حیحـصت و هـیقفلا ، هرـضحیال  نـم  . _______________________________________________ ، 8
.ات یب  مود ، پاچ  نیسردملا ، هعامج  تاروشنم  مق ، يرافغ  ربکا  یلع  هقیلعت :

.ق  . 1368 ه رکفلاراد ، توریب ، دنسملا ، دمحم ، نب  دمحا  لبنح ، نبا  . 9

رغـصا یلع  نب  فصآ  قیقحت : ماـکحالا ، اـیاضقلا و  مارحلا و  لـالحلا و  رکذ  مالـسالا و  مئاـعد  دـمحم ، نب  ناـمعن  نویح ، نبا  . 10
.ق  . 1389 ه فراعملاراد ، هرهاق ، یضیف ،

.ق  . 1394 ه یتریصب ، هبتکم  مق ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  نیسحلا ، نب  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  یناّرح ، هبعش  نبا  . 11

.ق  . 1405 ه ءاوضالاراد ، توریب ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یلع ، نب  دمحم  رفعج  وبا  بوشآ ، رهش  نبا  . 12

مالعالا بتکم  یناهفـصالا ، یمّویقلا  داوج  ققحم : لامعالا ، لابقا  رفعج ، نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  دیـس  سوواط ، نبا  . 13
.ق 1414 ه .  لوا ، پاچ  یمالسالا ،

.ق  . 1336 ه رصم ، هضهن  هبتکم  هرهاق ، يواجبلا ، دمحم  یلع  قیقحت : باعیتسالا ، هللادبع ، نب  فسوی  ربلادبع ، نبا  . 14
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.ق 1393 ه .  هفرعملاراد ، ، توریب دحاولادبع ، یفطصم  قیقحت : هیوبنلا ، هریس  لیعامسا ، ریثک ، نبا  . 15

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یفاشلادبع ، دمحا  حیحصت : هیوبنلا ، هریسلا  رمع ، نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  یقشمد ، ریثک  نبا  . 16

: قیقحت حرـش و  لوسرلا ، لئامـش  . _______________________________________________ ، 17
.ق 1407 ه .  یبرعلا ، دئارلاراد  توریب ، دحاولادبع ، یفطصم 

.ق  . 1355 ه هرهاق ، رصم ، هیوبنلا ، هریسلا  کلملادبع ، دمحموبا  ماشه ، نبا  . 18

( یبـنلا هریـس   ) ماـشه نـبا  هریــس  . _______________________________________________ ، 19
.رکفلاراد توریب ، دیمحلادبع ، نیدلا  یحم  دمحم  قیقحت :

راد توریب ، ءاطع ، دمحارداقلادبع  قیقحت : هبر ، عم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  كولـس  هلیلا ، مویلا و  لمع  رکبوبا ، ینـسلا ، ینبا  . 20
.ق  . 1407 ه نودیز ، نبا 

.ق 1414 ه .  رکفلاراد ، توریب ، دواد ، یبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجس ، دواد  یبا  . 21

.1371 مشش ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  یتیآ ، میهاربا  دمحم  همجرت : یبوقعی ، خیرات  دمحا ، بوقعی ، یبا  . 22

.ق  . 1403 ه لوا ، پاچ  ان ، یب  یقارع ، یبتجم  خیش  یشعرم و  دیس  قیقحت : یلائللا ، یلاوع  روهمج ، یبا  نبا  یئاسحا ، . 23

.1381 موس ، پاچ  امیطاف ، تاراشتنا  مق ، یگدنز ، يوگلا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هّللا ،  بیبح  يدمحا ، . 24

.ق  . 1381 ه مشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  نسحلاوبا  یلبرا ، . 25

.1343 ییانس ، هناخ  باتک  نارهت ، شورس ، دمحا  همدقم : اب  یسراف ، راعشا  تایلک  دمحم ، يروهال ، لابقا  . 26

.ق  . 1407 ه یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، يوونلا ، حرشب  ملسم  حیحص  جاجحلا ، نب  ملسم  نیسحلاوبا  يروباشینلا ، يریشقلا  . 27

.ق 1357ه .  يواصلاراد ، هرهاق ، فارشالا ، هیبنتلا و  نیسحلا ، نب  یلع  يدوعسملا ، . 28

.ق 1400 ه .  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، هقیقحلا ، حاتفم  هعیرشلا و  حابصم  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  . 29

فراعملا هسسؤم  ینارحب ، انالوم  اضر  مالغ  قیقحت : راربالا ، هیلح  مشاهدیس ، ینارحب ، . 30
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.ق  . 1411 ه لوا ، پاچ  هیمالسالا ،

، هیمالـسالا بتکلاراد  نارهت ، ثدحم ، ینیـسح  نیدلا  لامج  مامتها : هب  نساحملا ، دلاخ ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  رفعجوبا ، یقرب ، . 31
.ق  . 1370 ه

.ق  . 1410 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، تاقبط ، دعس ، نبا  يرصب ، . 32

، شیورد .م  یـشاوح : حیحـصت و  رف ، نازورف  نامزلا  عیدب  همدقم : يزیربت ، سمـش  ناوید  تایلک  دـمحم ، نیدـلا  لالج  یخلب ، . 33
.1346 یملع ، نادیواج  تاراشتنا  نامزاس  نارهت ،

.1366 مود ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ربمایپ ،) یگدنز  ناتساد   ) ربمایپ قالخا  میرکلادبع ، يزاریش ، رازآ  یب  . 34

.1382 مود ، پاچ  رصاعم ، هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  ربمایپ ، لد  مشچ و  رد  ناوج  رقاب ، دمحم  ینیما ، روپ  . 35

.م  1996 لوا ، پاچ  یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، هنسلا ، نآرقلا و  یف  یبنلا  قالخا  مساق ، نب  زیزعلادبع  نب  دمحا  دادح ، . 36

.1366 هیمالسالا ، بتکملاراد  نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 37

.1376 شناد ، مق ، فیراعم ، فراعم و  یفطصم ، یتشد ، ینیسح  . 38

، موس پاچ  دیهش ، پاچ  مق ، یناخ ، رقابدمحم  همجرت : نانمؤم ، ریما  ربمایپ و  بتکم  زا  ییوترپ  دمحم ، دیس  يزاریـش ، ینیـسح  . 39
.1379

.1374 مجنپ ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ربمایپ ، مایپ  یقت ، دمحم  دیس  میکح ، . 40

.1373 نایلیعامسا ، تاراشتنا  مق ، نیلقثلا ، رون  هعمج ، نب  یلع  دبع  يزیوح ، . 41

.1376 یجاحرشن ، نارهت ، ربمایپ ، مایپ  همجرت ) ، ) يراصنا دوعسم  نیدلاءاهب و  یهاشمرخ ، . 42

.1333 مایخ ، هناخ  باتک  نارهت ، ریسلا ، بیبح  ریم ، دنوخ  . 43

گنهرف و ترازو  تاراشتنا  پاچ و  ناـمزاس  نارهت ، مود ،) لوا و  رتفد  یلمع ، قطنم   ) يوبن هریـس  یفطـصم ، ینارهت ، داـش  لد  . 44
.1372 یمالسا ، داشرا 

هبتکم بلح ، هدـیجملا ،) هلاـصخ  هدـیمحلا ، هلئامـش   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  دـمحم  اندیـس  هّللادـبع ،  نیدـلا ، جارـس  . 45
.ق  . 1410 ه مشش ، پاچ  حالفلاراد ،

.1369 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ام ، ربمغیپ  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد  اضر ، مالغ  يدیعس ، . 46
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تاغیلبت رتفد  تاراشتنازکرم  مق ، هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یقالخا  هریس  هب  یهاگن   ) لماک يوگلا  تمه ، روپ ، بارهس  . 47
.1378 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا 

.1383 هشیدنا ، میسن  مق ، يراهب ، ياه  لگ  مانمه  نیسح ، يدیس ، . 48
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.ق  . 1410 ه مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ریذنلا ، ریشبلا  ثیداحالا  یف  ریغصلا  عماجلا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 49

، روثأملاب ریـسفتلا  یف  روثنملاردلا  . _______________________________________________ ، 50
.ق 1404 ه .  یفجنلا ، یشعرملا  هبتکم  مق ،

.ق 1356 ه .  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، یبقعلا ، رئاخذ  هّللادبع ،  نب  دمحا  يربط ، یعفاش  . 51

.ق  . 1382 ه باتک ، رشن  زکرم  نارهت ، يوفطصم ، نسح  قیقحت : رابخالا ، عماج  دمحم ، نب  دمحم  يریعش ، . 52

.1373 مراهچ ، پاچ  قفش ، تاراشتنا  مق ، یعامتجا ، ياهدروخرب  رد  یمالسا  قالخا  يدهم ، دیس  نیدلا ، سمش  . 53

.1359 داشرا ، هینیسح  تاراشتنا  نارهت ، تمحر ، ربمایپ  یغالب ، ردص  . 54

.ق  . 1393 ه یمالسالا ، باتکلاراد  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، . 55

، یهقف يداهدـمحم  یبـنلا ، ننـس  . _______________________________________________ ، 56
.ق  . 1422 ه مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ،

ننس باتک  همجرت  ، ) يوبن هریـس  . _______________________________________________ ، 57
.1384 مود ، پاچ  مالسا ، رادساپ  مق ، ینامرک ، یثایغ  اضر  دمحم  دیس  همجرت : یبنلا ،)

پاچ تاعوبطملل ، رونلا  هسـسؤم  توریب ، رابخالاررغ ، یف  راونالا  هاکـشم  نیدلا ، یـضر  رـصن  یبا  نب  یلع  لضفلاوبا  یـسربط ، . 58
.ات یب  مود ،

.ق  . 1403 ه یضترملا ، رشن  دهشم ، جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  یسربط ، . 59

.1375 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 60

هسسؤم توریب ، قالخالا ، مراکم  . _______________________________________________ ، 61
.ق  . 1392 ه تاعوبطملل ، یملعالا 

.1361 یملعالا ، هسسؤم  توریب ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ریرج ، نب  دمحم  رفعجوبا  يربط ، . 62

.ق  . 1313 ه یگنس ، پاچ  نارهت ، یلاما ، نسح ، نب  دمحم  رفعج  وبا  یسوط ، . 63

دیـس قیقحت : ماـکحالا ، بیذـهت  . _______________________________________________ ، 64
.1365 مراهچ ، پاچ  هیمالسا ، بتکلاراد  يدنوخآ ، دمحم  خیش  حیحصت : یناسارخ ، نسح 
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، ان یب  نارهت ، ماـکحالا ، بیذـهت  . _______________________________________________ ، 65
.ق  . 1417 ه

.ق  . 1414 ه لوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، هثعبلا ، هسسؤم  هیمالسالا  تاساردلا  مسق  قیقحت : یلامالا ، نسحلا ، نبدمحم  یسوط ، . 66
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.ق 1400 ه .  ان ، یب  مق ، مظعالا ، یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  یضترم ، رفعج  دیس  یلماع ، . 67

لیـــصحت یلا  هعیـــشلا  لـــئاسو  . _______________________________________________ ، 68
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.ق  . 1405 ه لوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، یفلس ، دیمحلادبع  يدجم  قیقحت : باهشلا ، دنسم  همالس ، نبدمحم  یعاضق ، . 74

، توریب یچ ) هناـش   ) یناـسارخ مظاـک  دـمحم  قـیلعت : میدـقت و  هیهلـالا ، جـحلا  خــیراوت  یف  هـیهبلا  راوـنا  ساـبع ، خیــش  یمق ، . 75
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.م  1965

دمحا كراـبم و  یکز  قیقحت : فیرـصتلا ، وحنلا و  بدـالا و  هغللا و  یف  لـماکلا  يوحنلا ، دـیرف  نب  دـمحم  ساـبعلا  وـبا  دّربـم ، . 82
.ق 1356 ه .  لوا ، پاچ  یبلحلا ، هعبطم  هرهاق ، رکاش ، دمحم 

.ق  . 1403 ه یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، راهطالا ، همئالا  مولعل  هعماجلا  راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 83

هـــسسؤم توریب ، راونـــالاراحب ، . _______________________________________________ ، 84
.ق 1403 ه .  ءافولا ،

.1384 لوا ، پاچ  رگشیوپ ، مق ، ادخ ،) ربمایپ  يراتفر  یقالخا و  هریس  اب  ییانشآ   ) لوسر اب  ماگ  مه  داوج ، یثدحم ، . 85

.ق  . 1368 ه یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، نینح ، گنج  هکم و  حتف  زا  یندینش  ياه  ناتساد  دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  . 86

.ق  . 1362 ه یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 87

.ق  . 1386 ه تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، هغالبلا ، جهن  كردتسم  یف  هداعسلا  جهن  رقاب ، دمحم  يدومحم ، . 88

.1368 فراعتلاراد ، توریب ، مارو ،) هعومجم   ) رظاونلا ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  یسیع ، نب  دوعسم  . 89

.ق  . 1377 ه موس ، پاچ  يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  رصم ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، . 90

.1372 اردص ، تاراشتنا  يونعم ، ياهراتفگ  یضترم ، يرهطم ، . 91

.ق  . 1399 ه تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، دابعلا ، یلع  هّللا  جح  هفرعم  یف  داشرالا  يدادغب ، نامعن  نب  دمحم  دیفم ، . 92

.1372 هیمالسالا ، بتکلارد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ،) زا  یعمج  و   ) رصان يزاریش ، مراکم  . 93
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پاچ هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، مالّسلادبع ، دمحا  قیقحت : ریغـصلا ،) عماجلا  حرـش   ) ریدقلا ضیف  فوئرلا ، دبع  دمحم  يوانم ، . 95
.ق  . 1415 ه لوا ،

.1380 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، باتفآ ، يامیس  لضفلاوبا ، يدورامرگ ، يوسوم  . 96

1383 ه مود ، پاچ  هّینیدلا ، فجنلا  هیعماج  تاروشنم  فجن ، رتنالک ، دمحم  قیقحت : تاداعـسلا ، عماج  يدـهم ، دـمحم  یقارن ، . 97
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.ق 1419 ه .  نیسردملا ، هعامجل  یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  هفرشملا ،

، توریب ثارتلا ، ءایحال  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیسح ، یسربط ، يرون  . 99
.ق  . 1408 ه مود ، پاچ 

.1365 ریبکریما ، نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت : بدالا ، نونف  یف  بدالا  هیاهن  نیدلا ، باهش  يریون ، . 100

، زکرم رشن  یقداص ، سردم  رفعج  همجرت : هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تریـس  دمحم ، نبا  قاحـسا  نیدلا  عیفر  ینادمه ، . 101
.1373 لوا ، پاچ 

.ق  . 1409 ه هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفالا ، لاوقالا و  ثیداحا  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یقتم  نیدلا  ءالع  يدنه ، . 102
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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