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كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هبطخ 

باتک تاصخشم 

1301 یلعنیسح -  يرظتنم  هسانشرس : 

هللا هیآ  ترـضح  ردـقیلاع  هیقف  زا  ییاهـسرد  كدـف  يارجام  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هبطخ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
يرظتنم 1374. یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رتفد  مق  رشن :  تاصخشم  هتاکرب  تماد  يرظتنم  یمظعلا 

ص 344 يرهاظ :  تاصخشم 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  5000: اهب لایر ؛  5000: اهب کباش : 
اه هبطخ  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 

زا لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  هدوزفا :  هسانش  كدف  عوضوم :  ثیداحا  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 
ق 11 ترجه - 

م 75خ 6 1374  / BP27/22 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م 753-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

طیـسب زا  ناـشرون  هک  درک  تیبرت  ییاـهناسنا  رقحم ، يا  هناـخ  کـچوک و  يا  هرجح  رد  هک  دوب  ینز  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  »
هرس سدق  ینیمخ  ماما  دشخرد .» یم  یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  ملاع  زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ 

مه لباقم  رد  ملاظ » مولظم و   » و كرـشم » نمؤم و  «، » لطاب قح و   » هورگ ود  هراومه  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  تیرـشب  خـیرات 
هدوب بیرف » عیمطت و  دیدهت ، ، » لطاب هورگ  رازبا  حالـس و  و  تقادص » تقیقح و  نامیا ، ، » قح هورگ  رازبا  حالـس و  دنا ؛ هتـشاد  رارق 

.تسا

نازودـنارز و دروخ ؛ یم  مشچ  هب  مالـسا  هلاـس  دـصراهچ  رازه و  کـی  خـیرات  رد  هورگ ، ود  نیا  ییارآ  فص  زا  زراـب  ياـه  هنومن 
، بیرف روز و  هب  کسمت  اب  ناوت و  مامت  اب  دندید ، یم  دوخ  عفانم  نایز  هب  ار  مالسا  شرتسگ  هک  ینابلطایند 
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هجنکش اب  هدرک و  ملع  دق  دندروآ ، یمن  دورف  نارگید  رب  میلست  رس  وا  زج  دنتفگ و  یمن  ادخ  زج  هک  تسرپادخ  يا  هدع  لباقم  رد 
همادا عنام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  صخش  یتح  ناناملسم و  رازآ  و 

هحفص 16] ] 

.دوش زوریپ  قح  هورگ  هرخالاب  هتسبن و  یفرط  نانآ  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  هدارا ي  اما  دندش ؛ یم  ناشیا  هار 

ناناملـسم و اب  دندوب و  نآ  شرتسگ  مالـسا و  هار  دس  هک  ینانامه  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  ردص  خـیرات  هب  ارذـگ  یهاگن 
مالسا ناتوسک  شیپ  لباقم  رد  دیدج  يا  ههبج  هدرک و  ضوع  گنر  تعرس  هب  دنتشاد ، هنیرید  ینمشد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
مالسا لصا  هشیر و  هب  هشیت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نآرق و  هب  کسمت  اب  مالـسا و  مان  هب  راب  نیا  نانآ  دنداد ؛ لیکـشت  هزرابم  و 
تأشن همه  اهنیا  و  دـنروخ ؛ یم  دـندروخ و  ار  نآ  بوچ  ناناملـسم  اهنرق : اـت  هک  دـندرک  يزیر  هیاـپ  ار  یفارحنا  ياـنب  دـندز و  یم 

.داتفا قافتا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  یثداوح  زا  هتفرگ 

ناوت و دـح  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم و  داشرا  دـیدج ، يریگ  ههبج  نیا  لباقم  رد  صلاخ  ناناملـسم  نینمؤم و  هفیظو 
.دومن افیا  ار  شقن  نیرتشیب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مهم ، نیا  رد  هک  دوب  تیالو  تماما و  میرح  زا  عافد  زین 

يروآدای یئورود ، قافن و  هرهچ ي  ياشفا  نیشتآ ، ءارغ و  ياه  هبطخ  هئارا  ساسح ، عطاقم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ینابیتشپ 
ياهشالت زا  همه  همه و  ...و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس  نآرق و  تایآ  هب  ناناملسم 
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.تسا هدوب  میظع  فارحنا  نیا  اب  هلباقم  رد  مالسا  گرزب  يوناب 

هدهع ي رب  هک  تسا  يا  هفیظو  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  یلمع  هریـس ي  شور و  اب  دارفا  ندومن  انـشآ  ییانـشآ و 
هب ناراوگرزب  نآ  یهاوختلادع  مایپ  ندناسر  رد  دیاب  نانآ  هدش و  هدراذگ  نیققحم  املع و 

هحفص 17] ] 

.دنراد لوذبم  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت  ناگمه ،

یفاک لوصا  هغالبلا ، جهن  حیضوت  حرـش و  یلاعلا ، هلظدم  يرظتنم  یمظعلا  هَّللاهیآ  ترـضح  ردقیلاع  هیقف  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 
یتعاس زور  ره  يوزوح ، رگید  سورد  رانک  رد  هتسناد و  دوخ  يارب  يا  هفیظو  نوچمه  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ ي  زین  و 

.دنهد یم  صاصتخا  مدرم  مومع  يارب  رابرهگ  نانخس  نیا  ندومن  وگزاب  سیردت و  هب  ار  دوخ  فیرش  تقو  زا 

هژیو تایصوصخ  زا  سونأمان ، تاملک  لامعتـسا  زا  زیهرپ  مومع و  حطـس  رد  بلاطم  ندومن  وگزاب  ناسآ ، هداس و  ینایب  زا  هدافتـسا 
.دشاب یم  هل  مظعم  ياهسرد 

مالسلااهیلع و ارهز  ترضح  هبطخ ي  نایب  رد  هک  داتـسا  ترـضح  ياهـسرد  هلـسلس  زا  تسا  يا  هعومجم  دیراد ، ور  شیپ  رد  هچنآ 
.دنا هدومرف  داریا  ش.ه  لاس 1372  هیمطاف  مایا  رد 

: تسا هدش  هئارا  شخب  هس  رد  هک  دشاب  یم  سرد  هدزناش  رب  لمتشم  باتک  نیا 

.هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ ي  لوا : شخب 

.تداهش رتسب  رد  راصنا ، نیرجاهم و  نانز  هب  باطخ  ترضح  نآ  هبطخ ي  مود : شخب 

.مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  نابز  زا  كدف ، بصغ  يارجام  موس : شخب 

طوسبم حرـش  هدرتسگ و  قیقحت  تروص  هب  هدوب و  مومع  حطـس  رد  ماقم ، نیا  رد  هدـش  هئارا  تاحیـضوت  دـش ، هتفگ  هک  هنوگناـمه 
اذل دشاب و  یمن 

هحفص 18] ] 
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ییانشآ يارب  ات  دندومرف  هزاجا  ءالـضف ، زا  يا  هدع  ررکم  رارـصا  زا  سپ  یلو  دنداد ؛ یمن  ار  نآ  پاچ  هزاجا  ادتبا  رد  ردقیلاع  هیقف 
مهیلع تیب  لها  تیمولظم  تیعقوم و  اب  ییانـشآ  زین  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  تاـنایب  نانخـس و  اـب  فلتخم  راـشقا  تاـقبط و 

.دوش رشتنم  پاچ و  رضاح  باتک  تروص  هب  هدش و  هدایپ  اهسرد  نیا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا 

سدقم راونا  وترپ  رد  دـناوتب  ام  یمالـسا  هعماج ي  دریگ و  رارق  نانم  دـنوادخ  تیاضر  لوبق و  دروم  زیچان  تمدـخ  نیا  تسا  دـیما 
.دیامیپب ار  تداعس  لامک و  هار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها 

رشان

هحفص 19] ] 

همدقم

نالعالا دعب  متررسا  نایبلا و  دعب  مترح  یناف 

همطاـف ترـضح  « ) دـیا هداـتفا  ییوگ  ناـهنپ  هب  قـح  راـهظا  نـالعا و  زا  سپ  دـنا و  هتـشگ  نادرگرـس  هعماـج  ییاوـشیپ  رما  رد  ارچ  »
«( مالسلااهیلع »

راـگزور درـشف ، یم  بارطـضا  رد  ار  شدـنمورین  حور  دوب و  هتفرگارف  شرمع  تاـظحل  نیـسپاو  رد  ار  ربماـیپ  هک  یهاـکناج  هودـنا 
زا باوخ  هک  شرمع  رخآ  ياهزور  زا  ماـگنه  بش  .درک  یم  هراـظن  شگرم  زا  سپ  هک  دوب  يراـت  هریت و  ياـهقفا  هایـس و  تخس و 

هتفاکش ار  بش  جاوما  ات  ایب  .دنک  یم  ربخ  ار  هبهیوموبا »  » شمالغ تسا ، رارق  یب  هدنیآ  میب  زا  هدمآ و  رد  هب  شمشچ  هناخ ي  هساک 
ناـشوماخ نیا  عیقب و  كاـخ  ناگدـیباوخ  يارب  اـت  دـنا  هدرک  رومأـم  ارم  اریز  میور ، عـیقب  ناتـسربق  هب  هتـسکش ، ار  بش  توکـس  و 

رد ربمایپ  .تسا  هتفرورف  یکیرات  قاحم  هب  بش  یهایس  توکس و  رد  زیچ  همه  تسا و  رفص  هام  رخآ  ياهبش  .منک  رافغتسا  وگنخس 
یبش دنچ  ات  دناد  یم  دنیب و  یم  کیدزن  ار  دوخ  گرم  هک  یلاح 
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: دنک یم  باطخ  عیقب  يوک  نایمارآ  هب  دنک و  یم  گنرد  يا  هظحل  تسویپ ، دهاوخ  شوماخ  ناگتفخ  نیا  هب  رگید 

هراپ نوچمه  اه  هنتف  تسا ، مدرم  نیا  راگزور  زا  رت  هدوسآ  امش  راگزور  هک  دیمارایب  شوخ  ناتـسروگ ! نانکاس  يا  امـش  رب  مالـس  »
[ . 1 « ] ...دنا هدمآ  شیپ  هریت  بش  ياه 

یـساپ تشذگ  اب  .دریگ  مارآ  یکدنا  شحور  يایرد  زیت  ياهجوم  ات  دراذگ  یم  نایم  رد  ناگدرم  اب  ار  شلد  ياهدرد  ادـخ  لوسر 
رتسب هب  بش  زا 

هحفص 20] ] 

.ددرگ یمزاب  شیوخ 

ياهجنر یلو  هدوب ، تماقتـسا  يرادـیاپ و  هب  رومأم  ادـخ  بناج  زا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  شتلاـسر  نارود  رد  هک  ییاـهجنر  همه  اـب 
یناسک ار  شنیرخآ  ياهتـساوخرد  دریگ ، مارآ  یمک  هکنیا  يارب  بش ، نآ  يادرف  نیـسپ  ای  ادرف  رد  .دراذگ  یمن  مارآ  ار  وا  هدـنیآ 

: دیوگ یم  سابع  نبا  نیحیحص  تیاور  ربانب  .دراذگ  یم  نایم  رد  دندوب  شنوماریپ  هک 

بلغ دـق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  رمع  لاقف  هدـعب ، نولـضتال  اباتک  مکل  بتکا  مله  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
[ . 2 « ] هَّللا باتک  انبسح  نآرقلا ، مکدنع  عجولا و  هیلع 

ناشناربهر گرم  زا  سپ  اهتما  بلاغ  هک  ار ، ینادرگرـس  تریح و  عون  ره  ددنبب و  تما  رب  ار  یهارمگ  هار  ربمایپ  نیا  اب  دـهاوخ  یم 
زا سپ  هفحج ، ناـبایب  رد  هک  ار  هچنآ  رب  دراذـگ و  مـه  راـنک  رد  ار  ترتـع  باـتک و  دریگرب و  تـما  ناـیم  زا  دـنوش ، یم  شراـچد 

نیا اب  اما  .دهن  دیکأت  رهم  دوب ، هتخاس  راومه  ار  شیوخ  زا  دعب  يربهار  هار  دوب و  هداهن  نایم  رد  ناناملسم  زا  یهوبنا  اب  عادولاهجح ،
، تسا نایم  رد  ادخ  باتک  ییوس  زا  هدش و  یلوتسم  ادخ  لوسر  رب  زوسناج  بت  هک  هناهب 
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اب دندیشخب و  ینوزف  تما  ینادرگرس  بارـس  رب  دندیزرو و  غیرد  ذغاک  ملق و  ندروآ  زا  .تسین  ربمایپ  زا  يا  هتـشون  رگید  هب  يزاین 
.دنداهن یپ  نیملسم ، ییاوشیپ  رما  رد  ار  یتخبروش  رش و  موقز  ینامرفان ، نینچ 

همطاف شود  رب  دـنیبب ، شنیتسار  نارای  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  شود  رب  هکنآ  زا  شیپ  ار  ادرف  نیگنـس  تخـس و  ياهتلاسر  ربمایپ 
يزور بعص  یناشیرپ و  راگزور  يارب  دبایب ، انعم  نآرق  ات  تسا  ترتع  يانب  راذگناینب  هک  ار ، شرتخد  حور  دنیب و  یم  مالسلااهیلع 

شدرس تسد  گرم  لوسر  هاگنآ  دراذگ و  یم  نایم  رد  همطاف  اب  راب  نیتسخن  يارب  ار  شگرم  راوگان  زار  اذل  دنک ، یم  هدامآ 

هحفص 21] ] 

هب دوز  هک  دیون  نیا  اب  دیوگ و  یم  تیلـست  وا  هب  دنک و  یم  هراظن  ار  شرتخد  نتـسیرگ  ترـضح  دـنک ، یم  زارد  ربمایپ  يوس  هب  ار 
: دیوگ یم  شرتخد  هب  نید  تیلامک  تیمامت و  غالبا  عادولاهجح و  رفس  زا  سپ  .دریگ  یم  ار  وا  هودنا  يولج  تسویپ  یهاوخ  نم 

.تسا هدناوخ  رابود  ار  نآ  لاسما  دناوخ و  یم  نم  رب  ار  نآرق  رابکی  لاس  ره  لیئربج  مرتخد !

؟ تسیچ نیا  يانعم  ردپ !

.تسا نم  یگدنز  لاس  نیرخآ  لاسما  مناد  یم 

نسح هدنارورپ ، دوخ  نماد  رد  ار  ماما  ود  شرسمه و  ردپ و  هدرک ، یگدنز  هیاس  ود  هانپ  رد  یناتک ، نامیلس  ریبعت  هب  هک ، يا  همطاف 
زمر راب  نیا  تسا ؛ هتـشاد  تسود  يردام  يرتخد و  تبحم  هنوگود  اب  ار  ردـپ  هدومزآ و  ار  تثعب  تیلهاـج و  رـصع  ود  نیـسح و  و 

دیدپ عامتجا  رد  اه  هنحـص  اهگنر و  هچ  گرم  زا  سپ  هک  دـناد  یم  کین  و  دونـش ، یم  شردـپ  رب  ار  لیئربج  ندـناوخ  نآرق  رابود 
نتشگ نایامن  ینعی  تشگ ، دهاوخ 
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.رگیدکی ربارب  رد  مالسا  هنوگود 

سرت رطاخ  هب  اهنت  هتشادن و  نییآ  نیا  هب  يداقتعا  چیه  هک  دندیورگ  مالـسا  هب  شردپ  نامز  رد  یناسک  دناد  یم  کین  ربمایپ  تخد 
هب ار  شیرق  ناگرزب  نیکرـشم  رافک و  اب  ياهگنج  رد  یلع  شرهوش  ییوس  زا  دـندیورگ و  نآ  هب  دوخ  هدـنیآ ي  عفانم  ظـفح  اـی  و 
رب ربمایپ  گرم  زا  سپ  اهیزوت  هنیک  اهدـقح و  نیا  هقعاص  .تسا  هدروآ  میلـست  هب  ار  برع  یمان  ناناولهپ  هدـنکفا و  تکاله  كاخ 

.دهد یم  خر  اهبالقنا  مامت  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تخیر و  دهاوخورف  مالسلا  هیلع  یلع  رس 

ياه هدقع  يزور  ات  هتـسشن  نیمک  رد  دنرادن  نآ  هب  يداقتعا  چیه  دندنویپ و  یم  بالقنا  هب  شیوخ  عفانم  ظفح  رطاخ  هب  هک  ینانآ 
اوزنا هب  اهتمهت  عاونا  اب  یلع  نوچ  ار  نانآ  دنزیربورف و  یعقاو  نویبالقنا  رس  رب  ار  دوخ 

هحفص 22] ] 

تخانـش و یم  بوخ  ار  هدنیآ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  .تسا  خیرات  هایـس  تنـس  نیا  و  دندرگ ؛ بالقنا  یلوتم  دوخ  دنناشکب و 
شماقتنا دش ، هتخیر  شردپ  نامز  رد  هک  ییاهنوخ  نیا  دید  یم  درک و  یم  هدـهاشم  دوخ  نیبزیت  مشچ  اب  ار  نیغورد  ناروآ  مالـسا 

ره هکلب  دش  هتخیر  یلع  تسد  هب  هک  ییاهنوخ  اهنت  هن  دیوگ : یم  دراد ؛ ییابیز  لیلحت  دـیدحلا  یبا  نبا  .تفرگ  دـنهاوخ  یلع  زا  ار 
نیا رب  برع  تداع  نوچ  .دنتفرگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  اهنت  ار  شماقتنا  دـش  هتخیر  مالـسا  هار  رد  نارگید  ریـشمش  اب  هک  ینوخ 

شماقتنا دنتشادن ، ار  نآ  ییاناوت  ای  درم و  یم  وا  رگا  دندناتس و  یم  لتاق  زا  ار  شماقتنا  دش ، یم  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  رگا  هک  دوب 
[ . 3  ] دنتفرگ یم  شناشیوخ  نیرتکیدزن  زا  ار 

روهظ ییوجماقتنا  ياه  هناشن  هک  دییاپن  يرید 
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.دندناتـس ار  كدف »  » نآ یلام  هناوتـشپ  دندرب و  ههاریب  هب  ار  تفالخ  ریـسم  زاغآ ، رد  دروآرب و  رـس  اه  هدقع  اهدـقح و  درک و  ادـیپ 
: دومرف راصنا  رجاهم و  نانز  درگ  رد  ییوجماقتنا  نیا  هب  هراشا  اب  مالسلااهیلع  ارهز 

[ . 4  ] لج زع و  هَّللا  تاذ  یف  هرمنت  هتعقو و  لاکن  هئطو و  هدش  هفیس و  ریکن  هنم  هَّللاو  اومقن  نسحلا ؟ یبا  نم  اومقن  ام  و 

هناگیب و يدوخ و  ادخ ، هار  رد  وا  ریـشمش  نوچ  دندوب ، تحاران  وا  زا  يرآ  دنریگب ؟ ماقتنا  یلع  زا  يزوت  هنیک  اب  هک  دش  ثعاب  هچ  »
« .تشادن یسرت  دوب و  انتعا  یب  گرم  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  و  تخانش ؛ یمن  وسرت  عاجش و 

هحفص 23] ] 

بیباش انیلع  تلـسرا  رمالا  فدهتـسا  املف  هاشولا  ناکمال  هنمتکم  قافنلا  بولق  اهیلع  تناـک  هیدـحا ، تارت  هیردـب و  داـقحا  اـهنکلو 
[ . 5 « ] قاقشلا هلیخم  نم  راثآلا 

تأرج دوب و  یفخم  نیقفانم  بولق  رد  اه  هنیک  نیا  .تسا  دـحا  ییوج  ماقتنا  ردـب و  ياـه  هنیک  ببـس  هب  یلع  اـب  امـش  دروخرب  نیا  »
ام رب  ار  اـهتداسح  اـه و  هـنیک  ماـمت  دـندومن ، يوزنم  ار  اـم  دــندرک و  بـصغ  ار  تموـکح  هـک  يزور  اـما  دنتــشادن ، ار  نآ  راـهظا 

«. دنتخیرورف

: درک حیرصت  هتکن  نیا  هب  مالسلااهیلع  ارهز  گرم  زا  سپ  اهلاس  مالسلا  هیلع  یلع  و 

[ . 6  ] رضم هعیبر و  نورقلا  مجاون  ترسک  برعلا و  لکالکب  رغصلا  یف  تعضو  انا 

« .متسکش مهرد  ار  رضم  هعیبر و  لئابق  دنلب  ياه  خاش  مدنکفا و  كاخ  هب  ار  برع  ناعاجش  ناگرزب و  یناوج  نارود  رد  نم  »

نیملـستسم مالـسا  یکی  یناتک : نامیلـس  ریبعت  هب  درک ، ادـیپ  روهظ  یگناـگود  هصرع ي  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  گرم  زا  سپ 
نانآ )
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هتفریذـپ قح  هچیرد ي  زا  ار  قح  هک  یناسک   ) نیتنقم مالـسا  يرگید  و  دـندید ) یم  دوخ  یـصخش  حـلاصم  لـالخ  زا  ار  مالـسا  هک 
تشاگنا هدیدان  ار  ربمایپ  يایاصو  بالقنا و  مالـسا و  مایپ  تفرگ و  رارق  یلـصا  ياه  همانرب  ییاوشیپ و  زکرم  رد  لوا  هورگ  دندوب .)

هب ار  برعلاـهریزج  دـندوب  ددـص  رد  هک  یناـسک   ) عاـجترا رـصانع  رذـگهر  نـیا  رد  .دـمآرب  مود  هورگ  زا  ییوجماـقتنا  ماـقم  رد  و 
نانآ سأر  رد  هک  مالـسا ، نیتسار  رـصانع  فذح  لابند  هب  هتـشاذگ و  قافن  رـصانع  تسد  رد  تسد  دـننادرگزاب ) تیلهاج  راگزور 

رد هدش و  عورش  مدآ  زا  هک  ییاهشزرا  مامت  نتخاس  دوبان  ینعی  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشاذگ  رانک  دندمآرب و  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع 
ياج هب  و  تسا ؛ هدیسر  متاخ  ربمایپ  تسد  هب  هتشذگ و  یسیع  یسوم و  میهاربا و  زا  خیرات  رذگهر 

هحفص 24] ] 

ماـمت يدوباـن  رگ  هراـظن  همطاـف  کـنیا  و  تسا ؛ نوخ  كاـخ و  داژن و  زا  هدـمآرب  هک  یلهاـج  یفارـشا  ياهـشزرا  ندـنادرگزاب  نآ 
نیلوا دناد  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  و  تسا ؛ هتخیر  اهنوخ  هدیشک و  اهریشمش  نآ  ظفح  يارب  شرهوش  هک  تسا  ییاهـشزرا 

همه ي ثراو  یهلا و  رثوک »  » ناونع هب  وا  اریز  تسا ؛ همطاف  شرتخد  دـش ، دـهاوخ  عاجترا  قافن و  هبل ي  ود  غیت  یناـبرق  هک  یـسک 
نانچ ار  همطاف  شرمع  رخآ  ياهلاس  رد  اصوصخم  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  و  داتـسیا ؛ دـهاوخ  عاجترا  نیا  ربارب  رد  یمیهاربا  رخافم 

یم شندرک  روگب  هدنز  اهنت  ار  نتـشاد  رتخد  گنن  جالع  هار  هک  يا  هعماج  رد  ات  دنز  یم  هسوب  شتـسد  رب  هک  دـیامن  یم  سیدـقت 
سپ شرتخد  ياهیریگعضوم  تاکرح و  یمامت  زین  و  دناشن ، دوخ  ياج  رد  ار  نز  شزرا  جرا و  دنتسناد ،
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یم مالس  وا  يارب  ماش  حبـص و  ره  داد و  رارق  شرتخد  هناخ ي  رانک  رد  ار  شدوخ  هناخ ي  ربمایپ  اذهل  .دراذگ  هحـص  ار  شدوخ  زا 
هک يا  هناخ  نیتسخن  هب  تشگرب  رد  دوب و  همطاـف  هناـخ ي  دـش  یم  جراـخ  هک  يا  هناـخ  نیرخآ  زا  گـنج  ياهرفـس  رد  داتـسرف و 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  لبنح  دمحا  دنسم  زا  .دوب  همطاف  هناخ ي  تشگ  یمزاب 

سجرلا مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  هولصلا  لوقی : حبصلا و  هالص  یلا  جرخ  اذا  رهشا  هتس  همطاف  تیب  رمی  ناک  ص )  ) هَّللا لوسر  نا 
[ . 7 « ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها 

يداع و رما  کی  سیدـقت  لیلجت و  همه  نیا  تفگ  دـیاب  یلو  تسین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ربمایپ  ياهلیلجت  لاجم  اجنیا  رد 
دهن دیکأت  دییأت و  رهم  دنک ، یم  لابند  شرتخد  شگرم  زا  سپ  هک  یـسایس  نایرج  نآ  رب  دهاوخ  یم  هکلب  تسا  هدوبن  اهنت  یفطاع 

هب بآ  هک  یماـگنه  داـتفا ، ياـپ  زا  دینـش و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  گرم  ربـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـش  نـشور  هاـگنآ  اـنعم  نـیا  و 
دندز و شتروص 

هحفص 25] ] 

.همطاف نآ  مود  نکر  و  دوب ، ربمایپ  دوخ  مالسا  لوا  نکر  [ . 8 (« ] ص  ) هَّللا لوسر  لاق  يذلا  یناثلا  نکرلا  اذه  : » دومرف دمآ  شوه  هب 

تیاده شدوخ  ریسم  رد  ار  مالسا  تما  ییاوشیپ  دتسیاب و  موش  رش و  تانایرج  يولج  دیاب  هک  تسا  بالقنا  مالسا و  مود  نکر  نیا 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنراد  دای  هب  مدرم  نیا  و  دنک ؛ یم  شیوش  زا  هک  ییاهتیامح  اب  شیاهینارنخس و  اب  شیاه ، هبطخ  اب  .دنک 

همطاف دیب  ذخآ  وه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  جرخ  دش : یم  روآدای  نینچ  ار  مالسا  مود  نکر  هلآ 
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يذلا یحور  یبلق و  یه  ینم و  هعـضب  یه  و  دمحم ، تنب  همطاف  یهف  اهفرعی  مل  نم  اهفرع و  دـقف  هذـه  فرع  نم  لاقف  مالـسلا  هیلع 
تیاور اهدـص  و  اهیبا » ما  همطاف   » و اهنم ...» انا  ینم و  اهنا  مهللا  [ . » 9 « ] هَّللا يذا  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف  اهاذآ  نمف  یبنج ، نیب 

[ . 10  ] تسا هدش  رکذ  شرتخد  زا  ربمایپ  ياهشیاتس  رد  ینس  هعیش و  بتک  رد  هک  رگید 

دوش یم  رتدیدش  شیرامیب  هچ  ره  تسا و  كانساره  نانچمه  دراد ، همطاف  هب  تبـسن  هک  ییاهـشرافس  اهـشیاتس و  همه ي  دوجو  اب 
رد رـس  دنروآ و  یم  يور  هایـس  بش  ياه  هراپ  نوچمه  اه  هنتف  : » دیوگ یم  شقیفوت  رادـتقا و  جوا  رد  و  رتشیب ، هدـنیآ  زا  شـساره 

: تسا هطقن  نیا  زا  همطاف  تلاسر  تیادب  اه و  هنتف  ندروآرب  رس  زاغآ  و  دنسر » یمارف  رگیدکی  لابند 

هناخ هب  ربمغیپ  یلاخ  هناخ ي  زا  یلع  ...و  هفیقـس  زا  اهنآ  .ار  وا  قح  نفد  زین  گرزب  باحـصا  تسا و  هداد  نایاپ  ار  ربمایپ  نفد  یلع  »
ینیگنـس و هک  تسا  همطاف  و  دـنک ؛ زاغآ  ار  شهایـس  كاندرد و  تلزع  توکـس و  لاـس  جـنپ  تسیب و  اـت  ددرگ  یمزاـب  همطاـف  ي 

نیرتبوبحم شهاگ و  هیکت  شردپ ، وا ، يارب  .دنک  لمحت  دیاب  شناوتان  ناج  رب  یپایپ  ار  محریب  ياه  هبرض  نیا  تنوشخ 

هحفص 26] ] 

هدش نیـشن  هناخ  هتـسکش  نیگمغ و  شدردمه ، انـشآ و  دنواشیوخ  اهنت  شتـسود و  شرـسمه ، شردارب ، یلع ، تسا ، هتفر  شزیزع 
یمن ار  اهنآ  رگید  هنیدـم  .دـندش  هناگیب  اهنآ  اـب  همه  هراـبکی  تعاـس ، دـنچ  نیمه  رد  ییوگ  .تسا  هدـنام  اـهنت  وا  نوچمه  تسا و 

[ . 11 « ] دنسانش

تدم نیرتمک  دنا ؛ هدرک  دای  یهاتوک  هب  شردپ ، گرم  زا  سپ  ار ، همطاف  تایح  نارود  نیخروم 
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: دنا هتشون  [ 13  ] هام تشه  ار  تدم  نیرتشیب  و  [ . 12  ] بش لهچ  ار 

خیرات هاتوک  تایح  نیا  اـما  .تسیز  كدـنا  دـییاپن و  يرید  ناـهج  نیا  رد  همطاـف  هک  تسا  نشور  میریگرب ، باوص  هب  ار  یلوق  ره 
ياه هبطخ  داریا  اب  دوش ، دوبان  ییاـتدوک  تفـالخ  شیرق و  تیفارـشا  ناتـسروگ  رد  تفر  یم  هک  یمالـسا  دروآ و  دـیدپ  ار  يدـنلب 

هناسایـس هنادنمـشوه و  نانچنآ  ربمایپ  تخد  تشگزاب و  خیرات  هصنم ي  هب  تثعب  رـصع  زاغآ  دننامه  هرابود  ترـضح ، نآ  نیـشتآ 
یمزب و سوقان ، گنهآ  درک و  طبض  میسرت و  ار  شیاهمدق  ياج  یناتک : نامیلس  یحیسم  خروم  لوق  هب  هک  دیزگرب  ار  دوخ  عضاوم 
هفیلخ ي رـصق  ياضف  رد  ار  يداهج  راـکیپ و  بمب  هکنآ  اـت  يرگید ، زا  سپ  یکی  لـحارم ، لزاـنم و  يارب  دوب  ییاـمنهار  یگنهآ ،
ات دزاس و  رجفنم  دندمآرد  وا  يرـسمه  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  موثلک  ما  هیقر و  همطاف ، رهاوخ  ود  رهوش  نافع ، نب  نامثع  موس 

.دروآ دیدپ  یتیالو  تموکح و  یلع ، ماما  تفالخ ، قح  یلصا  بحاص  يارب 

دش و یم  لیامتم  پچ  بناج  هب  هتـشگ ، اهر  نآ  ماجل  تسار  بناج  هک  هاگ  دوب ، ریـس  رد  ربهار  نودـب  یبسا  دـننامه  مالـسا  ناهج 
پچ بناج  هاگ 

هحفص 27] ] 

رد فلاخم و  بذـح ، رد  هک  طیحم  ود  نایم  رد  دوب  دازآ  بسا  نیا  دـییارگ ؛ یم  تسار  بناج  هب  نآ  دـیدرگ و  یم  اـهر  بسا  نآ 
فرطب هاگ  دور و  هرـصب  رد  يدربن  نادیم  بناج  هب  هاگ  ار ، ماش  هار  یهاگ  دریگ و  شیپ  رد  ار  هفوک  هار  هاگ  دندوب ، داضتم  فده ،

يدم هاگ  هکم ، هب  یی  یشکرکشل  هاگ  هنیدم و  رد  یگنج  مالعا  هاگ  نیفص ، رد  يا  هلیح  هکم و 
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وگتفگ و ...هلجد  زا  ینوخ  لیـس  داجیا  دادغب و  رد  يدنبب  ریگب و  هاگ  رـصم و  رد  ییدازآ  هاگ  زاجح ، رد  يرزج  هاگ  سلدنا و  رد 
[ . 14  ] بارس زا  یکشا  تارطق  ...كاخ و  درگ و  نایم  رد  یعازن 

زا ناگتخانـشان  نید  عاجترا و  نارـس  دندرک ، یم  تیادـه  ار  نآ  رود  زا  شیرق  یفارـشا  ماظن  نایذوفن  هک  هفیقـس ، ياتدوک  زا  سپ 
زا نایفسوبا ، لهجوبا و  تنس  هریـس و  موادت  ناشرادرک  یلو  دوب  دمحم  ادخ و  ناشراعـش  هک  ییورود ، قافن و  ياه  هرهچ  وسکی و 
رد مدرم  زا  يریثک  دنتشاذگ و  ار  ربمایپ  یعقاو  ناوریپ  يدوبان  لزع و  يانب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  یمالسا  هعماج  تیالو  رگید  ییوس 

: دنتفگ خساپ  ار  یناطیش  توعد  نیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نایب  هب  و  دنتفرگ ؛ رارق  یناطیش  ماد  نیا 

دوخ هب  ار  امش  دروآرب و  شیوخ  هاگنیمک  زا  رس  ناطیش  نیبیجتسم ؛» هئاعدل  مکدجوف  مکل  اخراص  هزرغم  نم  هسأر  ناطیـشلا  علطا  »
.دیدیود وا  یپ  رد  کبس  دیدینش و  ار  شنخس  دوز  هچ  هک  دید  درک و  توعد 

گنرین گـنن و  دـندرب ، تنطلـس  هب  تیاـهن  رد  تفـالخ و  ياـه  ههاریب  هب  تیاـصو  ریـسم  زا  ار  نیملـسم  ییاوشیپ  رما  هکنیا  زا  سپ 
یلع ات  دوب  هدیـشخب  شرتخد  هب  ربمایپ  هک  دوب  كدف »  » بصغ مالـسلااهیلع و  ارهز  یلام  ياه  ناینب  بحاصت  نآ  داد و  خر  يرگید 

کلام بحاص و  نامـسآ  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـشابن ؛ یلاخ  شتـسد  یمالـسا  هعماج ي  تیادـه  رد  نارگ و  هئطوت  ربارب  رد 
.دوبن يزیچ 

هحفص 28] ] 

كدف اهنت ، تخادنا  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  همه ي  زا  يرآ  15 ؛ ] « ] ءامسلا هتلظا  ام  لک  نم  كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب  »
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.دوب ام  تسد  رد 

هب یمایپ  دـیوگن و  ینخـس  ات  دوب ، یمن  شرایتخا  رد  یلاوما  دـش و  یم  هتـسب  یلع  هناخ ي  رد  دـیاب  تیلهاج  نایرج  تشگزاب  يارب 
دوجو زا  هکنیا  تفگـش  ددرگن و  ربماـیپ  تنـس  نیـشناج  تسا  ترتـع »  » هناـخ ي هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ ي  اـت  دـناسرن  شوـگ 

نیا ناهگان  و  دننک ؛ میلست  ار  وا  دنزیرب و  شا  هناخ  هب  ات  دندرک  کیرحت  ار  ناییاغوغ  دنتشاد ، تشحو  زین  شا  هناخ  رد  شروصحم 
.مشک یم  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  نیا  نم  هک : دش  دنلب  دجسم  نورد  زا  ادص 

یتثعب نآ  نورد  رد  دوب و  دـهاوخ  یخیرات  زاغآرـس  هناخ  نیا  هک  ارچ  تشاد  اـج  هتبلا  ساره ! همه  نیا  کـچوک و  هناـخ ي  نیا  زا 
رود نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دـش  دـهاوخ  ییاـهلد  فاـطم  دـنا و  هتـسشن  نآ  رد  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  ناـثراو  هک  رگید ؛

.دنباتش یم  نآ  يوس  هب  هتفر  تسد  زا  تلادع  يارب  دنسانش و  یم  کین  ار  اهییابیز  دنمهف و  یم  ار  اهتقیقح 

: تثعب دیدجت  زاغآرس 

نانابیتشپ دوب ، نانآ  یلام  عبنم  اهنت  هک  همطاف ، ثاریم  بحاصت  هناخ و  رد  یلع  نتـسشن  هئطوت و  حرط  يارجا  ربمایپ و  گرم  زا  سپ 
ار هنیدـم  لالب  .دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  اوزنا  هار  یخرب  هدـید و  هتـسب  ار  یتاجن  هار  هنوگره  دـندوب ، یکدـنا  هورگ  هک  ترتع ، هناخ ي 
نیگمغ و دـیدرکن » دـیدرک   » یـسراف يابیز  نیریـش و  هجهل ي  شیوخ و  ساسحارپ  نایب  اب  ناملـس  .دـش  ماش  یهار  تفگ و  كرت 

.راکیب اهنت و  رذوبا  و  دش ؛ يوزنم  نیادم  رهش  هشوگ ي  رد  تشگزاب و  ناریا  هب  دیماان 

هحفص 29] ] 

دناوخبزاب مدرم  شوگ  هب  ربمایپ  نوچ  ار  نیتسار  مالسا  مایپ  ات  دیاب  رگید  یتثعب  اجنیا  رد 
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ربمایپ مایپ  تیلوئسم ، زا  ینارگ  راب  تمظع و  زا  راشرس  یحور  هودنا و  زا  هدنکآ  یلد  اب  همطاف  .دناتسزاب  ار  هتفر  تسد  زا  قوقح  و 
سپ زاب  هار  رد  ار  دوخ  نیـشتآ  نیزاغآ و  راتفگ  دـناوخ و  یمزاـب  خـیرات  شوگ  هب  هک  هنیدـم ، مدرم  شوگ  هب  اـهنت  هن  راـبرگد ، ار 

یسایس ماقتنا  نیتسخن  تفالخ ، بصغ  زا  سپ  كدف ، بصغ  هک  دنک  تباث  دهاوخ  یم  دناچیپ و  یم  خیرات  ياضف  هب  كدف  يریگ 
، دوب یکچوک  هعرزم ي  كدف  .دنک  دراو  يداصتقا  يا  هبرـض  یلع  رب  تسخن  دریگب و  مشاه  ینب  زا  دـهاوخ  یم  هیما  ینب  هک  تسا 

یلو [ 16  ] دزادرپب شکمشک  هب  نآ  رـس  رب  نابـصاغ  اب  دهاوخب  هک  دوب  نآ  زا  رتکچوک  همطاف  مشچ  شیپ  رد  دوب  مه  گرزب  رگا  و 
دمحم زا  ار  بالقنا  مالـسا و  ات  دـنا  هدـمآ  نانیا  هکلب  دوش  یمن  مامت  كدـف  بصغ  هب  راک  اجنیا  هک  دـناد  یم  کـین  ربماـیپ  تخد 
مالـسا هب  ار  تماما  مالـسا  دنوش و  هیما  ینب  هب  مشاه  ینب  زا  تردق  لاقتنا  هطـساو ي  دـنهد و  لاقتنا  هیواعم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هب طسقلاب » سانلا  موقیل   » كانبات دیشروخ  ات  روطارپما ، هب  ار  تما  دنزاس و  لیدبت  تنطلس 

هحفص 30] ] 

.دیورب تنوشخ  و  هنوعلم » هرجش   » تخرد نآ  ياج  هب  دیارگ و  لوفا 

بات دقاف  یلع ، توکس  ربمایپ و  گرم  زا  سپ  یمسج ، ظاحل  زا  درادن و  نابز  زج  یحالـس  هک  خیرات  گرزب  راگزومآ  نیا  همطاف 
یم ار  شا  هچب  تسد  یهاگ  نامز ؛ ره  اج و  ره  رد  هک  نامز  کی  اجکی و  هن  .دـنک  یم  زاـغآ  ار  نخـس  ياـنب  تسا ، هتـشگ  ناوت  و 

دروآ و یم  دای  هب  ار  ربمایپ  ياه  هتفگ  دور و  یم  نآ  نیا و  هناخ ي  هب  دریگ و 
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يدونـشخان هب  ار  ادخ  دراداو  يدونـشخان  هب  ار  وا  هک  ره  تسادخ و  ياضر  همطاف  ياضر  ...هک  دناوخ  یمزاب  ار  ربمایپ  ثیدح  نیا 
زارف رب  هک  دوب  يا  هبطخ  تخومآ  اهلـسن  هب  اهناسنا  همه ي  راگزومآ  ربمایپ و  راگدای  نیا  هک  یـسرد  نیرتگرزب  اـما  .تسا  هتـشاداو 

.درک داریا  ربمایپ  دجسم  رد  خیرات  يوکس 

، همطاف نخس  كرد  مهف و  رد  دندینش ، یم  ار  وا  تاملک  هتشاد و  روضح  دجسم  ياضف  رد  همطاف ، ینارنخـس  ماگنه  هب  هک  يدارفا  »
یم راک  هب  اهگنـس  نتـشادرب  يارب  هک  هتـشاد  ار  ییاـه  مرها  تلاـح  قطن  نیا  هک  ارچ  دـنا ؛ هتـشاد  يرتمک  هرهب ي  مدرم ، همه ي  زا 

.مرها لوط  تبسن  هب  رگم  دنریگ  یمن  رارق  راشف  تحت  اه  مرها  رد  لقث  زکرم  دنور :

زج یفده  تفرگ ، رارق  دجسم  رد  هک  مه  قطن  نیا  هدعاق ي  زکرم  دندوبن ؛ يدودعم  كدنا و  دارفا  قطن ، نیا  رد  همطاف  نخس  يور 
ییاـضف يارب  یلو  دـش  داریا  دجـسم  رد  هباـطخ  هچرگ  ور  نیا  زا  .دـیآ  دوـجو  هب  نآ  يارب  ناذا ، نینط  دـننامه  ینینط  هک  دوـبن  نیا 

دش داریا  ییاضف  نآ  يارب  هکلب  دشن ، داریا  مه  دجـسم  هرانم ي  ات  يدح  يارب  قطن  نیا  یتح  دش ، داریا  دجـسم  ياهراوید  زا  رترود 
[ «. 17  ] دوب هدمآ  زارف  نآ  رب  تسیرگن و  یم  نادب  هرانم  هک 

؛ دومرف داریا  تسا  تبث  خـیرات  رد  هچنآ  ربانب  هبطخ  هس  شراوگرزب ، ردـپ  تلحر  زا  سپ  رمع ، زا  هاتوک  نارود  نیا  رد  ربمایپ  تخد 
نآ نیتسخن  ای  یکی و 

هحفص 31] ] 

نآ حرش  هک  تسا  ترضح  نآ  فورعم  هبطخ ي  نامه  هک  هنیدم  دجـسم  ینارنخـس  مود  شا و  هناخ  هب  مجاهت  ماگنه  رد  ینارنخس 
رجاهم نانز  عمج  رد  شراتفگ  رگید ، هس  دیراد و  يور  شیپ  رد 
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[ . 18  ] راصنا و 

شترـضح زا  ات  دـندروآ  موجه  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ ي  هب  هک  هاگنآ  لضاف ، رب  لوضفم  نتخادـنا  ولج  هفیقـس و  ياتدوک  زا  سپ 
گرزب تنایخ  نیا  لباقم  رد  هک  ناـنآ  نیمجاـهم و  هب  باـطخ  تفاتـش و  نوریب  هناـخ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ناـهگان  دـنریگب ، تعیب 

: دومرف نینچ  دنا ، هتسشن  تکاس 

ملف مکنیب ، اـمیف  مکرما  متعطق  انیدـیا و  نیب  هزاـنج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  متکرت  مکنم ، ارـضحم  ءوسأ  موـقب  یل  دـهعال  »
مکنم عطقیل  ءالولا  ذـئموی  بلاط  یبا  نب  یلع  هل  دـقع  دـقل  هَّللاو  مخ ؟ ریدـغ  موی  لاق  ام  اوملعت  مل  مکناک  انقح  انلاورت  مل  انورمؤت و 

[ . 19 « ] هرخالاو ایندلا  یف  مکنیب  اننیب و  بیسح  هَّللاو  مکیبن  نیب  مکنیب و  بابسالا  متعطق  مکنکلو  .ءاجرلا  اهنم  کلذب 

تعیب يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرب  یحو و  تیب  ندز  شتآ  يارب  هک   ) مرادـن داـی  هـب  تعاـمج  نـیا  زا  رتدـب  ار  یتعاـمج  چـیه  نـم 
ره تیب  لها  ام  تروشم  نودب  دیتفاتش و  هفیقـس  بناج  هب  دیدرک و  اهر  ام  تسد  رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج ي  دنـشاب ) هدرک  عامتجا 

چیه دومرف  یلع  هرابرد  زور  نآ  رد  مردپ  هچنآ  مخ و  ریدغ  هثداح  زا  ایوگ  .دیدادن  سپزاب  ار  ام  ملسم  قح  و  دیدرک ، دیتساوخ  هچ 
نابلط تصرف  امـش  دیما  ات  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  یلع  يربهر  تیالو و  يارب  زور  نآ  رد  ربمایپ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیرادن !! ربخ 

.دیتشادن ساپ  ار  شا  یـصو  وا و  تمرح  و  دیدیرب ، ار  ناتدوخ  و  ص )  ) ربمایپ نایم  دنویپ  امـش  یلو  دیامن ، عطق  ار  تردق  هنـشت ي 
ایند رد  دنوادخ  هک  دینادب  اما 

هحفص 32] ] 

«. درک دهاوخ  يرواد  امش  ام و  نیب  ترخآ  و 

نیا
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همطاـف زا  شیپ  دـیآ و  یم  نوریب  خـیرات  گرزب  رگداـیرف  موقلح  زا  مالـسا  نیتسار  ياوشیپ  زا  عاـفد  رد  هک  تسا  يداـیرف  نیتسخن 
دنتـسناد یم  کین  ار  هعماج  يربهر  رد  فارحنا  دندیمهف و  یم  ار  قیاقح  هک  نانآ  .تشادن  ار  ینانخـس  نینچ  راهظا  تأرج  یـسک 

يارب ار  مدرم  تسکـش و  ار  توکـس  ربماـیپ  تخد  اـما  دـندرک ، راـیتخا  توکـس  یهورگ  حـلاصم  یـصخش و  عفاـنم  رطاـخ  هب  یلو 
.دروآ تأرج  هب  دوش  شاف  دهاوخ  یم  هک  یقیاقح  ندینش  يارب  ار  اهشوگ  درک و  هدامآ  هنیدم  دجسم  رد  دوخ  نیشتآ  ینارنخس 

داتـسا مالـسا ، ناهج  رادـمان  هیقف  زا  هناققحم  هناملاع و  تسا  یحرـش  تسا ، هدـش  هدوشگ  زیزع  هدـنناوخ ي  يور  شیپ  هک  یباـتک 
همه ي شوگ  رد  هنیدم و  زور  نآ  ياضف  رد  هک  هدنفوط  هزاوآرپ و  هبطخ  نآ  رب  يرظتنم ، یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  رادـقم  یلاع 

يا هدنراگن  ره  دـنا و  هتـشاگن  هبطخ  نیا  رب  يدـنمدوس  ابیز و  ياهحرـش  يدایز  ناملاع  نونکات  هک  تسین  کش  .دـش  داریا  خـیرات 
.تسا هتشاد  دوخ  حرش  رد  یبلاج  عیدب و  تاکن 

حرـش هب  ناـهوژپ  شناد  يارب  سرد  ناونع  هب  مق  هیملع ي  هزوح ي  رد  ار  هبطخ  نیا  هک  نیا  مغریلع  هنازرف  روکف و  قـقحم  نیا  اـما 
عجرم نیا  سورد  یمامت  ياهیگژیو  زا  نیا  و  دهد ؛ رارق  ناگمه  مهف  حطـس  رد  ار  نآ  ات  هدرک  شالت  لاح  نیع  رد  تسا ، هتـشاذگ 

.دنامن مهبم  یسک  رب  يا  هتکن  دنزای و  تسد  اوتحم  رب  ناگمه  ات  دهاکب  نتفگ  نخس  ینف  ییوگ و  قلغم  زا  هک  تسا  ردقیلاع 

نیا رد  دنتـشادن ، ار  نآ  مهف  ناوت  نایزورنآ  هک  تسا  یعیدـب  دـنلب و  ياهزارف  ياراد  هکنیا  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هبطخ ي 
ریسفت اب  تاغل و  یبای  هشیر  اب  تسا  هدش  یعس  باتک 
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.دیامن بیصن  رپ  ار  يا  هدنیوج  ره  ات  دربب  رهگرپ  رحب  نیا  قمع  هب  ار  هدنناوخ  ناور ، هداس و  میهفت  و 

یمظعلا هَّللا  تیآ  موحرم  دوخ  رادمان  داتسا  زا  يوریپ  هب  راوگرزب ، حراش 

هحفص 33] ] 

تهج زا  ار  هبطخ  نیا  بیکـشرپ ؛ يرحبت  لاجرلاهفرعم »  » رد دراد و  ییالاو  ناوت  دانـسا  دـقن  تاـیاور و  یـسررب  رد  هک  يدرجورب ،
دنس توق  هب  لامجا ، وحن  هب  حرش ، يادتبا  رد  دناد و  یم  ربتعم  ار  نآ  هماع  هصاخ و  هاگدید  زا  هتشاذگ و  یسررب  هب  دنس  ماکحتسا 

.تسا هدروآ  زین  ار  فالتخا  تلع  هتشگ و  رکذتم  ار  نآ  تسا ، هدوب  تارابع  رد  یتوافت  فلتخم  خسن  رد  رگا  .تسا و  هدرک  هراشا 

هراـشا یخیراـت  ياهدادـیور  زا  یخرب  هب  دوخ  نانخـس  تاـبثا  يارب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هکنیا ، رگید  یگژیو 
نآ اـب  ار  هدـنناوخ  هدوـشگ و  زاـب  ار  دراوـم  نآ  دراد  هک  یخیراـت  رحبت  اـب  قـقحم  حراـش  اـما  تسا ، هتـشذگ  نآ  زا  عیرـس  هدرک و 
یلو تسا  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  هک  دـنا  هدومرف  ار  یبلاطم  هباطخ  ماگنه  ترـضح  ای  و  تسا ؛ هداد  طاـبترا  یخیراـت  ياهدادـیور 

.تسا هدمآ  زین  اهزارف  زا  هتسد  نآ  هب  طوبرم  تایآ  حرش  نیا  رد  دنا ، هدرواین  ار  هطوبرم  تایآ 

: دیامرف یم  هبطخ  نیا  رد  ربمایپ  تلاسر  زاغآ  یگنوگچ  باب  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  لاثم : باب  زا 

تلاهج و زا   ) ار مدرم  هک  یلاح  رد  درک ، غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  «: » هراذـنلاب اـعداص  هلاـسرلا  غلبف  »
«. دومن یم  راذنا  كرش )

یم نوگرگد  ار  بلاغ  وج  هک  دوش  یم  راهظا  يزیچ  دفاکـش و  یم  ار  توکـس  نآ  هکنیا  باب  زا  .تسا  نتفاکـش  يانعم  هب  عدص » »
نآرق هیآ ي  « ؛ دزاس
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.نک نایب  راهظا و  يا  هدش  رومأم  هک  ار  هچنآ  رمؤت » امب  رهظا  ینعی : رمؤت » امب  عدصاف  : » دیامرف یم  مه 

.دش دهاوخ  انشآ  یخیرات  دراوم  نآرق و  تایآ  زا  یلیخ  هب  حرش  نیا  تئارق  نمض  هدنناوخ  هک  تسا  دایز  نآ  ياه  هنومن 

هحفص 34] ] 

: هک تسا  نیا  دیامن  یم  ترورض  شرکذ  هحفص  دنچ  نیا  نایاپ  رد  هک  يا  هتکن 

دیـشخب و يرتشیب  يانغ  لوصا ، نآ  عبت  هب  هعیـش و  هقف  هب  ات  دنا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  شالت و  مامت  هیملع  سدقم  ياه  هزوح 
عبانم هب  تفگ  دیاب  هنانگمغ  یلو  تسا  شیاتـس  میرکت و  روخ  رد  دوخ  ياج  رد  شالت  نیا  دـنهد و  يرتشیب  طیحم  ار  داهتجا  هریاد 

هب هک  نازیم  نآ  هب  دنزرو و  یمن  یمامتها  دنهن و  یمن  یعقو  دیاب  هک  نانچنآ  یمالسا  فراعم  هب  و  یعیش ، صخالاب  ینید و  لیـصا 
يرظتنم یمظعلا  هَّللا  تیآ  رـضحم  زا  یـسک  میرب  یمن  داـی  زا  .دوـش  یمن  هجوـت  فراـعم  لوـصا  هب  دوـش  یم  هـتخادرپ  هـقف  لوـصا 

!؟ لوصا مادـک  دیـسرپ  یتفگـش  اب  هدـننک  تساوخرد  میوگ ، یم  لوصا  نم  تفگ  خـساپ  رد  ناـشیا  درک ؛ لوصا  سرد  تساوخرد 
.یفاک لوصا  دندومرف 

دادملق یلـصا  سورد  ناونع  هب  ار  میرک  نآرق  رتمهم  همه  زا  یفاک و  لوصا  هغالبلا ، جهن  هیملع ، ياه  هزوح  رد  هک  یناملاع  دـنمک 
«، هغـالبلا جـهن   » بتک اـهلاس ، هک  تسا  نیا  مرتـحم  فلؤم  ياـهیگژیو  زا  .تسا  هدـمآ  نتم  هب  يا  هیـشاح  سورد  زا  ار  نآ  دـننک و 
زا یخرب  هک  هتشاذگ  ثحب  هب  سرد  ناونع  هب  ینید  فراعم  ریاس  اب  هارمه  ار  مالسلااهیلع » ارهز  ترـضح  هبطخ ي  «، » یفاک لوصا  »

دنوادخ .تسا  رشن  يارب  یگدامآ  نیودت و  تسد  رد  یفاک  لوصا  ياهـسرد  نوچ  رگید  یخرب  هتـشگ و  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  اهنآ 
نیا هب 
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فراعم رشن  هار  رد  ییابیکـش  رمع و  لوط  موب  زرم و  نیا  نارگـشهوژپ  مامت  راوگرزب و  ياهقف  نید و  ناملاع  ریاس  راوگرزب و  هیقف 
.دیامرفب تیانع  یمالسا 

هتاکرب هَّللاهمحر و  مکیلع و  مالسلاو 

يدبیم لضاف  یقت  دمحم 

هحفص 37] ] 

دجسم رد  رضاح  ناناملسم  هب  باطخ  یبنلا  دجسم  رد  ارهز  ترضح  هبطخ ي 

سرد 01

هراشا

: نیوانع

هبطخ دنس  یسررب 

دجسم هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نتفر  تیفیک 

هبطخ داریا  يارب  ندش  هدامآ 

نیرضاح دیدش  هیرگ ي  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  هلان ي 

هحفص 39] ] 

: مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  هدانساب  نسحلا  نب  هَّللادبع  يور 

تلمتـشا اهـسأر و  یلع  اهرامخ  تثـال  کـلذ ، اـهغلب  و  اکدـف ، مالـسلااهیلع  همطاـف  عنم  یلع  رمع  رکبوبأ و  عمتجإ )  ) عمجأ اـمل  هنا 
تطینف مهریغ ، راـصنالاو و  نیرجاـهملا  نم  دـشح  یف  وـه  رکب و  یبأ  یلع  تلخد  یتـح  هلآ ، هیلع و  نم  همل  یف  تلبقأ  و  اـهبابلجب ،

موقلا و جیـشن  نکـس  اذإ  یتـح  هئینه ، تلهمأ  مث  سلجملا ؛ جـتراف  ءاـکبلاب ، اـهل  موقلا  شهجأ  هنأ  تنأ  مث  تسلجف ؛ هءـالم ، اـهنود 
.مهئاکب موقلا  داعف  هلآ ؛ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  هولصلاو  هیلع  ءانثلاو  یلاعت  هَّللا  دمحب  مالکلا  تحتتفإ  مهتروف ؛ تأده 

هحفص 41] ] 

هبطخ دنس  یسررب 

هراشا
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نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 

ياهدنس هب  فلتخم و  ياهباتک  رد  دنا ، هدومرف  داریا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  يا  هبطخ 
: میوش یم  روآدای  الامجا  هک  تسا  هدش  لقن  نوگانوگ 

یسلجم همالع ي  راونالاراحب 

هک تسا  روهشم  فورعم و  ياه  هبطخ  زا  هبطخ  نیا  : » هدومرف لقتسم  یلصف  نمض  رد  یسلجم  موحرم  راونالاراحب ، كدف  ثحب  رد 
باتک رد  فالتخا  یکدـنا  اب  هبطخ  نیا  هک  هدـش  روآدای  ناشیا  هاگنآ  .دـنا » هدرک  لقن  نوگانوگ  ياهدنـس  اـب  ار  نآ  ینـس  هعیش و 

هتفگ هبطخ  دنـس  هب  تبـسن  یـضعب  ههبـش ي  باوج  رد  باتک  هدنـسیون ي  هدش و  رکذ  رهاط  یبا  نب  دمحا  فیلأت  ءاسنلا » تاغالب  »
بلاط یبا  لآ  خیاشم  ناگرزب و  : » تسا

هحفص 42] ] 

[ . 20 « ] .دنا هداد  یم  میلعت  دوخ  دالوا  هب  هدومن و  لقن  دوخ  ناردپ  زا  ار  هبطخ  نیا 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش 

كدف رکذ  هک  اجنآ  فینح - نب  نامثع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  همان ي  لیذ  هغالبلا ، جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
یبا نبا  سپـس  [ 22  ] دـنک یم  رکذ  نآ  يارب  دنـس  نیدـنچ  هدرک و  لقن  [ 21 « ] كدـف هفیقـس و   » باـتک زا  ار  هبطخ  نیا  دوش - یم 

شروظنم هدرک و  لقن  تنس  لها  ياهباتک  زا  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدرکن  لقن  هعیش  بتک  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  دوش  یم  رکذتم  دیدحلا 
ناناملسم همه ي  هب  طوبرم  هک  تسا  یمهم  ملسم و  هیـضق ي  کی  هکلب  هدوبن ، یعیـش  هلأسم ي  کی  كدف ، هلأسم ي  هک  هدوب  نیا 

.دوش یم 

نیا زا  یکی  دـنک و  یم  لقن  هبطخ  نیا  يارب  ار  يداـیز  ياهدنـس  زیزعلادـبع - نب  دـمحا  رکبوبا  كدـف -» هفیقـس و   » باـتک فلؤم 
.تسا فورعم  ضحم » هَّللادبع   » هب هک  دشاب  یم  نسح » نب  هَّللادبع   » دنس اهدنس ،

رـسپ مه  یّنثم  نسح  و  یّنثم » نسح   » رـسپ وا  تسا ؛ هدـش  روهـشم  مان  نیا  هب  هدوب ، صلاخ  شتدایـس  هکنیا  باب  زا  ضحم ، هَّللادـبع 
همطاف زین  وا  ردام  .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 

هحفص 43] ] 

نیاربانب تسا ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب 
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وا نوچ  ساسا  نیا  يور  دشاب ؛ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرتخد  هون ي  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  يرـسپ  هون ي  ضحم ، هَّللادبع 
.دنیوگ یم  ضحم » هَّللادبع   » وا هب  تسا ، دیس  فرط  ود  زا 

وا نادنزرف  زا  دندیسر ، تداهش  هب  روصنم  روتـسد  هب  دندرک و  مایق  روصنم  نامز  رد  هک  میهاربا »  » هّیکز و سفن  هب  روهـشم  دمحم » »
.تسا هتفر  ایند  زا  نادنز  نامه  رد  هدش و  ینادنز  روصنم  نامز  رد  زین  دوخ  ضحم ، هَّللادبع  دنشاب و  یم 

یسربط جاجتحا 

مه وا  هک  دشاب  یم  یـسربط  موحرم  فیلأت  جاجتحا »  » باتک هدرک ، لقن  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  هک  يرگید  باتک 
[ . 23  ] دنک یم  لقن  ضحم  هَّللادبع  زا  ار  هبطخ 

.دشاب یم  جاجتحا  باتک  زا  مینک  یم  نایب  اجنیا  رد  ام  هچنآ 

هحفص 44] ] 

دجسم هب  ارهز  ترضح  نتفر  تیفیک 

: تسا هدمآ  جاجتحا  رد 

مالسلااهیلع همطاف  عنم  یلع  رمع  رکبوبأ و  [ 24 ( ] عمتجإ  ) عمجأ امل  هنأ  مالسلا : مهیلع  هئابآ  نع  هدانـسإب  نسحلا  نب  هَّللادبع  يور  )
( ...کلذ اهغلب  و  اکدف ،

هب كدف  ندیسر  زا  عنام  دنتفرگ  میمصت  رمع  رکبوبا و  هک  ینامز  تسا : هدرک  تیاور  شناردپ  زا  دوخ  دانسا  هب  نسح » نب  هَّللادبع  »
: دیسر ترضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دنوش و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

( اهسأر یلع  اهرامخ  تثال  )

( .دندیچیپ ناشرس  رب  ار  دوخ  رامخ  ترضح  نآ  )

ار رـس  يور  طقف  هک  لومعم  ياه  يرـسور  زا  دـندناشوپ و  یم  ار  دوخ  هنیـس ي  ندرگ و  رـس و  نآ  اب  نانز  هک  هدوب  يزیچ  رامخ » »
يرـسور دیاب  و  [ : ) 25 ( ] نهبوـیج یلع  نهرمخب  نبرـضیل  و  : ) دـیامرف یم  هک  مـه  نآرق  هـیآ ي  و  تـسا ؛ هدوـب  رتـگرزب  دریگ  یم 

( .تسا رامِخ »  » عمج رُمُخ »  )» .دراد انعم  نیمه  هب  هراشا  .دشاب ) هدیشوپ  زین  هنیس  ندرگ و  هک  دنزادنیب  ناشیاهنابیرگ  رب  ار  ناشیاه 

؛ دـناشوپ یم  ار  ناسنا  لـقع  هک  تسا  باـب  نیا  زا  دوش  یم  هتفگ  رمَخ »  » مه بارـش  هب  تسا ، شـشوپ »  » ياـنعم هب  لـصا  رد  رَمَخ » »
ار نیمز  هکنیا  يارب  دنیوگ ، یم  رَمَخ »  » زین لگنج  ياهتخرد  هب  نینچمه 

هحفص 45] ] 
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[ . 26  ] .دنناشوپ یم 

نآ : » ینعی اهـسأر ،» یلع  اهرامخ  ثـال  « ؛» دـیچیپ شرـس  هب  ار  هماـمع   » ینعی هسأر » یلع  هماـمعلا  ثـال   » و ندـیچیپ ،»  » ینعی ثول » »
هکنیا زا  دندیچیپ ؛» ناشرس  هب  ار  دوخ  يرسور  ترضح 
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هدـیچیپ دوخ  رـس  هب  ار  يرـسور  نآ  يروط  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ، هدـش  رکذ  رامخ »  » ظفل اجنیا  رد 
.دوب هدناشوپ  زین  ار  هنیس  ندرگ و  ریز  هک  دندوب 

( اهبابلجب تلمتشا  (و 

( .دندومن نت  رب  ار  دوخ  بابلج  (و 

تلمتـشا و   » نیاربانب تسا ؛ بیبالج »  » نآ عمج  دـناشوپب و  ار  ندـب  مامت  هک  دـنلب  یبرع  نهاریپ  ای  ابع  دـننام  يزیچ  ینعی  باـبلج ،» »
.دندومن نت  رب  هتفرگ و  دوخ  هب  دندیشوپ ، یم  رگید  ياهسابل  يور  هک  ار  یسابل  نآ  ترضح  ینعی : اهبابلجب ،»

( همل یف  تلبقأ  (و 

( .دندوب گنهامه  ناشیا  اب  تعامج  نآ  هک  دندمآ  یتعامج  تیعم  رد  ترضح  (و 

لاس نس و  مه  تعامج  هب  هک  تسا  هدـمآ  ددـشم  تروص  هب  هُمل » «، » سوماق  » رد دـنا ؛ هدرک  لقن  تروص  ود  هب  ار  هُمل »  » تغل لها 
رد هک  دنا ، هتفگ  دیدشت - نودب  هَُمل -» «، » هیاهن  » لثم زین  یضعب  .دوش  یم  هتفگ 

هحفص 46] ] 

رگیدـکی اب  رظن و  مه  رکف و  مه  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـسک  هب  و  میـالم ؛ ینعی  مـأل »  » تسا و هدوب  همؤل »  » نآ هشیر ي  تروص  نیا 
مه نانز  زا  يا  هدع  دجسم ، هار  رد  ترـضح و  هارمه  هک  دوش  یم  نیا  ای  هُمل ،» یف  ْتَلَْبقأ  َو   » ترابع يانعم  سپ  .دنتـسه  گنهامه 

.دندرک تکرح  دجسم  يوس  هب  ترضح  اب  گنهامه  رکف و  مه  نانز  زا  يا  هدع  هکنیا  اب  دندوب ؛ نس 

( اهِموَق ءاسن  اِهتَدَفَح َو  نِم  )

( .دوخ دنواشیوخ  ياهنز  زا  یهورگ  شیوخ و  ناوعا  نارای و  زا  یتعامج  تیعم  رد  )

تیـصخش هک  هدوب  نیا  تلع  دـیاش  دـندرک و  تمیزع  دجـسم  هب  دوـخ  نارکفمه  ناـنز و  زا  یعمج  یهارمه  اـب  ترـضح  نیارباـنب 
[ . 27  ] .دشاب ظوفحم  ترضح  يرهاظ 

( اَهلویُذ أطت  )

نتفر هار  لاح  رد  ترضح  )
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( .دنتشاذگ یم  اپ  دوخ  سابل  لیذ  نییاپ و  رب  سابل ) يدنلب  ای  باتش  رثا  رد  )

.تفرگ یم  رارق  اپ  ریز  ناشرداچ  ای  نهاریپ  ینعی 

هحفص 47] ] 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  اجنیا  رد 

ریز هب  ناشسابل  نهاریپ و  تاقوا  یهاگ  هدرک ، یم  تکرح  هلجع  باتش و  اب  یتحاران  رثا  رد  هک  اجنآ  زا  ترضح  هکنیا  لوا  لامتحا 
.دور یم  اپ  ریز  هب  ناشنهاریپ  ای  رداچ  هاگ  دنور ، یم  هار  هلجع  اب  یتقو  ًالومعم  اهنز  نوچ  تسا ؛ هتفر  یم  اپ 

یم نآ  يور  ار  دوخ  ياـپ  نتفر ، هار  لاـح  رد  تاـقوا  یهاـگ  هدوب ، دـنلب  ترـضح  ساـبل  نوچ  مییوـگب  هک  تسا  نیا  مود  لاـمتحا 
.تسا حیحص  مود  لامتحا  نیمه  دیآ  یم  نآ  حیضوت  هک  دعب  هلمج ي  هنیرق ي  هب  .دنتشاذگ و 

.دنتشاذگ یم  اپ  دوخ  سابل  نییاپ  رب  دنتفر ، یم  دجسم  فرط  هب  هک  یلاح  رد  ترضح  لاح  ره  هب 

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیشم  اهتیشم  مرخت  ام  )

.تشادن مک  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نتفر  هار  زا  ترضح ، نآ  نتفر  هار  )

يارب هَْلعَف »  » نزو دـیآ و  یم  يراک  کی  تأیه  يارب  هَْلِعف »  » نزو نتفر ؛ هار  تأیه  عون و  ینعی  هیـشم »  » و كرت ، صقن و  ینعی  مْرخ » »
هدمآ هَْلِعف »  » نزو رب  هَیْشِم »  » اجنیا رد  دناسر ؛ یم  ار  نتسشن  تاعفد  هَْسلَج »  » یلو نتسشن ، تأیه  عون و  ینعی  هَْسلِج »  » الثم نآ ، دادعت 

.دهد یم  انعم  ار  نتفر  هار  تأیه  لکش و  تسا و 

رد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یتمظع  تناتم و  راقو و  نامه  اب  ترـضح  لاح ، نیع  رد  دیوگب : دهاوخ  یم  ترابع  نیا  عقاو  رد 
نتفر هار  زا  رتمک  ناشیا  نتفر  هار  هقیرط ي  دندرک و  یم  تکرح  دنا ، هتشاد  نتفر  هار  ماگنه 

]
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هحفص 48]

[ . 28  ] .دوبن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

هبطخ داریا  يارب  ندش  هدامآ 

( مهریغ راصنَألاو و  نیرجاهملا  نم  ٍدشَح  یف  وه  رکب و  یبأ  یلَع  ْتَلَخَد  یّتح  )

هتفرگ رارق  ناناملسم  رگید  راصنا و  نیرجاهم و  زا  يدایز  عمج  رد  رکبوبا  هک  یتلاح  رد  دندش ؛ رکبوبا  رب  دراو  ترـضح ، هکنیا  ات  )
( .دوب

یتیـصخش دوب و  هفیلخ  وا  نوچ  دـندوب ، هتفرگ  ار  رکبوبا  رود  راصنا  نیرجاهم و  ینعی  تسا ؛ دایز  تیعمج  کـی  ياـنعم  هب  دـشح » »
.دوب هدش 

( هءالُم اهنود  ْتَطینف  )

( .دش بصن  يا  هدرپ  مدرم ، ترضح و  نآ  نایم  سپ  )

یکی ناشیا  مارتحا  هب  ًاروف  دندش ، دجسم  دراو  ناشراصنا  ناوعا و  نانز و  زا  يدایز  عمج  اب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دندید  یتقو 
.دندرک بصن  دجسم  لخاد  ياهدرم  ناشیا و  نیب  يا  هدرپ 

يانعم هب  ود  ره  دنتـسه و  ناسکی  انعم  رظن  زا  یلو  تسا ، هدـمآ  [ 29 « ] هَیِطُبق  » ای هیطِبق » «، » هَءالُم  » ياج هب  اه ، هخسن  یـضعب  رد  هتبلا 
زا هک  هدوب  يا  هچراپ  هدرپ ، نیا  نوچ  هک  هدوب  نیا  مه  شتهج  تسا و  هدرپ 

هحفص 49] ] 

.تسا هدش  هداد  تبسن  دنتسه  رصم  مدرم  هک  طبق »  » هب هک  يا  هدرپ  ینعی  دنا ؛ هتفگ  زین  هیطبق »  » ار نآ  اذل  دندروآ ، یم  رصم 

نیرضاح دیدش  هیرگ ي  ارهز و  ترضح  هلان ي 

( ءاُکبلاب اَهل  ُموقلا  َشهجَأ  هنأ  تنأ  ّمث  ْتَسَلَجَف ، )

( .دش راصنا  نیرجاهم و  دیدش  هیرگ ي  ثعاب  هک  يزوسناج  هلان ي  نانچنآ  درک ، يا  هلان  هاگنآ  تسشن ؛ ترضح  سپس  )

دنک یم  هیرگ  یلیخ  تسا و  تحاران  یلیخ  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  نیا  َشَهْجأ »  » زا روظنم  تسا و  هلاـن »  » ياـنعم هب  نینا »  » زا تَّنأ » »
یم دوخ  يولهپ  فرط  هب  ازع  نابحاص  لثم  تاقوا  یهاگ  دزادـنا ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هداد و  تکرح  ار  شدوخ  ًاـمئاد  و 

.تسا هارمه  یتکرح  شهج و  کی  اب  شا  هیرگ  هصالخ  دتفا ،
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اجنیا رد 
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یم يرگید  لغب  هب  مادک  ره  هک  دش  دنلب  يروط  هب  راصنا  نیرجاهم و  مامت  هیرگ ي  هک  دوب  زوسناج  يردق  هب  ترـضح ، هلان ي  زین 
.دوب هدرک  بلقنم  ار  سلجم  هنوگنیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هلان ي  دندرک ؛ یم  هیرگ  دنداتفا و 

( مُُهتَرْوَف ْتَأَدَه  ِموَقلا َو  ُجیشَن  َنَکَس  اذإ  یّتَح  هئیَنُه ، تلهمأ  َُّمث  ُسِلجَملا ، َّجَتراَف  )

مارآ مدرم  شـشوج  دـش و  شوماخ  موق  دایرف  هکنیا  اـت  داد  تلهم  يرادـقم  ترـضح  سپـس  دـش ، جنـشتم  سلجم  ماـگنه  نیا  رد  )
( .تشگ

هحفص 50] ] 

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوسَر  یلَع  هولَّصلاَو  هیَلَع  ءانَّثلا  یلاعَت َو  هَّللا  ِدْمَِحب  َمالَکلا  ِتَحَتَْتفإ  )

( .درک زاغآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دورد  وا و  رب  ءانث  دنوادخ و  دمح  اب  ار  دوخ  مالک  ترضح  هاگنآ  )

( ْمِِهئاُکب یف  ُمْوَقلا  َداعَف  )

( .دندرک هیرگ  هب  عورش  دجسم ) رد  مدرم   ) موق هرابود  ماگنه  نیا  رد  )

هفـسلف ي دنروآ و  یم  اج  هب  ار  دـنوادخ  ساپـس  دـمح و  هرابود  ترـضح  دـنوش ، یم  تکاس  مدرم  یتقو  مود ، هبترم ي  يارب  الاح 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  هدنیآ  هسلج ي  رد  هَّللاءاش  نا  هک  دنوش  یم  روآدای  ار  نآ  رثا  رد  اهتمعن  شرتسگ  رکش و 

« ُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلاو  »

هحفص 51] ] 

سرد 02

هراشا

: نیوانع

تشذگ هچنآ  هب  یهاگن 

دنوادخ ياهتمعن  رکش  اب  هبطخ ، زاغآ 

دنوادخ دح  یب  ياهتمعن 

يرازگرکش رثا  رد  اهتمعن  موادت  شرتسگ و 
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دیحوت هرمث ي  صالخا ،

دیحوت زا  دارفا  توافتم  كرد 

یلاعت قح  هتخانشان ي  تقیقح 

دنوادخ طسوت  ءایشا  ادبا 

شنیرفآ فادها 

باقع باوث و  هفسلف ي 

هحفص 53] ] 

: مالسلااهیلع تلاقف  اهمالک ، یف  تداع  اوکسمأ  املف 

ءانثلاو مهلأ ، ام  یلع  رکشلا  هل  و  معنأ ، ام  یلع  هَّلل  دمحلأ 
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و اهدـمأ ، ازجلا  نع  يأن  و  اهددـع ، ءاصحإلا  نع  مج  اهالوأ ، ننم  مامت  و  اهادـسأ ، ءالآ  غوبـس  و  اهأدـتبإ ، معن  مومع  نم  مدـق ، امب 
و اهلاثمأ ؛ یلإ  بدنلاب  ینث  و  اهلازجأب ، قئالخلا  یلإ  دمحتـساو  اهلاصتال ، رکـشلاب  اهتدازتسال  مهبدن  و  اهدـبأ ، كاردإلا  نع  توافت 
، اهلوقعم رکفتلا  یف  رانأ  و  اهلوصوم ، بولقلا  نمـض  و  اهلیوأت ، صالخإلا  لعج  هملک  هل ، کیرـش  هدحو ال  هَّللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ 

ءاذـتحا الب  اهأشنأ  اهلبق و  ناک  یـش ء  نمال  ءایـشألا  عدـتبإ  هتیفیک ، ماهوألا  نم  و  هتفـص ، نسلألا  نم  و  هتیؤر ، راـصبألا  نم  عنتمملا 
اهیبنت و  هتمکحل ، اتیبثت  الإ  اهریوصت ، یف  هل  هدئاف  و ال  اهنیوکت ، یلإ  هنم  هجاح  ریغ  نم  هتیشمب ، اهأرذ  هتردقب و  اهنوک  اهلثتمإ ، هلثمأ 
هدایذ هتیـصعم ، یلع  باقعلا  عضو  و  هتعاط ، یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدـل ؛ ازازعإ  و  هتیربل ، ادـبعت  و  هتردـقل ، اراهظإ  و  هتعاط ، یلع 

.هتنج یلإ  مهل  هشایح  هتمقن و  نع  هدابعل 

هحفص 55] ] 

تشذگ هچنآ  هب  یهاگن 

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 

نیا دنریگب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ار  كدف  هک  دنتفرگ  میمـصت  ود  ره  رمع ، رکبوبا و  هک  ینامز  میتفگ  لبق  هسلج ي  رد 
دجـسم فرط  هب  شیوخ ، قح  قاقحا  يارب  دوخ ، نادـنواشیوخ  راصنا و  ناوعا و  زا  یهورگ  اب  ترـضح  نآ  دیـسر ؛ ناـشیا  هب  ربخ 

یتقو دندوب ؛ هدش  عمج  رکبوبا  درگ  دجسم ، رد  راصنا  رجاهم و  زا  يا  هدع  لاح  نآ  رد  دندرک ؛ تکرح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا 
هلان ي ترـضح  هاـگنآ  دـندرک ؛ بصن  مدرم  ناـشیا و  نیب  ار  يا  هدرپ  مارتحا ، يارب  دـندش ، دجـسم  دراو  ناـهارمه  ترـضح و  نآ 

هب نیرضاح  مامت  يادص  نآ ، رثا  رد  هک  دندز  يزوسناج 
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رب دورد  دـنوادخ و  انث  دـمح و  اب  ار  دوخ  نخـس  نآ  زا  سپ  دـندش و  مارآ  مدرم  ات  دـنداد  تلهم  ترـضح  سپـس  دـش ؛ دـنلب  هیرگ 
.دش دنلب  مدرم  هیرگ ي  يادص  هرابود  ماگنه  نیا  رد  دندومن ؛ زاغآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 56] ] 

: تسا هدمآ  نینچ  تیاور  همادا ي  رد  جاجتحا ، باتک  رد 

( اهِمالک یف  تداع  اوکسمأ  اّملف  )

( .دنداد همادا  ار  دوخ  نخس  ترضح  نآ  دنتفرگ ، مارآ  مدرم  هک  هاگنآ  )

دنوادخ ياهتمعن  رکش  اب  هبطخ  زاغآ 

( َمَْهلَأ ام  یلَع  رکُّشلا  َُهل  َمَْعنَأ َو  ام  یلع  هَّلل  دمحلا  مالسلااهیلع : َْتلاقَف  )

ماهلا اهناسنا  ام  هب  هک  هچنآ  رب  ار  ادـخ  رکـش  هدرک و  ماعنا  هچنآ  رب  ار  يادـخ  شیاتـس  دـندومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  سپ  )
( .تسا هدومن 

رد مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ ي  رصتخم  حیـضوت  یظفللا و  تحت  همجرت ي  اهنت  اجنیا ، رد  ام  دوصقم  دیناد  یم  هک  روطنامه 
ار ام »  » ای مینک ، نایب  ار  رکش »  » و دمح »  » نایم قرف  الثم  میزادرپب - نآ  حرش  هب  الصفم  میهاوخب  رگا  دشاب و  یم  مومع  ییانـشآ  دح 

دیشک دهاوخ  لوط  یلیخ  تقو  نآ  [ ...- 30  ] میریگب یمـسا  لوصوم  ای  دور  ردصم  لیوأت  هب  ات  مینادب  یفرح  لوصوم  مْعنَأ » ام   » رد
.دوش یم  لصاح  دوصقم  تفالخ  و 

هراشا مَْهلَأ » ام  یلَع  ُرکُّشلا  َُهل  َو  : » دیامرف یم  ترضح  مالک  نیا 

هحفص 57] ] 

تسا یگرزب  تمعن  نیا  و  [ 32 ( ] اهیوقَت اهَروُُجف َو  اهَمَهلأَف  : ) هدـمآ نآرق  رد  هک  ناسنا  هب  اه  يدـب  اه و  یبوخ  [ 31  ] ماهلا هب  تسا 
.دومن رکش  ار  نآ  دیاب  هک 

ءایبنا و هب  طقف  ماهلا » یحو و   » ایآ دنک : لاؤس  یسک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  دوش  هراشا  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  هتکن ي 
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؟ دوش یم  ماهلا  یحو و  مه  یلومعم  مدرم  هب  هکنیا  ای  دراد  صاصتخا  ءایلوا 

: تفگ دیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد 

هک يدارفا  هب  اصوصخم  دوش ، یم  ماهلا  زین  اهناسنا  مومع  هب  دوش ، یم  ماهلا  مالـسلا  مهیلع  ادـخ  ءایلوا  ناربمایپ و  هب  هکنیا  رب  هوالع 
[ . 33 ( ] اهیْوقَت اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .دنزاس  یم  دوخ  هشیپ ي  یگدنز ، رد  ار  ادخ  ياوقت 

هحفص 58] ] 

ار وا  هک  یـسوم  ردام  هب  میدرک  یحو  ام  و  [ ) 34 ( ] ِهیعِضرَأ ْنأ  یـسُوم  ُّما  یلإ  انیَحوأ  َو  : ) دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  نآرق  نینچمه 
( .دهدب ریش 

ءایلوا ءاـیبنا و  هب  صاـصتخا  یحو »  » و ماـهلا »  » هک دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مـالک  زا  تاـیآ و  نیا  زا 
رب هوالع  دنوادخ  هک  تسا  ینورد  تفرعم  زومرم و  روعـش  یعون  ماهلا  تقیقح ، رد  دوش ؛ یم  ماهلا  زین  يداع  ياهناسنا  هب  درادـن و 
زا ءایلوا  ءایبنا و  ماـهلا  یلو  35 ؛ ] ( ] ِلْحَّنلا یلإ  کُّبر  یحوأ  و  : ) لسع روبنز  دـننام  هدومرف ، اطعا  زین  تاناویح  زا  یـضعب  هب  اهناسنا ،

.تسین نشور  ام  يارب  نآ  هنُک  تسا و  رتالاب  رتیوق و  رایسب  رگید و  عون 

( مَّدَق اِمب  ءانَّثلاَو  )

( .تسا هداتسرف  شیپ  هچنآ  هب  ار  ادخ  شیاتس ، (و 

.مینک یم  هدافتسا  اهنآ  زا  ام  هدش و  قلخ  ام  زا  لبق  هک  ییاهزیچ  همه ي  نیمز و  نامسآ و  تقلخ  هب  تسا  هراشا 

( اهأدتبإ ٍمَِعن  موُمُع  نِم  )

( .تسا هدومن  اطع  یسک ) تساوخرد  نودب   ) ادخ هک  ییاهتمعن  مومع  زا  )

هحفص 59] ] 

هکنیا نودب  تسا ، هداد  ءادتبا  ادخ  هک  ییاهتمعن  مومع  زا  ینعی  دهد ؛ یم  حیـضوت  ار  مّدـق » ام   » ترابع و  [ 36  ] هینایب اجنیا  رد  ْنِم » »
.دنکب ییاضاقت  یسک 

رد
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؛ دنک یم  اطع  ار  نآ  مه  دنوادخ  دهاوخ و  یم  يزیچ  ادخ  زا  ناسنا  هک  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  تسا : مسق  ود  رب  ادـخ  ياهتمعن  عقاو 
ًءادتبا ار  ییاهتمعن  هتشاد ، هک  یقالطالا  یلع  تیضایف  ربانب  دنوادخ  هکلب  دهاوخب ، يزیچ  ادخ  زا  هک  هدوبن  یـسک  لوا ، زا  یهاگ  اما 

.تسا هدومرف  اطع  مدرم  هب 

یلع تیـضایف  ربانب  یـسک و  تساوخرد  نودـب  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  ینعی  دراد ؛ مود  مسق  هب  هراشا  اجنیا ، رد  ترـضح  مالک  نیا 
.تسا هدومرف  اطع  شناگدنب  هب  دوخ  قالطالا 

( اهادسَأ ٍءالآ  ِغوبُس  (َو 

( .تسا هدرک  اطعا  هک  ییاهتمعن  یناوارف  (و 

لیدبت هدش و  يراج  [ 37  ] دم هدعاق ي  سپس  دشاب ، یم  ءْالأَأ »  » نآ عمج  هک  تمعن  ینعی  ءالإ » « ؛ تسا هزمه  هب  ءالإ »  » عمج ءالآ ،» »
« ءالآ  » هب

هحفص 60] ] 

شیاتس ءانث و  : » ینعی یلبق ، هلمج ي  هب  تسا  فطع  هلمج ي  نیا  .تسا  تمعن  ءاطعا  يانعم  هب  مه  يدسَأ » « ؛ اهتمعن ینعی  دوش ، یم 
هدرک اطعا  هک  ییاهتمعن  یناوارف  هدومرف و  لضفت  شناگدنب  هب  ءادتبا  هک  ییاهتمعن  مومع  زا  تسا ، هداتسرف  شیپ  هچنآ  هب  ار  يادخ 

« .تسا

( اهالوأ ٍنَنِم  مامَت  (و 

( .تسا هدومن  لذب  هک  ییاهتنم  مامت  هب  ار  دنوادخ  ساپس  رکش و  (و 

.تسا هدومرف  ءاطعا  هداهن و  ّتنم  شناگدنب  رب  ادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  نامه  اهتنم »  » زا روظنم 

دنوادخ دح  یب  ياهتمعن 

( اهُدَدَع ِءاصحإلا  ِنَع  َّمَج  )

( .تسا نوزفا  ندرمش  زا  اهتمعن  نآ  )

.دشاب یم  زین  [ 38  ] زواجت يانعم  نمـضتم  تسا ، هدش  يدعتم  نع »  » فرح هب  اجنیا  نوچ  و  دایز ؛ ینعی  تسا ، ُرثَک »  » يانعم هب  َّمَج » »
نآرق رد  ادخ  مالک  هب  تسا  هراشا  ترـضح ، مالک  نیا  میرامـشب ؛ ار  اهنآ  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  دایز  ادـخ  ياهتمعن  ردـقنآ  ینعی 

همعن اودُعَت  ْنإ  َو  : ) دیامرف یم  هک 
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« .دینک شرامش  دیناوت  یمن  ار  اهنآ  دییآرب ، دنوادخ  ياهتمعن  ندرمش  ماقم  رد  رگا  و  : » ینعی [ 39 ( ] اهوُصُْحتال هَّللا 

هحفص 61] ] 

( اهُدَمَأ ِءازَجلا  ِنَع  يَأن  (َو 

( .میهدب ار  اهنآ  يازج  میناوتب  ام  هک  تسا  نآ  زا  رترود  ادخ ، ياهتمعن  يادتبا  (و 

.ددرگ یم  قالطا  نآ  تدم  مامت  هب  مه  دوش و  یم  هتفگ  یئیش  يادتبا  هب  مه  تغل  رد  دمأ » »

تقو کی  ینعی  میهدب ؛ ار  اهنآ  يازج  میـشاب  رداق  ام  هک  تسا  نآ  زا  رترود  ادخ ، ياهتمعن  تدـم  ای  ءادـتبا ، دـیامرف : یم  ترـضح 
میتـسناوت یم  دـیاش  تقونآ  درک ، یم  تمعن  لذـب  تادوجوم  ریاـس  اـهناسنا و  هب  یـصخشم  تدـم  رد  زور و  رد  دـنوادخ  هک  تسا 

لاس کـی  زور و  کـی  هب  دودـحم  یهلا ، ياـهتمعن  یتقو  اـما  دروآ ؛ اـجب  یـصخشم  تدـم  رد  ناوت  یم  مه  ار  شیازج  هک  مییوگب 
ِرپ لثم  ام  میهدب ؛ ار  ادخ  ياهتمعن  يازج  هک  دوب  میهاوخن  رداق  زگره  ام  دشاب ، هدوب  شیپ  لاس  اهنویلیم  زا  نآ  يادـتبا  هکلب  دـشابن ،

ماظن مامت  ینعی  دنراد ، تلاخد  نآ  اقب  هاک و  رپ  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  دوجو ، ماظن  نیا  مامت  میتسه و  دوجو  ماظن  نیا  زج  یهاک ،
دادجا و دعب  ردام و  ردـپ و  هب  ناتدوجو  امـش  میـشاب ؛ ادـج  دوجو  کی  مادـک  ره  ام  هک  تسین  روطنیا  دنتـسه ، مه  هب  هتـسباو  ملاع 

نیاربانب میا ؛ هدش  دوجوم  اهام  زا  یکی  ات  دنا  هداد  مه  هب  تسد  اهنیا  همه ي  نیمز ، كاخ و  بآ و  طیحم و  تسا و  هتـسباو  ناتئابآ 
تالوحت و و  هدیخرچ ، هدیدرگ و  ردقنآ  ماظن  نیا  دشاب و  طبترم  دوجو  ماظن  نیا  زا  لاس  اهنویلیم  هب  دیاش  یئیش ، کی  لوا  تدم و 

الثم یئیش ، کی  ات  هتفرگ  تروص  تاروطت 
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، دوجو ماظن  مامت  هک  ار - بلطم  نیا  مه  ملع  و  دنراد ؛ تلاخد  هاک  ِرپ  نیا  دوجو  رد  اهنیا  همه ي  تسا ، هدـش  ادـیپ  یهاک ، رپ  کی 
رد

هحفص 62] ] 

.دنک یم  تباث  دنراد - تلاخد  یئیش  کی  ندش  دوجوم 

شاداپ میناوتب  ام  هکنیا  زا  ازج ، زا  تسا  رود  ینعی : ءازجلا » نع  يأن  و  : » دـنیامرف یم  اجنیا  رد  مه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اذـل  و 
.اهتمعن نیا  لوا  اهتمعن و  نیا  تدم  اهُدَمَأ :» ، » میهدب

( اهَُدبَأ ِكاردإلا  ِنَع  َتَوافَت  (َو 

( .اهتمعن نیا  تیاهن  رخآ و  رشب ، كاردا  زا  تسا  رود  (و 

مه شلوا و  مه  ادخ  ياهتمعن  ینعی  .دشاب  یم  یئیش » لوا   » يانعم هب  اهُدَمَأ » «، » اهدبأ  » ظفل هنیرق ي  هب  و  تیاهن ؛ رخآ و  ینعی  دبأ » »
.دروآ اجب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکش  تسا  هتسیاب  هتسیاش و  هک  روطنآ  ناوت  یمن  تسا و  رود  یلیخ  شرخآ 

يرازگرکش رثا  رد  اهتمعن  موادت  شرتسگ و 

( اِهلاصَتِال رکُّشلاب  اهتدازتسإل  مهبَدَن  (َو 

( .دنک دایز  ناگدنب  رب  ار  شیاهتمعن  اهنآ ، لاصتا  اهتمعن و  رکش  هلیسو ي  هب  ات  تسا  هدرک  توعد  ار  شناگدنب  دنوادخ  (و 

؛ تسا ندروآ  اـجب  يارب  ندرک  توعد  باـب  زا  دـنیوگ ، یم  زین  تابودـنم » ، » تابحتـسم هب  هکنیا  درک ؛ شتوـعد  ینعی  هیلا » بدـن  »
ادخ ات  دنـشاب  رکاش  هکنیا  هب  تسا ، هدناوخارف  هدرک و  توعد  ندش  دایز  بلط  شیاهتمعن  يوس  هب  ار  مدرم  دنوادخ  ینعی : ْمَُهبَدَن » »

.دیامن دایز  دوخ  ناگدنب  رب  ار  شیاهتمعن 

هکنیا یکی  دراد : دوجو  لامتحا  ود  اهلاصتال »  » دروم رد 

هحفص 63] ] 

.دوش یم  [ 40  ] هلص مال  نآ ، رد  مال  هک  دشاب  رکّشلاب »  » هب قلعتم  اهلاّصتال » »

اهتمعن يدایز  بلط  يارب  ار  مدرم  ادخ  ارچ  دنک : لاؤس  یسک  رگا  ینعی  دشاب ، مهبدن »  » يارب تلع  اهلاصتال »  » هکنیا رگید  لامتحا  و 
هب
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.دنشاب لصتم  اهتمعن  هکنیا  يارب  اهلاصتال ،» : » هک تسا  نیا  شباوج  تسا ، هدرک  توعد  رکش 

رکـش ار  نآ  ندشن  عطق  تمعن و  لاصتا  امـش  ینعی  تسا ؛ رتهب  دـشاب ، رکّـشلاب »  » هب قلعتم  اهلاصتال »  » رگا هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو 
.دتسرفب تمعن  شلابند  هب  ادخ  ات  نک 

رگا انامه  : » ینعی [ 41 ( ] ْمُکَّندیزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  : » هفیرش ي هیآ ي  هب  تسا  هراشا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هلمج ي  نیا  لاح  ره  هب 
نامه يارب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  یتمعن  ره  رکش  ياههار  زا  یکی  هتبلا  و  .دومن » مهاوخ  دایز  ار  امـش  ياهتمعن  دیـشاب ، هدننکرکش 

.مینک هدافتسا  هدومرف  قلخ  دنوادخ  هک  یفده 

( اِهلازجأب ِقئالَخلا  یلإ  َدَمْحَتْسا  (َو 

( .اهتمعن ترثک  لباقم  رد  قئالخ  زا  تسا  هدرک  دمح  بلط  ادخ  (و 

هدرک بلط  شناگدنب  زا  ادـخ  دـیامرف : یم  تمعن ؛ يدایز  ترثک و  ینعی  تمعن » لازجا   » سپ دـشاب ، یم  راثکا »  » يانعم هب  لازجا » »
.دیامن دایز  نانآ  رب  ار  شیاهتمعن  مه  وا  ات  دنروآ  اج  هب  ار  وا  شیاتس  دمح و  هک  تسا 

هحفص 64] ] 

( اِهلاثمَأ یلإ  بدَّنلاب  یّنث  (و 

( .اهتمعن نیا  لاثما  هب  ار  امش  توعد  ادخ ، تسا  هدرک  رارکت  (و 

ینعی دـشاب ؛ يورخا  ياهتمعن  اِهلاْثمَأ »  » زا دارم  دـیامرف - یم  مه  هَّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  هکنانچمه  دور - یم  لامتحا  اـجنیا  رد 
ياهراک زاسب ، هسردم  دجسم و  نکب ، ریقف  هب  کمک  ناوخب ، زامن  هک  تسا  هدرک  توعد  دنوادخ  دیراد ، ار  ایند  ياهتمعن  هک  الاح 

.یشاب هتشاد  ناوارف  ياهتمعن  زین  ترخآ  رد  ات  هدب ، ماجنا  ریخ 

ناگدنب رب  ار  شیاهتمعن  رکش ، هلیسو ي  هب  ات  هدرک  توعد  ار  شناگدنب  ادخ  « ) رکُّشلاب اهتدازتسال  مَُهبَدَن  : » دومرف لوا  هک  روطنامه 
هرابود ینعی  اهلاثمأ » یلإ  بدّنلاب  ینث  و  : » دیامرف یم  مه  الاح  دنک ،) دایز 
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هب زین  ترخآ  رد  هداد ، امـش  هب  ایند  رد  هک  ار  ییاهتمعن  نیا  لاثما  ات  دـیهد  ماجنا  کین  لاـمعا  هک  تسا  هدرک  توعد  ار  امـش  ادـخ 
رگا و  دـهد ؛ یم  اهرـصق  امـش  هب  ایند  نآ  رد  کین ، لامعا  ماجنا  اب  هداد ، امـش  هب  هناخ  کی  ایند  نیا  رد  رگا  هتبلا  دـیامن ؛ اطع  اـمش 

هب ایند  رد  هک  تسا  لثامتم  هباـشتم و  ياـهتمعن  ناـمه  دوصقم  مه  دـیاش  .داد و  دـهاوخ  اـهغاب  ملاـع  نآ  رد  هداد ، غاـب  کـی  اـجنیا 
.دوش یم  هداد  ناگدنب  هب  مه  ریظن  نوگانوگ و  ياهلکش 

دیحوت هرمث ي  صالخا ،

( َهل کیرش  هَدْحَو ال  هَّللا  الإ  هلإ  نَأ ال  ُدَهْشأ  (َو 

( .تسین وا  يارب  یکیرش  تساهنت و  هک  هَّللا »  » زج هب  ییادخ  تسین  هک  مهد  یم  یهاوگ  (و 

( اهلیوأت صالخإلا  َلعَج  ٌهِملَک  )

هحفص 65] ] 

( .تسا لامعا  رد  صالخا  نآ ، لیوأت  هجیتن و  هک  تسا  يا  هملک  ادخ ، تینادحو  هب  تداهش  نیا  )

، تسا چوپ  چیه و  وا  لباقم  رد  ملاع  همه ي  تسین و  يرگید  دوجوم  چـیه  هناگی ، يادـخ  زا  ریغ  هک  دـشاب  دـقتعم  ًاعقاو  ناسنا  رگا 
رگا دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  تاجاح  هک  تسوا  و  دـشاب ، یم  دوجوم  قلاخ  هدـنهد و  يزور  تسا و  تیدوبع  قحتـسم  هک  تسوا  اهنت 

.دوب دهاوخ  تین  صولخ  اب  شتادابع  تشاد و  دهاوخ  صولخ  شلامعا  رد  تقو  نآ  دنک ، رواب  ناسنا  ار  هلأسم  نیا 

هک تسادـخ  طقف  هک  میدـیمهف  رگا  اما  میتسه ؛ لئاق  شزرا  ادـخ  ریغ  يارب  هک  تسا  نیا  يارب  میرادـن ، صولخ  مینیب  یم  اـم  هکنیا 
.دوب میهاوخ  صلخم  دوخ  لامعا  رد  ًارهق  تسوا ، نآ  زا  تسا  لامک  هچ  ره  دشاب و  یم  تدابع  قحتسم 

صالخا ادخ  اهلیوأت :» صالخالا  [ 42  ] لَعَج ٌهملک  : » دیامرف یم  ترضح  ور  نیا  زا 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


لمع رد  صالخا  هَّللا ،» الا  هلإ  ال   » دیحوت و هملک ي  هجیتن ي  تشگزاب و  ینعی  تسا ؛ هداد  رارق  دیحوت  هملک ي  لیوأت  ار  لامعا  رد 
.میراد للخ  نامدیحوت  رد  هک  دوش  یم  مولعم  میتسین ، صلخم  ناملامعا  رد  ام  رگا  و  دشاب ، یم 

هحفص 66] ] 

دیحوت زا  دارفا  توافتم  كرد 

( اهلوُصُوم بُولُقلا  َنَمَض  (َو 

( .تسا هداد  ياج  اهلد  رد  ار  دیحوت  هملک ي  زا  هدش  كرد  يانعم  ادخ  (و 

دیحوت هملک ي  زا  دارفا  هک  تسا  نیا  دسر  یم  نهذ  هب  رتشیب  هک  ییانعم  دوش ، یم  هداد  لامتحا  دـنچ  لوصوم »  » هملک ي هرابرد ي 
؛ تسامش نم و  كرد  زا  ریغ  دراد ، هَّللا » الا  هلإ  ال   » زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یکرد  تسا ؛ توافتم  هَّللا » الا  هلإ  ال   » و
[43  ] دنک یم  قرف  دناد ، یم  ماسجا  دننامه  ار  ادخ  هک  یناپوچ  نآ  كرد  اب  دراد  ادخ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یکرد  ای 

.

سک ره  اما  ار ؛ دیحوت  هملک  يانعم  اهلوصوم :» ، » اهلد رد  تسا  هداد  ياج  اهلد ، رد  تسا  هدرک  نیمضت  ادخ  ینعی : بُولُقلا » َنّمض  »
اب دینک  یم  كرد  هملک  نیا  زا  امـش  هچنآ  دمهف ، یم  دـنک و  یم  كرد  هدیـسر  نآ  هب  هتفای و  هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  ار  نآ  يانعم 

نوچ هداد ، رارق  اهلد  رد  ار  هملک  نیا  زا  یتشادرب  ادخ  دنک ؛ یم  قرف  يرگید  مهف  كرد و 

هحفص 67] ] 

.دنتوافتم ناشکرد  بسح  هب  صاخشا 

( اهلوُقعم رکَفَّتلا  یف  رانأ  (و 

( .دننک یم  لقعت  هملک  نیا  زا  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  ار  اهرکف  تسا  هدرک  ینارون  (و 

نامه هب  تسوا ، دادعتـسا  هزادنا ي  هب  یـسک  ره  لقعت  تسا ؛ یلبق  هلمج ي  رد  اهلوصوم »  » ریظن زین  اهلوقعم »  » يانعم هلمج ، نیا  رد 
ار دیحوت  رون  دنوادخ  هزادنا 
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.دننک یم  لقعت  دیحوت  هملک ي  زا  هک  هداد  رارق  دارفا  لد  رد 

ِینِرَأ مهللَا  : ) دـنا هدومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دـنهد  یم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هب  هک  ییاـهاعد  زا  یکی 
ایـشا يارب  یلاعبانج  هدـنب و  تسیچ ؟ هلمج  نیا  يانعم  امنب .» نم  هب  دنتـسه  هک  روطنامه  ار  ءایـشا  ایادـخ  : » ینعی َیِه ،) امَک  ءایـشَألا 
ینعی تسا ؛ یفرح »  » رظن ایشا ، هب  ناشرظن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اما  میتسه ، لئاق  یتیـصخش  شزرا و  تیدوجوم و  کی 

ار ءایـشا  مامت  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـشاب ، یم  یمـسا  يانعم  هب  هتـسباو  لقتـسم و  ریغ  یفرح ، يانعم  هک  روطناـمه 
هدش لقن  زین  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  زا  هک  هنوگنامه  .دندرک  یم  رظن  ءایشا  هب  قح »  » وترپ رد  دندید ، یم  قح »  » هب هتـسویپ  هتـسباو و 

نآ و رد  نآ و  زا  لبق  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  يزیچ  نم  : » ینعی هَعَم ) ِهیف و  هَلبق و  هَّللا  ُتیَأر  الإ و  ًائیـش  تیَأَر  ام  : ) دـندومرف هک  تسا 
«. مدرک هدهاشم  ار  دنوادخ  نآ ، اب  هارمه 

سک ره  نیاربانب  میتسه ؛ لئاق  لالقتـسا  ءایـشا  يارب  ام  اما  تسا  يوترپ  رظن  یفرح و  یطبر و  رظن  ءایـشا ، هب  ادخ  يایلوا  رظن  زا  سپ 
اجنیا رد  ترضح  اذل  دراد و  تادوجوم  دیحوت و  ادخ و  زا  یلقعت  وحن  کی 

هحفص 68] ] 

.تسا هدرک  ینارون  دنمهف  یم  دننک و  یم  لقعت  دیحوت  هملک ي  زا  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  ار  اهرکفت  اهرکف و  دنوادخ  دیامرف : یم 

یلاعت قح  هتخانشان ي  تقیقح 

( ُهتَفِص ِنُْسلَألا  َنِم  َو  هتیؤر ، راصبَألا  َنم  عنَتمُملا  )

( .دنشاب یمن  تسه ) هکنانچنآ   ) وا فیصوت  هب  رداق  اهنابز  و  دنتسین ، وا  تیؤر  هب  رداق  ناگدید  هک  ییادخ  )

نآ زا  دنوادخ  ینعی 
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یهاـنتمان شا  يدوجو  تـالامک  دوـجو و  هک  رظن  نآ  زا  و  دـشاب ، یمن  رگید  رازبا  مشچ و  اـب  تیؤر  لـباق  تسین ، مسج  هک  تهج 
كرد لباق  شدوخ  ریغ  يارب  یلاعت  قح  تاذ  دوجو و  هنک  تقیقح و  نیاربانب  دوب ؛ دهاوخن  فیـصوت  لباق  نآ  لثم  نابز و  اب  تسا ،

.تسین لماک  تخانش  و 

وا تالامک  تافص و  ندوب  دودحمان  یلاعت و  قح  فیصوت  ناکما  مدع  هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ ي  رد  زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
[ . 44  ] .دنا هدومرف  نایب  يرصتخم  قیقد و  تارابع  اب  ار 

هحفص 69] ] 

( ُهتَّیِْفیِک ِماهْوَألا  َنِم  (َو 

( .دجنگ یمن  اه  همهاو  رد  وا  یگنوگچ  تیفیک و  (و 

هکنیا ادـخ ؛ تقیقح  ناـمه  ینعی  معا ، ياـنعم  هب  تیفیک  درادـن ، تیفیک  ادـخ  ًالـصا  نوچ  تسا ، عنتمم  اـه  همهاو  زا  ادـخ  تیفیک 
دنک یم  روصت  یکی  تسا ، رون  دبنگ  کی  لثم  ادخ  دـنک  یم  رکف  یکی  .دـسر  یمن  نآ  هب  رـشب  تسد  تسا ، هنوگچ  ادـخ  تیعقاو 

ار ادخ  تیفیک  دـناوت  یمن  ناسنا  همهاو ي  عقاو  رد  یلو  دـنک ، یم  ییامرفمکح  ییایند  نیطالـس  دـننام  هتـسشن و  تخت  يور  ادـخ 
ای دـشاب  ینامـسج  هچ  تسا ، نکمم  دوجوم  هب  طوـبرم  فـیک  مک و  .تسین  فـیک  مک و  ياراد  ادـخ  ًالـصا  هک  ارچ  دـنک ، روـصت 

.تساّربم نکمم  صاوخ  زا  ًارهق  تسا و  تاهجلا  عیمج  نم  دوجولا  بجاو  یلاعت ، قح  تاذ  یلو  دشابن ؛

دنوادخ طسوت  ءایشا  عادبا 

( اهَْلبَق َناک  یَش ٍء  ْنِم  ءایشألا ال  عَدَتبإ  )

( .دشاب هتشاد  دوجو  نآ  زا  لبق  هک  يزیچ  زا  هن  تسا ، هدرک  عادبا  ار  ءایشا  دنوادخ  )

ًالثم دهد ، یم  لکش  رییغت  ار  دوجوم  ءایشا  طقف  هکلب  دنک  یمن  قلخ  ار  يزیچ  امیپاوه  عرتخم  ًالثم  دراد ، توافت  عارتخا »  » اب عادبا » »
، ناگدنرپ زا  نتفرگ  وگلا  اب  تعیبط و  رد  دوجوم  داوم  زا  هدافتسا  اب 
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قلخ يارب  دـنوادخ  اما  دـنک ؛ یم  عارتخا  رگید  ياهلدـم  يور  زا  ار  يدـیدج  يامیپاوه  يرگید  ای  تسا و  هدرک  عارتخا  ار  اـمیپاوه 
ار نیا  دریگب ، وگلا  نآ  زا  هک  هدوبن  يزیچ  نآ ، زا  لبق  ًالصا  تسا ؛ هدرکن  هدافتسا  زیچ  چیه  زا  ءایشا 

هحفص 70] ] 

«. عادبا  » دنیوگ یم 

هدام يزیچ و  کی  زا  هن  اهْلبَق :» َناک  یَش ٍء  ْنِمال  ، » تسا هدرک  عادبا  ار  ءایشا  دنوادخ  ءایشالا :» عدتبا  : » دیامرف یم  ترضح  اجنیا  رد 
.تسا هدومرف  قلخ  ًءادتبا  ار  تادوجوم  ءایشا و  دنوادخ  هکلب  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  نآ  زا  لبق  هک  يا 

( اهَلَثَتمإ ٍهلثمَأ  ءاِذتحا  ِالب  اهَأَْشنَأ  (و 

، ناعرتخم ناسدنهم و  دننامه  هک  هدوبن  روطنیا  .دـشاب ) هدرک  دـیلقت  ییاه  هنومن  زا  هکنیا  نودـب  هدرک ، داجیا  ار  ءایـشا  دـنوادخ  (و 
.دیامن داجیا  قلخ و  ار  ءایشا  نآ  يور  زا  دشاب و  هتشاد  لبق  زا  یلاثم  هنومن و  کی 

( ِهتَّیِشَِمب اهَأَرَذ  ِِهتردُقب و  اهَنَّوک  )

( .تسا هدومن  قلخ  ار  اهنآ  دوخ  تیشم  تساوخ و  هب  هدرک و  داجیا  دوخ  تردق  هب  ار  تادوجوم  دنوادخ  )

یم یهلا  تیـشم  تردـق و  اب  اهنیا  همه ي  هرخالاب  یلو  دـنراد ، تلاخد  تادوجوم  نیوکت  رد  يرهاظ  للع  بابـسا و  هچ  رگا  ینعی 
.تسا دنوادخ  هدارا ي  تردق و  اهزیچ ، همه ي  للعلاهلع  دشاب و 

( اهِریوْصَت یف  َُهل  ٍهدئافال  َو  اهنیوکَت ، یلإ  هنِم  ٍهَجاح  ِْریَغ  ْنِم  )

( .دوش شلصاح  يدوس  اهنآ  يدنب  تروص  رد  دشاب و  هتشاد  یجایتحا  تادوجوم  نیوکت  هب  ادخ  هکنیا  نودب  )

هک تسا  هدرک  اـضتقا  شتیـضایف  هکلب  درادـن ، يا  هدـیاف  هک  وا  يارب  دـنک ، یم  قلخ  يدـنب و  تروص  ار  تادوجوم  دـنوادخ  هکنیا 
.دیامن قلخ  هدرک و  يدنب  تروص  فلتخم  ياهلکش  رد  ار  نوگانوگ  تادوجوم 

هحفص 71] ] 

هب یتجاح  هن  هکنیا  هصالخ 
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.تسا هدش  یم  وا  دیاع  یعفن  هن  هتشاد و  تادوجوم  قلخ 

شنیرفآ فادها 

( ِِهتَمْکِِحل ًاتیبثَت  الإ  -( ) 1)

( .تسوا تمکح  تیبثت  يارب  تادوجوم ، قلخ  هب  هکنیا  رگم  )

، دـشاب یم  قطنم  اب  قباطم  تسا و  تحلـصم  هک  اجنآ  زا  دـشاب ؛ تحلـصم  اب  قباطم  هک  تسا  يزیچ  رب  تردـق  ياـنعم  هب  تمکح » »
قلخ هطـساو ي  هب  دـنوادخ  دوش و  یم  بوسحم  لاـمک  کـی  یلاـعت  قح  يارب  تیـضایف  تسا ؛ هدرک  قلخ  ار  تادوـجوم  دـنوادخ 

.تسا هدرک  رهاظ  تباث و  ار  شیوخ  ندوب  میکح  تادوجوم ،

( ِِهتَعاط یلع  ًاهیبنَت  و  -( ) 2)

( .دزاس هاگآ  دوخ  تعاطا  رب  ار  امش  هکنیا  يارب  (و 

دوخ دنتـسه و  ادخ  قولخم  تادوجوم ، نیا  همه ي  دینیب  یم  یتقو  دـیتسه ؛ ادـخ  زا  تعاطا  هب  فظوم  هکنیا  رب  ار  امـش  دـنک  هاگآ 
یهن هک  یتامرحم  زا  دیدنبب و  راک  هب  تسا  هداد  روتـسد  هک  ار  یتابجاو  دینک ، تعاطا  ار  وا  دیاب  ًارهق  دیتسه ، ادـخ  قولخم  زین  امش 

.دییامن زیهرپ  يراددوخ و  تسا  هدومرف 

( ِهتردُِقل ًاراهظا  و  -( ) 3)

( .دیامن زراب  رهاظ و  داجیا ) ماقم  رد   ) ار دوخ  تردق  هکنیا  يارب  (و 

یگرزب تمظع و  همه ي  اب  ار  دوخ  تردق  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ 

هحفص 72] ] 

هتخانـشان و جنگ  نم  : » ینعی فَرْعُأ ) ْنَأ  ُْتبَبحاَف  ًایفخَم  ًاْزنَک  ُْتنُک  : ) دیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  دزاس ؛ راکـشآ 
.دشاب یم  سنا  نج و  يونعم  لماکت  ًارهق  راگدرورپ و  تفرعم  تقلخ ، فده  سپ  موش ؛» هتخانش  هک  متساوخ  مدوب و  يا  یفخم 

( ِِهتَّیِرَِبل ًادُّبَعَت  و  -( ) 4)

( .دوش داجیا  دّبعت  هیحور ي  تاقولخم ، رد  هکنیا  يارب  (و 

دش دهاوخ  داجیا  اهنآ  رد  دبعت  هیحور ي  تسا ، تمعن  فطل و  لامک و  همه  نیا  همـشچرس ي  هک  تسه  ییادخ  دننیبب  مدرم  یتقو 
نیا و 
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َو : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  بوسحم  ادخ  ناگدنب  يارب  یگرزب  لامک  تیدوبع ، ماقم  دـّبعت و  هیحور ي 
هکنیا رطاـخ  هـب  دنتـسرپب ؛» ارم  هـکنیا  يارب  رگم  ار  سنا  نـج و  مدرکن  قـلخ  : » ینعی [ ( 45  ] نودـبعیل الإ  َسنِإلا  َّنِجلا َو  ُْتقَلَخ  اـم 
.تسا تقلخ  فادها  زا  یکی  دوخ  نیا  دشاب و  یم  ادخ  يوس  هب  ناگدنب  هجرد ي  ءاقترا  لامک و  بجوم  ادخ ، شتـسرپ  تدابع و 

.ددرگ یم  عطقنم  وا  ریغ  زا  دوش و  یم  عضاخ  دنوادخ  لباقم  رد  ًارهق  دش ، ادیپ  دّبعت  هیحور ي  ناسنا  رد  یتقو 

( ِِهتَوْعَِدل ًازازعِإ  َو  -( ) 5)

(.( هتفرگ ماجنا  شئایبنا  طسوت  هک   ) دوخ توعد  تیبثت  تیوقت و  يارب  (و 

هتشاد لیلد  دیاب  دنناوخ ، یم  ادخ  فرط  هب  ار  مدرم  دننک و  یم  ءایلوا  ءایبنا و  هک  یتوعد  تسا ؛ تیبثت  تیوقت و  يانعم  هب  زازعا » »

هحفص 73] ] 

يراگدـیرفآ ناهج  نیا  هکنیا  تسا و  شنیرفآ  ناهج  دوجو و  ماظن  نیمه  ناهرب ، لیلد و  نیرتهب  دوش و  هماقا  نآ  رب  ناهرب  دـشاب و 
دوش یم  هدید  يدایز  تایاور  رد  اذل  دننک و  یگدنز  دنناوت  یمن  وا  زا  زاین  یب  دنتـسه و  ادـخ  هب  جاتحم  تادوجوم  همه ي  دراد و 

تیبثت تقلخ ، فادها  زا  یکی  سپ  [ 46  ] .تسا هدـش  لالدتـسا  یتسه  ملاع  رد  دوجوم  مظن  هب  اتکی  میکح و  قلاخ  تابثا  يارب  هک 
.دریذپ یم  تروص  شئایلوا  ءایبنا و  طسوت  هک  تسادخ  توعد 

باقع باوث و  هفسلف ي 

( هتَیصعَم یلع  باقِعلا  َعَضَو  َو  هتعاط ، یلَع  باوَّثلا  َلَعَج  َُّمث  )

( ِِهتَمقن ْنَع  ِهِدابِعل  ًهدایِذ  ( ) .داد رارق  دوخ  تیصعم  رب  ار  هذخاؤم  باقع و  دوخ و  تعاطا  رب  ار  شاداپ  باوث و  ادخ  هاگنآ  )

( .دنک عنم  تسا  تبوقع  بجوم  هک  ییاهراک  زا  ار  شناگدنب  هکنیا  يارب  )

زا هدایذ » »
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ار شناگدنب  دنک  عنم  دهاوخ  یم  ادخ  ینعی  دوذَـی ؛» داذ ،  » باب زا  تسا ، هدوب  هداوذ »  » لصا رد  عنم ، ینعی  دوذ » ، » تسا دوذ »  » هدام
باقع و شتیصعم  رب  دهد و  یم  رارق  باوث  شتعاطا  رب  ادخ  هکنیا  دنهد ، ماجنا  تسادخ  تمقن  بجوم  هک  ییاهراک  هکنیا  زا 

هحفص 74] ] 

هب ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  دـنک و  عنم  تسا  تبوقع  بجوم  هک  هچنآ  زا  ار  شناگدـنب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنک ، یم  عضو  باذـع 
تعاطا هدیاف ي  ینعی  تسا ، ناگدنب  ندرب  هرهب  باقع ، باوث و  لعج  للع  زا  یکی  تقیقح  رد  سپ  .دـهد  قوس  دوخ  تشهب  يوس 

زا تیـصعم ، كرت  رثا  رد  هدش و  لیان  لامک  باوث و  هب  تعاطا ، رثا  رد  اریز  دـنوادخ ؛ هن  دوش  یم  نانآ  دـئاع  زین  تیـصعم  كرت  و 
.دنام دنهاوخ  ناما  رد  یهلا  باذع  بضغ و  تمقن و 

( ِِهتَّنَج یلإ  ْمَُهل  ًهشایح  (َو 

( .دهد قوس  تشهب  يوس  هب  دنک و  عمج  ار  شناگدنب  هکنیا  رطاخ  هب  (و 

« مُهَشاح : » دنیوگ یم  دننک ، یم  عمج  اج  کی  ار  نادنفسوگ  یتقو  تسا ، ندرک  عمج  يانعم  هب  و  شوُحَی » شاح ،  » هدام زا  هشایح » »
تـشهب هـب  ار  اـهنآ  ندرک ، عـمج  زا  سپ  هداد و  تاـجن  قرفت  نـیا  زا  ار  مدرم  هتـساوخ  یم  زین  دـنوادخ  درک ؛ عـمج  ار  اـهنآ  ینعی :

[ . 47  ] .دنک هناور  شیوخ 

نیا ادـخ  فدـه  هصالخ ، تشهب ؛ يوس  هب  دـنک  ناشبیغرت  دـنک و  ناشعمج  ِِهتَّنَج ،» یلِإ  مَُهل  ًاعمج  و  : » ینعی هتَّنج » یلِإ  مَُهل  هشایح  »
تاجرد ياراد  لامک  هتبلا  .دـنهدن  ماجنا  دوش  یم  ادـخ  تبوقع  بضغ و  بجوم  هک  ار  هچنآ  دـننک و  ادـیپ  لامک  اـهناسنا  هک  هدوب 

رتالاب و رایسب  هدش ، هداد  هدعو  ادخ  يایلوا  هب  هک  یتشهب  دشاب ، یم 
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نیا رد  میرک  نآرق  میتسه ؛ نآ  راظتنا  رد  ام  لاثما  هک  تسا  یتشهب  نآ  زا  رترب 

هحفص 75] ] 

هدـنب و هک  ناوضر  تشهب  ینعی  .تسا » رتالاب  راگدرورپ  ياضر  ماـقم  و  : » ینعی [ 48 ( ] ربکا هَّللا  نم  ناوضر  و  : ) دـیامرف یم  طابترا 
.تسا رتمهم  رتالاب و  دنک  یم  نیمأت  ار  ینامـسج  ذیاذل  هک  یتشهب  نآ  زا  دنک ، ساسحا  دوخ  هب  تبـسن  ار  راگدرورپ  تیاضر  دبع ،

[ . 49]

ُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  مُکیَلَع َو  ُمالَّسلاَو 

هحفص 77] ] 

سرد 03

هراشا

: نیوانع

تلاسر هنیمز ي  تیدوبع ،

تلاسر زا  شیپ  تاماقم 

لیجنا تاروت و  ییوگشیپ 

تادوجوم قلخ  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باختنا 

یتسه ملاع  هب  دنوادخ  یلزا  ملع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  فادها 

اهناسنا تیاده  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مایق 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لاحترا 

راضح اب  ینخس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  راگدای  ود  ترتع ، نآرق و 

نآرق یتیاده  ياهیگژیو 
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هحفص 79] ] 

لبق هافطصا  و  هابتجا ، نأ  لبق  هامس  و  هلـسرأ ، نأ  لبق  هبجتناو  هراتخا  هلوسر ، هدبع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادمحم  یبأ  نأ  دهـشأ  و 
هطاحإ و  رومألا ، لیامب  یلاعت  هَّللا  نم  املع  هنورقم ، مدـعلا  هیاهنب  هنوصم و  لـیواهألا  رتسب  هنونکم و  بیغلاـب  قئـالخلا  ذإ  هثعتبا ؛ نأ 

ممألا يأرف  همتح ، ریداقمل  اذافنإ  همکح و  ءاضمإ  یلع  همیزع  هرمأل و  امامتإ  هَّللا  هثعتبإ  رودقملا ؛ عقاومب  هفرعم  و  روهدـلا ، ثداوحب 
و اهملظ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  یبأب  هَّللا  رانأف  اـهنافرع ؛ عم  هرکنم هللا  اـهناثوأل ، هدـباع  اـهنارین ، یلع  اـفکع  اـهنایدأ ، یف  اـقرف 

نع یلج  و  اهمهب ، بولقلا  نع  فشک 
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یلإ مهاعد  و  میوقلا ، نیدلا  یلإ  مه  اده  و  هیامعلا ، نم  مهرـصب  و  هیاوغلا ، نم  مهذـقنأف  هیادـهلاب ، سانلا  یف  ماق  و  اهممغ ؛ راصبألا 
یف رادـلا  هذـه  بعت  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحمف  راثیا ؛ هبغر و  و  راـیتخا ، هفأر و  ضبق  هیلإ  هَّللا  هضبق  مث  میقتـسملا ؛ طارـصلا 

یحولا و یلع  هنیمأ  هیبن و  یبأ  یلع  هَّللا  یلـص  رابجلا ؛ کلملا  هرواجم  و  رافغلا ، برلا  ناوضر  و  راربألا ، هکئالملاب  فح  دـق  هحار ،
.هتاکرب هَّللاهمحر و  هیلع و  مالسلاو  هیضر ، قلخلا و  نم  هتریخ  هیفص و 

: تلاق سلجملا و  لهأ  یلإ  تتفتلا  مث 

مکیف هللا  مکل ، قح  متمعز  و  ممألا ، یلإ  هؤاغلب  مکـسفنأ و  یلع  هَّللا  ءانمأ  و  هیحو ، هنید و  هلمح  و  هیهن ، هرمأ و  بصن  هَّللا ! داـبع  متنأ 
هفشکنم هرئاصب ، هنیب  عماللا ، ءایـضلاو  عطاسلا  رونلاو  قداصلا  نآرقلاو  قطانلا  هَّللا  باتک  مکیلع ، اهفلختـسا  هیقب  مکیلإ و  همدق  دهع 

همئازع هرونملا و  هَّللا  ججح  لانت  هب  هعامتسا ، هاجنلا  یلإ  دؤم  هعابتأ ، ناوضرلا  یلإ  دئاق  هعایـشأ ، هب  هطبتغم  هرهاوظ ، هیلجنم  هرئارس ،
.هبوتکملا هعیارش  و  هبوهوملا ، هصخر  و  هبودنملا ، هلئاضف  و  هیفاکلا ، هنیهارب  و  هیلاجلا ، هتانیب  و  هرذحملا ؛ همراحم  هرسفملا و 

هحفص 81] ] 

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 

هیلع یلاعت  هَّللا  ناوضر  نسح  نب  هَّللادبع  تیاور  قبط  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي 
.میدناوخ یم 

عورش ترضح  نابز  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  توبن  هب  تداهش  لاح  دش ، نایب  ادخ  تینادحو  هب  تداهش  هتشذگ  سرد  رد 
: مینک یم 

تلاسر هنیمز ي  تیدوبع ،

( ُهلوسَر هُْدبَع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ًادمحم  یبأ  نَأ  ُدَهْشأ  (َو 

، مردپ هک  مهد  یم  یهاوگ  (و 
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( .تسوا هداتسرف ي  ادخ و  هدنب ي  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم 

هدـبع و ًادـمحم  نأ  دهـشأ  : » میناوـخ یم  زین  دهـشت  رد  دـننک ، یم  رکذ  هلوـسر ،»  » رب مدـقم  ار  هدـبع »  » هملک ي ترـضح  اـجنیا  رد 
هدـنب ي نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  شتلع  مییوگ ؛ یم  نآ  زا  دـعب  ار  هلوسر »  » لوا و ار  هدـبع » «، » هلوسر

ییالاو ماقم  هب  تیدوبع  رد  هدوب و  ادخ 

هحفص 82] ] 

.تسا هدرک  ادیپ  ار  ندش  هَّللا » لوسر   » دادعتسا تسا ، هدیسر 

( یـْصقَألا ِدِجْـسَْملا  یلِإ  مارَْحلا  ِدِجْـسَملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرـسَأ  يذَّلا  َناحبُـس  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  ادخ  هکنیا  تلع  دـیاش  و 
هدوب ادخ  هدنب ي  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینعی  دشاب ، هتکن  نیمه  ...ِهلوُسِرب ،» يرسَأ  يذَّلا  َناْحبُـس  : » هدومرفن و  [ 50]

یلص ربمایپ  تلاسر  همدقم ي  تیدوبع  سپ  .تسا  هدرب  جارعم  هب  ار  وا  بش ، نآ  رد  ادخ  هدیسر ، اهماقم  نیرتالاب  هب  تیدوبع  رد  و 
[ . 51  ] .دشاب یم  زین  نآ  رب  مدقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا 

تلاسر زا  شیپ  تاماقم 

( ُهَلَسْرَأ نَأ  َْلبَق  ُهبَجَْتناَو  ُهَراتخا  )

( .دیزگرب دنک ، شثوعبم  تلاسر  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنوادخ  )

؛ دـشاب یم  انعم  نامه  هب  مه  َبجَْتنِإ » «، » درک رایتخا   » دوش یم  نآ  یـضام  درفم  هغیـص ي  يانعم  هک  تسا  لاعتفا »  » باـب زا  راـتْخا » »
یلـص ربمایپ  هک  انعم  نیا  هب  دوب ؛ هدرک  رایتخا  دـیامن ، ثوعبم  تلاسر  هب  هکنیا  زا  لبق  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـنوادخ  ینعی 

هب تشاد ، دوجو  لماک  دادعتـسا  تقایل و  وا  رد  نوچ  دوب و  دـنوادخ  باـختنا  دروم  هجوت و  دروم  تلاـسر ، زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا 
یسک ره  نوچ  دش ؛ ثوعبم  تلاسر  ماقم 
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دناوت یمن  هک 

هحفص 83] ] 

.دوشب ادخ  هداتسرف ي  و  هَّللا » لوسر  »

( هابَتْجا ِنَأ  َْلبَق  ُهاَّمَس  (َو 

( .دنیزگرب ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  درک ، رکذ  ار  راوگرزب  مان  دنوادخ  (و 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  اجنیا  رد 

، دـسرب دوبن  ماقم  هب  ملاـع  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـشاب  نیا  ترـضح  دارم  هکنیا  لوا  لاـمتحا 
يانعم هکنیا  رگید  لامتحا  و  تسا ؛ هدرب  ار  ترـضح  نآ  مان  هَّللا ، هکئالم  زین  هتـشذگ و  ءایبنا  مدآ و  ترـضح  يارب  رتولج ، دنوادخ 

ار شمان  درک و  نییعت  مسا  وا  يارب  دنک ، ثوعبم  تلاسر  هب  ار  ترضح  هکنیا  زا  لبق  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  ُهابَتْجا » نأ  لبق  ُهاَّمَـس  «َو 
.تشاذگ دّمحم » »

لیجنا تاروت و  ییوگشیپ 

( ُهَثعَْتبا ِنَأ  َْلبَق  ُهافَطْصا  (َو 

( .دیامن شثوعبم  تلاسر  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیزگرب ، ار  وا  (و 

ربماـیپ يارب  هک  یتافـص  زا  یکی  زین  تاروت  رد  هدـیزگرب ؛»  » ینعی تسا ، یفطـصم » ، » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ریماـیپ  تافـص  زا  یکی 
اجنآ رد  اریز  دـننک ، هعلاطم  ار  لیجنا  تاروت و  دـننک  یعـس  ناـیاقآ   ) تسا هدـیزگرب »  » تفـص دوش ، یم  ناـیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

کنیا : » تسا هدمآ  تباب 42  ءایعـشا ،»  » باتک معالا ،) ینعملاب   ) تاروت رد  دشاب ؛) دیفم  امـش  يارب  دناوت  یم  هک  هدش  رکذ  یبلاطم 
ام دـنک و  یم  قیبـطت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  رب  تـسرد  هـک  دوـش  یم  رکذ  یتافـص  نآ  زا  سپ  و  ...نـم ،» هدـیزگرب ي 

دوخ اجنآ  رد  هک  میهد  یم  لامتحا 

هحفص 84] ] 

زا یکی  ًـالثم  دـندرک ، یم  همجرت  مه  ار  یماـسا  هک  هدوب  نیا  ناـمجرتم  تاهابتـشا  زا  یکی  یهتنم  هدـش ، رکذ  زین  یفطـصم »  » ظـفل
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  یماسا 
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ًارـشَبُم َو  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  لقن  هب  مه  میرک  نآرق  دـشاب و  یم  دـمحا » ، » هدـمآ مه  لیجنا  رد  هک  هلآ  و 
: دنا هتـشون  یـسراف  هب  دنا و  هدرک  همجرت  ار  دـمحا » ، » دـنا هدـمآ  لیجنا  نیمجرتم  دـعب  [ 52 ( ] دَمْحَأ ُهُمْـسا  يِدـَْعب  ْنِم  یتأَی  ٍلوُسَِرب 

یم رکذ  ار  دمحا »  » ظفل دوخ  دوب  هتـسیاش  هک  یتروص  رد  [ ، 53 « ] سوتیلکیرپ : » دنا هدرک  همجرت  نیتال  هب  ًالثم  ای  هدوتس ،» رایـسب  »
کنیا  » ظفل هب  ار  نآ  نامجرتم  یلو  هدوب ، هدش  رکذ  یفطـصم »  » ظفل هک  تسین  دـیعب  زین  تاروت - ءایعـشا - باتک  رد  لاح  دـندرک ؛
تسرد دوش ، یم  رکذ  ءایعشا  باتک  باب 42  رد  هک  مه  یتافص  دنا ؛ هدرک  همجرت  دوش  یم  یفطـصم »  » يانعم نامه  هک  هدیزگرب »

دایز لاـمتحا  هب  هکنیا  رب  تسا  يا  هنیرق  دوخ  نیا  دراد و  قیبطت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رب 
[ . 54  ] .دشاب هدش  رکذ  یفطصم »  » ظفل نیع  اجنآ  رد 

هحفص 85] ] 

رد مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اذـل  تسا و  ندوب » ادـخ  هدـیزگرب ي  ، » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافـص  زا  یکی  تروص  ره  رد 
«. دوب هدشن  ثوعبم  يربمایپ  هب  زونه  هک  دیزگرب  ینامز  ار  وا  دنوادخ  : » دنیامرف یم  اجنیا 

تادوجوم قلخ  زا  لبق  ربمایپ  باختنا 

( هَنُونْکَم بیَغلِاب  ُِقئالَخلا  ِذِإ  )

( .دندوب مودعم ) و   ) هدیشوپ قئالخ ، همه ي  هک  دیزگرب  ار  وا  ینامز  )

هب دندوب و  هدشن  قلخ  تادوجوم  زونه  هک  دوب  ادـخ  هدـیزگرب ي  هجوت و  دروم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ینامز  ینعی 
تادوجوم نیا  مامت  هدوب و  یناتسمدع  ینامز  هک  دنک  یم  لایخ  ناسنا  همهاو ي  هک  روطنامه  دندرب ؛ یم  رـس  هب  ملاع  رد  حالطـصا 

هدیبات اهنآ  هب  دوجو  رون  دعب  دنا و  هدوب  شوماخ  کیرات و  ناتسمدع ، نآ  رد 
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هک یملاع  ینعی  مدـع ،» ملاع  رد  : » دـیوگ یم  ناسنا  زین  ظفلت  ماقم  رد  الاح  دـنداهن ، ياپ  دوجو  ملاع  هب  دـنا و  هدـش  نشور  تسا و 
.دنا هدوب  مودعم  همه 

، دوجو ماظن  همه ي  هب  دنوادخ  مدع ، ملاع  نامه  رد  لاح  نیا  اب  اما 

هحفص 86] ] 

تسا و يا  هبتر  هچ  رد  تسا ، ینامز  هچ  رد  دوجو  ماظن  هکنیا  تسا ؛ هدرک  يریگ  هزادنا  ار  نآ  تسا و  هتشاد  ملع  نآ  داجیا  زا  لبق 
هدرکن قلخ  ار  يدوجوم  چـیه  زونه  هک  یتقو  هبترم ، نامه  رد  دـنوادخ  تسا و  هدوب  ادـخ  ملع  دروم  اهنیا  همه ي  دراد ، یماقم  هچ 

[ . 55  ] .دومن باختنا  دوخ  يارب  دیزگرب و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دندوب ، مودعم  هدیشوپ و  قئالخ  همه ي  دوب و 

( هَنوُصَم ِلیواهَألا  ِْرتَِسب  (َو 

( .دندوب ظوفحم  اهلوه  ششوپ  هب  قئالخ  هک  دیزگرب  ار  وا  یتقو  (و 

ینعی لوـه » « ؛ تسا [ 56  ] عمجلا عمج  لـیواهَأ ،»  » نیارباـنب دـشاب ، یم  لوه »  » عـمج مه  لاوـهأ »  » تسا و لاوـهأ »  » عـمج لـیواهأ » »
.ساره تشحو و 

، ناتـسمدع رد  تادوجوم  همه  دیزگرب ، ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ  هک  ینامز  نآ  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترـضح 
يزیچ دوجو  زا  لبق  تادوجوم  هنرگو  دشاب ؛ یم  هباطخ  ماقم  رد  تسا و  يزاجم  تاریبعت ، نیا  هتبلا  .دندوب  تشحو  لوه و  ملاع  رد 

.دنشاب ناتسمدع »  » مان هب  یملاع  رد  ای  هتشاد  لوه  ات  دنتسین 

( هَنوْرقَم ِمَدَعلا  ِهَیاهَنب  (َو 

( .دندوب نورقم  مدع  ياهتنم  هب  تادوجوم  همه ي  (و 

هحفص 87] ] 

.دندوب ضحم  مودعم  همه  تادوجوم  تشادن و  دوجو  ملاع ، رد  يدوجوم  چیه  ینعی 

سپ تشادن ، دوجو  يدوجوم  چیه  نامز  نآ  رد  رگا  هک  دنکب  ار  لاؤس  نیا  یسک  تسا  نکمم  لاح 
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رد همه  هدوبن و  يدوـجوم  چـیه  هکنآ  لاـح  دـیزگرب و  درک و  باـختنا  تقو  ناـمه  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  ادـخ ، روـطچ 
؟ دندرب یم  رس  هب  ناتسمدع 

: دیامرف یم  ترضح  اذل 

یتسه ملاع  هب  دنوادخ  یلزا  ملع 

( رُومُألا [ 57  ] لیآَِمب یلاعَت  هَّللا  َنِم  ًاْملِع  )

( .تسا هدوب  هاگآ  روما  هدنیآ ي  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  يارب  )

یم دراد  ملع  دوجو  ماظن  هب  دراد و  یهاگآ  عالطا و  هدـنیآ  زا  هک  دـنوادخ  یلو  تسا ، هدوبن  يدوجوم  چـیه  ناـمز  نآ  رد  هچ  رگا 
هَّللا یلص  دمحم  ترضح  نوچمه  يدبـسرس  لگ  کی  هب  دوجو  ماظن  نیا  تیاهن  رد  دهد و  یم  خر  یتاقافتا  هچ  هدنیآ  رد  هک  دناد 

.دوش یم  یهتنم  هلآ  هیلع و 

و دیآ ؛ یم  تسد  هب  تیاهن  رد  هک  تسا  غاب  نآ  نیریـش  ياه  هویم  هب  شرظن  لوا  زا  دنک ، یم  ثادـحا  ار  یغاب  یتقو  زرواشک  کی 
هجوت دروم  ادتبا ، نامه  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تسا ، بویغلا » ماّلع   » هک ادخ  لاح  .دوش  یم  ریبعت  ییاغ » تلع   » هب نآ  زا 

.تسا هداد  رارق  دوخ 

هحفص 88] ] 

ناهذا رد  تسا  نکمم  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  و  دـنناسرب ، ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  لاـمک  دـنهاوخ  یم  اـجنیا  رد  ترـضح 
ِهَّللا َنِم  ًاملَع  : » دـنیامرف یم  هدرک ، باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  تادوجوم ، قلخ  زا  لبق  ادـخ  هنوگچ  دـنک  لاکـشا  یـسک  دوش و  داجیا 

هچ دوجو  ماظن  رد  هک  هتـسناد  یم  لوا  نامه  زا  تسا و  هتـشاد  ملع  روما  هدـنیآ ي  هب  دـنوادخ  هکنیا  يارب  رومـألا ،» لـیآَِمب  یلاـعَت 
.داد دهاوخ  خر  یتاقافتا 

.ء ییش  هدنیآ ي  ینعی  لُوا » ، » تسا لُوا »  » هدام زا  لیآم » »

( ِروهُّدلا ِثِداوَِحب  ًهَطاحِإ  (َو 

هتشاد هطاحا  راگزور  ثداوح  هب  لزا ، نامه  زا  ادخ  هکنیا  رطاخ  هب  (و 
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( .تسا

مان هب  يربمایپ  هرخالاب  هک  دوب  دهاوخ  يا  هنوگ  هب  ثداوح  عیاقو و  تساه و  هثداح  ملاع  ملاع ، نیا  هک  هتـسناد  یم  لوا  زا  دنوادخ 
نامه زا  ادخ  نوچ  و  دوب ، دهاوخ  اهناسنا  نیرتلماک  تاقولخم  فرـشا  دش و  دهاوخ  دوجوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 

نوچ تقیقح  رد  درک و  باختنا  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تسا ، هتـشاد  هطاحا  ثداوح  نیا  هب  لزا 
.تسا هدوب  رظن  رد  لوا  نامه  زا  ییاغ  فده  هدوب و  تقلخ  ییاغ  فده  تسا ، لماک  ناسنا  رهظم  ربمایپ 

( ِروُدْقَْملا ِِعقاوَِمب  ًهَفِرعَم  (َو 

( .تسا هتشاد  یهاگآ  تخانش و  تارودقم ، تیعقوم  هب  لزا  زا  ادخ  هکنیا  يارب  (و 

هتـشاد ملع  ادتبا ، نامه  زا  لاعتم  دنوادخ  تارودقم ؛ ياه  تیعقوم  هب  ینعی  رودقملا » عقاومب  ، » ادخ تاردـقم  نامه  ینعی  رودـقم » »
نامه زا  دنراد ، یتیعقوم  هچ  مادک  ره  ملاع ، نیا  تاردقم  هکنیا  هب  تسا 

هحفص 89] ] 

نیسح ماما  یکی  وا ، لباقم  رد  لهجوبا  نایفسوبا و  مه  یکی  دوش و  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  یکی  ًالثم  هک  هتـسناد  یم  لوا 
.تسا هتشاد  یهاگآ  ناسنا  تقلخ  زا  لبق  لزا ، زا  بلاطم  نیا  هب  رمش ؛ مه  یکی  دوش و  یم  مالسلا  هیلع 

زا ادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، هدرک  باختنا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ادخ  مدآ ، تقلخ  زا  لبق  مییوگ  یم  هکنیا  زا  سپ 
نیمه زا  هفطن و  نیمه  هک  دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تعیبط ، ملاـع  نیریـش  هویم ي  نآ  هک  هتـسناد  یم  لزا 

[ . 58  ] .دسر یم  العا  دح  نآ  هب  لامک  ءاقترا و  رد  دوش و  یم  دوجوم  ملاع  نیمه  زا  كاخ و 

ربمایپ تلاسر  فادها 

ُهثَعَْتبِإ -( ) 1)
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( ِهِْرمَِأل ًامامتِإ  ُهَّللا 

( .دنک مامت  ار  دوخ  رما  تساوخ  یم  هکنیا  يارب  درک ، ثوعبم  ار  ربمایپ  دنوادخ  )

ربمغیپ دنک ، ادیپ  ققحت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تثعب  هطـساو ي  هب  دیآ ، دوجو  هب  شنیرفآ  ماظن  رد  دیاب  هک  یتالامک  نآ  ینعی 
.دیامن لماک  مامت و  تسا ، هتشاد  لزا  زا  دنوادخ  هک  ار  يرما  نآ  دنک و  يربهر  تیاده و  ار  نارگید  دیایب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ناربمایپ رشب ، تیاده  يارب  دنوادخ  دیناد  یم  هک  روطنامه 

هحفص 90] ] 

دوخ صاخ  نامز  صوصخم  اهنییآ ، نیا  زا  کی  ره  اما  تسا ، هداتـسرف  نانآ  هارمه  هب  ار  یفلتخم  نایدا  هدومرف و  ثوعبم  ار  يدایز 
میظع ربمایپ  تثعب  هلیسو ي  هب  ار  مالسا  نید  دنوادخ  هکنیا  ات  تسا ؛ هدش  یم  لیمکت  يدعب  ربمایپ  هلیـسو ي  هب  نید  نآ  اذل  هدوب و 

و داهن ؛ شردقنارگ  ءایصوا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هدهع ي  رب  مه  ار  نآ  نییبت  داتـسرف و  اهناسنا  تیاده  يارب  مالـسا  نأشلا 
، تسا هدرک  مامت  شناگدنب  رب  ار  دوخ  رما  نآ ، هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  دـشاب و  یم  رتعماج  رتلماک و  رگید  نایدا  همه ي  زا  نید  نیا 
هب صاصتخا  دشاب و  یم  یـسایس  یعامتجا و  یگداوناخ ، يدرف ، فلتخم  داعبا  رد  رـشب  يارب  عماج  همانرب ي  ياراد  مالـسا  هک  ارچ 

لکـشم لئاسم  یـضعب  رد  ام  هک  دـینیب  یم  رگا  و  درادـن ؛ هار  نآ  رد  يدوبمک  ناصقن و  هنوگ  چـیه  هتـشادن و  یـصاخ  ناـمز  کـی 
نیطالس روج و  ماکح  رگا  مالسا ؛ نید  زا  هن  تسام ، زا  دوبمک  ناصقن و  تسا ، رـصاق  نید  زا  ام  مهف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میراد ،

دننک و ادیپ  ار  نید  لماک  نییبت  تصرف  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  ات  دنتشاذگ  یم 
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نآ یلمع  هریـس ي  زین  تانایب و  ثیداحا و  هک  دنتـشاذگ  یم  دـنهد و  لیکـشت  ار  نآ  عماج  يانعم  هب  یمالـسا  تموکح  لـمع ، رد 
هک ارچ  دش ، یم  هدیـشک  دـیحوت  یـسانشادخ و  يوس  هب  ًاترطف  يرـصع  ره  رد  رـشب  تقو  نآ  دـسرب ، ناگدـنیآ  تسد  هب  ترـضح 

َهَرِْطف : ) دیامرف یم  مه  میرک  نآرق  تسا و  هدـش  هداهن  يرـشب  ترطف  هیاپ ي  رب  تسا ، مالـسا  نید  ساسا  هک  دـیحوت  یـسانشادخ و 
یتَّلا ِهَّللا 

هحفص 91] ] 

هدش هداد  رارق  دارفا  داهن  رد  هک  تسا  ییادخ  ترطف  ياضتقم  ادـخ - هب  نامیا  ینعی -« : [ 59 ( ] ِهَّللا ِْقلَِخل  َلیدبَتال  اْهیَلَع ، َساَّنلا  َرَطَف 
«. تسین یندش  ضوع  ادخ  شنیرفآ  رد  و 

دوخ هتفرگ ، رارق  ام  سرتسد  رد  هدـش و  نایب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا ي  طـسوت  هک  یمالـسا  ماـکحا  ثیداـحا و  زا  هزادـنا  نیمه 
هدیـسر نآ  هب  اهنرق  زا  سپ  هزات  زورما ، يایند  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  دـشاب  یم  فلتخم  ياهینتـسناد  فراعم و  زا  ییاـیرد  يواـح 

يایند نارگـشهوژپ  ناققحم و  هزات  هدومرف ، ار  یبلطم  عوضوم ، کی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  زا  سپ  لاـس  اهدـص  تسا ؛
صاـصتخا صاـخ  تیعقوم  اـی  ناـمز و  کـی  هب  مالـسا  نید  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـشن  دوخ  نیا  دـنا و  هتفاـی  تسد  نآ  هب  زورما 

.تسا نانآ  تیاده  بجوم  دشاب و  یم  تجح  اهناسنا  يارب  تمایق  مایق  ات  هکلب  درادن ،

.دشاب هدرک  مامت  شناگدنب  رب  ار  دوخ  رما  ات  دومن  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  داتسرف و  ار  مالسا  نید  ادخ  سپ 

( ِهِمْکُح ِءاْضمِإ  یلَع  ًهَمیزَع  َو  -( ) 2)

( .دنک ارجا  ءاضما و  تسا  هتشاد  لزا  زا  هک  ار  یمکح  نامه  شربمایپ ،) ندرک  ثوعبم  هلیسو ي  هب   ) هتساوخ یم  ادخ  (و 

زا ادخ 
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ساسا نیمه  يور  دنبای و  تسد  یقالخا  مراکم  هب  اهناسنا  دـنوش ، ادـیپ  یلماک  تادوجوم  ملاع ، نیا  رد  هک  هدوب  نیا  رب  شیانب  لزا 
يارب هک  ینید  ترضح و  نآ  هلیسو ي  هب  ات  هدومرف  ثوعبم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

هحفص 92] ] 

َمِّمَتُِأل ُْتثُِعب  : ) دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  لقن  دنک ، ققحم  ار  دوخ  تیـشم  مکح و  نیا  دروآ ، یم  تیرـشب 
ربمایپ تثعب  یلـصا  هفـسلف ي  تقیقح  رد  منک ؛» مامت  ار  یقالخا  مراکم  اـت  مدـش  ثوعبم  يربماـیپ  هب  نم  : » ینعی قـالْخالا ) َمِراـکَم 

، شربمایپ ندرک  ثوعبم  هلیـسو ي  هب  ات  هتـساوخ  ادخ  دشاب و  یم  قلطم  قح  لامک و  يوس  هب  اهناسنا  تیادـه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
.دیامن ءاضما  ار  دوخ  یلزا  مکح  نیا 

( هِْمتَح ِریداقَِمل  ًاذاْفنإ  َو  -( ) 3)

( .دیامن ذیفنت  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تثعب  هلیسو ي  هب   ) ار دوخ  یمتح  تاردقم  هتساوخ  یم  ادخ  (و 

هب فوصوم » ، » تراـبع نیا  رد  فوصوم ؛»  » هب تفـص »  » تاـقوا یهاـگ  دوـش و  یم  هفاـضا  تفـص »  » هب فوـصوم »  » تاـقوا یهاـگ 
.تسا هدش  هفاضا  دشاب ، همتح »  » هک دوخ  تفص  هب  تسا  فوصوم  هک  ریداقم »  » ینعی تسا ، هدش  هفاضا  تفص » »

تارّدقم ار ؛ شدوخ  یمتح  تاردقم  همتح :» ریداقمل  ، » دنک داجیا  ینعی  دنک ، ذیفنت  ذافنا و  هتـساوخ  یم  ادخ  هکنیا  يارب  و  ًاذافنا :» »
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يربماـیپ  سپ  دوش ، ربماـیپ  دـیایب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدوب  نیا  یمتح 

[ . 60  ] .تسا هدوب  دنوادخ  یمتح  ریدقت  نیا  يارب  يذیفنت  ترضح ، نآ  ندش  ثوعبم  هدوب و  ادخ  یمتح  تاردقم 

هحفص 93] ] 

( اِهنایدَأ یف  ًاقرف  َمَمُألا  يأَرَف  )

سپ )
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( .دنتسه ناشنید  رد  هقرف  هقرف  هک  یلاح  رد  دید  ار  اهتما 

ادـخ هب  ریمـض  رگا  دـشاب ؛ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نآ ، عـجرم  تسا  نکمم  ددرگرب و  ادـخ  هب  تـسا  نـکمم  يأر »  » رد ریمض 
ادخ هکنیا  يارب  دیامرف : یم  ترضح  داتـسرف ؟ هچ  يارب  ار  ربمغیپ  ادخ  دوش  لاؤس  رگا  هک : دوش  یم  روطنیا  هلمج  يانعم  ددرگزاب ،

هام و رگید  يا  هتسد  دنتسرپ ، یم  دیشروخ  يا  هتـسد  دنتـسرپ ، یم  تب  يا  هتـسد  دنا ، هدش  هتـسد  هتـسد  دنتـسه و  قرفتم  مدرم  دید 
.دنتسه قرفتم  دوخ  نید  رد  همه  هصالخ  دنتسرپ ، یم  ار  ناگراتس 

هیلع هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوش  یم  نیا  ترابع  يانعم  ددرگرب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  يأر »  » رد ریمـض  عجرم  رگا  اما 
راتفرگ یهارمگ  تلالض و  رد  همه  دنا و  هدش  هقرف  هقرف  نید  رد  همه  اهناسنا ، هک  درک  هدهاشم  دش ، ثوعبم  تلاسر  هب  یتقو  هلآ  و 

.دنا هدش 

( اِهنارین یلَع  ًافَّکُع  )

( .ناشیاهشتآ رب  دندوب  هدش  مزالم  همه  اهتما  نیا  )

.دشاب یم  بلاط »  » عمج هک  بَّلُط »  » دننام تسا ، فکاع »  » عمج فَّکُع » »

: دراد دوجو  لامتحا  ود  اهنارین »  » هملک ي رد 

ماجنارس لآم و  هکنیا  مود  لامتحا  و  دندوب ، تسرپ  شتآ  اهتما  نآ  هک  دشاب  نیا  ناشیاهـشتآ ،) « ) اهنارین  » زا دارم  هکنیا  لوا  لامتحا 
منهج زا  رس  همه  دنراد ، هک  یشور  نیا  اب  تسا ؛ شتآ  هب  اهتما  نیا 
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.دنروآ یمرد 

( اِهناثْوَِأل ًهِدباع  )

( .دندرک یم  تدابع  ار  ناشیاهتب  )

، درک ثوعبم  تلاسر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـنوادخ  هک  ینامز  نآ  رد  دـشاب ؛ یم  اهتب »  » يانعم هب  و  نثو »  » عمج ناثوا » »
اهتب دنتسرپب ، ار  هناگی  اتکی و  يادخ  هکنیا  ياج  هب  دندرب و  یم  رس  هب  تلالض  یهارمگ و  رد  همه  نوگانوگ  ياه  هقرف  مدرم و 
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.دندیتسرپ یم  دوب  ناشدوخ  تسد  هتخاس ي  هک  ار  یبوچ  یگنس و  نایادخ  و 

( اِهنافْرِع َعَم  ِهَِّلل  ًهَرِْکنُم  )

( .دندرک یم  راکنا  ار  وا  دنتشاد ، تخانش  تفرعم و  ادخ  هب  هکنیا  اب  )

یملع رظن  زا  دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، هداد  رارق  ار  یتسرپادخ  دیحوت و  اهناسنا ، همه ي  ترطف  رد  دنوادخ 
هعجارم شیوخ  میلـس  كاپ و  ترطف  هب  ناسنا  رگا  تسه و  زین  يرطف  رما  کی  دـشاب ، یم  ملـسم  هدـش و  تابثا  رما  کـی  یفـسلف  و 

[61 ( ] ِهَّللا ِْقلَِخل  َلیْدبَتال  اْهیَلَع ، َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َهَرِْطف  : ) دیامرف یم  مه  میرک  نآرق  درک و  دهاوخ  فارتعا  ادـخ  دوجو  هب  دـنک ،
ماـگنه رد  مدرم  لاـح  تسین ؛» یندـش  ضوـع  ینوـگرگد و  ادـخ  شنیرفآ  رد  دراد و  رارق  مدرم  ترطف  رد  یتسرپادـخ - ینعی -« :

دـندرک و یم  راکنا  ار  ناشترطف  نیا  لاح  نیا  اب  اما  دنتخانـش ، یم  ار  ادـخ  ناشترطف  رد  هکنیا  اب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تثعب 
یتسرپ تب  تب و  غارس 
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ترطف بسح  رب  ار  ادخ  دنتـشاد ؛ ناشتاذ  رد  ار  ادخ  تفرعم  هکنیا  اب  اهنافرع :» عم  ، » دـندوب ادـخ  رکنم  اهنآ  هَّلل :» ًهرکنم  : » دـنتفر یم 
.دندرک یم  لمع  دنتسه  رکنم  هک  یناسک  دننام  لمع  رد  ای  دندرک و  یم  راکنا  رهاظ  بسح  هب  یلو  دنتخانش ، یم 

( اهَمَلُظ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یبَِأب  ُهَّللا  َرانَأَف  -( ) 4)

( .درک رون  هب  لدبم  ار  تما  ياهتملظ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  مردپ ، هلیسو ي  هب  دنوادخ  سپ  )

دیحوت نامیا و  رون  تشادرب و  نایم  زا  ار  یتسرپ  تب  تب و  توغاط و  ياهتملظ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب  اب  دنوادخ 
یلص ربمایپ  درک و  نآ  نیزگیاج  ار  یتسرپادخ  و 
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اهیتخـس و هچ  درک و  هزراـبم  متـس  ملظ و  یتـسرپ و  تب  اـب  درک و  توعد  ادـخ  هب  ناـمیا  ادـخ و  يوس  هب  ار  هعماـج  هلآ  هیلع و  هَّللا 
ار یتسرپ  تب  تسناوت  اهتبیـصم  اهجنر و  لمحت  شالت و  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  هرخالاب  دـش و  لمحتم  هار  نیا  رد  هک  ییاـهتنحم 

یلـص مرکا  ربمایپ  تکرب  هب  لاعتم  يادخ  تقیقح  رد  .دیامن  لدبم  تلادع  يربارب و  هب  ار  متـس  ملظ و  توادـع و  و  یتسرپادـخ ، هب 
.دومرف رون  ییانشور و  هب  لدبم  ار  زور  نآ  يایند  رد  دوجوم  تملظ  یکیرات و  هلآ  هیلع و  هَّللا 

( اهَمَُهب ِبولُقلا  ِنَع  َفَشَک  (َو 

( .ار تما  تالکشم  تامهبم و  اهلد ، زا  درک  فرطرب  (و 

ار یمهبم  طاقن  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  تامهبم ؛ ینعی  تسا ، هَمُْهب »  » عمج و  مُْهب »  » هداـم ي زا  مَُهب » »
هرابرد ي یناسک  رگا  .دومن  فرطرب  تشاد ، دوجو  نامز  نآ  رد  مدرم  بولق  اهلد و  رد  هک 
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ربمایپ دنتـشاد ، دوخ  نهذ  رد  ار  یتالاؤس  ...و  اهناسنا  رـشح  تیفیک  ترخآ و  ناهج  تقلخ ، أدبم  یگدـنز ، گرم و  دـننام  یلئاسم 
.دندومن فرطرب  ار  نانآ  تاماهبا  دنداد و  خساپ  ار  تالاؤس  نیا  یمامت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

( اهَمَمُغ ِراْصبَألا  نَع  یلَج  (َو 

( .ار اهششوپ  ناشیاهمشچ  زا  دز  رانک  وا  )

شدوخ تریح  هکنیا  باب  زا  دوش ، یم  لامعتسا  مه  تریح  رد  هملک  نیا  و  دشاب ، یم  شـشوپ  يانعم  هب  تسا و  هَّمُغ »  » عمج مَمُغ » »
زا دروآ و  نوریب  دنتـشاد  هـک  يریحت  نآ  زا  ار  مدرم  هـلآ ، هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تـثعب  هلیــسو ي  هـب  دـنوادخ  تـسا ؛ شــشوپ 

- تسا لد  مشچ  دارم  ناشیاهمشچ -
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تـسد تیلهاج  شحوت و  زا  دـنریگ و  رارق  تیناسنا  تلادـع و  قح و  ریـسم  رد  دنتـسناوت  اهنآ  و  دز ، رانک  ار  اهـششوپ  اهرتس و  نآ 
.دنرادرب

اهناسنا تیاده  يارب  ربمایپ  مایق 

( ِهَیادِهلِاب ِساَّنلا  ِیف  َماق  (و 

( .دنک تیاده  ار  نانآ  هکنیا  روظنم  هب  مدرم  نایم  رد  تساخاپ  هب  (و 

زا دیرخ و  دوخ  ناج  هب  ار  دئادش  اه و  یتخـس  دومرفن ، رازگورف  ار  يزیچ  چیه  اهناسنا  تیادـه  هار  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
هب دشخب و  تاجن  دـندوب  رو  هطوغ  نآ  رد  هک  یهارمگ  تلالـض و  نآ  زا  ار  اهناسنا  ات  درک ، یـشوپ  مشچ  يویند  فراخز  اهماقم و 

.دیامن ناشتیاده  میقتسم  طارص  تسار و  هار 
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( هَیامعلا َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  هَیاوغلا ، َنِم  ْمُهَذَْقنَأَف  )

( .دیشخب ییاهر  یلدروک  زا  ار  نانآ  داد و  تاجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  سپ  )

دهد تاجن  تجاجل  یهارمگ و  زا  ار  مدرم  تسناوت  هک  دش  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هلاس ي  هس  تسیب و  تامحز  هجیتن ي 
نآ هب  الاح  دندرک ، یم  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  دندیطلغ و  یم  داسف  رد  هک  یمدرم  نآ  دـشخب ؛ تریـصب  ار  اهنآ  لد  مشچ  و 

.دنا هدیسر  تیناسنا  يالاو  تاجرد 

( ِمیقَتْسُملا طارصلا  َیلإ  ْمُهاعَد  َو  میوَقلا ، نیّدلا  َیلإ  ْمُهادَه  (َو 

( .دومن توعد  تسار  هار  هب  ار  نانآ  درک و  ناشتیاده  مکحم  نید  هب  ار  مدرم  (و 

يوق مکحم و  تاروتـسد  ياراد  ینید  نینچ  دـیاب  ًارهق  دـش ؛ نانآ  ءاقب  ماوق و  بجوم  هک  درک  تیادـه  ینید  يوس  هب  ار  نانآ  ینعی 
.دیامن تیاده  میقتسم  هار  هب  یهارمگ  زا  ار  مدرم  دهد و  تاجن  ار  طحنم  هعماج ي  نآ  دناوتب  ات  دشاب 

ربمایپ لاحترا 

( راِیتْخا ٍهَفأَر َو  َْضبَق  هَیلإ  هَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  )

( .دوب وا  ندیزگرب  تفأر و  يور  زا  هک  یحور  ضبق  نانچنآ  درب ، دوخ  يوس  هب  درک و  حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  هاگنآ  )

ینعی
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راوج هب  هتفای و  تاجن  ملاع  تالکشم  نیا  زا  ات  درک  حور  ضبق  ار  وا  تشاد ، شلوسر  هب  هک  یتبحم  فطل و  هطـساو ي  هب  دنوادخ 
.دوش لئان  یهلا  تمحر 

ادخ هکنیا  یکی  دور : یم  لامتحا  ود  ٍراِیتخإ »  » هملک ي رد 
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هَّللا یلص  لوسر  ترضح  هکنیا  مود  لامتحا  و  درک ؛ شحور  ضبق  اذل  دیزگرب و  ار  وا  درک و  رایتخا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 
هزاجا سکچیه  زا  دارفا  حور  ضبق  يارب  لیئارزع  هک  هدش  لقن  مه  تایاور  رد  نوچ  دـش ، حور  ضبق  شدوخ  رایتخا  هب  هلآ  هیلع و 
هزاجا دوخ ، رایتخا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هتفرگ  هزاـجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  اـما  تسا ، هتفرگ  یمن 

.دنک ناشحور  ضبق  لیئارزع  ات  دنداد 

( ٍراثیإ ٍهَبْغَر َو  (َو 

( .دش حور  ضبق  یگتشذگ  دوخ  زا  تبغر و  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  (و 

دوش تحاران  هک  دوبن  روطنیا  دورب ، ملاع  نیا  نیا  هک  داد  تیاضر  یگتشذگ  دوخ  زا  اب  تبغر و  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ینعی 
یلاع هب  یناد  ملاع  نیا  زا  هک  دش  مه  لاحشوخ  یلیخ  هکلب  دنک ، یگدنز  ایند  نیا  رد  يرگید  زور  دنچ  کی  هک  دهاوخب  ادخ  زا  و 

.داد حیجرت  ایند  نیا  هب  راثیا  تبغر و  اب  ار  ملاع  نآ  دنک و  یم  دوعص 

( ٍهَحار یف  راّدلا  ِهِذه  بَعَت  ْنِم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ٌدَّمَحُمَف  )

( .دش تحار  ایند  نیا  ياهجنر  اهیتخس و  زا  دوخ ) تلحر  اب   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  سپ  )

( راَّبَجلا ِکلَملا  ِهَرواُجم  َو  راّفَغلا ، ِّبَّرلا  ِناوْضِر  َو  ِراْربَألا ، ِهکئالَملِاب  َّفُح  ْدَق  )
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راگدرورپ تیاضر  لومـشم  راوگرزب  نآ  دنـشاب و  یم  ترـضح  نآ  درگادرگ  ادـخ ، تشرـس  کین  هکئالم ي  ملاع ، نآ  رد  انامه  )
( .درب یم  رس  هب  ادخ )  ) ردتقم ياورنامرف  ترواجم  رد  هدوب و  رافغ 

دنوادخ هدننک ؛ ناربج  يانعم  هب  تسا  هغلابم  هغیص ي  رابج » »
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تـسا نکمم  تسا و  هدش  هتفگ  رابج »  » وا هب  دهد  یم  قوس  يونعم  لامک  هب  ار  دارفا  دنک و  یم  ناربج  ار  اهدوبمک  اهـصقن و  نوچ 
.دشاب ادخ  هبلغ ي  رهق و  يانعم  هب 

( ِهِّیِفَص یحَولا َو  یَلَع  ِهنیمأ  ِهِِّیبَن َو  یبأ ، یلَع  هَّللا  یلَص  )

( .داب شبختنم  هدیزگرب و  یحو و  رد  وا  نیما  ربمایپ و  مردپ ، رب  ادخ  دورد  )

( هِّیضر ِقلَخلا َو  َنم  ِهتَرَیِخ  (َو 

( .تسادخ هدیدنسپ ي  تسا و  هدیزگرب  ار  وا  دوخ ، قلخ  نایم  زا  هک  يربمایپ  نآ  )

( ُهتاکَرب هَّللا َو  ُهَمْحَر  ِْهیَلَع َو  ُمالَّسلاَو  )

( .داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  مالس و  (و 

.دشاب یم  یتمالس  يانعم  هب  مالس »  » تیحت و دورد و  يانعم  هب  تاولص  ًالومعم  و  تسا ، مه  هب  کیدزن  مالس  تاولص و  يانعم 

راضح اب  ینخس 

تداهـش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ناشردپ ، تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  هبطخ ، ياجنیا  ات  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
نایب ار  یتالمج  نانآ  هب  باطخ  هدرک و  ور  دندوب ، هتسشن  دجسم  رد  هک  يراصنا  نیرجاهم و  سلجم و  لها  هب  نآ  زا  سپ  دنداد و 

.دنتشاد

( َتلاق ِسِلجَملا َو  یلإ  تَتَفَتلا  َُّمث  )

(: دندومرف هدرک و  هجوت  سلجم  لها  هب  ترضح  هاگنآ  )

( ِِهیْهَن ِهِرمأ َو  بُصن  هَّللا ! َدابع  ُمْتنأ  )

( .دیتسه ادخ  یهن  رما و  دروم  بطاخم و  ادخ ! ناگدنب  يا  امش  )
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بصن یناکم  کی  رد  هک  دنیوگ  یم  ار  يزیچ  بصن » »
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: هکنیا زا  روظنم  دوش ؛ یم  هتفگ  بُْصن » ، » دنراذگ یم  اه  هداج  رد  مالعا  يارب  هک  ییاهولبات  نیا  ای  تمالع و  مچرپ و  هب  ًالثم  دننک ،
.تسامش هجوتم  ادخ  یهن  رما و  و  ادخ ، یهن  رما و  يارب  دیتسه  بوصنم  امش  ینعی  دیتسه ،» ادخ  یهن  رما و  بُصن  امش  »

عیرـشت فـیلکت و  اریز  تادوـجوم ؛ ریاـس  هـن  دنتـسه ، ادـخ  ناگدـنب  دـنوادخ ، یهن  رما و  یلــصا  فدـه  دـیامرف  یم  تـقیقح ، رد 
یهن رما و  بصن  زا  روظنم  دیاش  و  [ 62  ] .دنتـسین یهن  رما و  دروم  دنرادن و  فیلکت  تادوجوم  ریاس  تسادخ و  ناگدنب  صوصخم 

.دننک يوریپ  امش  زا  نارگید  هک  دیتسه  ادخ  یهن  رما و  روحم  امش  هک  تسا  نیا  دعب  هلمج ي  هنیرق ي  هب 

( ِهیْحَو ِِهنید َو  ُهَلَمَح  (َو 

( .دیتسه وا  یحو  ادخ و  نید  نیلماح  امش  (و 

هک دیتسه  امش  دیدرک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  یحو و  نآرق و  لوزن  هک  دیدوب  راصنا  نیرجاهم و  امش 
يدعب ياهلـسن  هب  نآ  لماک  حیحـص و  ندناسر  تلاسر  نامه  یحو  نید و  لمح  .دـینک  لقتنم  هدـنیآ  ياهلـسن  هب  ار  نید  نیا  دـیاب 

.تسا

( ِمَمُألا َیلِإ  ُهُؤاغَُلب  َو  ْمُکِسُْفنأ ، یلَع  هَّللا  ءانَمُأ  (َو 

ياهتما هب  ار  ادخ  نید  دیاب  هک  دیتسه  امش  و  .دینک ) تنایخ  ناتدوخ  هب  دیابن  ینعی   ) تسا هداد  رارق  ناتدوخ  رب  نیما  ار  امش  ادخ  (و 
( .دیناسرب رگید 

هحفص 101] ] 

زا مالـسا  زونه  دـنتفر  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  مه  یتقو  تسا ، هدروآ  ملاـع  ماـمت  يارب  ار  مالـسا  نید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 
ياهتلم هب  ار  ادخ  نید  یتسیاب  راصنا  نیرجاهم و  باحصا و  نیمه  دوب ، هتفرن  نوریب  برعلاهریزج 
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ياهتما يوس  هب  مَمُـألا :» یلإ  ، » دـیتسه ادـخ  نید  هدـنناسر ي  ینعی  هُؤاـغَُلب » َو  : » دـنیامرف یم  ترـضح  هک  تسا  نیا  دـنناسرب ؛ رگید 
؛ دننک باختنا  ار  امش  هار  هدومن و  یسأت  امش  هب  رگید  ياهتلم  ات  دیـشاب  تلادع  مالـسا و  يوگلا  تقیقح  رد  دیاب  امـش  ینعی  .رگید 

امـش و  دنیامن ؟ یـسأت  امـش  هب  هنوگچ  نارگید  دـیدش ، فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  دـیدرک و  ضوع  ار  هار  مالـسا ، زاغآ  رد  رگا  سپ 
؟ دینک رداص  رگید  ياهاج  هب  ار  مالسا  دیهاوخ  یم  هنوگچ 

( ْمَُکل ٌقَح  ُْمتْمَعَز  (َو 

( .تسامش قح  اهماقم  نیا  هک  دینک  یم  نامگ  امش  (و 

یلو دیناد ، یم  یحو  نیما  نید و  نایداه  ار  ناتدوخ  امـش  ینعی  دننزب ، هشوگ  دـنهاوخ  یم  فورعم  لوق  هب  ترـضح ، هلمج  نیا  رد 
یحو نیما  رگید  دیداد ، رارق  رگید  ریـسم  رد  دیدرک و  ضوع  ار  ادـخ  نید  نآلا  هک  امـش  دـیتسین ، یحو  نیما  هک  تسا  نیا  شعقاو 

، یحو انما   ) دش هتفگ  هک  یتافـص  نیا  مَُکل :» ٌّقح   » هک درذگ  یم  رکف  نیا  امـش  نهذ  رد  ینعی  ُْمتْمَعَز » َو  : » دیامرف یم  اذـل  دـیتسین ؛
، دیتسین نآ  راوازـس  امـش  تسین و  امـش  قح  تافـص  نیا  اما  دیراد ! ار  نآ  یگتـسیاش  امـش  تسامـش و  قح  نید ) نیغلبم  نالماح و 

.دیدناشک فارحنا  هب  ار  ادخ  نید  ریسم  دیدش و  فرحنم  ناتدوخ  ریسم  زا  امش  هکنیا  يارب 

هحفص 102] ] 

بـصغ زا  تسا  هیاـنک  هک  تسامـش » نیب  رد  قـح ، ربـهر  : » ینعی مُکیف » َُهل  ّقَـح  میعَز  َو  : » تسا هدـمآ  اـه  هخـسن  زا  یـضعب  رد  هتبلا 
هلمج ْمَُکل ،» ٌّقَح  ُْمتْمَعَز  َو  : » هلمج ي تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رت  حیحص  لوا  لامتحا  ًارهاظ  یلو  رکبوبا ؛ طسوت  تفالخ  تماعز و 

.دوش یم  [ 63  ] هضرتعم ي 

ربمایپ راگدای  ود  ترتع ، نآرق و 

( ْمُْکَیلِإ ُهَمَّدَق  ٌدْهَع  مکیف  ِهَِّلل  )

ادخ يارب  )
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( .تسا هتفگ  امش  هب  ًاقباس  ار  نآ  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  امش  نیب  رد 

هیلع هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  هب  تبـسن  نامیپ  دهع و  مکیلِإ » ُهَمَّدَق  ٌدْهَع   » زا دارم  هکنیا  لوا  لامتحا  دراد : دوجو  لامتحا  ود  اجنیا  رد 
نَأ کشُوا  ّینِإ  : ) دندومرف دنتفرگ و  مدرم  زا  دوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدهع  نامه  ینعی  دـشاب ، هلآ  و 
زا دارم  مُْکیَلَع ،) اهَفَلخَتـسا  ٌهَّیَقب  َو  : ) دیامرف یم  هک  دعب  هلمج ي  و  64 ؛ ] ( ] یتَْرتِع هَّللا َو  باتِک  ْنیَلقّثلا ، ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِإ  ...یعُْدا َو 

باتک يرگید  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  یکی  دشاب : روظنم  زیچ  ود  هصالخ  دشاب ؛ هدوب  میرک - نآرق  ادـخ - باتک  نآ ،
.ادخ

باتک دوخ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ادـخ  باتک  ود  ره  مکیلع ،» اهَفَلخَتْـسا  ٌهّیقب   » و ْمُْکَیلِإ » هَمَّدَـق  ٌدـْهَع   » زا دارم  هکنیا  مود  لامتحا 
رب ادخ ،

هحفص 103] ] 

یف َهَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : ) دنک یم  حیرصت  میرک  نآرق  رد  ادخ  هک  ارچ  تشاد ؛ دهاوخ  ییامنهار  تالد و  زین  ترتع 
[ . 66 « ] .ار دوخ  ترتع  یتسود  تدوم و  رگم  منک ، یمن  بلط  يدزم  رجا و  چیه  امش  زا  نم  ربمایپ ! يا  وگب  : » ینعی [ ، 65 ( ] یبرُقلا

( ْمُْکیَلَع اهَفَلْخَتْسا  ٌهَّیَِقب  (َو 

( .تسا هداد  رارق  امش  هفیلخ ي  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يراگدای  کی  امش  نایم  رد  ادخ  يارب  (و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نونکا  دیدرک ، یم  تعاطا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  نونکات  دینک ، يوریپ  نآ  زا  دیاب  امش  ینعی 
:؟ تسا يزیچ  هچ  نآ  لاح  دییامن ، تعاطا  هدنام  ياج  هب  نآ  زا  دیاب  تسا ، هتفر  ایند  زا 

نآرق یتیاده  ياهیگژیو 
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( قِطاَّنلا هَّللا  ُباتِک  -( ) 1)

( .تسا ادخ ) مکح  هب   ) قطان هک  ادخ  باتک  )

باتک ، » دینک هعجارم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  دیاب  هداد و  رارق  هفیلخ  امـش  رب  ار  نآ  ادخ  هک  يا  هدنام  ياج  هب  نآ 
ربمایپ ترتع  يوس  هب  ار  مدرم  تحارـص  اب  ادخ  باتک  نیمه  هک  میتفگ  و  دشاب ؛ یم  ادـخ  مکح  هب  قطان  باتک  نآ  هک  تسا  ادـخ »

.دنک یم  شرافس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هحفص 104] ] 

( عِطاّسلا روُّنلاو  قِداَّصلا  ُنآرُقلاو  -( ) 2)

( .تسا ریگارف  هدنشخرد و  رون  قداص و  هک  ینآرق  نامه  ادخ ، باتک  )

رون ینعی : عطاّسلا » رّونلا  ، » تسا راشتنا  عافترا و  يانعم  هب  عوطـس »  » .تسین نآ  رد  تقیقح  فالخ  لطاب و  چـیه  ینعی  تسا ، قداص 
.دنک یم  یناشفارون  ملاع  رد  تسا ، ریگارف  دراد و  ؤلألت  شرون  نآرق ، هک  انعم  نیا  هب  دنلب ؛

( عِمّاللا ءایِّضلاو  -( ) 3)

( .تسا شخب  ینشور  هدنبات و  ییانشور  (و 

یم هدنـشخرد  تسا و  رون  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  نآرق  ینعی  دـشاب ؛ یم  هدـنهد  ینـشور  يانعم  هب  مه  عمال »  » ینـشور و ینعی  ایـض » »
رون دوخ  مه  هریغل ؛» ٌرون   » مه دشاب و  یم  هسفنل » ٌرون   » مه رگید  ترابع  هب  دنک ، یم  یناشفاوترپ  تسه ، مه  هدـنهد  ینـشور  دـشاب ،

.دناسر یم  ییانشور  هب  تملظ  زا  ار  نارگید  مه  تسا و 

( ُهُِرئاَصب هَنَِّیب  -( ) 4)

( .تسا حضاو  شیاه  ییانیب  اهتریصب و  )

دوـخ مهف  هزادـنا ي  هب  نآرق  زا  دـناوت  یم  دـشابن  دنمـشناد  دـنچ  ره  سکره  و  تسا ، نـّیب  حـضاو و  نآرق  نـیهارب  اـهتجح و  ینعی 
.دیامن هدافتسا 

( هرئارَس هَفشَْکنُم  -( ) 5)

( .تسا مهف  لباق  نآ  رارسا  )

فاشکنا و لباق  صاخشا  يارب  نآ  رد  هتفهن  رارسا  رئارس و  ینعی 
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هحفص 105] ] 

تغل هب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ مهف 
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.درک هدافتسا  نآ  ظافلا  رد  هتفهن  یناعم  زا  ناوتب  ات  دوب  انشآ  نآرق  صوصخم  قایس  و 

( ُهرهاوَظ هَِیلَْجنُم  -( ) 6)

( .تسا راکشآ  یلجنم و  شرهاوظ  )

هک دشاب  نیا  يارب  طقف  نآرق  هکنیا  هن  دـشاب ، لماکت  یگدـنز و  راک و  همانرب ي  دـیاب  نآرق  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  اهنیا  همه ي 
هکلب ریخ ! دـشابن ؛ تجح  نآرق  رهاظ  ًالـصا  نویرابخا  زا  یـضعب  لوق  هب  ای  و  یناوخب ، اـه  هدرم  يارب  اـی  يریگب ، سورع  رـس  يـالاب 

نآ رانک  رد  مه  تایاور  دیاب  هتبلا  دـشاب ؛ تجح  ام  يارب  اهراک  همه ي  رد  هدـش و  دراو  ناسنا  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  دـیاب  نآرق 
.ددرگ رت  قیمع  رتهب و  نآرق  زا  ام  كرد  مهف و  ات  دشاب 

( هُعایْشَأ ِهب  ٌهَطبَتْغُم  -( ) 7)

( .دنتسه ترسح  دروم  نآ ، هطساو ي  هب  نآرق ، ناوریپ  )

هک دـسر  یم  یگرزب  لامک و  زا  هجرد  نآ  هب  دـیامن ، لمع  نآ  زاس  ناسنا  تاروتـسد  هب  دـشاب و  نآرق  وریپ  ًاـعقاو  یـسک  رگا  ینعی 
.دنزرو یم  هطبغ  وا  هب  دنروخ و  یم  ار  وا  ترسح  نارگید 

ینعی تسا  هعیش »  » عمج عایشا ،» « ؛ شناوریپ هعایشا :» ، » دنریگ یم  رارق  هطبغ  ترسح و  دروم  نآرق ، هطـساو ي  هب  ینعی  هب ،» ٌهَطَبَتْغُم  »
میراد داقتعا  میتسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  وریپ  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنیوگ  یم  هعیـش »  » اـم هب  هکیا  و  وریپ ؛

.دشاب یم  مزال  بجاو و  نانآ  زا  يوریپ  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  قح  هب  نانیشناج  نانآ 

هحفص 106] ] 

.دنریگ یم  رارق  نارگید  ترسح  دروم  نآرق  ناوریپ  عایشا و  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  لاح  ره  هب 

( هَعاْبتَأ ناوضِّرلا  یلإ  ٌدئاق  -( ) 8)

( .دنک یم  تدایق  يربهر و  ادخ  تشهب ) ای   ) ناوضر هب  ار  دوخ  ناوریپ  نآرق ، )

زا ناوضر » »
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.دنـشاب یم  دنوادخ  تیاضر  دروم  ترخآ  ایند و  رد  نآرق  یعقاو  ناوریپ  تسا  یهیدب  تیاضر ؛ ینعی  تسا ، اضر »  » هشیر ي هدام و 
[ . 67]

( هُعاِمتسا هاجَّنلا  یلإ  دُؤم  -( ) 9)

( .دوش یم  امش  تاجن  ببس  نآرق  عامتسا  )

یم یحطـس  يرهاظ و  نداد  شوگ  هب  عامـسا »  » ای عامـس » « ؛ تسا قیمع  قیقد و  نداد  شوگ  ياـنعم  هب  لاـعتفا و  باـب  زا  عاِمتْـسإ » »
ناسنا تاجن  بجوم  هچنآ  اریز  هدمآ ؛ اه  هخسن  یضعب  رد  هچنآ  فالخ  هب  عامسا ، هن  تسا  بسانم  عامتـسا  نامه  نیاربانب ، .دنیوگ 

[ . 68  ] دش دهاوخ  نآ  هب  ندرک  لمع  بجوم  هک  تسا  نآرق  قیقد  مهف  نامه  تسا ، تواقش  تکاله و  زا 

هحفص 107] ] 

( هرَّونملا هَّللا  ُجَجُح  ُلاُنت  ِِهب  -( ) 10)

( .دوش یم  هتفای  تسد  ادخ  ینارون  ياهتجح  هب  هک  تسا  نآرق  هطساو ي  هب  )

نآرق زا  مه  تنـس  ترتع و  تیجح  یتح  دیآ ، یم  تسد  هب  روما  همه ي  رد  ادـخ  ینارون  ياهتجح  میرک  نآرق  هطـساو ي  هب  ینعی 
ادخ لوسر  هک  ار  هچنآ  : » ینعی [ 69 ( ] اوُهَتناَف ْهنَع  ْمُکاهَنام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  الثم  دوش ؛ یم  هدافتسا 

ییاهنت هب  ّتنس ، رابتعا  ّتیجح و  تابثا  يارب  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  تلالد  دینک ؛» زیهرپ  دومن ، عنم  ار  هچنآ  دیریگب و  داد  امـش  هب 
.دنک یم  تیافک 

( هَرّذَحُملا ُهُمِراِحم  َو  هَرّسَفُملا ، ُهُمئازَع  َو  -( ) 11)

( .دوش یم  هتفای  تسد  ادخ  هدش ي  عنم  تامرحم  هدش و  ریسفت  تابجاو  هب  هک  تسا  نآرق  هلیسو ي  هب  (و 

صخشم امش  يارب  ادخ  تابجاو  دش و  لزان  نآرق  تایآ  تسا ؛ هدیسر  امـش  هب  تسا و  هدش  نایب  یهلا  تابجاو  نآرق ، هلیـسو ي  هب 
اوُِّمتأ َو  [ ، ) 72 ( ] مایِّصلا مُْکیَلَع  َِبتُک  [ ، ) 71 ( ] هاکزلا اُوتآ  [ ، ) 70 ( ] َهولَّصلا اوُمیقَأ   ) ریظن یتایآ  درک ،
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همه ي ...و  [ 75 ( ] لوُسَّرلاو َهَّللا  اوُعیطَأ  ُْلق  [ ، ) 74 ( ] اودَـتْعَتال مُکَنُوِلتاُقی َو  َنیذَّلا  هَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلتاق  َو  [ ، ) 73 ( ] ِهَِّلل َهَرْمُعلاَو  َّجَحلا 
اهنیا

هک دنتسه  هرّسفم » مئازع   » نامه اهنیا  دنک ، یم  نایب  امـش  يارب  ار  یهلا  ماکحا  ریاس  داهج و  جح و  تاکز و  هزور و  زامن و  بوجو 
( ناْطیَّشلا ِلَمَع  نم  ٌسْجِر  ُمالزألا  ُباصنألا َو  ُرِسیَملاَو و  ُرمَخلا  امَّنإ  [ ، ) 76 ( ] ینِّزلا اُوبَْرقَتال  : ) دننامه یتایآ  و  دیامرف ؛ یم  ترضح 

روظنم دنک و  یم  نایب  ار  ادخ  تروذحم  تامرحم و  زین  نآ  ریاظن  و  [ 79 ( ] یبِّرلا ُهَّللا  ُقَحْمَی  [ ، ) 78 ( ] ًاضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتغَیال  [ ، ) 77]
.دنشاب یم  اه  نیمه  هرَّذحم » مراحم   » زا

یلص ربمایپ  هتبلا  تسا و  هدیـسر  امـش  هب  نآرق  نیمه  هلیـسو ي  هب  ادخ  تامرحم  تابجاو و  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترـضح  سپ 
ار اهنآ  دنشاب ، هتشاد  يرتشیب  نییبت  ریسفت و  هب  جایتحا  تایآ ، نیا  هک  دراوم  یضعب  رد  مه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

زامن نتـشاد  اپب  هقیرط ي  هک  نیا  لاح  دـیراد ؛ اپب  زامن  ینعی  َهولَّصلا ) اوُمیقأ  و  : ) دـیامرف یم  نآرق  ًـالثم  دـننک ؛ یم  ناـیب  امـش  يارب 
.دوش نایب  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  طسوت  دیاب  تسا ، هنوگچ 

( هَیفاکلا هنیهاَرب  هَِیلاجلا َو  ُُهتانَِّیب  َو  -( ) 12)

( .دوش یم  هدیسر  امش  هب  نآرق  هلیسو ي  هب  یگمه  وا  یفاک  ياهناهرب  تسا و  رهاظ  دراد و  هولج  هک  دنوادخ  نیب  ياهلیلد  (و 

هحفص 109] ] 

، دـنوادخ یفاک  رهاظ و  نیهارب  تانیب و  زا  دوصقم  دـشاب ؛ یم  انعم  کی  هب  ًابیرقت  تسا و  ناهرب  عمج  نیهارب »  » هنیب و عمج  تاـنّیب » »
: هدمآ زین  نآرق  رد  تسا ؛ نآ  عورف  نید و  لوصا  فراعم و  نایب  يارب  نآرق  حضاو  ياههار 
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( .دنک یم  ییامنهار  مکحم  يوق و  رایسب  یفراعم  بلاطم و  هب  نآرق  نیا  [ ) 80 ( ] مَْوقأ َیِه  یتَّلل  يدهَی  نآرُقلا  اَذه  َّنِإ  )

( َهبُوتکملا هُِعیارَش  َهبوُهوَملا َو  هصخُر  هبوُْدنَملا َو  ُُهلئاضَف  َو  -( ) 13)

و تاـحابم )  ) تسا هدیـشخب  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ییاهتـصخر  بحتـسم و  ياهتلیـضف  دـیآ ) یم  تـسد  هـب  نآرق  هلیـسو ي  هـب  و  ))
( .تسا هدش  هتشون  نآرق ) رد   ) هک ادخ  ياهتعیرش 

اُولانَت َنل  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  رد  ًالثم  تسا ؛ هدمآ  زین  تابودـنم  تابحتـسم و  یهلا ، تامرحم  تابجاو و  رب  هوالع  میرک  نآرق  رد 
رب نآرق  .تسامـش » هقالع ي  دروم  هچنآ  زا  قافنا  اـب  رگم  دیـسر ، دـیهاوخن  یبوخ  لاـمک و  هب  [ » 81 ( ] َنوُّبُِحت اّـمِم  اوُقِفُنت  یّتَح  َِّربلا 
يا وگب  : » ینعی [ 82 ( ] ِقْزِّرلا َنِم  ِتابِّیَّطلاَو  هِداـبِِعل  َجَرخأ  یتَّلا  هَّللا  َهَنیز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  : ) دـیامرف یم  ًـالثم  دراد ؛ تلـالد  مه  تاـحابم 

رب هوـالع  َهبوُهْوَملا » هُصَخُر   » هک دـنا  هدومرف  شناگدـنب  يارب  ادـخ  هک  ار  كاـپ  ياـهقزر  ییاـیند و  ياـه  تنیز  یـسک  هچ  ربماـیپ !
[ . 83  ] .دوش یم  لماش  مه  ار  تاهورکم  تاحابم ،

هحفص 110] ] 

؛ تسا هدمآ  نآرق  رد  مه  تاید  دودح و  دننام  ماکحا  ریاس  تابحتسم ، تامرحم و  تابجاو و  رب  هوالع  ینعی  َهبُوتْکَملا :» ُهُِعیارَـش  «َو 
دـص ار  راـکانز  درم  نز و  زا  کـی  ره  [ ) 84 ( ] هَدـْلَج هَِأم  امُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُک  اوُدـلجاَف  یناَّزلاَو  ُهَِیناّزلا  : ) دـیامرف یم  هک  اجنآ  رد  ًـالثم 

.تسا هدومرف  نایب  ار  هنصحم  ریغ  يانز  دح  دینزب ،) هنایزات 

دشاب و یم  یهلا  تاروتـسد  ماکحا و  مامت  لماش  تسا ، هدـنام  یقاب  راگدای  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  نآرق  نیا  هصالخ 
: دنیوگب دنشاب و  زاین  یب  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  زا  نیملسم  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  میتفگ  مه  ًالبق  هک  روط  نامه  هتبلا 
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شرافس و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  تیب و  لها  هب  ار  ناناملـسم  تحارـص  اب  نآرق ، نیمه  رد  هک  ارچ  هَّللا ،» باتک  اُنبْـسَح  »
.دنک یم  ییامنهار 

ُُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  مُْکیَلَع َو  ُمالّسلاَو 

هحفص 111] ] 

سرد 04

هراشا

: نیوانع

: یهلا ماکحا  هفسلف ي 

زامن ادخ و  هب  نامیا  - 1

تاکز - 2

هزور - 3

جح - 4

تلادع - 5

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تماما  - 6

ربص داهج و  - 7

فورعم هب  رما  - 8

ماحرا هلص ي  نیدلاو و  هب  ناسحا  - 9

صاصق - 10

رذن هب  ءافو  - 11

تالماعم رد  تلادع  - 12
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بارش تمرح  - 13

فذق تمرح  - 14

تقرس تمرح  - 15

كرش تمرح  - 16

اوقت هب  شرافس 

یسانشادخ اب  شناد  طابترا 

ناشراوگرزب ردپ  دوخ و  تیصخش  یفرعم 

مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  توخا  یگتسبمه و 

تلاسر زاغآ  یگنوگچ 

توعد هناگ ي  هس  بتارم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ینکش  تب 

رفک یشوماخ  دیحوت و  همغن ي 

رفک قافن و  تسکش 

هحفص 113] ] 

اتیبثت مایصلاو  قزرلا ، یف  اءامن  سفنلل و  هیکزت  هوکزلاو  ربکلا ، نع  مکل  اهیزنت  هولصلاو  كرشلا ، نم  مکل  اریهطت  نامیإلا  هَّللا  لعجف 
و  ) مالسإلل ازع  داهجلاو  هقرفلا ، نم  انامأ  انتمامإ  و  هلملل ، اماظن  انتعاط  و  بولقلل ، اقیـسنت  لدعلاو  نیدلل ، ادییـشت  جحلاو  صالخإلل ،
و طخسلا ، نم  هیاقو  نیدلاولا  رب  و  هماعلل ، هحلـصم  فورعملاب  رمألاو  رجألا ، باجیتسا  یلع  هنوعم  ربصلاو  قافنلاو ،) رفکلا  لهأل  الذ 

نیزاوملاو لیئاکملا  هیفوت  و  هرفغملل ، اضیرعت  رذـنلاب  ءافولاو  ءامدـلل ، انقح  صاصقلاو  ددـعلل ، هامنم  رمعلا و  یف  هأسنم  ماحرألا  هلص 
و هفعلل ؛ اباجیإ  هقرـسلا  كرت  و  هنعللا ، نع  اـباجح  فذـقلا  باـنتجا  و  سجرلا ، نع  اـهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلاو  سخبلل ، ارییغت 

هَّللا مرح 
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هنإف هنع ، مکاهن  هب و  مکرمأ  امیف  هَّللا  اوعیطأ  و  نوملـسم ، متنأ  الإ و  نتومتال  هتاقت و  قح  هَّللا  اوقتاف  هیبوبرلاـب ؛ هل  اـصالخإ  كرـشلا 
.ءاملعلا هدابع  نم  هَّللا  یشخی 

ام لعفأ  و ال  اطلغ ، لوقأ  ام  لوقأ  اودب و ال  ادوع و  لوقأ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  یبأ  و  همطاف ، ینا  اوملعإ  سانلا  اهیأ  تلاق : مث 
هوفرعت هوزعت و  نإـف  میحر ؛ فوـئر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنأ  نم  لوـسر  مکءاـج  دـقل  اططـش ؛ لـعفأ 
هجردـم نع  الئام  هراذـنلاب ، اـعداص  هلاـسرلا  غلبف  هیلإ ؛ يزعملا  معنل  و  مکلاـجر ، نود  یمع  نبا  اـخأ  و  مکءاـسن ، نود  یبأ  هودـجت 

( ثکنی  ) تکنی مانـصألا و  رـسکی  هنـسحلا ، هظعوملاو  همکحلاب  هبر  لیبس  یلإ  ایعاد  مهماـظکأب ، اذـخآ  مهجبث ، اـبراض  نیکرـشملا ،
قـشاقش تسرخ  نیدلا و  میعز  قطن  هضحم و  نع  قحلا  رفـسأ  هحبـص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا ، ولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا ،

بهذأ نیذلا  صامخلا ، ضیبلا  نم  رفن  یف  صالخإلا  هملکب  متهفو  قاقشلاو ، رفکلا  دقع  تلحنا  قافنلا و  ظیـش  حاط و  نیطایـشلا و 
.اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا 

هحفص 115] ] 

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 

نآرق ینارون  ینغ و  ياوتحم  هب  دش  یم  طوبرم  هک  دندومن  رکذ  دیجم  نآرق  يارب  ار  يدایز  ياهیگژیو  ترضح  قباس ، تالمج  رد 
یعاـمتجا يونعم و  تارمث  دـئاوف و  نونکا ، نآرق ؛ حـضاو  نشور و  رهاوظ  زین  نآ و  عورف  لوصا و  جـجح و  تاـنیب و  فراـعم و  و 

.دنهد یم  رارق  رظن  دروم  ار  نآ  عورف  نید و  فراعم 

یهلا ماکحا  هفسلف ي 

زامن ادخ و  هب  نامیا 

( كْرِّشلا َنِم  مَُکل  ًاریهطَت  َنامیإلا  هَّللا  َلَعَجَف  )

( .تسا هداد  رارق  كرش  زا  امش  یکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  )
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، دیـشاب هتـشاد  ادخ  هب  نامیا  دنک ، كاپ  كرـش  زا  ار  امـش  هکنیا  يارب  تسا ، هداد  رارق  امـش  هفیظو ي  ار  نامیا  نآرق ، رد  دـنوادخ 
شتسرپ و ار  توغاط  هک  یناسک  دروم  رد  نآرق ، رد  ًالثم  دیزرون ؛ كرش  وا  هب  ینعی 

هحفص 116] ] 

رفاک هک  ییاهنآ  [ ) 85 ( ] ...تاُملُّظلا َیلإ  ِروُّنلا  َنِم  مُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاَّطلا  ُمُُهئاِیلوأ  اوُرَفَک  َنیذـلاَو  : ) تسا هدومرف  دـننک  یم  تعاـطا 
رد دنهد و  یم  قوس  اهیکیرات  هب  یتسرپادخ ) ترطف   ) رون زا  ار  نانآ  تیغاوط ) ، ) دنا هداد  رارق  دوخ  تسرپرـس  ار  اهتوغاط  دـندش ،

( .دش دنهاوخ  دلخم  يدبا  باذع  رد  نایاپ ،

( ِْربِکلا ِنَع  ْمَُکل  ًاهیزنَت  َهولَّصلاَو  )

( .دیامن هزنم  ربک  زا  ار  امش  هکنیا  يارب  ار  زامن  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))

يارب دوجس  عوکر و  دندوب ، ربکتم  یلیخ  اهناسنا  زا  یـضعب  اهنامز ، نآ  رد  صوصخ  هب  تسا ؛ یهاوخدوخ  اب  هزرابم  هلیـسو ي  زامن 
ار ناشرس  هکنیا  رگم  دوبن  نکمم  نآ  زا  روبع  دوب و  هاتوک  يرد  رگا  هک  دنتـشاد  ربکت  ردقنآ  دوب ، نیگنـس  یلیخ  بارعا  زا  یـضعب 
مخ ار  شیوخ  رس  يا  هرذ  دننک و  روبع  نآ  زا  یتحار  هب  ات  دندرک  یم  بارخ  ار  رد  رس  هکلب  دندوبن ، راک  نیا  هب  رـضاح  دننک ، مخ 
ربک زا  دنتفیب و  كاخ  هب  دننک ، عوکر  مدرم  ات  تسا  هداد  رارق  ار  زامن  ادخ  لاح  دنتشاد ؛ توخن  ربکت و  هزادنا  نیا  ات  دنشاب ، هدرکن 

.دنیایب نوریب  توخن  و 

رد یـشاب ؛» نم  دای  هب  هکنیا  يارب  راد ، ياپ  هب  ار  زامن  : » ینعی [ 86 ( ] يرکِذل َهولَّصلا  ِِمقَأ  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ 
ربک زا  ًارهق  درک ، هجوت  ادخ  تمظع  هب  دوب و  ادخ  دای  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  زامن  هجیتن ي  تقیقح 
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يارب تسا ، یگرزب  تمظع و  هچنآ  دوش و  یم  هزنم  توخن  و 

هحفص 117] ] 

.دنادب چیه  یهلا  تمظع  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  دوش  یم  نیا  شا  همزال  دتفا و  یم  كاخ  هب  وا  لباقم  رد  دناد و  یم  ادخ 

تاکز

( ِقْزِّرلا ِیف  ًاءاِمن  ِسْفَّنِلل َو  ًهَیِکَزت  َهوکَّزلاَو  )

( .دشخب تعسو  ار  وا  يزور  دیامن و  كاپ  یگدولآ  زا  ار  ناسنا  سفن  ات  ار  تاکز  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))

«. ومن دشر و   » يانعم هب  يرگید  و  ریهطت ،» ندرک و  كاپ   » يانعم هب  یکی  تسا : هدمآ  انعم  ود  هب  تغل  بسح  هب  تاکز » »

لاوما زا  ربمایپ ،) يا  : ») ینعی [ ( 87  ] اِهب مِهیکَُزت  مُهرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  : ) دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  مه  میرک  نآرق  رد 
هیکزت ي اهناسنا و  یکاپ  ببس  نداد ، تاکز  تفگ  ناوت  یم  سپ  ینادرگ ؛» هزنم  كاپ و  ار  نانآ  هلیـسو  نیدب  ات  ریگب  تاکز  مدرم 

شیارب هک  یلام  نیا  زا  ناسنا  هک  یتقو  دـنراد ، هقالع  نآ  هب  تسا و  هتـسب  مدرم  لد  ناج و  هب  ایند  لاـم  بلغا  نوچ  دوش ؛ یم  ناـنآ 
ار تاـکز  هلمج  زا  شدوخ  تاـهوجو  دـنک و  تشذـگ  ادـخ  رطاـخ  هب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  تقـشم  اـب  هدیـشک و  تمحز 

.تسا هدرک  كاپ  تایدام ، ایند و  قئالع  زا  ار  شدوخ  ینعی  تسا ؛ سفن  هیکزت ي  عقاو  رد  نیا  دنک ، تخادرپ 

هب ینعی  تسا ، ومن » دشر و   » يانعم هب  تاکز  مییوگب  رگا  و 

هحفص 118] ] 

نداد هطـساو ي  هب  دنوادخ  دوش ؛ یمن  هتـساک  نآ  زا  يزیچ  تقیقح  رد  دـنک و  یم  ومن  دـشر و  ناسنا  لام  تاکز  نداد  هطـساو ي 
، دنک یم  دایز  ار  امش  يزور  ایند  نیا  رد  اهنت  هن  تاکز 
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اوـُنِّصَح : ) تسا هدـمآ  تیاور  رد  تسا ؛ ناـسنا  لاـم  همیب ي  تاـکز  ًالـصا  درک ، دـهاوخ  اـطع  ار  شربارب  نیدـنچ  ترخآ  رد  هکلب 
« .دینک ظفح  نداد  تاکز  هلیسو ي  هب  ار  ناتلام  : » ینعی ِهوکزَّلِاب ) ْمَُکلاْومَأ 

ادـخ : » ینعی ِقزِّرلا ) یف  ًاءاِمن  ِسْفَّنِلل و  ًهَیِکَْزت  َهاـکَّزلاو  : ) دـنیامرف یم  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  اـنعم  ود  ره  هلمج  نیا  رد  ترـضح  لاـح 
یم امش  يزور  تعسو  ببـس  مه  دنک و  یم  كاپ  ایند  لام  هب  یگدولآ  هقالع و  زا  ار  امـش  سفن  مه  نوچ  دومرف ، بجاو  ار  تاکز 

[ .« 88  ] ددرگ

هزور

( ِصالْخِِإلل ًاتیبثَت  َمایِّصلاَو  )

يدوجو لامعا  جح ، زامن و  نوچمه  لامعا  یضعب  دوخ ).) ناگدنب   ) صالخا تیبثت  يارب  ار  هزور  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))
مدرم رتمک  تسا و  یمدـع  رما  کـی  هزور  اـما  دروآ ؛ دوجو  هب  حالطـصا  هب  داد و  ماـجنا  دـیاب  هک  دنتـسه  ییاـهراک  ینعی  دنتـسه ،

مک دنک و  یم  ادیپ  هار  رتمک  هزور  رد  ایر  اذل  تسا و  هتفرگ  هزور  یصخش  هک  دنوش  یم  هجوتم 

هحفص 119] ] 

هتفرگ هزور  صخـش  نیا  هک  دـنمهفب  مدرم  هک  دـننک  دومناو  يروط  دـنریگب و  هزور  ییامندوخ  رهاـظت و  يارب  هک  یناـسک  دنتـسه 
.تسا صلاخ  شدصق  دراد و  صالخا  یلیخ  دوش  یم  مولعم  دریگب ، هزور  ًاعقاو  یسک  یتقو  اذل  تسا ؛

صالخا هکنیا  يارب  تسا  هداد  رارق  ار  هزور  دـنوادخ  ینعی : ِصالْخِإلل » ًاـتیبثَت  ماـیِّصلاو  : » دـنیامرف یم  ترـضح  ساـسا  نیمه  يور 
هزور هک  یناسک  ًاعون  دنک ، یم  هجوت  بلج  رتمک  تسا و  یمدع  رما  کی  هزور  هک  اجنآ  زا  اریز  دیامن ؛ نایب  تابثا و  ار  شناگدـنب 

یم لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  هک  دشاب  هتکن  نیمه  يور  دیاش  و  دشاب ؛ یم  ادخ  ياضر  ناشدصق  دنریگ ، یم 
یل َو ُموَّصلا  : ) دیامرف
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[ .« 90  ] مهد یم  ار  نآ  شاداپ  مدوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  : » ینعی [ ( 89  ] هب يزجأ  انأ 

جح

( ِنیّدِلل ًادییْشَت  َّجَحلاَو  )

هحفص 120] ] 

( .دیامن مکحم  ار  نید  هکنیا  يارب  ار  جح  امش )) يارب  داد  رارق  ادخ  و  ))

هیلع میهاربا  ترضح  زا  جح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  باب  زا  یکی  دوش ، یم  نید  ماکحتسا  بجوم  جح  دیامرف : یم  ترـضح  هکنیا 
ینابرق ادخ  هار  رد  مه  ار  شدـنزرف  دـش  رـضاح  یتح  درک و  كرت  ار  يویند  قئالع  همه ي  ناشیا  نوچ  دـنک و  یم  يوریپ  مالـسلا 

دـیحوت و ياه  هیاپ  تقیقح  رد  مینک ، یم  يوریپ  ناشیا  زا  هک  ام  لاح  دـیامن ، رهاظ  ار  یتسرپادـخ  لامک  دـیحوت و  لاـمک  و  دـنک ،
.مییامن یم  تیوقت  ار  دوخ  نید  مینک و  یم  مکحم  ار  یتسرپاتکی 

نید تیوقت  ياههار  دننک و  مهافت  مه  اب  دیاب  اجنآ  رد  ناناملـسم  تسا و  یمالـسا  هرگنک ي  کی  تقیقح  رد  جـح ، هکنیا  رگید  و 
هرگنک اجنآ  هکنیا  باب  زا  دنک ؛ یم  مکحم  ار  امش  نید  جح ، نیّدلل :» ًادییشت  َّجَحلاَو  : » دنیامرف یم  ترضح  اذل  و  دننک ؛ یـسررب  ار 

يارب دینک ؛ یم  لیمکت  مه  ار  ناتدوخ  دیحوت  رگید  فرط  زا  و  دـینک ، یم  یگنهامه  مه  اب  نید ، تیوقت  يارب  تسا و  یمالـسا  ي 
دنک و یم  راسگنـس )  ) یمر ار  ناطیـش  مه  دعب  دـیآ و  یم  نوریب  ایند  رهاوظ  ماقم و  سابل و  زا  مارحا ، لاح  نآ  اب  ناسنا  اجنآ  هکنیا 

نید تیوقت  بجوم  همه  اهنیا  تسا ؛ هدـش  هتفگ  جـح  يارب  هک  ییاه  هفـسلف  نآ  اب  ...و  دـنک  یم  سْفَن  ینابرق  اـیوگ  مه  یناـبرق  رد 
.دوش یم  ناسنا 

هحفص 121] ] 

تلادع

( بُولُقِلل ًاقیسنَت  َلْدَعلاَو  )

( .دنک گنهامه  هداد و  دنویپ  مه  اب  ار  اهلد  هکنیا  يارب  ار  تلادع  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))

یگنهامه دشاب ، تلادع  هک  یتقو  اما  دنک ، یم  ادج  مه  زا  ار  اهلد  ملظ 
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یلو دـشاب ؛ یم  اهتلم  اهتموکح و  فلتخم و  تاقبط  ییورردور  هعماج و  ماظن  ندـش  هتـسسگ  ملظ ، هجیتن ي  .دوب  دـهاوخ  اـهلد  نیب 
.دوب دهاوخ  مهافت  یعامتجا و  یگتسبمه  یمومع و  طابترا  رگیدکی و  هب  اهتلم  اهتموکح و  دارفا و  دامتعا  تلادع ، هجیتن ي 

تیب لها  تماما 

( ِهَّلِْمِلل ًاماِظن  انتَعاط  (َو 

( .دوش یم  تعیرش  مظن  بجوم  هکنیا  يارب  ار  تیب  لها  ام  زا  تعاطا  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))

، روحم نآ  دـنوش و  یم  عمج  نید  روحم  رود  همه  هکنیا  يارب  دوـش ، یم  تعیرـش  مظن  ببـس  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  زا  تعاـطا 
نارگید زا  نید  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوش ؛ یم  نییبت  دـشاب  یم  تالامک  همه ي  عماج  هک  ییاقتا  ملعا و  ماـما  طـسوت 

نانآ زا  تعاطا  رد  ینید  روما  یگنهامه  ًارهق  تسا و  لصتم  یحو  أدـبم  هب  ناـنآ  ملع  نوچ  رتانـشآ ، نآرق  قیاـقح  هب  دـنرتهاگآ و 
.دوب دهاوخ 

( ِهَقرفلا نم  ًانامَأ  انَتَمامإ  (َو 

هحفص 122] ] 

( .دوش يریگولج  هقرفت  زا  هکنیا  يارب  ار  ام  تماما  امش ) يارب  داد  رارق  ادخ  و  ))

ادیپ هقرفت  مدرم  هکنیا  يارب  تسا  هداد  رارق  ار  نآ  ادخ  تسام و  نآ  زا  تقیقح  رد  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ار  تماما  ترـضح ، اجنیا  رد 
هک یتـقو  تسا ؛ هتفریذـپ  ار  نآ  زین  لـقع  هک  يروحم  دـنوش ، عمج  روـحم  کـی  رود  همه  دـنورن ، یفرط  کـی  مادـک  ره  دـننکن و 

همه ًاعبط  دشاب ، هتشاد  ناحجر  نارگید  رب  رگید  تاهج  ادخ و  اب  طابترا  تلادع ، ریبدت ، اوقت ، ملع ، تهج  زا  تهج ، ره  زا  یصخش 
يرگید هلأسم ي  کی  نآ  دندز ، مه  هب  دنتـشاذگن و  رگا  الاح  دیآ ؛ یمن  دوجو  هب  تتـشت  هقرفت و  نیاربانب  دنورب ، وا  غارـس  هب  دیاب 

.تسا

ربص داهج و 

(( ِقافِّنلاَو ِْرفُْکلا  ِلْهِأل  ًّالُذ  َو   ) ِمالسِإلل ًاّزِع  َداهِْجلاَو  )

( .دوش نیقفانم ) رافک و  تلذ  و   ) مالسا تزع  ببس  هکنیا  يارب  ار  داهج  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))

نآرق و رد  داهج  لثم  یعرف  رتمک  نید  عورف  نیب  رد  دیاش  هدومن و  هجوت  رایسب  داهج  هلأسم ي  هب  دیجم  نآرق 
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داعبا زا  داهج  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تاـملک  رد  دـشاب ؛ هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تاـیاور 
ماما و  [ 91  ] دـنا هتـسناد  تشهب  باوبا  زا  یکی  ار  داهج  هغـالبلا ، جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا ؛ هدـش  یـسررب  فلتخم 

زا لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

هحفص 123] ] 

نیدهاجم هدنمزر و  دارفا  هک  نیدهاجملا » باب   » مان هب  تسه  یباب  کی  تشهب ، يارب  : » دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
رد تلذ  و  نید ، يدوبان  بجوم  ار  داهج  كرت  ترـضح  نآ  و  دـنوش » یم  تشهب  دراو  باب  نآ  زا  یـصاخ  راـقو  اـب  هَّللا  لـیبس  یف 

[ . 92  ] دنا هتسناد  تشیعم  رد  رقف  یگدنز و 

( ِرْجَألا ِباجیتْسا  یَلَع  ًهَنوُعَم  َْربَّصلاو  )

( .داد رارق  شاداپ  رجا و  قاقحتسا  يارب  يا  هلیسو  ار  ربص  (و 

[ . 93  ] تسا مسق  هس  رب  هدمآ ، ام  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  هچنآ  قبط  ربص » »

هب دـنکن ، یبات  یب  تفر ، تسد  زا  شرگید  زیزع  ای  شدـنزرف  دیـسر ، ناـسنا  هب  یتبیـصم  یتقو  ینعی  تبیـصم ؛»  » ربارب رد  ربص  لوا :
ربص زج  يا  هراچ  رگم  ًالـصا  و  دنک ؛ هشیپ  ربص  هکلب  دوشن ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  رکنم  دـهدن ، شحف  نامز  نیمز و 
سپ دروآ ؟ یم  تسد  هب  يزیچ  ایآ  دهد ، رس  دایرف  داد و  دنزب و  ار  شدوخ  دنک و  یبات  یب  ناسنا  رگا  ًالثم  دراد ؟ دوجو  مه  ندرک 
نآرق رد  لاعتم  يادخ  داد ؛ دهاوخ  شربص  نیا  رطاخ  هب  یگرزب  شاداپ  زین  ادخ  دراپـسب و  ادخ  هب  ار  شروما  دنک و  ربص  تسا  رتهب 

: ینعی [ ( 94  ] َنیِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارمَّثلا ، ِسُْفنَألا َو  ِلاومَألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُجلاَو َو  ِفْْوَخلا  َنِم  یَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : ) دیامرف یم  میرک 
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هحفص 124] ] 

ناگدننکربص درک و  میهاوخ  ناحتما  شیامزآ و  تارمث ، اهناج و  لاوما و  زا  صقن  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  هب  ار  امش  هتبلا  «و 
ار امش  میریگ  یم  ار  ناتنادنزرف  لاوما و  هکنیا  هلیـسو ي  هب  مینک ، یم  ناحتما  سرت  یگنـسرگ و  اب  ار  امـش  ام  ینعی  هد ؛» تراشب  ار 
؛ ناگدـننکربص هب  هدـب  تراشب  دـنوش و  هتخانـش  نارگید  زا  دنتـسه  یعقاو  نمؤم  هک  یناسک  نآ  اـت  مینک ، یم  شیاـمزآ  ناـحتما و 
هب یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  نیرباص  [ (: 95  ] َنوُعِجار ِْهَیلإ  اَّنإ  ِهَِّلل َو  اَّنإ  اولاق  ٌهبیـصُم  مُهَتباصأ  اذإ  نیذَّلا  : ) دـیامرف یم  همادا  رد  هاگنآ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  هب  هَّللاب  ذوعن  ای  دـنزادنیب  هار  دایرف  داد و  یبات و  یب  هکنیا  ياج  هب  دوش ، یم  دراو  یتبیـصم  اهنآ 
نیا تشگ ،» میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  : » ینعی نوعجار » هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  : » دنیوگ یم  اهراک  نیا  ياج  هب  دـننک ، تناها 

.میتسه ینتفر  ام  همه ي  يوش ، یم  قحلم  وا  هب  مه  وت  هک  دشک  یمن  لوط  یلیخ  هتفر ، وت  تسد  زا  نآلا  هک  یصخش 

ناج و هب  ار  اهیتخـس  وا ، تاروتـسد  تابجاو و  ندروآ  اجب  ادـخ و  تعاطا  هار  رد  ینعی  تسا ؛ تعاط »  » هار رد  ربص  ربص ، مود  مسق 
نودـب هک  تسین  روـط  نیا  دـنهد ؛ یم  ءاـهب  هب  ار  تشهب  دـنهد ، یمن  امـش  نم و  هب  يروـط  نیمه  هک  ار  تشهب  هرخـالاب  درخب ، لد 

ْنَأ ُمْتبِـسَح  ْمَأ  : ) دـیامرف یم  تحارـص  اب  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  دـش ، لخاد  تشهب  هب  ناوتب  نید  هار  رد  تقـشم  لـمحت  تمحز و 
دینک یم  نامگ  امش  : » ینعی [ ( 96  ] ْمُِکْلبَق ْنِم  اوَلَخ  َنیذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتأَی  اََّمل  َهَّنَجلا َو  اُولُخدَت 
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دیوش و یم  تشهب  لخاد  هک 

هحفص 125] ] 

ُمُهتَّسَم : ) دـهد یم  همادا  هیآ  نیمه  رد  سپـس  دوش »؟ یمن  دراو  امـش  رب  دـش ، دراو  هتـشذگ  ياهتما  رب  هک  یتائالتبا  تاناحتما و  نآ 
ور ریز و  دیسر و  اهنآ  هب  یتخس  یگراچیب و  ردق  نآ  ( » هَّللاُرْصَن یتَم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیّذلاَو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَح  اُولِْزلُز  ُءاّرَّضلاَو َو  ُءاسأَبلا 
ادخ يرای  ترـصن و  سپ  دنتفگ  دش و  دنلب  ناشیادص  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  همه ي  ربمایپ و  هک  ییاجنآ  ات  دـندش 

»؟ تسا ینامز  هچ  دوب  هدش  هداد  هدعو  هک 

هار رد  دیاب  هکلب  میشاب ؛ هتـشاد  تشهب  راظتنا  تقـشم ، تمحز و  لمحت  مدع  شیاسآ و  هافر و  اب  هک  تسین  روط  نیا  هکنیا  هصالخ 
.داد دهاوخ  ار  نیرباص  شاداپ  دوخ ، ادخ  هک  مینادب  مینک و  لمحت  ار  اه  یگنسرگ  اه و  یتخس  ادخ  نید  يالتعا  يارب  ادخ و 

یسک يارب  تیصعم  هلیسو ي  هنیمز و  ینعی  دشاب ؛ یم  تیصعم »  » لباقم رد  ربص  تسا ، رتالاب  رگید  مسق  ود  زا  هک  ربص  موس  مسق  و 
.تسا رتشیب  مه  شرجا  رتمهم و  همه  زا  ربص  زا  مسق  نیا  دشوپب ؛ مشچ  نآ  زا  ادخ  رطاخ  هب  یلو  دوش ، مهارف 

شاداپ باوث و  هب  امـش  هکنیا  يارب  تسا ، هداد  رارق  ادخ  ار  ربص  دنیامرف : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هلمج ، نیا  رد  لاح  ره  هب 
هب دـنراد  هراشا  ناشمالک  نیا  رد  ترـضح  عقاو  رد  يورخا ؛ رجا  باوث و  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو  ربص  دـیبای ؛ تسد  یهلا 

هک یناسک  رجا  انامه   » ینعی [ ( 97  ] ٍباسِح ِریَِغب  مُهَرْجأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنإ  : ) دیامرف یم  هک  هفیرش  هیآ ي 

هحفص 126] ] 

هداد باسح  نودب  دنزاس ، یم  دوخ  هشیپ  ار  ربص 
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.دهد یم  دزم  وا  هب  باسح  نودب  دنوادخ  دنک  ربص  هک  یسک  دوش ؛» یم 

فورعم هب  رما 

( ِهَّماْعِلل ًهَحَلْصَم  ِفوُْرعَملِاب  َْرمَألا  (َو 

( .تسا نآ  رد  عامتجا  تحلصم  هکنیا  يارب  تسا ، هدومرف  ررقم  ار  فورعم  هب  رما  دنوادخ  (و 

هب شدوـخ  هک  يروطناـمه  تسا  فـظوم  سک  ره  تـسا ؛ هداد  رارق  ماـکحا  يارجا  نماـض  ار  دارفا  هـمه ي  مالـسا ، سدـقم  نـید 
رما نیاربانب  درادزاب ؛ ادخ  تامرحم  زا  ار  نانآ  دنک و  شرافـس  فیاظو  ماجنا  هب  مه  ار  نارگید  دـنک ، یم  لمع  دوخ  يدرف  فیاظو 

رد هانگ  تامرحم و  دش و  دهاوخن  ارجا  یهلا  تاروتسد  تقو  نآ  دوش ، كرت  رگا  نوچ  تسا ، مدرم  مومع  تحلـصم  هب  فورعم  هب 
ِْریَخلا َیلإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  .دوب  دهاوخ  هعماج  ررـض  هب  دوش و  یم  عیاش  هعماج 

هب رما  یبوخ و  هب  توعد  ار  مدرم  هک  دنـشاب  یهورگ  امـش  ناـیم  زا  دـیاب  : » ینعی [ ( 98  ] ِرَْکنُْملا ِنَع  َنوُْهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمأَـی  َو 
هدـش هتفگ  دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  یطیارـش  بتارم و  ياراد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتبلا  دـنیامن .» رکنم  زا  یهن  فورعم و 

[ . 99  ] تسا

هحفص 127] ] 

ماحرا هلص ي  نیدلاو و  هب  ناسحا 

( ِطَخَّسلا َنِم  ًهَیاقِو  ِْنیَِدلاولا  َِّرب  (َو 

( .درادب نوصم  دوخ )  ) بضغ زا  ار  امش  هکنیا  يارب  تسا ، هداد  رارق  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  ادخ  (و 

يادخ هنومن  يارب  تسا ، هدش  شرافس  نآ  هب  مه  نآرق  ياج  دنچ  رد  تسا و  مالـسا  دکؤم  ياه  هیـصوت  زا  یکی  نیدلاو  هب  ناسحا 
و : » ینع [ ( 100  ] ...ًاناسْحِإ ِْنیَدـِلاْولِاب  َهَّللا َو  اَّلإ  َنودـُبْعَت  َلیئارـسإ ال  یَنب  َقاـثیم  انْذَـخأ  ذإ  َو  : ) دـیامرف یم  هرقب  هروس ي  رد  لاـعتم 

نیدلاو هب  دنتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  دهع و  لیئارسا  ینب  زا  هک  ینامز 
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هداد رارق  دوخ  شتـسرپ  زا  دـعب  هبترم ي  رد  ار  نیدـلاو  هب  ناسحا  هیآ ، نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  تقیقح  رد  ...و ؛» دـنیامن  یکین  دوخ 
.دناسر یم  ار  هلأسم  تیمها  نیا  تسا و 

ظوفحم و دوخ  طخس  بضغ و  زا  ار  امش  ات  تسا ، هدرک  بجاو  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  ادخ  هک  دنیامرف  یم  اجنیا  رد  مه  ترضح 
یم عقاو  ادخ  بضغ  دروم  عقاو  رد  دوش ، نیدلاو  قاع  ببس  دیامن و  رازآ  تیذا و  ار  شدوخ  نیدلاو  یـسک  هک  ارچ  درادب ؛ نوصم 

.دوش

( ِدَدَْعِلل ًهاْمنم  ِرْمُعلا َو  یف  ًهأسنم  ِماحرألا  هَلِص  (َو 

( .تسا هداد  رارق  نانآ  ددع  ندش  دایز  اهناسنا و  رمع  ندش  ینالوط  بجوم  ار  محر  هلص  دنوادخ  (و 

میم حتف  هب  هأْسنَم »  » رگا تسا ، ریخأت  ینعم  هب  أَسَن »  » و هَأَْسنم » »

هحفص 128] ] 

[102  ] تلآ مسا  دـشاب ، میم  رـسک  هب  هأَْـسنِم »  » رگا و  رمع ؛ رد  نداـتفا  ریخأـت  أـسن و  لـحم  ینعی  دوش ، یم  [ 101  ] ناکم مسا  دـشاب ،
.دنک یم  رمع  ندش  ینالوط  رب  تلالد  تروص  ود  ره  رد  و  رمع ؛ رد  ریخأت  هلیسو ي  تلآ و  ینعی  تسا ،

دوخ ماحرا  نادنواشیوخ و  هب  دـینک و  محر  هلـص  رگا  ینعی  ددـع ؛ دـشر  ومن و  هلیـسو ي  تلآ و  ینعی  تسا  تلآ  مسا  مه  هاْمنِم » »
.دوش یم  دایز  امش  ددع  ًارهق  دیوش و  یم  ظفح  ندش  فلت  یناهگان و  ياهگرم  زا  دییامن ، یکین 

محر عطق  صوصخم  ار  رگید  باب  محر و  هلـص  صوصخم  ار  باب  کی  هر )  ) ینیلک موحرم  [ 103  ] یفاک لوصا  فیرش  باتک  رد 
محر و هلـص  رب  دـیکأت  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا ي  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  یمهم  تاـیاور  هداد و  رارق 

زا تمذم 
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محر هلص  یتلم  هاگره  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هلمج  زا  تسا ؛ هدومن  لقن  نآ  يورخا  يویند و  بقاوع  محر و  عطق 
«. دریگ یم  رارق  رارشا  تسد  رد  ناشلاوما  دندرک ، كرت  ار 

صاصق

( ءامِّدِلل ًانْقَح  َصاصِْقلاَو  )

( .دنامب ظوفحم  اهنوخ  هکنیا  يارب  ار ، صاصق  امش ) يارب  تسا  هداد  رارق  دنوادخ  و  ))

هحفص 129] ] 

هراب نیا  رد  میرک  نآرق  دوشن ؛ هتخیر  اهناسنا  نوخ  دنامب و  ظوفحم  اهناج  هک  تسا  نیا  هداد ، رارق  ار  صاصق  ادخ  هکنیا  هفـسلف ي 
یگدـنز تایح و  صاصق  رد  امـش  يارب  و  : » ینعی [ ( 104  ] َنوُقَّتَت ْمُکَّلَعل  ِباْبلَألا  ِیلُوا  اـی  ٌهویَح  ِصاـصِقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  : ) دـیامرف یم 

« .دینک هشیپ  اوقت  هک  دیاش  هشیدنا ، لقع و  نابحاص  يا  تسا ،

يازج هک  دنناد  یم  نوچ  دنوشن ؛ لتق  بکترم  نارگید  هک  ددرگ  یم  ببـس  دوش ، یم  صاصق  لتاق ، هک  دـننک  هدـهاشم  دارفا  یتقو 
يزیرنوخ و لتق و  بکترم  یـسک  دـنامب و  ظوفحم  اهنوخ  هک  دوش  یم  بجوم  هعماج ، رد  صاصق  سپ  تسا ؛ ندـش  هتـشک  لـتاق ،

.دوشن تیانج 

رذن هب  افو 

( ِهَرِفْغَمِلل ًاضیرعَت  ِرْذَّنلاب ، َءافَولاَو  )

( .دیریگ یم  رارق  ناهانگ  شزرمآ  ضرعم  رد  نآ  ببس  هب  نوچ  ار  رذن  هب  يافو  امش ) يارب  داد  رارق  دنوادخ  و  ))

ِرْذَّنلِاب َو َنُوفُوی  : ) هفیرـش هیآ ي  زا  رذن  هب  افو  تیمها  .دراد  ریثأت  ترفغم  شزرمآ و  رد  رذـن  هب  ءافو  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  رهاظ 
هب .دنـسرت ،) یم  تسا  ریگارف  نآ  رتش  هک  يزور  زا  دننک و  یم  افو  دوخ  رذن  هب  ناکین  و  [ (: ) 105  ] ًاریطَتْسُم هُّرَش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی 

یکی رذن  هب  يافو  اریز  دوش ؛ یم  مولعم  یبوخ 

هحفص 130] ] 

َِکلذ َّرَـش  هَّللا  ُمُهقَوَف  : ) دیامرف یم  هیآ ، دنچ  زا  دعب  دنوادخ  هکنیا  زا  هدش و  هدرمـش  دنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  راربا و  ياه  هناشن  زا 
زا تنایص  ترفغم و  رد  رذن  هب  يافو  شقن  دنک ،» یم  ظفح  زور  نآ  رش  زا  ار  کین  ناگدنب  دنوادخ  : » ینعی [ ( 106  ] ...ِمْوَیلا
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.دوش یم  هدیمهف  تمایق  زور  رش  باذع و 

تالماعم رد  تلادع 

( ِسْخَْبِلل ًارییغَت  ِنیزاوَملاَو  لیئاکَملا  َهیفوت  (َو 

( .ددرگن عیاض  نارگید  قح  هدشن و  یشورف  مک  هکنیا  يارب  تسا ، هداد  رارق  ار  نزو  لیک  هب  ندرک  افو  )

هک تسا  هداد  رارق  ار  نزو  لیک و  ادخ  دروخب ؛ دراذگب و  مک  ار  مدرم  لام  يا  هدنشورف  هکنیا  تسا ، یشورف  مک  يانعم  هب  سَْخب » »
ار لیئاکم  نیزاوم و  هب  يافو  ادـخ  نیمه ، يارب  دـش و  یم  داـیز  مک و  مدرم  قح  دوبن ، نزو  لـیک و  رگا  ددرگن ؛ عیاـض  یـسک  قح 

رارق هجوت  دروـم  نآرق  ياـج  نیدـنچ  رد  یـشورف  مک  نزو و  لـیک و  هب  ياـفو  .تسا  هدرک  مارح  ار  یـشورف  مک  هدوـمرف و  بجاو 
.تسا هدش  لزان  ناشورف  مک  ینعی  نیففطم »  » مان هب  يا  هروس  یتح  دنا و  هتفرگ 

هحفص 131] ] 

بارش تمرح 

( ِسْجِّرلا ِنَع  ًاهیزنَت  ِرْمَخلا  ِبرُش  ْنَع  َیْهَّنلاَو  )

( .درادزاب اهیدیلپ  اهیدب و  زا  ار ) امش   ) هکنیا يارب  تسا ، هدرک  مارح  ار  بارش  ندروخ  (و 

ره داد ، تسد  زا  ار  لقع  یتقو  تسا - لقع  هدننک ي  لیاز  بارـش  نوچ  دـهد - یم  تسد  زا  ار  شلقع  دروخب  بارـش  یـسک  یتقو 
ار بارش  لاعتم  دنوادخ  ساسا  نیمه  يور  ددرگ و  زین  لتق  بکترم  تسا  نکمم  یتح  دنزب ، رس  وا  زا  تسا  نکمم  یعرـش  فالخ 

.تسا هدرک  مارح 

ِناْطیَّشلا ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَألاَو  ُباْصنَألا  ُرِْسیَملاَو َو  ُرْمَخلا  امَّنإ  : ) دیامرف یم  هک  نآرق  هیآ ي  هب  دراد  هراشا  ترضح ، نخـس  نیا 
ياهراک زا  هک  دنتسه  يدیلپ  ياهزیچ  [ ، 108  ] مالزا دوش و  یم  حبذ  اهنآ  ياپ  هب  هک  ییاهتب  رامق و  بارش و  انامه  : » ینعی [ ( 107]

« .دنشاب یم  ناطیش 

تسین هدیشوپ  یـسک  رب  نآ  ءوس  ضراوع  هدش و  هداد  نآ  باکترا  رب  باذع  هدعو ي  ًاحیرـص  هدوب و  هریبک  ناهانگ  زا  رمخ  برش 
و
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.دنز یم  دح  هنایزات  داتشه  رمخ  براش  هب  عرش ، مکاح 

فذق تمرح 

( ِهَنْعَّللا ِنَع  ًاباِنتجإ  ِفْذَقلا  َباِنتْجا  (َو 

هحفص 132] ] 

نداد یـسک  هب  اوران  تبـسن  فذق »  » يانعم .دیوشن ) عقاو  تنعل  دروم  هکنیا  يارب  هتـشاد ، رذحرب  اوران  نداد  تبـسن  زا  ار ) امـش   ) (و
نیذَّلا ّنإ  : ) دـیامرف یم  هتـشاد و  رذـحرب  راک  نیا  زا  ار  دارفا  ادـخ  هک  دوش  هداد  طاول  ای  انز  تبـسن  قحاـن  هب  یـسک  هب  ًـالثم  تسا ،

یم مهتم  ار  لفاغ  نمؤم و  نانز  كاپ  نماد  هک  نانآ  : » ینعی [ ( 109  ] هَرِخآلاَو اینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  تانِمؤُملا  ِتالِفاغلا  ِتانَصْحُملا  َنُومْرَی 
« .دنوش یم  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  دننک ،

ًابانتجإ ، » هتشاد رذحرب  اوران  نداد  تبـسن  فذق و  زا  ار  امـش  ادخ  ینعی : ِفْذَقلا » َباِنتْجا  َو  : » دنیامرف یم  ترـضح  ساسا  نیا  يور 
.دیریگن رارق  ادخ  تنعل  دروم  دیشاب و  رود  ادخ  تنعل  زا  امش  هکنیا  يارب  ِهَنْعَّللا :» ِنَع 

هنایزات داتـشه  نآ ، دح  هدش ، رکذ  اه  هلاسر  رد  رد  هک  یطیارـش  اب  ار  نآ  بکترم  عرـش  مکاح  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  زین  فذق 
.تسا فذق »  » لیبق زا  دشاب  دصق  اب  نآ و  يانعم  هب  هجوت  اب  رگا  زین ، یسنج  ياه  شحف  زا  يرایسب  .تسا 

تقرس تمرح 

( ِهَّفِعِلل ًاباجیإ  ِهَقرِّسلا  َكَرت  (َو 

( .دنشاب فیفع  دوش و  كاپ  اهنآ  تسد  هکنیا  يارب  تسا ، هدرک  یهن  يدزد  زا  ار  مدرم  دنوادخ  (و 

هحفص 133] ] 

عطق لوا  هبترم ي  رد  دوش ، ماجنا  هدش  هتفگ  اه  هلاسر  رد  هک  یطیارـش  اب  رگا  نآ  یعرـش  دح  و  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  مه  تقرس 
، مراهچ هبترم ي  رد  و  دـبا ، نادـنز  موس ، هبترم ي  رد  و  پچ ، ياپ  مدـق  فصن  عطق  مود  هبترم ي  رد  تسار و  تسد  تشگنا  راهچ 

تمرح تدش  تسا ؛ مادعا  دنک  يدزد  نادنز  رد  رگا 
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.ددرگ یم  نشور  یبوخ  هب  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  هک  ییاهتازاجم  زا  تقرس 

كرش تمرح 

( ِهَِّیبُوبُّرلِاب َُهل  ًاصالخإ  كرشلا  هَّللا  َمَّرَح  (َو 

( .دننک ادیپ  صالخا  وا  هب  تبسن  همه  ات  تسا ، هدرک  مارح  ار  دوخ  هب  كرش  ادخ  (و 

، ندرک عضاوت  ادخ  ریغ  لباقم  رد  تسادـخ و  تسوا ، نآ  زا  قلطم  لامک  تردـق و  تسا و  ملاع  قزار  قلاخ و  هک  یـسک  نآ  نوچ 
ار نامدوخ  سفن  ياهتب  میـشاب و  هتـشاد  صالخا  وا  يارب  مینک و  عضاوت  ادـخ  لباقم  رد  طقف  دـیاب  اـم  سپ  تساـنعم ؛ یب  اـج و  یب 

هکنانچ میرادرب ؛ مدق  اهنآ  هتساوخ ي  قباطم  دنـشاب و  ام  يادخ  هلا و  یناسفن ، ياهاوه  لمع ، رد  هک  دشابن  روط  نیا  میزیرب ، نوریب 
ار دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یـسک  نآ  يدـیدن  ایآ  : » ینعی [ ( 110  ] ...ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیأَرَفَأ  : ) تسا هدـمآ  مه  میرک  نآرق  رد 

.»؟) دتسرپ یم  ار  دوخ  سفن  ياوه  و   ) تسا هتفرگ  دوخ  يادخ 

«: َكرشلا ُهَّللا  َمَّرَح  َو  : » دنیامرف یم  هلمج  نیا  رد  ترضح  نیاربانب 

هحفص 134] ] 

« صالخا « ؛ دـننک ادـیپ  صالخا  وا  یبوبر  ماقم  هب  همه  هکنیا  ات  هیبُوبُّرلِاب :» َُهل  ًاـصالخا  ، » تسا هدرک  مارح  ار  دوخ  هب  كرـش  ادـخ  و 
هبترم ي راتفرگ  یلو  دـشاب  نمؤم  ناسنا ، تسا  نکمم  اسب  هچ  دراد ، یبتارم  تاـجرد و  مادـک  ره  تسا و  كرـش »  » لـباقم هطقن ي 

ادخ هب  مدرم ، رثکا  [ ( ) 111  ] نوُکِرْشُم ْمُه  ّالإ َو  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثکأ  ُنِمُؤی  ام  َو  : ) هدمآ نآرق  رد  هکنانچ  دشاب ؛ كرـش  زا  یلزان  فیفخ و 
اب هک  تسادخ  بّرقم  ناگدـنب  ءایلوا و  ءایبنا و  نامیا  لماک ، نامیا  نیاربانب  دنتـسه ؛) كرـشم  زونه  هکنیا  رگم  دـنروآ ، یمن  نامیا 

.تسین هتخیمآ  یکرش  هنوگ  چیه 

اوقت هب  شرافس 

( ِِهتاُقت َّقَح  هَّللا  اوُقَّتاَف  )

هتسیاش ي هک  يروط  نآ  دیراد ، هاگن  ار  ادخ  میرح  مدرم  يا  سپ  )
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( .تسوا

تمظع و نآ  اب  دـنوادخ  لاح  دوش ؛ ظفح  شتمرح  شتلزنم ، ردـق و  نآ  هزادـنا ي  هب  دـیاب  هک  دراد  یتلزنم  ردـق و  کی  یـسک  ره 
.تسا هزادنا  هچ  ات  وا  میرح  ظفح  اوقت و  قح  هک  تسا  مولعم  دجنگ ، یمن  ناسنا  رطاخ  نهذ و  رد  وا  یگرزب  فصو  هک  تبترم 

( َنوُِملْسُم ُْمْتنأ  الإ َو  َُّنتوُمَت  (َو ال 

( .دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیریمن  هک ) دینک  یگدنز  هنوگنآ  و  ))

هب یگتسباو  ییایند و  تاقلعت  نیا  دنریم ، یمن  ناملسم  هک  همه 

هحفص 135] ] 

زا ندز  مد  رمع  کی  زا  دـعب  هصالخ  دوش و  رفاک  زیچ  همه  هب  ناـسنا  رمع ، رخآ  تاـظحل  نآ  رد  هک  دوش  یم  بجوم  اـسب  تاـیدام 
هب هظحل  نآ  زا  دـیاب  هک  دوش  زیچ  همه  رکنم  ربمغیپ ، ادـخ و  زا  ندز  مد  رمع  کی  زا  دـعب  هصالخ  دوش و  رفاک  زیچ  ربمغیپ ، ادـخ و 
رد ترضح  هک  يروطنامه  مینک و  اهر  يویند  قیالع  دنب  زا  ار  نامدوخ  هک  تسا  نیا  ندرم  ناملسم  يارب  هار  نیرتهب  درب ؛ هانپ  ادخ 

[ ( 112  ] َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاعلا  َو  : ) تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  اهنت  بوخ  تبقاع  هک  ارچ  میراد ، هاگن  ار  ادخ  میرح  دنا ، هدومرف  ناشنایب  نیا 

( ْهنَع ْمُکاهَن  ِهب َو  مُکرمأ  امیف  هَّللا  اوُعیطأ  (َو 

( .تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  هدومرف و  رما  نآ  هب  ار  امش  هچنآ  رد  دینک  تعاطا  ار  ادخ  (و 

یم تابحتـسم  غارـس  دنزادرپب  دوخ  تابجاو  هب  هکنیا  زا  لبق  اهیـضعب  دینک ؛ زیهرپ  تامرحم  زا  دیهد و  ماجنا  ار  ادـخ  تابجاو  ینعی 
دیامن فوطعم  یهلا  تامرحم  تابجاو و  هب  ار  دوخ  هجوت  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  ناسنا  تسا ؛ هابتشا  هک  یتروص  رد  دنور ،
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حور یکاپ  رد  تابحتسم  اریز  دومن ؛ تلفغ  رودقملا  یتح  مه  تابحتسم  زا  دیابن  هتبلا  .دنزادرپب و  تابحتسم  هب  دعب ، هلحرم ي  رد  و 
.تسا تابجاو  لیمکت  هلزنم ي  هب  تابحتسم  ماجنا  تقیقح  رد  تسا و  رثؤم  رایسب  يونعم  تاجرد  بسک  ناسنا و 

هحفص 136] ] 

یسانشادخ اب  شناد  طابترا 

[ .( 113  ] ءامَلُعلا ِهِدابِع  ْنِم  هَّللا  یَشخَی  امَّنإ  هَّنِإَف  )

( .دنراد سرت  ادخ  زا  ادخ ، ياناد  ناگدنب  انامه  سپ  )

؛ دوش یم  لصاح  شیارب  تیشخ  ًارهق  دشاب ، هدیمهف  ار  یلاعت  قح  تالامک  تافص و  دسانـشب ، ار  ادخ  دشاب ، ملاع  ًاعقاو  یـسک  رگا 
ِهِداـبِع نِم  هَّللا  یَـشخی  اـمَّنإ  : ) هفیرـش هیآ ي  رد  اـملع »  » زا دارم  ًارهاـظ  تسا ؛ لـصاح  زین  يداـم  موـلع  قـیرط  زا  یـسانشادخ  نیا  و 
يادـخ هک  اجنآ  دوش ؛ یم  یعامتجا  یعیبط و  مولع  لماش  هیآ  نیا  لـبق ، تاـیآ  هنیرق ي  هب  هکلب  تسین ؛ لوصا  هقف و  ملع  ءاـمَلُعلا ،)
ٌِفلَتُْخم ٌرْمُح  ٌضیب َو  ٌدَدُـج  ِلابِجلا  َنِم  اُهناْولَأ َو  ًاِفلَتُْخم  ٍتارَمَث  ِِهب  انجَرْخَأَف  ًءام  ءاـمَّسلا  َنِم  َلَزنأ  هَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  : ) دـیامرف یم  لاـعتم 

[ .( 114  ] َِکلذَک ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماعنَألا  ِّباوَّدلاو َو  ِساّنلا  َنِم  ٌدوُس َو  ُبیبارَغ  اُهناْولأ َو 

میداد و شرورپ  ار  ینوگانوگ  تارمث  اه و  هویم  نآ  هلیسو ي  هب  سپ  درک ، لزان  نامـسآ  زا  ار  بآ  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ  : » ینعی
اب ار  نایاپراهچ  ناگدنبنج و  مدرم و  نینچمه  داد ، رارق  هایس  رایسب  ییاه  هگر  اهگنر و  ریاس  خرس و  دیفـس و  ییاه  هگر  اههوک  رد 

« .دومن قلخ  نوگانوگ  ياهگنر 

قلخ يراک  هزیر  تمظع و  نیا  اب  تادوجوم  نیا  هک  دنک  یم  نایب  ار  تقیقح  نیا  هدرک و  هراشا  نیوکت  ماظن  هب  ادخ  تایآ ، نیا  رد 
دنا هدش 

هحفص 137] ] 

دنراد نیا  زا  تیاکح  همه  اهنیا  و 
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طوبرم یگمه  هک  دراوم  نیا  نایب  زا  سپ  هاگنآ  تسا ؛ قلطم  میکح  تسا ، قلطم  رداق  وا  هک  دـنراد  یقلاخ  کی  تادوجوم  نیا  هک 
: ینعی ءامَلُعلا ) ِهِدابِع  ْنِم  هَّللا  یَشخَی  امَّنإ  : ) دیامرف یم  ادخ  تسا ، یسانش  ناویح  یسانش و  ناسنا  یـسانش ، ندعم  یـسانش ، نیمز  هب 

ًارهق وا  تسا ، هتفر  راک  هب  يراک  هزیر  تعنـص و  تردـق و  تقد و  ردـقچ  دوجو  ماـظن  رد  هک  دـنادب  دـشاب و  دـلب  ار  اـهنیا  سکره 
رگا هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ، لوصا  هقف و  ملاع  هیآ ، نیا  رد  ملاع »  » زا دارم  دوش  یم  مولعم  سپ  دوش ؛ یم  سرتادخ  عشاخ و 

یم عشاخ  وا  ربارب  رد  ًارهق  دراد ، رداق  اناد و  میکح ، یقلاخ  یتسه  ماظن  دنادب  دربب و  یپ  یناسنا  یعامتجا و  یعیبط و  مولع  هب  یسک 
[ . 115  ] دوش

ناشراوگرزب ردپ  دوخ و  تیصخش  یفرعم 

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دَّمُحم  یبَأ  هَمِطاف َو  ّینَأ  اوُمَلْعإ : ُساّنلا  اَهُّیَأ  َْتلاق : َُّمث  )

هحفص 138] ] 

( .تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  مردپ  متسه و  همطاف  نم  هک  دینادب : مدرم  يا  دندومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هاگنآ  )

ملظ ام  هب  ردق  نیا  دیرـضاح  هنوگچ  هک  دنزیگنارب  ار  ناشفطاوع  دـننک و  رادـیب  ار  مدرم  تاساسحا  نآ  دـنهاوخ  یم  ترـضح  الاح 
!! دینک رایتخا  توکس  دیشاب و  رگ  هراظن  امش  دوش و 

( ًاطَلَغ لُوقَأ  ام  لوقأ  ًاودب و ال  ًادوع َو  ُلُوقَأ  )

( .تسین هابتشا  طلغ و  میوگ  یم  هچنآ  و  میوگ ) یم  ررکم  ینعی   ) میوگ یم  مه  دعب  میوگ ، یم  راب  کی  )

( ًاطَطَش ُلَْعفَأ  ام  ُلَْعفَأ  (َو ال 

( .مروآ یمن  اجب  قح  فالخرب  مهد ، یم  ماجنا  هک  ییاهراک  (و 

یم ماجنا  میوگ و  یم  نم  هچنآ  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم  اجنیا  رد  ترـضح  دـشاب ؛ قح  فالخرب  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  طَطَـش » »
قح فالخرب  تسا و  قح  مهد 
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.منک یمن  ار  يراک  منز و  یمن  ار  یفرح 

[ .( 116  ] ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکءاج  ْدََقل  )

( .دوب هتساخرب  هعماج  نتم  زا  هدوب و  ناتدوخ  خنس  زا  هک  هدمآ  امش  يوس  هب  یلوسر  قیقحت  هب  (و 

دشاب هتشادن  مدرم  اب  يراک  هک  يزاتمم  هقبط  کی  زا  دوب ، هعماج  نتم  زا  مدرم و  دوخ  زا  هک  دوب  یسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 
نتم زا  هک  یسک  دوبن ؛

هحفص 139] ] 

دناوت یم  یـسک  نینچ  اذـل  تسا و  هدیـشچ  ار  اهیتخـس  معط  دوخ ، نوچ  تسا ، فقاو  هعماـج  ياـهدرد  هب  تسا ، هدیـشوج  هعماـج 
.دشاب هعماج  هاوخریخ  امنهار و 

( ْمُِّتنَع ام  ِهیَلَع  ٌزیزَع  )

( .دوب راوگان  تخس و  وا  يارب  دش ، یم  دراو  امش  رب  يراشف  یتخس و  رگا  )

یم تحاران  مه  وا  دـیآ ، دراو  يراشف  یتخـس و  عامتجا  دارفا  زا  یکی  هب  رگا  تسا ؛ هعماج  زوسلد  دـشاب ، هعماـج  نتم  زا  هک  یـسک 
ینعی هیلع :» ٌزیزع  « ؛ دـنادب يا  هتفاـب  ادـج  هتفاـت ي  ار  دوخ  هک  تسین  روطنیا  دـناد ، یم  کیرـش  وا  هودـنا  مغ و  رد  ار  دوـخ  دوـش و 

.دشاب امش  رب  یتمحز  راشف و  ینعی  تنع ، رگا  ْمُِّتنَع :» ام  ، » تسا راوگان  شیارب 

ررـض نآ  درب و  یم  جـنر  دـش ، یم  دراو  امـش  هب  هک  يررـض  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  نآ  تسه و  مه  يرگید  لامتحا 
صرح دیوش  تیاده  تسار  هار  هب  دیروآ و  نامیا  ادـخ  هب  امـش  هکنیا  يارب  ساسا  نیمه  يور  دوب و  ادـخ  هب  نامیا  مدـع  زا  یـشان 

.دیزرو یم 

( ٌمیحَر ٌفوئَر  َنینِمؤُملِاب  ْمُْکیَلَع ، ٌصیرَح  )

( .دوب نابرهم  فوئر و  نینمؤم  هب  تبسن  دیزرو و  یم  صرح  تشاد ، رارق  نآ  رد  امش  ریخ  هچنآ  رب  )

ناتریخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
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فوئر و دـندوب ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  نانمؤم و  هب  تبـسن  دـهد و  ماجنا  تسامـش  ریخ  هچنآ  هک  دوب  صیرح  تساوخ و  یم  ار 
.دوب نابرهم 

تسا و نآرق  تایآ  زا  هدش  هتفرگرب  همه  ترضح ، تالمج  نیا 

هحفص 140] ] 

[ . 117  ] تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  ادخ  ار  تالمج  نیا  نیع 

هب رگم  میدرکن ، ثوعبم  تلاسر  هب  ار  وت  ام  ربماـیپ ! يا  [ (: » 118  ] نیملاعِلل ًهمحر  الإ  َكانلَـسرأ  ام  و  : ) تسا هدمآ  رگید  هیآ ي  رد 
همه ي يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  اب  تفگ  دیاب  تقیقح  رد  ناهج ؛» مدرم  مامت  يارب  یـشاب  یتمحر  هکنیا  تهج 

.دنتشاد یصاخ  تمحر  تفأر و  نانمؤم  هب  تبسن  یلو  دندوب ، تمحر  ناهج  مدرم 

یلع ربمایپ و  توخا  یگتسبمه و 

( ْمُکئاِسن َنوُد  یبَأ  ُهوُدجت  هُوفِرعَت  هوزعت و  نإَف  )

( .امش ياهنز  ردپ  هن  تسا ، نم  ردپ  وا  دیمهف  یم  دیسانشب ، ار  وا  دینک و  هعجارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تبسن  هب  رگا  )

( ْمُِکلاجِر َنوُد  یّمَع  ْنبا  اَخأ  (َو 

( .امش نادرم  ردارب  هن  تسا ، مالسلا - هیلع  یلع  نم - يومعرسپ  ردارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  (و 

توخا دقع  دارفا  همه ي  نایم  راصنا و  رجاهم و  نایم  دندمآ ، هنیدم  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنتسناد  یم  همه 
.دندرک باختنا  دوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  ناشیا  هتسب و  توخا  دقع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوخ و  نایم  سپس  دنتسب و 

تبارق یکیدزن و  دنهاوخ  یم  ترضح  اجنیا  رد 

هحفص 141] ] 

اب توخا  تسا ، نم  يومعرـسپ  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  دـنناسرب ، زین  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ 
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ایوـگ دراد ، مزـال  یحور  یگنهاـمه  وـحن  کـی  تقیقح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  توـخا  نـیا  و  دراد ؛ هارمه  زین  ار  هـلآ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایحور  حطس  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تایحور  دنیامرفب : دنهاوخ  یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

.دشاب یم  اراد  ار  هبترم  تمظع و  نامه  تسا و 

( ِْهَیلإ يزعملا  َمِْعَنل  (َو 

تبـسن تبـسن ، زا  روظنم  اـجنیا  رد  هتبلا  .دوـش ) یم  هداد  تبـسن  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ   ) وا هب  یـسک  تسا  دنمتداعـس  هچ  (و 
یلص ربمایپ  اب  مه  رمع  رکبوبا و  دوب ، روظنم  یلیماف  يرهاظ و  تبسن  رگا  اریز  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  یحور  يونعم و 
ردپ مه  رمع  دوب و  هشیاع  ردپ  رکبوبا  دندوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ياهنز  ردپ  اهنآ  يود  ره  دنتشاد و  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا 

هک تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  يرکف  يونعم و  یحور و  داـحتا  هوحن  کـی  تبـسن ، زا  روظنم  دوش  یم  مولعم  سپ  هصفح ؛
« تّوخا  » دـقع ناشیا  اـب  دـننیزگرب و  يردارب »  » هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هنیدـم ، هب  دورو  زاـغآ  رد  ترـضح ، نآ  تسا  هدـش  بجوم 

.دندنبب

تلاسر زاغآ  یگنوگچ 

( هراذّنلاب ًاعِداص  ََهلاسِّرلا  َغَّلَبَف  )

( .دومن یم  راذنا  كرش ) تلاهج و  زا   ) ار مدرم  هک  یلاح  رد  درک ، غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپ  )

هحفص 142] ] 

یم نوگرگد  ار  بلاغ  وج  هک  دوش  یم  راهظا  يزیچ  دفاکـش و  یم  ار  توکـس  نآ  هکنیا  باب  زا  تسا ، نتفاکـش  يانعم  هب  عدص » »
راهظا و يا  هدـش  رومأم  هک  ار  هچنآ  رَمُؤت :» اِمب  ْرِهْظَأ  : » ینعی [ ( 119  ] رَمُْؤت اِمب  عَدصاَف  : ) دـیامرف یم  هک  مه  نآرق  هیآ ي  رد  دزاس ؛

نایب
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.نک

طیارـش فالخرب  هلکب  دوبن ، زور  نآ  هعماج ي  دوجوم  طیارـش  زا  هتـساخرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلاـسر  تقیقح  رد 
راذـنا هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  تلاسر  غالبا  ساـسا ، نیمه  يور  دوب و  هعماـج  یعیبط  ریـسم  مکاـح و  وج  یعاـمتجا و 

.تسکش دوب ، هدش  مکاح  هک  ار  یضحم  توکس  هتفاکش و  ار  نامز  نآ  بلاغ  وج  مدرم ،

( َنیکِرشُملا ِهَجرْدَم  ْنَع  ًِالئام  )

(.( دومن یم  توعد  دیحوت  هب  ار  مدرم  و   ) هدز اپ  تشپ  ناکرشم  قیرط  هب  هک  یلاح  رد  )

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  دندوب ، تسرپ  تب  كرشم و  مدرم ، رثکا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناگتسب  اهشیوخ و  موق و  رتشیب  هکنیا  اب 
یتسرپادـخ هب  ار  مدرم  هدـمآ و  دـیحوت  فرط  هب  دـندومیپ ، یم  اهنآ  هک  یهار  فـالخرب  اـهنآ و  شور  هار و  هب  هجوت  نودـب  هلآ  و 

.درک یم  یهن  كرش  یتسرپ و  تب  زا  دومن و  یم  توعد 

( ْمِهِماظْکَِأب ًاذِخآ  ْمُهَجَبَث ، ًابراض  )

( .دوب هتفرگ  ار  نانآ  هاگولگ  هدز و  ناکرشم  رمک  رب  هک  یلاح  رد  (و 

نزو رب  مَظَک »  » و رمک ، طسو و  يانعم  هب  سَرَف »  » نزو رب  جَبَث » »

هحفص 143] ] 

.تسا هرجنح  ولگ و  يانعم  هب  سَرَف » »

رافکلا یلع  ءاّدشا  : ) دیامرف یم  مه  نآرق  دومن ؛ یم  دروخرب  ناکرشم  اب  تیعطاق  تدش و  لامک  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ینعی 
عطاق دیدش و  دروخرب  هتبلا  دندرک ؛» یم  دروخرب  رافک  ربارب  رد  تدش  اب  دندوب ، هدـیورگ  وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  : » ینعی [ ( 120]

یقطنم و يوق  دـیدش و  دروخرب  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، یقـالخا  یناـسنا و  لوصا  ندرکن  تاـعارم  ياـنعم  هب  ناکرـشم  راـفک و  اـب 
ینید عضاوم  يور  يراشفاپ 
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.تسا

توعد هناگ ي  هس  بتارم 

( ِهَنَسَحلا ِهَظِعْوَملاَو  ِهَمْکِحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یلإ  ًایِعاد  )

هار هـب  وـکین  هظعوـم ي  و  لالدتـسا ) و   ) تـمکح هلیـسو ي  هـب  ار  مدرم  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلــص  ربماـیپ  هـک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  (و 
( .درک یم  توعد  شراگدرورپ 

: دیامرف یم  زین  نآرق  دننک ؛ یم  نایب  ار  توعد  بتارم  ترضح ، تالمج  نیا  رد 

اب ار  دـیحوت - تراـگدرورپ - هار  : » ینعی [ ( 121  ] نَسْحَأ َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداـج  ِهَنَـسَحلا َو  ِهَظِعْوَملاَو  ِهَمْکِحلاـِب  َکِّبَر  ِلـیبَس  یلإ  ُعْدُأ  )
« .امن غیلبت  اه  هویش  نیرتهب  هلیسو ي  هب  هلداجم  وکین و  هظعوم ي  تمکح و 

: دنک یم  نایب  توعد  يارب  هبترم  هس  هفیرش ، هیآ ي 

هحفص 144] ] 

، دنیآ یم  تسار  هار  هب  دوش  لالدتـسا  اهنآ  يارب  رگا  دنتـسه و  تمکح  قطنم و  لها  هک  یناسک  لالدتـسا : تمکح و  هبترم ي  - 1
.دنوش ادخ  هب  توعد  هار  نیا  زا  دیاب 

هک یناسک  لثم  تسا ، ناشمشچ  هب  ناشلقع  هکلب  درک ، تبحص  اهنآ  اب  ناوت  یمن  قطنم  اب  هک  دنتـسه  اهیـضعب  هظعوم : هبترم ي  - 2
مالسلا هیلع  اضر  ماما  دنتـسه و  قطنم  لضف و  ملع و  لها  هک  یناسک  فالخرب  دنـسانش - یم  الط  دبنگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

دراد یباطخ  هبنج ي  هظعوم  هک  ارچ  دومن ؛ تیاده  هظعوم  قیرط  زا  دیاب  ار  دارفا  هنوگنیا  دنسانش - یم  ترـضح  نآ  تالامک  هب  ار 
.دور یم  راک  هب  نآ  رد  دراد ، ریثأت  لباقم  فرط  رد  هک  ییاهزیچ  تاینظ و  و 

اب دراد ، ریثأت  اهنآ  رد  هظعوم  هن  دنلالدتسا و  قطنم و  لها  هن  دنـشاب ، یم  يزابجل  ياهمدآ  هک  دنتـسه  اهیـضعب  هلداجم : هبترم ي  - 3
ار اهنآ  قیرط  نیا  زا  و   ) .دیـشک ناشخر  هب  دـنراد  لوبق  ناشدوخ  هک  ار  ییاـهزیچ  دـش و  دراو  هلداـجم  قیرط  زا  دـیاب  دارفا  هنوگنیا 

هب هدرک و  بولغم  موکحم و 
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(. دومن توعد  تسار  هار 

ربمایپ ینکش  تب 

( ماهلا ُثُکنَی )  ) ُتُْکنَی َمانصَألا َو  ُرشکی  )

( .درک یم  دراو  هبرض  ناکرشم  ياهرس  هب  دوخ  تسد  اب  تسکش و  یم  ار  یغورد ) نایادخ  و   ) اهتب وا  (و 

هب دندرک و  یم  اهتب  نتسکش  هب  مادقا  ًاصخش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هحفص 145] ] 

.دندروآ یم  دراو  هبرض  ناکرشم  هب  دندرک و  یم  تکرش  اهدربن  اهگنج و  رد  ناشدوخ  دنتسکش و  ار  تب  تصش  دصیس و  ییاهنت 

، دنا هدرک  لقن  ثُْکنَی »  » رگید یضعب  هدمآ و  ماهلا » ُتُْکنَی   » اه هخسن  زا  یـضعب  رد  تسا ، هدش  تیاور  تروص  ود  هب  قوف  هلمج ي 
یلـص ربمایپ  ینعی : ماهلا » ُتُْکنَی  ، » رـس زغم  ینعی  ماه »  » تسا و تسد  هبرـض ي  يانعم  هب  تْکَن » « ؛ تسا تسرد  ُتُْکنَی »  » ًارهاظ یلو 

یلص ربمایپ  ینعی  دشاب ، ماهلا » ُثُْکنَی   » رگا و  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  اهنآ  دز و  یم  ناکرشم  ياهرس  هب  تسد  هبرض ي  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
.درک یم  نوگژاو  ار  نانآ  ياهرس  هلآ  هیلع و  هَّللا 

( ُربُّدلا ُّولَو  عمجلا َو  َمَزْهنا  یّتَح  )

( .دندرک ینیشن  بقع  همه  تفر و  نیب  زا  ناکرشم  عمج  هکنیا  ات  )

ار ناکرـشم  دنتـسناوت  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  هک  ییاهتمواقم  اهیراکادـف و  رثا  رب  هرخـالاب  ناناملـسم ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
[ . 122  ] دننزب بقع  ار  نانآ  هداد و  تسکش 

رفک یشوماخ  دیحوت و  همغن ي 

( هِْحبُص ْنَع  ْلیَّللا  يرفت  یّتَح  )

( .دش راکشآ  حبص  تفر و  رانک  بش  هکنیا  ات  )

هحفص 146] ] 

هیاپ داد و  هجیتن  هرخالاب  دندرک ، هک  ییاه  یگتـشذگ  دوخ  زا  دندش و  لمحتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاهجنر  اهتمحز و 
راکشآ حبص  تفر و  رانک  بش  یکیرات  عقاو  رد  تفر ، نایم  زا  یتسرپ  تب  كرش و  دیدرگ و  راوتسا  مالسا  نید  ياه 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتقو  تسا ، حبـص  دـننامه  تقیقح  قح و  و  راـت ، هریت و  بش  لـثم  كرـش  رفک و  ینعی  تسا ، هراعتـسا  هیبشت و  هلمج  نیا  دـش ؛
«: ِهِْحبُـص ْنَع  ُلـیَّللا  يّرفت  : » دـننک یم  ریبـعت  دـشاب ، ندـش  ناـیامن  لاـح  رد  دیـشروخ  رون  دوش و  حبـص  ناذا  دورب و  بش  یکیراـت 

یم هلمج  نیا  اب  ترضح  زین  اجنیا  رد  .دش  ادیپ  حبص  ییانـشور  بش ، یکیرات  نایم  زا  ینعی  شحبـص ؛» زا  بش  درک  ادیپ  فاکـش  »
.تشگ رادیدپ  دیحوت  ییانشور  نآ ، نایم  زا  درک و  ادیپ  فاکش  رفک ، كرش و  کیرات  هریت و  طیحم  نآ  هک  دنیامرفب  دنهاوخ 

( ِهِضْحَم ْنَع  ّقَحلا  َرَفْسَأ  (َو 

( .دش رهاظ  شصلاخ  عضوم  نآ  زا  قح  (و 

ياه هدرپ  ریز  یتسرپادـخ  قح و  رون  دـشاب ؛ ضحم  دـیحوت  نامه  هک  دـش  ادـیپ  قح  صلاخ  ینعی  تسا ؛ ءاضأ »  » ياـنعم هب  رفـسأ » »
دز و رانک  ار  تافارخ  اه و  هدرپ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  یلو  دوب ، هدش  هدیـشوپ  تیلهاج  نامز  تافارخ  لهج و 

[ . 123  ] درک نایامن  ار  تلادع  قح و  هار  دومن و  هیکزت  ار  هعماج 

هحفص 147] ] 

( نیطایَّشلا ُقِشاقَش  ْتَسرَخ  نیّدلا َو  میعز  َقَطَن  (و 

( .تشگ لال  نیطایش  نآ  ناهد  ياه  هرجنح  دمآ و  نخس  هب  نید  ربهر  میعز و  (و 

.دندش شوماخ  رفک  ناگدنیوگ  دش و  راتفگ  لها  وگنخس و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ینعی  دمآ ، نخس  هب  نید  ربهر 

شش دننام  يزیچ  دنک و  یم  فک  شناهد  دشکب ، هرعن  دهاوخ  یم  دوش  یم  كانبـضغ  رتش  یتقو  تسا ، هقِـشْقِش »  » عمج قشاقـش » »
هک تسا  نیا  روظنم  دنا ؛ هدش  هیبشت  رتش  نآ  هب  رافک  اجنیا  رد  .دننک  یم  ریبعت  هقشقش »  » هب نآ  زا  دوش و  یم  جراخ  شناهد  زا 
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هدیرب و دوب ) هدرک  فک  ناشناهد  هک  یلاح  رد   ) نیطایـش نیا  هرعن ي  يادـص  دـندمآ ، نخـس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
.دش شوماخ 

رفک قافن و  تسکش 

( ِقافِّنلا ُظیشَو  َحاط  (َو 

( .دندش كاله  نیقفانم )  ) قافن تیعمج  (و 

یم هتفگ  بسن  لصا و  یب  هیامورف و  تشپ و  دارفا  هب  تغل  رد  و  قافن ؛ تیعمج  ینعی  قاـفّنلا » ُظیـشَو   » دـش و كـاله  ینعی  َحاـط » »
یم ییورود  قافن و  راتفرگ  رتمک  بسن ، لصا و  اب  تیصخش و  اب  دارفا  هنرگو  دنتـسه ؛ دارفا  پیت  نیمه  زا  نیقفانم  ًالومعم  هک  دوش 

عفانم زا  یهاگ  دنوش و 

هحفص 148] ] 

.دنیامن یم  لابقتسا  ار  یتارطخ  دنرذگ و  یم  مه  يدایز 

( قاقِّشلاو ِْرفُکلا  ُدَقُع  ْتَّلَْحنا  (َو 

( .دندش زاب  قاقش  رفک و  ياه  هرگ  (و 

ههبج ي کی  هدش و  دحتم  رگیدکی  اب  مالـسا  ربارب  رد  هک  دشاب  رافک  نیکرـشم و  ياهنامیپ  نامه  رفک ، ياه  هرگ  زا  دوصقم  دـیاش 
.تشگ لحنم  تفر و  نیب  زا  اهنامیپ  نآ  جیردت  هب  نآ  تفرشیپ  مالسا و  يزوریپ  اب  و  دندوب ؛ هدرک  تسرد  ار  يدحاو 

( ِصالْخإلا ِهَِملَِکب  ُمتُْهفَو  )

( .دیتفگ نخس  دیحوت  صالخا و  هملک ي  هب  امش  همه ي  (و 

ار مالسا  دیدروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  امـش  همه ي  ینعی  دشاب ؛ یم  هوفی »  » نآ عراضم  تفگ و  نخـس  ینعی  هاف » »
دورب و نیب  زا  مالـسا  عناوم  هک  یماگنه  ًارهق  دـیدرک ؛ يراج  ناـبز  رب  ار  هَّللا » اَّلإ  هلإ  ـال   » ینعی صـالخا ، هملک ي  دـیدرک و  راـیتخا 

.دنباتش یم  صالخا  دیحوت و  يوس  هب  دوخ  یهلا  ترطف  اب  مدرم  ددرگ ، لحنم  قاقش  رفک و  ياهنامیپ 

( صامِخلا ضیبلا  َنِم  ٍرفَن  یف  )

( .دیدوب راد ) هزور   ) یلاخ مکش  ِيور  دیفس  دنموربآ  ياهناسنا  زا  يا  هدع  نایم  رد  امش  (و 

« ضیب »
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لها هک  تسا  ییاهنآ  هب  هراشا  هنسرگ ؛) و   ) یلاخ مکـش  ینعی  تسا ، صیمخ »  » عمج صامخ »  » و دیفـس ؛ ینعی  تسا ، ضیبا »  » عمج
هزور لها  یلاخ و  مکـش  يوردیفـس  دنموربآ  دارفا  زا  یـصاخ  هتـسد ي  کی  نمـض  رد  امـش  ینعی  دـندوب ؛ تینارون  ياراد  هزور و 

دعب هلمج ي  هنیرق ي  هب  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ترتع  اجنیا  رد  ترضح  روظنم  دیدوب ؛

هحفص 149] ] 

: دنیامرف یم  هک 

( ًاریهْطَت ْمُهَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیذَّلا  )

( .داد رارق  ناشیارب  ار  یگزیکاپ  درک و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  )

لزان مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  يداـیز  تاـیاور  قبط  هک  بازحا  هروس ي  زا  هفیرـش ي 33  هیآ ي  هب  تسا  هراشا  هلمج ، نیا 
، هدمآ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فصو  رد  هک  مکـش ، ندوب  یلاخ  124 ؛ ]  ] تسا هدومن  دزـشوگ  ار  ناراوگرزب  نآ  تمـصع  هدش و 

كاروخ مک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ای  تسا ؛ كاـن  ههبـش  لاوما  ندروخ  زا  ناـنآ  ندوب  اّربم  زا  هیاـنک 
.دندوب راد  هزور  تاقوا ، زا  يرایسب  هدوب و 

نانآ بسن  بسح و  ولع  یگداوناخ و  تفارـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  یعامتجا  يونعم و  هاگیاج  زا  هیانک  مه  نانآ  ییوردـیفس 
.دشاب یم 

.دسر یم  رظن  هب  دیعب  هک  هدومن  لقن  هدش  رکذ  هلمج ي  ود  يانعم  اب  هطبار  رد  يرگید  تالامتحا  یسلجم  هماّلع ي  موحرم  هتبلا 

« ُُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلاَو  »

هحفص 151] ] 

سرد 05

هراشا

: نیوانع

تیلهاج نارود  ياهیگژیو 

يونعم فعض  - 1

یعامتجا یسایس و  فعض  - 2
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يدام فعض  - 3

یحور فعض  - 4

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  مدرم  تاجن 

مالسا شرتسگ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تازرابم  شقن 

ریما ترضح  هناعاجش ي  يامیس 
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گنج ياه  ههبج  رد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  زا  ییاهیگژیو 

زورما نابلط  تصرف  زورید و  ناشوماخ 

نابلط تصرف  ياهتلصخ 

نآ ياهدمایپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر 

دصرتم ناتفص  ناطیش 

عیطم نازغم  کبس 

هحفص 153] ] 

دقلا نوتاتقت  قرطلا و  نوبرـشت  مادـقألا ؛ یطوم ء  نالجعلا و  هسبق  عماطلا و  هزهن  براشلا و  هقذـم  رانلا ، نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  یبأب  یلاعت  كرابت و  هَّللا  مکذـقنأف  مکلوح ، نم  سانلا  مکفطختی  نأ  نوفاخت  نیئـساخ ، هلذأ  قرولا ،) )

مجن وأ  هَّللا ، اهافطأ  برحلل  اران  اودـقوأ  املک  باتکلا ، لهأ  هدرم  و  برعلا ، نابؤذ  و  لاجرلا ، مهبب  ینم  نأ  دـعب  یتلا و  ایتللا و  دـعب 
اهبهل دـمخی  هصمخأب و  اهخامـص  أطی  یتح  یفکنی ء  ـالف  اـهتاوهل ، یف  هاـخأ  فذـق  نیکرـشملا ، نم  هرغاـف  ترغف  وأ  ناطیـشلا  نرق 

هذخأتال ًاحداک ، ًادجم  ًاحصان ، ارمـشم  هَّللا ، ایلوأ  یف  ادیـس  هَّللا ، لوسر  نم  ابیرق  هَّللا ، رمأ  یف  ادهتجم  هَّللا ، تاذ  یف  ادودکم  هفیـسب ،
نوصکنت و  رابخألا ، نوفکوتت  و  رئاودـلا ، اـنب  نوصبرتت  نونمآ ، نوهکاـف  نوعداو  شیعلا ، نم  هیهاـفر  یف  متنأ  و  مئـال ؛ همول  هَّللا  یف 

، نیدلا بابلج  لمس  و  قافنلا ، هکـسح  مکیف  رهظ  هئایفـصأ ، يوأم  هئایبنأ و  راد  هیبنل  هَّللا  راتخا  املف  لاتقلا ؛ نم  نورفت  و  لازنلا ، دنع 
مکب ًافتاه  هزرغم ، نم  هسأر  ناطیشلا  علطأ  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا ، قینف  رده  و  نیلقألا ، لماخ  غبن  و  نیواغلا ، مظاک  قطن  و 

متمـسوف ًاباضغ ، مکافلأف  مکـشمحأ  و  ًافافخ ، مکدجوف  مکـضهنتسا  مث  نیظحالم ، هیف  هرغلل )  ) هزعلل و  نیبیجتـسم ، هتوعدـل  مکافلأف 
.مکبرشم ریغ  متدرو  و  مکلبإ ، ریغ 

هحفص 155] ] 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

، ترضح هکنیا  زا  سپ 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


یلـص ربمایپ  تیب  لها  تیعقوم  صاخ و  شقن  زین  نیدـناعم و  ههبج ي  تسکـش  قافن و  رفک و  رب  مالـسا  يزوریپ  زا  ییاه  هشوگ  هب 
: دنیامرف یم  هدومن و  هراشا  مالسا ، زا  شیپ  ياهبرع  تیعضو  هب  دندرک ، هراشا  كرش  یفن  میکحت و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

تیلهاج نارود  ياهیگژیو 

يونعم فعض 

[ . 125  ] ِراَّنلا َنَم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  (َو 

( .دیدوب هتفرگ  رارق  منهج  هاگترپ  رد  امش  (و 

هحفص 156] ] 

هَّللا یلـص  ربمایپ  رگا  دیدرب و  یم  رـس  هب  یتسرپ  تب  تیلهاج و  رد  امـش  ینعی  دیدوب ، شتآ  هرفح ي  بل  رب  امـش  بل ؛ ینعی  افـش » »
یم طوقـس  منهج  شتآ  رد  دـیدش ، یمن  ناملـسم  امـش  داد و  یمن  تاـجن  داـسف  بـالجنم  نیا  زا  ار  امـش  دوب و  هدـماین  هلآ  هیلع و 

.دیدرک

ات دنک  یم  دزشوگ  نانآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ثعبم  زا  شیپ  مدرم  یعامتجا  عاضوا  هدرشف ، لکش  هب  ترـضح  اجنیا  رد 
هک دننک  رکف  دوخ  اب  دمآ و  دوجو  هب  نانآ  هعماج ي  رد  قیمع  لوحت  نیا  یـسک  هچ  طسوت  دـنا و  هدیـسر  اجک  هب  اجک  زا  دـنامهفب 

؟ دنا هدش  یتسایس  هچ  هچیزاب ي  زورما  هک  دننک  كرد  و  دننک ؟ یم  هچ  وا  زا  هدنام  اج  هب  ياهشزرا  وا و  تیب  لها  اب  نونکا 

یعامتجا یسایس و  فعض 

( براّشلا هَقذَم  )

( .دیدوب ناگنشت  ندیماشآ  ندیشچ و  لحم  امش  )

هب تشاد ، هک  یتجاح  ره  یـسک  ره  فرط ، ره  زا  هک  دـیدوب  يا  هراـچیب  فیعـض و  مدرم  امـش  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم  ترـضح 
هچ ره  نارگرامعتسا  دنتسه و  يا  هراچیب  داوس و  یب  مدرم  هک  موس  ناهج  مدرم  لثم  درک ؛ یم  هدروآرب  ار  شجایتحا  امش  هلیسو ي 
یم الط  يرگید  دهاوخ ، یم  زاگ  یکی  نآ  دنروآ ، یم  موجه  تفن  يارب  سیلگنا  اکیرمآ و  دـنیآ ، یم  اهنیا  غارـس  هب  دـنهاوخ  یم 

هراچیب نیا  غارس  هب  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  ره  دهاوخ ، یم  دوخ  ياه  هحلسا  اهالاک و  شورف  يارب  فرـصم  رازاب  یکی  نآ  دهاوخ ،
موجه دروم  هشیمه  فیعض  مدرم  هرخالاب  دور ، یم  اه 

هحفص 157] ] 

.دنا هدرک  یم  هدافتساءوس  اهنآ  زا  نادنمتردق  دنا و  هدوب  نادنمتردق 
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باطخ ترضح ، الاح 
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.داد یم  رارق  موجه  دروم  ار  امش  تساوخ ، یم  هچ  ره  سک  ره  هک  دیدوب  یفیعض  مدرم  نینچ  کی  امش  دنیامرف : یم  مدرم  نیا  هب 

نیا هب  هنشت ، ياهمدآ  یندیشون  تبرش و  ینعی  براشلا » هقذم  ، » دشاب هدش  طولخم  بآ  اب  هک  دنیوگ  یم  يریش  هب  هقذم »  » و قذم » »
هب طولخم  ریـش  نآ  لثم  درک ؛ یم  يرادرب  هرهب  عون  کی  امـش  زا  هرخالاب  دمآ و  یم  دوب ، هنـشت  تشاد و  یـشطع  سکره ، هک  انعم 

؛ دروخ یم  تشاد و  یمرب  ار  شناویل  کی  دمآ و  یم  درک ، یم  سوه  سکره  هک  یبآ 

.دشاب هتشادن  بحاص  هک  یلام  دننامه 

( عماّطلا َهزُهن  (َو 

( .دیدوب ناراکعمط  تصرف  لحم  (و 

هب دنتـشاد ، هک  یعمط  ره  نادنمتردق  ینعی  دیدوب ؛ راکعمط  ياهمدآ  تصرف  لحم  امـش  تسا ؛ تصرف  يانعم  هب  نون  مض  هب  هزُهن » »
هداد رارق  دوخ  ياهعمط  هب  ندیـسر  هلیـسو ي  ار  امـش  دندرک و  یم  هدافتـسا  امـش  ياه  هیامرـس  عبانم و  زا  دندمآ و  یم  امـش  غارس 

.دندوب

( نالجعلا َهَْسُبق  (َو 

( .دیدوب هدزباتش  ياهمدآ  سابتقا  لحم  امش  (و 

نشور اهزور  نآ  هک  یـشتآ  دندرک ؛ یم  نشور  شتآ  زپ ، تخپ و  دوخ و  ندرک  مرگ  يارب  دوب ، مک  ازامرگ  لیاسو  هک  اهزور  نآ 
یشتآ تساوخ  یم  هک  یسک  و  تسا ، هدوب  بوچ  مزیه و  اب  ًالومعم  دندرک  یم 

هحفص 158] ] 

تساوخ یم  هک  یسک  ره  تقو  نآ  دومن ؛ یم  نشور  یـشتآ  کی  درک و  یم  يروآ  عمج  تمحز  هب  ار  بوچ  يدادعت  دنک  نشور 
یمرب ار  اـهبوچ  نآ  زا  یکی  دـمآ و  یم  روطنیمه  تشادـن ، ار  بوـچ  يروآ  عـمج  تصرف  تشاد و  مه  هلجع  دـنک و  نشور  شتآ 

هدزباتـش فرط ، کی  زا  یمدآ  ره  هک  دشاب  انب  رگا  تفر ؛ یم  نیب  زا  دـش و  یم  مامت  درف  نآ  شتآ  هنوگنیا  هب  تفر و  یم  تشاد و 
دهاوخب

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


َهَْـسُبق  » .دوـش یم  شتآ  یب  صخـش  نآ  دوـخ  تـفر و  دـهاوخ  نـیب  زا  شتآ  دربـب ، درادرب و  ار  اـهبوچ  نـیا  زا  یمک  کـی  دـیایب و 
بوچ امـش  شتآ  زا  دـنروایب و  یبوچ  دـنورب  هکنیا  تصرف  ًالـصا  هک  دـیتسه  يا  هدزباتـش  ياهمدآ  ساـبتقا  لـحم  ینعی  نـالجعلا :»

دنا و هدرک  هبـشت  ترـضح  تقیقح  رد  .دنور  یم  دنراد و  یمرب  ار  اهبوچ  نیا  زا  یکی  روطنیمه  دنرادن و  دننک ، نشور  ار  ناشدوخ 
ياه هیامرـس  عبانم و  دندمآ و  یم  رانک  هشوگ و  زا  دارفا  دیدوب و  تراغ  موجه و  دروم  فرط  ره  زا  امـش  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم 

دـصاقم جرخ  ار  امـش  نادنمتردق ، دیتشادن و  ار  دوخ  زا  عافد  تردق  هک  دیدوب  فیعـض  ردق  نآ  امـش  دـندرب و  یم  امغی  هب  ار  امش 
.دوش یم  دروخرب  روطنیمه  هشیمه  هدارا ، یب  فیعض و  دارفا  اب  دندرک ؛ یم  ناشدوخ 

( ماْدقَألا یِطْوَم َء  (َو 

( .دیدوب اهمدق  لحم  امش  (و 

لوق هب  درک ؛ یم  روبع  تشاذگ و  یم  امش  رس  يور  ار  شیاپ  دمآ ، یم  فرط  ره  زا  یـسک  ره  ینعی  دیدوب ، اهمدق  عضو  لحم  امش 
تیبولغم و هک  تسا  يروهشم  لثم  هلمج ، نیا  هَّللا : همحر  یسلجم  موحرم 

هحفص 159] ] 

لیلذ فیعـض و  ردق  نآ  دیدروآ ، تسد  هب  مالـسا  طسوت  هک  یتردق  تزع و  زا  لبق  مدرم ، امـش  ینعی  دـنک ؛ یم  نایب  ار  دارفا  تلذ 
.دیدش یم  لامیاپ  بوکنم و  نارگید  ياهمدق  ریز  هک  دیدوب 

يدام فعض 

( قَرَّطلا َنُوبرشَت  )

( .دیدیماشآ یم  اهلادوگ  فیثک  ياهبآ  زا  )

رارق منهج  هاـگترپ  بل  دـیتشادن و  يزیچ  ینید  رظن  زا  هـکنیا  زا  هتـشذگ  امـش  هـک  دـنناسرب  ار  اـهنیا  فعـض  دـنهاوخ  یم  ترـضح 
.داد تمظع  تردق و  امش  هب  مالسا  دیدوب و  يا  هراچیب  فیعض و  ياهمدآ  مه  ایند  رظن  زا  دیتشاد ،

طسو رد  هک  تسا  ییاهلادوگ  قَرَط » »
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امش دیامرف  یم  دندرک ؛ یم  راردا  نآ  رد  فارطا  تاناویح  یهاگ  تسا و  هدش  یم  نّفعتم  یتدم  زا  سپ  هدش و  یم  رپ  ناراب  زا  هار ،
.دیدروخ یم  ییاهلادوگ  نینچ  بآ  زا 

(( قرولا  ) ّدِقلا َنُوتاتْقَت  (َو 

( .دوب ناتخرد ) گرب  ای   ) هدشن یغابد  تسوپ  امش  ياذغ  توق و  (و 

یم لیدـبت  فلا  هب  ار  َتَوَْتِقا »  » رد واو »  » تقو نآ  دـشاب ، یم  لاعتفا »  » باب زا  َتَوَْتِقا »  » نآ لصا  تسا ، َتَوَق »  » هدام ي زا  نوتاـتقَت » »
رکذـم عمج  و  دوش ، یم  َتاـْتقِإ » (، » دوش یم  فـلا  هب  بلق  حوـتفم ، لـبقام  كرحتم و  هلع ي  فرح  لـالعا ، هدـعاق ي  قـبط   ) مینک

هدشن یغابد  تسوپ  هب  فاق - رسک  هب  ِدق -» «. » َنُوتاتْقَت : » دوش یم  شعراضم  لعف  زا  بطاخم 

هحفص 160] ] 

یمک هدشن  یغابد  تسوپ  نوچ  دیتفرگ ؛ یم  تاناویح  هدشن ي  یغابد  تسوپ  نآ  زا  ار  دوخ  ياذغ  توق و  امـش  ینعی : دنیوگ ؛ یم 
هب دـندناشوج و  یم  دـنتفر  یم  دـنتفرگ و  یم  ار  ناویح  تسوـپ  نیا  زا  یمک  کـی  دنتـشادن ، چـیه  هک  اـه  هراـچیب  نآ  دراد ، یبرچ 

تخبدب هراچیب و  ردق  نیا  اهنیا  دوب ؛ ناشیاذغ  ًالثم  نیا  دندرک ، یم  تسرد  ناشیاه  هچب  ناشدوخ و  يارب  یتشوگبآ  کی  حالطصا 
.دندوب

هک تسا  نیا  ترابع  ياـنعم  تروص  نیا  رد  و  ناـتخرد ، گرب  ینعی  قرو » ، » دراد قرولا » نوتاـتقت  ، » اـه هخـسن  زا  یـضعب  رد  هتبلا 
.دیدرک یم  یگنسرگ  عفر  نآ  هلیسو ي  هب  دوب و  ناتخرد  گرب  زا  امش  ياذغ 

يراب فسا  یگدنز  هچ  هک  دـننک  يروآدای  مالـسا  زا  لبق  ار  مدرم  نآ  یگراچیب  دـب و  تیعـضو  دـنهاوخ  یم  ترـضح  لاح  ره  هب 
.دنا هدیسر  اجک  هب  الاح  دنتشاد و 

یحور فعض 

( نیئِساخ ًهَّلِذَأ  )

( .دیدوب هعماج  زا  دورطم  فیعض و  نامدرم  امش  )

یمن يزیچ  یعامتجا  بادآ  عامتجا و  زا  دـیدوب ؛ هعماج  زا  دورطم  ینعی  نیئـساخ » ، » دـیدوب یناوتان  فیعـض و  نامدرم  ینعی  هَّلِذَأ » »
دیتسناد
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.دیدوب مورحم  تیصخش و  یب  یحور ، رظن  زا  و 

( ْمُِکلْوَح ْنِم  ُساّنلا  ْمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت  )

( .دنیابرب ار  امش  فارطا ، زا  مدرم  دیدیسرت  یم  هک ) دیدوب  فیعض  ردقنآ  ))

هحفص 161] ] 

يراگیب هدرب ، رکون و  ناونع  هب  فیعـض  مدرم  زا  نادنمتردق  هک  تسا  مولعم  نیا  دـنیوگ ؛ یم  تعرـس  اب  هارمه  نتفرگ  هب  فّطخت » »
.دننک یم  يرادرب  هرهب  دوخ  عفانم  تهج  رد  اهنآ  زا  دنشک و  یم 

ِیف َنوُفَعْـضَتْسُم  ٌلـیلَق  ُمْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  : ) دـیامرف یم  هک  هفیرـش  هیآ ي  هب  تسا  هراـشا  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  هـلمج ي  نـیا 
دیروآ دای  هب  : » ینعی [ ( 126  ] َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  ِهِرْـصَِنب َو  ْمُکَدَّیَأ  ْمُکاوآَف َو  ُساَّنلا  ْمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت  ِضْرألا 

ار امش  دنوادخ  یلو  دنیابرب ، ار  امـش  نارگید  هک  دیدیـسرت  یم  دیدوب و  نیمز  رد  كدنا  فیعـض و  یهورگ  امـش  هک  ار  ینامز  نآ 
« .دیروآ اج  هب  ار  يادخ  رکش  دیاش  ات  درک  ناتیزور  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  داد و  ناتهانپ  دومن و  يرای 

: دنیامرف یم  هفیرش  هیآ ي  نیا  زا  هدافتسا  اب  اجنیا  رد  ترضح  لاح 

، رگید ياه  هلیبق  مدرم  دیدیـسرت  یم  هک  دـیدوب  هراچیب  فیعـض و  ردـق  نآ  امـش  ینعی  ْمُِکلْوَح :» ْنِم  ُساّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاـَخت  »
.دنربب جارات  هب  ار  امش  لاوما  دننک و  دوخ  هدرب ي  ار  امش  دنیابرب و  ار  امش 

مرکا ربمایپ  طسوت  مدرم  تاجن 

[ .( 127  ] هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یبَِأب  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهَّللا  ُمُکَذَْقنَأَف  )

( .داد تاجن  ار  امش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  مردپ  هلیسو ي  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  )

زا دیدوب ، منهج  شتآ  بل  رب  ترخآ ، رظن  زا  هکنیا  رب  هوالع  امش 

هحفص 162] ] 

هلیسو ي هب  لاعتم  يادخ  یلو  دیدوب ؛ هراچیب  فیعض و  رایسب  مه  ییایند  رظن 
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، دیدوبن يزیچ  ناتدوخ  هک  امش  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  دیاش  داد ؛ تاجن  ار  امـش  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ -
کمن امش  الاح  داد و  تاجن  ار  امش  دننک ) یم  رکذ  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هتبلا   ) نم رهوش  نم و  ردپ  هلیـسو ي  هب  ادخ 

.دینک یم  یمارح  هب 

( لاجِّرلا ِمَُهِبب  َِینُم  ْنأ  َدَْعب  یتَّلا َو  اّیتَّللا و  َدَْعب  )

( .دش التبم  نیکرشم ) زا   ) قطنم یب  یلو  عاجش  دارفا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  زا  دعب  راوگان و  ثداوح  همه  نیا  زا  دعب  )

تشاذگ رس  تشپ  ار  يراوگان  ثداوح  هکنآ  زا  دعب  داد ، تاجن  یهابت  داسف و  همه  نآ  زا  ار  امش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ینعی 
، دنتـشادن مک  چیه  تعاجـش  ظاحل  زا  هک  دش  التبم  ناکرـشم  زا  يا  هدع  هب  هکنآ  زا  دعب  دش و  لمحتم  ار  تنحم  جنر و  همه  نآ  و 

.دش یمن  ناشرس  زیچ  چیه  لالدتسا ، قطنم و  ظاحل  زا  یلو 

؛ گرزب نز  ینعی  مه  یتَّلا »  » کچوک و نز  ینعی  ایتَّللا »  » يوغل يانعم  تسا ؛ یبرع  لثملا  برض  کی  حالطصا و  کی  یتَّلا » اّیتَّللا و  »
نز کی  تفر  دنک ، جاودزا  تساوخ  یتقو  دوب ، درجم  تشادـن و  نز  يدُـج »  » مان هب  يدرف  دـنیوگ  یم  .تسا  یّتلا »  » رّغـصم ایتّللا » »

هوتـس هب  درم  هرخالاب  هکنیا  ات  درک ، یم  تیذا  ار  ار  وا  تسناوت  یم  ات  درک و  يراگزاسان  یلیخ  وا  اب  نز  نیا  تفرگ ، ار  يدق  هاتوک 
، دوب یلوا  زا  رتدـب  مه  نیا  درک ، جاودزا  دـنلب  دـق  نز  کی  اب  هاتوک ، دـق  نز  نداد  قالط  زا  دـعب  درم  نیا  داد ؛ قالط  ار  وا  هدـمآ و 

ار وا  دش  روبجم  هکنیا  ات  درک  هایس  ار  درم  نیا  راگزور 

]
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هحفص 163]

اّیتَّللا و دعب  : » تفگ يریگب ؟ يرگید  نز  یهاوخ  یمن  دـنتفگ : وا  هب  مدرم  درک ، یگدـنز  درجم  ار  یتدـم  درم  نیا  دـهد ؛ قالط  مه 
تقو نآ  مدش ! نامیشپ  نتفرگ  نز  زا  مهاوخ و  یمن  نز  رگید  گرزب ، مناخ  کچوک و  مناخ  نآ  زا  دعب  ینعی  ًادبأ » جّوزتا  مل  یتَّلا 

تاقافتا و عیاقو و  يرـس  کـی  هکنیا  زا  دـعب  ًـالومعم  تسا و  هدـش  لیدـبت  حالطـصا  لـثم و  کـی  هب  اـهبرع ، ناـیم  رد  ناتـساد  نیا 
: دیامرف یم  اجنیا  رد  ترضح  لاح  دننک ؛ یم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا  دهد ، یم  خر  يراوگان  تانایرج 

دعب و  لاجِّرلا :» مُهِبب  ینُم  نَأ  َدَْعب  َو  ، » دمآ شیپ  مردپ  يارب  هک  راوگان  تاقافتا  ثداوح و  همه  نآ  زا  دـعب  ینعی : یتَّلا » اّیتَّللا و  دـعب  »
.دش التبم  قطنم  یب  عاجش  ياهمدآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  زا 

یم دوش  یمن  ناشرـس  لالدتـسا  قطنم و  هک  یعاجـش  ياـهمدآ  هب  تسا و  همهب »  » عمج مَُهب »  » تسا و ندـش  ـالتبم  ياـنعم  هب  ینُم » »
کی دـسرب ، دوخ  ياه  هتـساوخ  زا  یـضعب  هب  ات  درک  یم  مادختـسا  ار  دارفا  هنوگنیا  هتـشذگ ، میژر  رد  هاش  تاـقوا  یهاـگ  دـنیوگ ؛

اب هکنیا  ات  دوب ، ییاـهمدآ  نینچ  کـی  راـتفرگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دوش ؛ یمن  ناشرـس  قطنم  یلو  دنعاجـش ، هک  ییاـهمدآ 
.دومن مهارف  مالسا  تفرشیپ  يارب  ار  هار  دز و  رانک  ار  اهنآ  دایز  ياهتمحز 

( ِبَرَعلا ِنابؤُذ  (َو 

( .دش التبم  برع  ياهگرگ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  زا  دعب  (و 

هحفص 164] ] 

تسا و یگدنرد  گرگ  راک  دندوب ، وخ  هدـنرد  گرگ  دـننامه  هک  دـندش  التبم  برع  زا  یناعاجـش  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
شرس باسح  قطنم و 
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شهار يولج  هچ  ره  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  شجایتحا  هزادنا ي  هب  هک  تسین  ناسنا  لثم  درد ، یم  ار  نادنفسوگ  روطنیمه  دوش ، یمن 
.دندوب هدربن  ییوب  قطنم  زا  دوب و  تراغ  لتق و  ناشراک  دندوب و  وخ  هدنرد  تفص و  گرگ  زین  اهنیا  درد ؛ یم  دشب 

( باتِکلا ِلْهَأ  هدَرَم  (َو 

( .باتک لها  زا  نیدرمتم  هب ) دندش  التبم  هک  نآ  زا  دعب  و  ))

اهنیا زا  یضعب  هب  التبم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دندوبن ، شروی  هلمح و  لها  اه - یحیـسم  صوصخ  هب  باتک - لها  ًالومعم 
اهگنج زا  ثعاب  هک  هنیدم  ياهیدوهی  لثم  دندرک ، یم  یچیپرـس  دّرمت و  مه  ناشوخ  لیجنا  تاروت و  تاروتـسد  زا  یتح  هک  دـندوب 

.دندوب هدش  نامیپ  مه  تسد و  مه  ناکرشم ، رافک و  اب  دندش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هیلع 

مالسا شرتسگ  رد  ریما  ترضح  تازرابم  شقن 

[ .( 128  ] هَّللا اهأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل ، ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  )

( .درک یم  شوماخ  ار  نآ  ادخ  دندرک ، یم  نشور  ار  گنج  شتآ  اهنیا  ینامز  ره  )

اب ناشیا  ياهگنج  رتشیب  دندوبن ، گنج  بلاط  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

هحفص 165] ] 

ار گـنج  شتآ  ینعی  دوـش ، یم  نشور  یبوـخ  هب  هلمج  نیا  زا  اـنعم  نیا  تشاد ؛ هئطوـت  عـفد  یعاـفد و  هبنج ي  نیدـناعم ، راـفک و 
عفد ار  اهنآ  ّرش  درک و  یم  شوماخ  ار  نآ  روبص ، راکادف و  نمؤم و  مدرم  تسد  هب  دنوادخ  یلو  دندرک ، یم  نشور  مالسا  نانمشد 

.دومن یم 

( ناطیَّشلا ُنْرَق  َمََجن  ْوأ  )

( دش یم  رهاظ  ناطیش  خاش  هک  ینامز  ره  ای  )

یم تروـص  نانمـشد  يوـس  زا  يا  هئطوـت  کـی  هک  تقو  ره  ینعی  دـش ، یم  رهاـظ  ناطیـش  خاـش  هک  تقو  ره  َرَهَظ ؛» : » ینعی َمََجن » »
دنتسه يا  هدروخ  بیرف  دارفا  نآ  رهظم  هک  تسوا  تردق  تّوق و  زا  هیانک  ناطیش ، خاش  .تفرگ 
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.دنا هدش  وا  ور  هلابند  هک 

( نیکِرْشُملا َنِم  ٌهَرغاف  ْتَرغف  ْوَأ  )

( دندرک یم  زاب  ناهد  ناکرشم  هاگره  ای  )

.دنا هدش  هیبشت  هدنرد  ناویح  هب  هب  زین  نیدناعم  دنک ؛ یم  زاب  ار  شناهد  هلمح ، ماگنه  هدنرد  ناویح  ناهد ؛ ندرک  زاب  ینعی  َرَغَف » »

ناناملـسم هیلع  رب  دنزادنیب و  هار  شاشتغا  دنتـساوخ  یم  دندرک و  یم  زاب  ناهد  هک  كرـشم  ياههورگ  تاج و  هتـسد  زا  مادـک  ره 
: دننزب یمادقا  هب  تسد 

( اِهتاوََهل یف  ُهاخَأ  َفذَق  )

( .تخادنا یم  ناشموقلح  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شردارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  )

هحفص 166] ] 

، یمود یلوا ، دنک ؛ هلباقم  وا  اب  دنک  یمن  تأرج  سک  چیه  دنک ، یم  یناوخزجر  دیآ و  یم  ْدَوُدـْبَع  ِْنب  وِرْمَع  نوچمه  یـسک  یتقو 
رد ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  دـندز ؛ اج  همه  دـندش ، یعدـم  اهدـعب  هک  یناـسک  زا  یلیخ  و 

مالـسا رگا  هصالخ  هک  دنیامرفب  دـنهاوخ  یم  هلمج  نیا  رد  ترـضح  دربب ؛ نیب  زا  ار  اهنآ  ات  تخادـنا  یم  ناکرـشم  موقلح  ناهد و 
رگا دنیامرف : یم  هک  تسا  نیا  هدوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياهیگتشذگ  دوخ  زا  اهتیلاعف و  هطساو ي  هب  هدرک ، ادیپ  ییاهیزوریپ 

«: اِهتاوََهل یف  ُهاخَأ  فذَـق  ، » دـش یم  زاب  ناکرـشم  زا  یناهد  ای  تفرگ ، یم  تروص  يا  هئطوت  دـش و  یم  ادـیپ  ناطیـش  خاش  هچناـنچ 
دیاب یـسک  هچ  ار  نایفـسوبا  ناهد  تخادـنا ؛ یم  اهنآ  ناهد  موقلح و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

تیبَملاهلیل رد  ار  نانمشد  هئطوت ي  دیاب  یسک  هچ  ددنبب ؟ دیاب  یسک  هچ  دنک ، یم  یناوخزجر  هک  ار  دودبع  نب  ورمع  ناهد  ددنبب ؟
.تفر یم  شیپ  نمشد  موقلح  نورد  ات  هنابلطواد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  دراوم ، مامت  رد  دنک ؟ یثنخ 

ترضح ینعی  دنیوگ ؛ یم  ار  موقلح  هَت  تاهل » ، » تسا تاَهل »  » عمج تاوََهل » »
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.ددنبب ار  ناشناهد  دنک و  هراپ  ار  اهنآ  موقلح  ترضح ، ات  تخادنا  یم  اهنآ  موقلح  جنک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

هحفص 167] ] 

گنج ياه  ههبج  رد  یلع  هناعاجش ي  يامیس 

( هِصُمْخَِأب [ 129  ] اهَخامِص أطی  یّتَح  یفْکنَی ُء  الَف  )

( .درک یم  هل  دوخ  ياپ  ریز  ار  كرشم  نآ  شوگ  هک  نیا  رگم  تشگ ، یمنزاب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  )

فک دندز ، یم  نیمز  هب  دندروآ و  یمرد  ياپ  زا  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  دنرادرب ، نایم  زا  دربن  هنحص ي  رد  ار  یسک  دنتساوخ  یم  یتقو 
ریما ترضح  ینعی  تسا ، هیانک  اجنیا  رد  هلمج  نیا  دندرک ؛ یم  هل  ار  وا  شوگ  حالطصا  هب  دنتشاذگ و  یم  وا  رس  يور  رب  ار  ناشیاپ 
رارف دربن  هنحـص ي  زا  هک  دوبن  روط  نیا  دنتـشگ و  یمنرب  دـندرک  یمن  مامت  ار  راک  ات  دـنتفر ، یم  دربن  نادـیم  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع 

[ . 130  ] .دنزاس اهر  مامت  همین  ار  راک  ای  دننک 

؛ تسا دوگ  هک  اپ  تسد و  فک  طسو  دـنیوگ ؛ یم  تسد  فک  هب  مه  اپ و  فک  هب  مه  تغل ، رد  صُمْخَأ »  » شوگ و ینعی  خامِـص » »
دوخ ياپ  ریز  ار  مالسا  نانمشد  ناکرـشم و  شوگ  دربن ، ياهنادیم  رد  ترـضح  ینعی  دشاب ؛ یم  اپ  فک  طسو  روظنم  اجنیا  رد  اهتنم 

.دندومن یم  ِهل 

( ِهِْفیَِسب اهَبَهل  َدِمْخَی  (و 

( .درک یم  شوماخ  دوخ  ریشمش  اب  ار  نانآ  شتآ  هلعش ي  (و 

هحفص 168] ] 

يرادیاپ مصخ ، رب  لماک  يزوریپ  ات  درب و  یم  نایاپ  هب  ار  راک  ینعی  مالسلا ؛ هیلع  ریما  ترـضح  تعاجـش  تمواقم و  زا  تسا  هیانک 
.ددرگرب ای  دنامب ، هار  طسو  رد  دوش و  ادیپ  وا  رد  دیدرت  ای  فعض  هک  دوبن  نینچ  .دومن  یم  تمواقم  و 

ریما ترضح  زا  ییاهیگژیو 

( هَّللا ِْرمَأ  یف  ًادهتجم  هَّللا ، ِتاذ  یف  ًادوُدکَم  ( ) 1)

( .دوب رگشالت  شوکتخس و  ادخ  تاروتسد  ماجنا  رد  یتخس و  راشف و  رد  ادخ  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  )

راشف یتخس و  تدش  يانعم  هب  و  ّدک »  » هدام ي زا  دودکم » »

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


« رما  » و تاذ » « ؛ درک یم  تمواقم  دوب و  راشف  یتخس و  رد  ادخ ، يارب  ادخ و  نید  هار  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ینعی  دشاب ؛ یم 
، دش یم  طوبرم  ادخ  هب  هچنآ  ره  رد  ترـضح ، نآ  ینعی  .دشاب  یم  طوبرم  وا  هب  هچنآ  ره  دنوادخ و  مسر  هار و  زا  تسا  هیانک  ادخ 

.دوبن یتوافت  یب  یتسس و  هنهادم و  هب  رضاح  و  دوب ، ساسح  قیقد و  شوکتخس و 

( هَّللا ِءاِیلْوَأ  یف  ًادِّیَس  هَّللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرق  ( ) 2)

( .دوب ناشرالاس  دیس و  ادخ ، يایلوا  نایم  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  بّرقم  کیدزن و  وا  )

و يوـنعم ؛ يرکف و  ظاـحل  زا  مه  بسن ، ینعی  دوـب ، يرهاـظ  ظاـحل  زا  مه  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هـب  ترـضح  نآ  یکیدزن 
.دوب نارگید  زا  رترب  دمآرس و  رظن  ره  زا  ترضح  نآ  ینعی  تسا ؛ حضاو  زین  دنوادخ  يایلوا  نیب  رد  ترضح  نآ  يراوگرزب 

شا همه  صوصخم ، ياضف  نآ  رد  تالمج ، نیا  تقیقح  رد 

هحفص 169] ] 

نودـب همکاح ، تردـق  لباقم  رد  هک  دراد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تعاجـش  زا  تیاکح  و  تسا ، هنابـصاغ  تیمکاح  هب  ضرعت 
.دنیامن یم  عافد  قطنم  اب  هناعاجش و  قح ، رب  تماما  تیالو و  ماقم  زا  سرت ،

( ًاحِداک ًاّدُِجم  ًاحصان ، ًارّمشُم  ( ) 3)

( .دوب ّتیلاعف  لوغشم  تقشم  تمحز و  تیدج و  اب  و  دوب ، مدرم  هاوخریخ  ایهم و  وا  )

رد ًامئاد  هکلب  دوبن ، فرح  راعـش و  لها  دوب ؛ لمع  تحیـصن و  لـها  هعماـج و  هاوخریخ  هکلب  دوبن ، دوخ  رکف  هب  ترـضح  نآ  ینعی 
.دوب حلاص  لمع  ماجنا  شالت و 

( ِمئال ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأت  ال  ( ) 4)

( .تشادن يریثأت  وا  رد  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  ادخ  هار  رد  )

ره ینعی 
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ّریغتم طیارش  مکاح و  وج  ریثأت  تحت  درک ؛ یمن  یهاتوک  نآ ، نیا و  فرح  شنزرس و  رطاخ  هب  نآ  زا  عافد  رد  دید ، یم  قح  ار  هچ 
! رگید زیچ  هن  دوب و  فده  حرطم و  وا  يارب  یلاعت  قح  تیاضر  اهنت  تفرگ ، یمن  رارق  هعماج 

زورما نابلط  تصرف  زورید و  ناشوماخ 

( شیعلا َنِم  ٍهیهافر  یف  ُْمْتنَأ  (َو 

( .دیدرب یم  رس  هب  دوخ  شون  شیع و  هافر و  رد  امش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  (و 

نیا رد  یتامدص  اهشنزرس و  دروخ و  یم  لد  نوخ  دیـشک و  یم  تمحز  همه  نآ  مالـسا  هار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نامز  نآ  رد 
، دش یم  لّمحتم  هار 

هحفص 170] ] 

دوب وا  تامحز  اب  مالسا  تضهن  تقیقح  رد  و   ) تشاذگ یمن  اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  درک و  یمن  ینیـشن  بقع  زگره  و 
الاح دـیدوب ؛ دوخ  شون  شیع و  رکف  هب  دـیدرک و  یم  هرخـسم  دـیدوب و  هتـسشن  رانک  همه  اهامـش  نامز  نآ  رد  دیـسر ،) رمث  هب  هک 

!!؟ دینک یم  نییعت  هفیلخ  هدرک و  نیشن  هناخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیا و  هدمآ  هنابلط  تصرف 

تراغ و دروم  دیا و  هدوب  یگراچیب  یتخبدب و  رد  امش  دنیامرف  یم  یفرط  زا  ترضح ، هک  دنک  لاکشا  یسک  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
یم رس  هب  شیاسآ  هافر و  رد  هدوب و  دوخ  شون  شیع و  رد  امـش  دنیامرف  یم  رگید  فرط  زا  یلو  دیتفرگ ، یم  رارق  نانمـشد  موجه 

؟ تسا عمج  لباق  هنوگچ  بلطم  ود  نیا  دیدرب ؛

هب تکالف  یتخبدب و  لاح  رد  ناکرشم  همه ي  هکنیا  لوا : لامتحا  دسر : یم  رظن  هب  هراب  نیا  رد  لامتحا  دنچ  تفگ  دیاب  باوج  رد 
ینارذگـشوخ لاح  رد  نایفـسوبا ، لهجوبا و  لثم  نانآ  زا  يا  هدـع  کی  هرخـالاب  دوب ؛ فلتخم  اـهنآ  تاـقبط  هکلب  دـندرب ، یمن  رس 

رثکا یلو  دندوب 
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.دندرب یم  رس  هب  یگراچیب  یتخبدب و  رد  مدرم 

ینارذگشوخ هب  لاح  نامه  رد  دیتشاد ، ار  نیگنن  یگدنز  هک  یلاح  نیع  رد  امش  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  هکنیا  مود : لامتحا 
.دیرذگب مالسا  يزوریپ  يارب  دوخ  یگدنز  یتحار و  زا  دیدوبن  رضاح  دیدوب و  یشایع  لها  هدوب و  لوغشم 

درک و روهظ  مالـسا  هکنیا  زا  دعب  اما  دوب ؛ تیلهاج  نارود  رد  امـش ، راب  تکالف  یگدـنز  یتخبدـب و  تلاح  نآ  هکنیا  مّوس : لامتحا 
زا ار  امش 

هحفص 171] ] 

هَّللا یلص  ربمایپ  میرح  مالسا و  زا  اهیراوشد  اهیتخـس و  رد  دیـشاب و  مالـسا  عفادم  هکنیا  ياج  هب  امـش  داد ، تاجن  تسپ  یگدنز  نآ 
نیا موس  لامتحا  دـیؤم  و  دـیتشذگ ؛ یم  ایاضق  رانک  زا  توافت  یب  دـیدوب و  ناتدوخ  یگدـنز  رکف  هب  رتشیب  دـینک ، عافد  هلآ  هیلع و 
یبَِأب یلاعَت  َكَرابَت َو  هَّللا  مُکَذَْـقنأَف  : » دـندومرف دـندرک ، يروآدای  ار  نانآ  تسپ  نیگنن و  یگدـنز  هکنآ  زا  سپ  ترـضح  هک  تسا 

هَّللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هلیـسو ي  هب  ار  امـش  لاعتم  يادخ  یگراچیب ، یتخبدب و  همه  نآ  زا  سپ  ینعی  هلآ ،» هیلع و  هَّللا  یلـص  ٍدَّمَُحم 
مهارف یبسن  هافر  ّتینما و  مالـسا  هکنیا  زا  سپ  ِشیْعلا :» َنِم  ٍهیهافِر  یف  ُْمْتنَأ  َو  : » دنیامرف یم  نآ  زا  دعب  و  ...و ؛ داد  تاجن  هلآ  هیلع و 

امـش یگراچیب  یتخبدب و  سپ  دیدوبن ؛ مالـسا  هار  رد  اهجنر  اهیتخـس و  لمحت  هب  رـضاح  دیدوب و  دوخ  شون  شیع و  رد  امـش  درک 
نآ فادها  مالـسا و  يادـف  ار  دوخ  هکنیا  ياج  هب  دیدیـسر ، تردـق  هب  مالـسا  هیاس ي  رد  یتقو  اّما  دوب ، تردـق  هب  ندیـسر  زا  لبق 

.دیتفر دوخ  شیاسآ  هافر و  یبلط و  تحار  رکف  هب  دییامن ،

نابلط تصرف  ياهتلصخ 

، َنوُعِداو ( ) 1)
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( َنُونِمآ نوهکاف ،

رس هب  شیاسآ  تینما و  رد  دیدوب و  ینارذگشوخ  لها  دیدرک ،) یمن  يریگرد  گنج و  راتفرگ  ار  ناتدوخ   ) دیدوب مارآ  تکاس و  )
( .دیرب یم 

یب دـهد ، یم  خر  وا  فارطا  رد  هک  یتاقافتا  لباقم  رد  دـیابن  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  هب  دـقتعم  یبتکم و  ناـسنا  کـی 
زا يراک  مه  رگا  دنادب ، لوئسم  ار  دوخ  دنک و  هفیظو  ساسحا  دیاب  هکلب  دشاب ؛ ساسحا  یب  توافت و 

هحفص 172] ] 

دیوگب هکنیا  هن  دنادب ؛ ناناملسم  مغ  کیرـش  ار  دوخ  دشاب و  هتـشاد  شوج  بنج و  دشابن ، توافت  یب  لقاال  تسین  هتخاس  وا  تسد 
یمن درد  هک  يرـس  : » فورعم لوق  هب  مینک و  هیهت  ار  نامدوخ  هچب ي  نز و  ناـن  میهاوخ  یم  میرادـن و  نارگید  راـک  هب  يراـک  اـم 

توافت یب  دوش ، یم  وا  ناعونمه  هب  هک  یمتس  ملظ و  لباقم  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  ناسنا  تیناسنا  ریخ ! میدنبب !!» لامتسد  ارچ  دنک ،
: يدعس لوق  هب  دشابن ؛

دنرگیدکی ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

ْمُکُّلُک عار َو  ْمُکّلُک  : ) تسا هدمآ  تایاور  رد  میتسه ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  نآرق و  بتکم  وریپ  میناملسم و  ام  نیا  زا  هتشذگ 
.دیشاب یم  لوئسم  رگیدکی  ربارب  رد  امش  همه ي  ینعی : ِهتَّیِعَر ) ْنَع  ٌلُوئْسَم 

درک یم  یناشفناج  ادخ  نید  هار  رد  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يزور  نآ  دیامرف : یم  مدرم  نیا  هب  باطخ  اجنیا  رد  ترضح 
تکاس دیدرک و  یمن  عافد  قح  زا  دـیدوب ، دوخ  شیاسآ  یتحار و  رکف  هب  امـش  دوب ، هتـشاذگ  صالخا  قَبَط  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  و 

ینارذگشوخ رد  دیتخادنا و  یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  دیدوب ،
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!! دینک یم  نیشن  هناخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیا و  هتسشن  هدامآ  هرفس ي  رس  دیا و  هدمآ  الاح  دیدرب ؛ یم  رس  هب  تینما  و 

( رئاوَّدلا اِنب  َنوُّصبَرَتَت  ( ) 2)

( .دیآ شیپ  ییاه  هثداح  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها   ) ام يارب  دیدیشک  یم  راظتنا  )

دیتشاد راظتنا  دیدوب ، ثداوح  رگ  هراظن  رودارود  دیتشاد و  يا  هناقفانم  شقن  دیدوب و  هدروآ  مالسا  رهاظ  هب  هک  اهامش  زا  یضعب 

هحفص 173] ] 

(. دروخب تسکش  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ًالثم  و   ) میوشب هثداح  راچد  ام  اهیریگرد ، اهگنج و  نیا  رد 

؛ دنتسه راکادف  نانمؤم  تسکش  راظتنا  رد  هشیمه  نابلط ، تصرف  .دشاب  یم  یتخس  تبیصم و  يانعم  هب  تسا و  هرئاد »  » عمج رئاود » »
.دنتسه كانمیب  قح ، يزوریپ  زا  نانآ  اریز 

( رابخَألا نوفّکوتت  َو  ( ) 3)

( .دیدوب عیاقو  رابخا و  ندینش  رظتنم  رود ) هلصاف ي  زا   ) (و

رظتنم طقف  توافت ، یب  بلط و  تیفاع  دارفا  دـشاب ، هزرابم  زیتس و  گنج و  رد  ناسنا  یتقو  تسا ؛ راـظتنا  عّقوت و  ياـنعم  هب  ّفکوت » »
رابخا ندینش  رظتنم  اهنت  دربن ، نادیم  زا  جراخ  دیدوب ، توافت  یب  هک  اهامـش  زا  یـضعب  دنیامرف : یم  ترـضح  دنتـسه ؛ رابخا  ندینش 

.دیدش یمن  هنحص  دراو  ناتدوخ  دیدوب و 

( لاّزنلا ِْدنِع  نوصکنت  َو  ( ) 4)

( .دیدرک یم  ینیشن  بقع  ینارحب  عقاوم  رد  (و 

ینارحب عقاوم  هب  ًاحالطصا  و  لازن » : » دنتفگ یم  دندمآ ، یم  نییاپ  بسا  زا  تعرـس  اب  نت ، هب  نت  گنج  يارب  هک  یتقو  نامز  نآ  رد 
.تسا ندرک  ینیشن  بقع  ثکم و  يانعم  هب  مه  نوصکنت » « ؛ دش یم  هتفگ 

هک دیدوبن  رضاح  دیدرک و  یم  ثکم  ینیـشن و  بقع  امـش  دش ، یم  دوخ  نارحب  دراو  گنج  هک  یعقاوم  رد  دنیامرف : یم  ترـضح 
دراو

هحفص 174] ] 

؛ دنزادنا یم  هار  ادص  رس و  و  وهایه ، يداع ، نامز  رد  هک  دنا  هدوب  نینچ  هشیمه  بلط  تیفاع  دارفا  .دیوش  هنحص 
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.دنوش یم  ادصمه  نمشد  اب  یهاگ  یتح  دننک و  یم  ینیشن  بقع  ای  هدرک و  توکس  ای  ساسح  ینارحب و  تاظحل  رد  یلو 

( لاتِقلا َنِم  َنوَّرِفَت  َو  ( ) 5)

( .دیدرک یم  رارف  گنج  هنحص ي  زا  (و 

ياراد هک  الاح  اما  دیدوب ؛ توافت  یب  مالسا ، تفرشیپ  مالسا و  هب  تبسن  هک  دیدوب  ییاهمدآ  کی  تقو ، نآ  رد  امـش  هکنیا  هصالخ 
یلع دینک و  یم  تسرد  هفیلخ  ناتدوخ  يارب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  فالخرب  دیا ، هدـش  یـسایس  یعامتجا و  تردـق 

لاـبند هک  یبـلط  تصرف  دارفا  ینعی  131 ؛» ]  ] تسینوتروپا : » دـنیوگ یم  ًاحالطـصا  دارفا  هنوگنیا  هب  دـینز ؛ یم  رانک  ار  مالـسلا  هیلع 
یم يرادفرط  دـننز و  یم  مد  نآ  زا  دوب ، نآ  اب  هبلغ  هک  فرط  ره  دزو ، یم  فرط  مادـک  زا  داب  دـننیبب  ات  دنتـسه  تصرف  تیعقوم و 

.دننک یمن  عافد  قح  مالسا و  زا  ینارحب  ساسح و  عقاوم  رد  دننک و 

نآ ياهدمایپ  ربمایپ و  تلحر 

( هئایِفْصَأ يوأم  هئاِیْبنَأ َو  َراد  هِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتْخا  اَمَلَف  )

.دیزگرب ار  دوخ  ءایفصا  لحم  ءایبنا و  هاگلزنم  شربمایپ ، يارب  دنوادخ  هک  ینامز  سپ  )

هحفص 175] ] 

(( تسویپ یلعا  توکلم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  (و 

( قافِّنلا ُهکسح  ْمُکیف  َرَهَظ  ( ) 1)

( .دش رهاظ  امش  نایم  رد  قافن  ياهغیت  )

نآ يایاصو  اهشرافس و  هب  دیشاب و  دحتم  مه  اب  امش  هکنیا  ياج  هب  دندرک ، تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  زا  دعب 
هب [ 132  ] هراعتسا ترضح ، مالک  رد  اجنیا  راخ ، غیت و  ینعی  هکسح » « ؛ دش رهاظ  امش  نایم  رد  ییورود  قافن و  دینک ، لمع  ترضح 

.تشگ رادیدپ  امش  نایم  رد  دیآ ، یم  دورف  تقیقح  قح و  لها  رب  هک  ییاهغیت  هباثم ي  هب  قافن  ینعی  تسا ؛ هتفر  راک 

بابلج َلمَس  َو  ( ) 2)
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( نیدلا

( .دش هنهک  امش  رد  تیونعم  نید و  (و 

مامت هک  هدـش  هتفگ  بابلج » ، » نید هب  تهج  نآ  زا  و  دـناشوپ ؛ یم  ار  ناسنا  ندـب  مامت  هک  تسا  رداچ  اـبع و  هیبش  يزیچ  باـبلج » »
.دش هنهک  ینعی  لمس »  » .دریگ یم  رب  رد  دناشوپ و  یم  ار  نارادنید  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يایاوز 

روما اهراک و  همه ي  ینعی  دوب ، هدـناشوپ  ار  هعماـج  ماـمت  نید  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  شیپ  دـیامرف : یم  ترـضح 
ینید نیزاوم  ساسا  رب  هعماج 

هحفص 176] ] 

.دش فیعض  هنهک و  ششوپ  نیا  ترضح ، نآ  تلحر  اب  یلو  دوب ؛ هدش  میظنت 

( نیواغلا ُمِظاک  َقَطَن  َو  ( ) 3)

!( دندمآرد نخس  هب  هرابکی ) هب  دندوب ، توافت  یب  لاح  هب  ات  هک   ) تکاس ناهارمگ  (و 

تیعقوم تصرف و  رظتنم  دندوب و  هدرک  رایتخا  توکس  لاح  هب  ات  هک  یناهارمگ  نآ  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
مالسا اب  وا  ینمـشد  هک  نایفـسوبا  نوچمه  يدارفا  یتقو  دندش ؛ هراک  همه  دندمآرد و  نخـس  هب  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  دندوب ،

هیلع یلع  نوچمه  يدارفا  لباقم ، رد  و  تسا ؛ مولعم  نارگید  باسح  رگید  دـنوش ، یم  راد  نادـیم  دـنیآ و  یم  تسا ، هدوب  راکـشآ 
[ . 133  ] دنوش یم  نیشن  هناخ  هتشاذگ و  رانک  دنا ، هدش  لمحتم  مالسا  هار  رد  ار  تامحز  نیرتشیب  هک  رذوبا  ناملس و  مالسلا و 

( نیّلقألا لماخ  َغَبَن  َو  ( ) 4)

( .دندش رهاظ  هدمآ و  هنحص  هب  مانمگ  ناگیامورف  (و 

هحفص 177] ] 

هـشیمه و  دنتـسه ؛ تصرف  لاـبند  هـب  هدرک و  یفخم  يا  هشوـگ  رد  ار  دوـخ  تیـصخش  یب  هیاـمورف و  دارفا  ًـالومعم  یلوـحت ، ره  رد 
.دننز یم  دارفا  نیمه  تلادع ، قح و  ریسم  هب  ار  اه  هبرض  نیرتشیب 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح 
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زا هتـسد  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  دـنا  هدومن  هراشا  خـلت  ّتیعقاو  نیا  هب  هاتوک ، هلمج ي  کی  اب  اـجنیا  رد 
.دندمآ نادیم  هب  هدید و  بسانم  ار  تصرف  دارفا ،

( نیلِْطبُملا قینف  رده  َو  ( ) 5)

( .دندمآرد ادص  هب  ناکرشم ) راّفک و   ) لطاب هورگ  ناعاجش  (و 

هک لطاب  هورگ  زا  ناروالد  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  ندمآرد ؛ ادص  هب  ینعی  مه  ردـه » ، » روالد عاجـش و  ياهمدآ  ینعی  قینف » »
.دنا هدمآرد  ادص  هب  الاح  دننزب ، یفرح  دنتشادن  تأرج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  دندوب و  تکاس  لاح  هب  ات 

( مِکتاصَرَع یف  رطخف  )

( .دنتسه ندنابنج  مُد  لاح  رد  امش  تیعمج  رد  (و 

هدمآ الاح  مّود - لّوا و  هفیلخ ي  هتـسد ي  راد و  اه و  نایفـسوبا  دننام  دندروآ - یمن  باسح  هب  ار  نانآ  ناناملـسم ، هک  یناسک  نآ 
.دنا هدش  هدنریگ  میمصت  دننک و  یم  ینابنج  مُد  امش  ّتیعمج  هصرع و  رد  دنا و 

هحفص 178] ] 

دصرتم ناتفص  ناطیش 

( هِزرغم ْنِم  ُهَسَأر  ُناْطیَّشلا  علطأ  (و 

( .دیشک نوریب  شهاگ  یفخم  زا  ار  شرس  ناطیش  (و 

رد ار  شرس  دنیبب ، ار  نمشد  تشپ  كال  هک  یتقو  هدش ؛ هیبشت  تشپراخ  تشپ و  كال  هب  ناطیـش  اجنیا  رد  هاگیفخم ؛ ینعی : زِرغَم » »
یم همادا  دوخ  راک  هب  دروآ و  یم  نوریب  ار  دوخ  رـس  تسا ، رطخ  نودـب  طیحم  هک  درک  ساسحا  یتقو  اـما  درب ، یمورف  دوخ  كـال 

تأرج دوب و  هدربورف  دوخ  كال  رد  ار  شرس  دندوب ، تایح  دیق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنیا  رثا  رب  مه  ناطیـش  .دهد 
.دنک یم  کیرحت  ار  امش  دراد  هدروآ و  نوریب  ار  شرس  الاح  یلو  دهد ، ناشن  ار  دوخ  درک  یمن 

( ْمُِکب ًاِفتاه  )

( .دنز یم  ادص  ار  امش  هک  یلاح  رد  )

الاح
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هفیلخ میهاوخ  یم  دییایب ، هک  دنز  یم  ادص  ار  امش  هدیشک و  نوریب  شهاگیفخم  زا  ار  شرـس  هدید ، بسانم  ار  تیعقوم  ناطیـش  هک 
[ . 134  ] مینک تسرد 

.دنا هدومن  یفرعم  یناطیش  لمع  کی  ار  هفیقس  باحصا  هدزباتش ي  هنالوجع و  لمع  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  اجنیا  رد 

هحفص 179] ] 

( َنیبیجَتْسُم ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاْفلَأَف  )

( .دینک یم  تباجا  ار  وا  توعد  امش  هک  تفایرد  ناطیش  سپ  )

لمع تقیقح  رد  .دید  ایهم  هدامآ و  دوب  تماما  مالـسا و  ریـسم  فارحنا  هک  دوخ  یناطیـش  حرط  يارجا  يارب  ار  امـش  ناطیـش ، ینعی 
.وا حرط  يارجا  ناطیش و  يادن  هب  دوب  یخساپ  هفیقس ، باحصا 

( َنیظِحالُم ِهیف  هّرغلل )  ) ِهَّزِْعِلل (َو 

( .دینک یم  هراظن  ناطیش  هب  همه  دیدروخ ،) بیرف  هکنیا  يارب  ای   ) دیوش زیزع  هکنیا  يارب  (و 

« ِهَّرغلل و   » رگا هَّزِعلل ؛» و  : » هدمآ رگید  یضعب  رد  و  هَّرغلل » و  : » هدمآ اه  هخسن  زا  یضعب  رد  تسا ، هدش  لقن  تروص  ود  هب  ترابع  نیا 
يارب امـش  ینعی  دشاب ، ِهَّزِعلل » و   » رگا و  دیداد ؛ وا  هب  تبثم  باوج  دیدرک و  رظن  وا  هب  دیدروخ و  ار  ناطیـش  لوگ  امـش  ینعی  دـشاب ،

ناطیـش هب  دیروآ ، تسد  هب  یماقم  کی  دیوش و  رادـنامرف  رادناتـسا و  ًالثم  ناتمادـک  ره  دـیوش ، زیزع  ناتدوخ  دـیتساوخ  یم  هکنیا 
.دیدروآ يور  وا  هب  دیدرک و  هراظن 

عیطم نازغم  کبس 

( ًافافخ ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَْهنَتْسا ، َُّمث  )

( .دیتسه یکبس  ياهمدآ  امش  هک  تفایرد  سپ  دیزیخرب ، هک  تساوخ  امش  زا  ناطیش  هاگنآ  )

ناشدوخ ور  هلابند  ار  يدارفا  کی  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  ًالومعم 

هحفص 180] ] 

هب دـنریگ ، یم  اهنآ  زا  ار  تیـصخش  لوا  ینعی  دـنناشک ؛ یم  ناشدوخ  لابند  هب  ار  اهنآ  دـعب  دـننک و  یم  کبـس  ار  اهنآ  لوا  دـننک ،
رکفت و تردق  رگید  هک  يروط 
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امش زا  ناطیش  دنیامرف : یم  ترـضح  اذل  و  دننک ؛ یم  دوخ  يارچ  نوچ و  یب  دیرم  ور و  هلابند  ار  نانآ  هاگنآ  دنـشاب ، هتـشادن  لقعت 
ياهناسنا دیرادن ، تیصخش  لالقتـسا و  ناتدوخ  زا  امـش  هک  درک  هدهاشم  سپ  دینک ، تعاطا  وا  نامرف  زا  دیوش و  دنلب  هک  تساوخ 

: ینعی [ ( 135  ] ُهوُعاطَأَف ُهَمْوَق  َّفَخَتْـساَف  : ) تسا هدمآ  نوعرف  هرابرد ي  مه  نآرق  رد  .دیتفا  یم  هار  یـسک  ره  لابند  دیتسه و  یکبس 
یب ناسنا ، هک  ینامز  ات  دـندش ؛» وا  عیطم  میلـست و  اهنآ  سپ  تفای ،) کبـس  ار  نانآ  ای  ، ) درک کبـس  فیفخ و  ار  دوخ  موق  نوعرف  »

.دوش یمن  نانآ  هناروکروک ي  میلست  ًاعبط  تشاد و  دنهاوخن  ّطلست  وا  رب  یّنج  یسنا و  نیطایش  دوشن ، کبس  تیصخش و 

( ًاباضغ ْمُکاْفلَأَف  ْمُکَشَمْحَأ  (َو 

( .دیتسه كانبضغ  امش  دید  سپ  دومن ،) ناتکانبضغ  و   ) درک کیرحت  ار  امش  ناطیش  (و 

ار فرط  هـک  دـنیوگ  یم  یکیرحت  نآ  هـب  شَمَح » ، » درک ناتکانبـضغ  ینعی  بـضغ ، فرط  هـب  درک  ناـتکیرحت  ینعی  مکــشمحأ » »
صخـش نآ  هک  دندرک  یم  کیرحت  نانچ  دندناوخ و  یم  گنج  ماگنه  رد  هک  ییاهزجر  یـضعب  لثم  دنک ؛ ینابـصع  كانبـضغ و 

.دروآ یمرد  ياپ  زا  ار  شلباقم  فرط  دش و  یم  كانبضغ 

هحفص 181] ] 

هنیک بضغ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  دـیتسه ، دـهاوخ  یم  وا  هک  یکانبـضغ  ياهمدآ  نآ  امـش  دـید  ناطیـش  ًاباضغ :» ْمُکاْفلَأَف  »
.دیریگب ماقتنا  دیهاوخ  یم  الاح  دیراد و 

( ْمُِکِلبِإ َْریَغ  ُْمتْمسَوَف  )

( .دیدش دوخ  ياهرتش  ریغ  ندرک  غاد  لوغشم  سپ  )

؛ دـندرک یم  غاد  نآ  يور  ار  یتمالع  کی  تسا ، ناـشدوخ  لاـم  رتش ، نیا  هک  دـننک  صخـشم  نارادرتش  هکنیا  يارب  ناـمز ، نآ  رد 
رد دمآ ، ناتتسد  هب  تردق  هک  الاح  ینعی  دیدرک ، غاد  ار  ناتدوخ  ياهرتش  زا  ریغ  امش  دنیامرف : یم  دننک و  یم  هیبشت  ترضح 
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زواجت ناتدوخ  دـح  زا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دـیدومن ؛ غاد  ناتدوخ  ياـهرتش  ناونع  هب  ار  اـهنآ  دـیدرک  فرـصت  نارگید  ياـهرتش 
[ . 136  ] دیدش دراو  نارگید  میرح  هب  هدرک و 

( ْمُِکبَرْشَم َْریَغ  ُْمتْدرَو  (َو 

( .دیدش دراو  دوخ  برش  لحم  ریغ  رد  (و 

يارب دیاب  هتـسد  ره  تقو  نآ  دنتفر ، یم  اه  هناخدور  ای  اهتانق  رانک  هب  بآ  نتـشادرب  يارب  دوب ، هدـشن  یـشک  هلول  هک  اهنامز  نآ  رد 
همه دنمتردق ، وگروز و  دارفا  اّما  دنرادرب ؛ بآ  هتفر و  ییاج  کی  هب  بآ  نتشادرب 

هحفص 182] ] 

.دندومن یم  زواجت  يّدعت و  نارگید  قوقح  هب  دندرک و  یم  فرصت  ار  اج 

امش هکنیا  زا  هیانک  دیدش ؛ دراو  دوخ  ندیماشآ  برُش و  لحم  ریغ  رد  مدرم ، امش  دنیامرف : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اجنیا  رد 
يرما هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفالخ  تماما و  دیدومن ، زواجت  تماما  تیالو و  میرح  هب  دـیدرکن و  تیاعر  ار  ناتدوخ  دودـح 
لوسر صخش  طسوت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  نیملـسم و  ماما  وا  دوش و  یم  لوحم  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  تسا 

دیاب مدرم  هدرک و  بوصنم  صخشم و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ادخ  هک  هنوگنامه  دنک ؛ یم  نیعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
مکح دیدرک و  زواجت  دوخ  دودح  زا  امش  یلو  دنـشاب ؛ وا  عیطم  دیاب  همه  دیامن و  یم  بصن  ادخ  مه ، ار  وا  نیـشناج  دننک ، تعاطا 

.دیدرک تسرد  نیشناج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  هدرک و  يزیر  همانرب  ناتدوخ  دیداهن و  اپ  ریز  ار  ادخ 

.هدنیآ هسلج ي  يارب  هَّللاءاش  نا  ترضح ، نانخس  همادا ي 

.ُُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلاَو 

هحفص 183] ] 

سرد 06

هراشا

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


: نیوانع

تشذگ هچنآ  هصالخ ي 

هفیقس یقیقح  يامیس 

هفیقس نایرج  رد  قیاقح  بلق 

تسایس هچیزاب ي  مدرم ،

نآرق رد  يربهر  طیارش 

نآرق زا  ییاهیگژیو 

نآرق هب  ندرک  تشپ 

هحفص 185] ] 

(. مکبرش  ) مکبرشم ریغ  متدرو  و  مکلبإ ، ریغ  متمسوف  اباضغ ؛ مکافلأف  مکشمحأ  و  افافخ ، مکدجوف  مکضهنتسا  مث 

نإ اوطقـس و  هنتفلا  یف  الأ  هنتفلا ، فوخ  متمعز  ارادتبا ، ربقی ، امل  لوسرلاو  لمدنی ، امل  حرجلاو  بیحر ، ملکلاو  بیرق ، دهعلاو  اذـه 
هرهاز هماکحأ  هرهاظ و  هرومأ  مکرهظأ ، نیب  هَّللا  باتک  و  نوکفؤت ! ینأ  و  مکب ، فیک  و  مکنم ، تاـهیهف  نیرفاـکلاب ، هطیحمل  منهج 
هریغب مأ  نودـیرت ؟)  ) نوربدـت هـنع  هـبغرأ  مکروـهظ ، ءارو  هوـمتفلخ  دـق  و  هحــضاو ، هرماوأ  و  هحیـال ، هرجاوز  و  هرهاـب ، همـالعأ  و 

.نیرساخلا نم  هرخآلا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسإلا  ریغ  عبتی )  ) غتبی نم  و  ًالدب ، نیملاظلل  سئب  نومکحت ؟

هحفص 187] ] 

تشذگ هچنآ  هصالخ ي 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دندومرف : راصنا  نیرجاهم و  هب  باطخ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  میتفگ  لبق  هسلج ي  رد 
يا هشوگ  هب  لاح  هب  ات  هک  یناسک  ناکرـشم و  تفر و  امـش  نایم  زا  تیونعم  نید و  دش و  رهاظ  امـش  نایم  رد  قافن  ياهراخ  هلآ  و 

؛ دومن ناتتوعد  شدوخ ، يوس  هب  درک و  کیرحت  ار  امش  دروآ و  نوریب  دوخ  كال  زا  رس  ناطیش  دندمآ و  نخـس  هب  دندوب ، هدیزخ 
هک ییاهمدآ  ًابلاغ  دراذگ ؛ یم  رثا  امش  رد  دوز  یلیخ  تاکیرحت  تاغیلبت و  هک  دیمهف  تفای ، هدارا  یب  کبس و  يدارفا  ار  امـش  سپ 

، دنوش یم  کیرحت  دوز  یلیخ  دنونش ، یم  زیچ  کی  ات  دنرادن ، يأر  لالقتسا  دنک ، یم  رثا  اهنآ  رد  دوز  تاغیلبت 
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هعماج زا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  مدرک ، ضرع  لبق  هسلج ي  رد  هک  روطنامه  دنتسه ؛ يا  هدارا  یب  کبـس و  فیفخ ، ياهمدآ  اهنیا 
رارق ریثأت  تحت  دهدب و  تسد  زا  ار  شرکف  يأر و  لالقتسا  هعماج ، هک  يراک  هشیمه  دننکب ، هدافتسا  ءوس 

هحفص 188] ] 

دندرک تعاطا  وا  زا  اـهنآ  هاـگنآ  دومن ، فیفخ  کبـس و  ار  شتلم  نوعرف ، هک : تسا  هدـمآ  نوعرف  هراـبرد ي  زین  نآرق  رد  دریگب ؛
[ . 137]

یم نانآ  زا  ار  ناشتیـصخش  لوا  هجرد ي  رد  دـنریگب ، تیوضع  هب  ار  يرـصانع  کی  دـنهاوخ  یم  یتقو  دـساف ، ياههورگ  ًـالومعم 
؛ دوب هدش  تسیـسکرام  دوب و  هداد  يژولوئدیا  ریبعت  حالطـصا  اب  هک  دوب  رفن  کی  نادنز  رد  توغاط ، نامز  تسه  مدای  نم  دـنریگ ؛

میمـصت نامزاس  هک  یتقو  داد : باوج  يدش !؟ تسیـسکرام  يدرک و  ضوع  ار  تا  ینید  هدیقع ي  هعفد  کی  روط  هچ  متفگ : وا  هب 
!! تسا تّجح  ام  يارب  نامزاس  میمصت  میتسه و  نامزاس  عبات  رگید  ام  دنک ، رییغت  ام  يژولوئدیا  تفرگ 

نوـچ مه  امـش  درک و  بلط  ار  امـش  ناطیـش  دوـمرف : مدرم  هب  باـطخ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دوـش  یم  ییاـنعم  ناـمه  نیا 
ار شدوخ  يرکف  یلقع و  لالقتـسا  دـیاب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دـیدروآ ؛ يور  ناطیـش  هب  دـیدوب ، يا  هدارا  یب  کبـس و  ياـهمدآ 

: دنیامرف یم  ترضح  اجنیا  .دوشن  عقاو  تاغیلبت  اهیزاسوج و  عبات  دنک و  ظفح 

( ًافافخ مکدجَوَف  مکضْهنَتْسا  َُّمث  )

( .دیتسه یکبس  ياهمدآ  امش  هک  تفایرد  سپ  دیزیخرب ، هک  تساوخ  امش  زا  ناطیش  هاگنآ  )

رکف و چیه  ناتدوخ  زا  دید  ینعی  تفای ، کبس  ار  امش  ناطیش 

هحفص 189] ] 

.دیراد یمرب  ماگ  فرط  نامه  هب  دنک ، ناتکیرحت  وا  هک  یفرط  ره  هب  دیرادن و  يا  هدارا 

( ًاباضِغ ْمُکاْفلَأَف  ْمُکَشَمْحَأ  (َو 

(و
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( .دیتسه كانبضغ  هک  یلاح  رد  ار  امش  تفای  سپ  درک ، ینابصع  کیرحت و  ار  امش  ناطیش 

کی دـننکب ، هدافتـساءوس  هدـع  کـی  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  دـیوش ؛ یـشتآ  هـک  درک  کـیرحت  يروـط  ار  امـش  ناطیـش  ینعی 
« َشَمْحَأ  » ًاحالطـصا ار  نیا  دنزادنا ، یم  رگید  هدع ي  ناج  هب  هدرک و  کیرحت  ار  اهنآ  دنناوخ و  یم  اهنآ  يارب  یـسامح  ییاهزیچ 

.دنیوگ یم 

فرـص ار  ناتبـضغ  هکنیا  ياج  هب  دینک ، یم  بضغ  وا  لیم  قباطم  دـیتسه و  كانبـضغ  ياهمدآ  امـش  دـید  هاگنآ  ًاباضغ :» ْمُکافلأف  »
.دینک یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  فرص  دینکب ، نیقفانم  راّفک و 

( ْمُکِلبِإ َْریَغ  ُْمتْمَسَوَف  )

(.( دیدز تیکلم  تمالع   ) دیدومن غاد  ار  نارگید  ياهرتش  امش  هاگنآ  سپ  )

اهرتش و هکنیا  يارب  اهنامز ، نآ  رد  ًـالومعم  دـیدرک ؛ غاد  ار  ناـتدوخ  رتش  زا  ریغ  دـیدرک و  زواـجت  ناـتدوخ  دـح  زا  امـش  تقو  نآ 
غاد شندب  يور  یتمالع  ای  دندیرب و  یم  ار  ششوگ  ای  دنتـشاذگ ، یم  تمالع  ار  اهنآ  ندب  زا  هشوگ  کی  دنوشن ، مگ  اهدنفـسوگ 

هیانک نیا  الاح  دوشن ؛ هابتشا  رگید  تاناویح  اب  اههاگارچ  اهنابایب و  رد  هکنیا  يارب  دندرک ، یم 

هحفص 190] ] 

لاـم ناوـنع  هب  مه  ار  نارگید  ياـهرتش  دـیدرک و  يزارد  تسد  ینعی  دـیدرک ، غاد  ار  ناـتدوخ  ياـهرتش  زا  ریغ  دـیامرف  یم  تسا ،
دوخ دودح  زا  دیدرک و  زواجت  تماما  تفالخ و  میرح  هب  امش  دوبن ، امـش  لام  هک  تفالخ  هکنیا  زا  هیانک  دیدومن ؛ دادملق  ناتدوخ 

.دیتفر رتارف 

(( مکبرِش  ) ْمُِکبَرْشَم َْریَغ  ُمتْدَرَو  (َو 

( .دیدش دراو  ناتدوخ  هار  ریغ  زا  بآ ، ندیشون  يارب  (و 

دراو دوخ  روخشبآ  ریغ  هب  ینعی  مکبرش ،»  » رگید یـضعب  دراد و  مکبرـشم »  » اه هخـسن  زا  یـضعب  تسا ، فلتخم  اه  هخـسن  اجنیا  رد 
نیا هب  اهزور  نآ  دیدش ؛
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یمرب بآ  دوخ  تاجایتحا  رگید  ای  ندـیماشآ  يارب  اج  نآ  زا  هتـشاد ، رارق  یلحم  کی  رد  هک  یّطـش  ای  یتانق  ًالثم  هک  هدوب  تروص 
بآ دـنورب و  اهناویح  هک  دـندرک  یم  تسرد  ار  یـصوصخ  هب  ياهناکم  کی  دـنرادرب ، بآ  هدـش  یمن  اج  همه  زا  نوچ  و  دنتـشاد ،

هک دندرک  یم  صخـشم  و  دنتفگ ، یم  برِـش »  » ای و  برـشم »  » ای لهنم » ، » اهناکم نیا  هب  دنرادرب ؛ بآ  اجنآ  زا  اهناسنا  ای  دـنروخب و 
، دوشن غولش  کیفارت و  هکنیا  يارب  دشاب ؛ یم  رگید  هتسد ي  لام  رگید ، هطقن ي  نآ  تسا و  يدابآ  نیا  مدرم  هب  طوبرم  برشم  نیا 
هک یناسک  تقو  نآ  دنتـشاد ؛ یمرب  بآ  ناشدوخ  لحم  زا  دـنتفر و  یم  دنتـشاد و  یبرـشم  کی  يا ، هلفاق  ای  تیعمج و  هتـسد و  ره 

.دندرک یم  فرصت  زین  ار  نارگید  ّلحم  برشم و  دندمآ و  یم  دنتشاد ، تردق  روز و 

دوخ برشم  ریغ  هب  امش  هک  دنیامرف  یم  ترضح  اجنیا ، رد  الاح 

هحفص 191] ] 

.دیدومن يّدعت  نارگید  میرح  هب  يردلق  روز و  اب  دیدرک و  زواجت  ناتدوخ  دح  زا  امش  هکنیا  زا  هیانک  دیدش ؛ دراو 

هفیقس یقیقح  يامیس 

( ٌبیرَق ُدْهَعلاَو  اذه  )

( .تسا کیدزن  هلآ ،) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن   ) امش دهع  هک  تسا  یلاح  رد  امش  لامعا  نیا  (و 

دنچ نیمه  هتفر و  ایند  زا  هزات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دریگ  یم  تروص  یلاح  رد  امـش  ياهیردلق  نیا  دنیامرف  یم  ترـضح 
هیلع ریما  ترضح  هب  عجار  ناشترتع و  هب  عجار  همه  نآ  ترضح ، نآ  دیدوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ربنم  ياپ  امش  شیپ ، زور 

هک دوب  شیپ  زور  دنچ  نیمه  و  دندرک ؛ شرافس  همه  نیا  تلادع  قح و  هب  عجار  دندرک ، هیصوت  امش  هب  مالسلا 
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وا اب  امش  همه ي  دندومن و  یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تحارص ، اب  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
هیـصوت اهـشرافس و  دیدرک و  شومارف  ار  زیچ  همه  يدوز ، نیا  هب  هک  تسا  هنوگچ  الاح  دیتفگ ؛ کیربت  وا  هب  همه  دـیدرک و  تعیب 

!؟ دیتشاذگ اپ  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياه 

مه و  یَِقل »  » يانعم هب  مه  َدِهَع ،» « ؛ ] 138  ] تسا کیدزن  یلیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  امش  دهع  ینعی  بیرق :» دهعلاو  »
تخانش و یعون  نآ  رد  هک  دنیوگ  یم  یتاقالم  هب  ًالومعم  یلو  دیآ ، یم  َفَرَع »  » يانعم هب 

هحفص 192] ] 

.دشاب هدوب  تفرعم 

( ٌبیحَر ْملْکلاَو  )

( .تسا هزات ) و   ) عیسو زونه  هدش ، دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  هطساو ي  هب  هک  یتحارج  (و 

« ْملک « ؛ درک دراو  راوگرزب  نآ  نادنم  هقالع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یگرزب  تحارج  عقاو  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر 
هب هک  یتحارج  نیا  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم  ترـضح  دـشاب ؛ یم  تعـسو  يانعم  هب  بحر »  » هدام ي زا  بیحر »  » و تحارج ، ینعی 

.تسا هزات  عیسو و  زونه  هدش ، دراو  ام  بولق  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  هطساو ي 

( لمدنی اّمل  ُحرجلاَو  )

( .هدرکن ادیپ  مایتلا  زونه  هدش ، دراو  ام  هب  هک  یتحارج  (و 

.دینک یم  راتفر  هنوگنیا  ام  اب  امش  و  میتسه ، رادازع  رادغاد و  ام  زونه 

لوا ياهزور  نامه  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  طسوت  هبطخ  داریا  كدف و  نایرج  هک  دوش  یم  هدیمهف  یبوخ  هب  تالمج  نیا  زا 
ترضح نآ  تلحر  مهد  زور  هک  هدمآ  خیراوت  زا  یضعب  رد  و  هداتفا ، قاّفتا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر 
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.دنا هدوب  رادازع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زونه  لاح ، ره  هب  تسا ؛ هدوب 

( رَبُْقی اّمل  لوسَّرلاَو  )

(.( دیدرک لمع  هنوگنیا  امش  هک   ) دوب هدشن  نفد  زونه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  (و 

هحفص 193] ] 

ترضح دندوب و  هدشن  نفد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زونه  ینعی  دننک ، یم  هراشا  هفیقـس  نایرج  هب  ترـضح  مالک ، نیا  رد 
مالـسا و تشونرـس  ًالثم  میهاوخ  یم  دنتفگ  دندش و  عمج  هفیقـس  رد  اهنآ  هک  دندوب  ترـضح  نآ  زیهجت  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  ریما 

!! مینک نییعت  ار  نیملسم 

هفیقس نایرج  رد  قیاقح  بلق 

( ًاراِدْتبإ )

(.( دیدرک ار  راک  نیا   ) هلجع اب  یلیخ  )

هلجع امـش  ینعی  هدوب ، ًارادـتبا » متردـتبا   » لصا رد  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، [ 139  ] قلطم لوـعفم  ًارادـِْتبإ ،»  » تسا نکمم  اـج  نیا  رد 
هب تسد  دیتفر و  هفیقس  غارـس  دیتشاد ، هلجع  امـش  هکنیا  يارب  ینعی  دشاب ، [ 140  ] َهل ٌلوعفم  تسا  نکمم  و  یندرک ؛ هلجع  دـیدرک ،

نیب زا  درادـن ، سیئر  ربهر و  هکنیا  اباب  زا  هدروآ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یمالـسا  نیا  میـسرت  یم  دـیتفگ  دـیدز ، راک  نیا 
.دیدرک تسرد  هفیلخ  ناناملسم  يارب  دیتسشن و  هفیقس  رد  يروف  دورب و 

( ِهَْنتِفلا َفوخ  ُْمتْمَعَز  )

( .دوش یم  تسرد  هنتف  دینکن ) ار  راک  نیا  رگا  هک   ) دیدرک لایخ  )

هحفص 194] ] 

نیا هب  دیدرک ، هلجع  هکنیا  دـشابن ؛ لوبق  لباق  صخـش  رذـع  هک  دـنیوگ  یم  ییاج  رد  ار  هملک  نیا  و  دـیدرک ؛ نامگ  ینعی  متعز :» »
نیشناج کی  ًاروف  دنورب و  تسد  زا  دنا ، هدش  ناملـسم  هزات  هک  ییاهنیا  ًالثم  دوشب و  تسرد  هنتف  مسرت  یم  دیتفگ  یم  هک  دوب  هناهب 

يارب یلو  دوب ، تفالخ  بصغ  هفیقس ، باحصا  یعقاو  هزیگنا ي  تقیقح ، رد  .دیدیشارت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب 
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دوخ فادـها  هب  شنکاو  نودـب  دـنناوتب  اـت  دـندرک  حرطم  ار  هنتف » فوخ   » هلأـسم دنتـشادن ، عـالطا  هدرپ  تشپ  زا  هک  یمدرم  هیجوت 
.دنیامن یم  نانآ  فادها  هجوتم  ار  مدرم  ترضح ، اجنیا  رد  یلو  دنهد ؛ هولج  عورشم  زین  ار  دوخ  راک  یفرط ، زا  و  دنسرب ؛

( اوُطقس ِهَْنتِْفلا  ِیف  الأ  )

)؛ دنا هدرک  طوقس  هنتف  رد  دینادب  دیشاب و  هاگآ  )

ثعاب دیتفین ، هنتف  رد  دیتساوخ  یم  ناتدوخ  لوق  هب  دیدرک و  امـش  هک  يراک  نیا  دیدرک ؛ طوقـس  هنتف  رد  ناتراک  نیا  اب  امـش  ینعی 
دنیایب راک  يور  نابلط  تصرف  دوش و  نیشن  هناخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  رتالاب  يا  هنتف  هچ  .دینک و  طوقـس  هنتف  رد  همه  هک  دش 

.دننک فرحنم  دوخ  یلصا  ریسم  زا  ار  مالسا  و 

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ًالصا  دیدرک و  لمع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  حیرـص  ّصن  فالخرب  امـش  رگید  فرط  زا  و 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  روتـسد  قبط  مدرم  همه ي  هک  ارچ  تشادـن ، دوجو  يربهر  لکـشم  هلآ 

فالتخا رذب  دوخ ، لمع  نیا  اب  هک  دیدوب  امش  دندرک و  تعیب  مخریدغ 

هحفص 195] ] 

.دیتشاک ار  هنتف  و 

[ .( 141  ] َنیِرفاْکلِاب ٌهَطیحُِمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  (َو 

( .دراد هطاحا  نارفاک  رب  منهج  انامه  (و 

ناشدوصقم هتبلا  دنا ؛ هدرک  باسح  رفاک  ار  نانآ  تقیقح  رد  هدرک و  قیبطت  نانآ  رب  ار  نآرق  تایآ  زا  یکی  ترـضح  هلمج ، نیا  رد 
لاح رد  هک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  .دـشاب  یم  یبتارم  ياراد  مه  رفک  دراد ، یبتارم  نامیا  هک  هنوگنامه  .تسین  یحالطـصا  رفاک 

اذل تسا ، ناهانگ  نیرتگرزب  زا  تفالخ  بصغ  هک  اجنآ  زا  نیاربانب  دور ؛ یم  نیب  زا  نمؤم  صخش  نامیا  هانگ ،
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.دنا هدرب  راک  هب  هفیقس  ناگدننادرگ  دروم  رد  تسا ، رفک  هب  طوبرم  هک  ار  قوف  هفیرش ي  هیآ ي  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

تسایس هچیزاب ي  مدرم 

( مْکنِم تاْهیَهَف  )

!( امش زا  دوب  رود  سپ  )

زا دیراذگب ، اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  دـینزب و  يراک  نینچ  هب  تسد  هک  دوب  دـیعب  راصنا  رجاهم و  امـش  زا  رخآ 
.دیوش اهنآ  ياه  هشقن  اهتسایس و  هچیزاب ي  دیروخب و  ار  نیطایش  زا  هّدع  کی  بیرف  هک  دوب  رود  امش 

)؟ ْمُِکب فیک  (و 

هحفص 196] ] 

)؟ ار امش  تسا  هدش  هچ  (و 

؟ دیدش نینچ  نیا  ارچ  دیتسه  انشآ  اهنایرج ، هب  يدودح  ات  و  دیراد ، هقباس  مالسا  رد  هک  امش  ینعی 

)؟ َنوُکَفُْؤت یَّنَأ  (َو 

)؟ دیا هدش  فرحنم  يوس  مادک  هب  (و 

هچیزاب ي حول ، هداس  مدرم  دـمآ و  شیپ  تماـما  مهم  هلأـسم ي  رد  هک  یفارحنا  زا  ینارگن  بّجعت و  اـب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
تمس و مادک  هب  ار  امش  دینک و  یم  هچ  دیناد  یم  ایآ  مدرم  امش  دنسرپ : یم  نانآ  زا  دندش ، لاحلا  مولعم  رفن  دنچ  یناطیـش  تسایس 

؟ دنا هدرب  ییوس 

نآرق رد  يربهر  طیارش 

( مکرهْظَأ َْنَیب  هَّللا  باتک  (و 

( .دوب امش  ياهتشپ  نیب  ادخ  باتک  (و 

اب نادیم  کی  رد  رگا  دـینک  ضرف  دـننک - عافد  یتیـصخش  کی  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یتقو  تسا ؛ حالطـصا  کی  ترـضح  ریبعت  نیا 
هدرک تشپ  وا  هب  دنهد و  یم  رارق  طسو  رد  ار  وا  دارفا  دننک - ظفح  ار  وا  دنهاوخب  دشاب و  یمرتحم  تیـصخش  کی  یـصاخ ، ناکم 
هلمح تیـصخش  نیا  هب  دـیایب و  یـسک  ادابم  ات  دنتـسه  وا  بظاوم  فرط  راهچ  زا  دـننک و  یم  نمـشد  فرط  هب  ار  ناشدوخ  يور  و 

.دنک

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


امش ياهتشپ  نیب  ادخ  باتک  دیامرف  یم  ترضح  هک  اجنیا  رد 

هحفص 197] ] 

طسو رد  ار  نآرق  دوب و  هّجوتم  نمشد  فرط  هب  امش  همه ي  يور  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوب ،
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ییاج رد  تسا ، هدرک  رکذ  ار  نیملـسم  يربهر  تماما و  طیارـش  نآرق  نیا  دیدرک و  یم  تظافح  نآ  زا  دیدوب و  هداد  رارق  ناتدوخ 
یم تیاده  قح  يوس  هب  هک  یسک  ایآ  : » ینعی [ ( 142  ] يدُْهی ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَیال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفَأ  : ) دیامرف یم 

ار وا  یسک  هکنیا  رگم  دوش  یمن  تیاده  شدوخ  هک  یسک  ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازـس  دشاب ) مدرم  يداه  دناوت  یم  و   ) دنک
«. دنک تیاده 

ار نافرسم  رما  و  : » ینعی [ ، 143 ( ] نوُِحلُْصیال ِضرَالا و  یف  نودِسُفی  نیذلا  نیفِرْسُملا ، َْرمَأ  اوُعیُطتال  َو  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای 
یم یهابت  داسف و  هب  نیمز  رد  دشاب و  فرـسُم  هک  یمدآ  .دننک » یمن  حالـصا  دننک و  یم  داسف  نیمز  رد  هک  یناسک  دینکن ، تعاطا 

ار يرگید  طیارـش  نآرق  روطنیمه  و  دـشاب ؛ لداع  دـیاب  اهنآ  ربهر  هفیلخ و  هکلب  دـشاب ، ناناملـسم  ربهر  مکاح و  دـناوت  یمن  دزادرپ 
[ . 144  ] دنک یم  رکذ  ربهر  يارب 

هحفص 198] ] 

نآرق زا  ییاهیگژیو 

( هَرِهاز هُماکْحأ  ٌهَرِهاظ َو  ُهُرومُأ  ( ) 1)

( .دشاب یم  هدنشخرد  نآ  ماکحا  تسا و  نشور  رهاظ و  نآرق  فراعم  روما و  )

باتک هک  دشابن  روط  نیا  دریگ ، رارق  ام  یگدـنز  نتم  رد  دـیاب  دراد و  تیّجح  نآرق  تایآ  رهاظ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تالمج  نیا 
لئاسم رد  دیاب  هکلب  میناوخب ؛ ار  نآ  اهربق  رـس  یبهذم و  مسارم  رد  ای  مینک  يرادهگن  نامقاتا  هچقاط ي  رد  میـسوبب و  طقف  ار  ادـخ 

رد دـیاب  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  ثیداحا و  هتبلا  دوب و  دـنبیاپ  نآ  ياهروتـسد  ماـکحا و  هب  درک و  هعجارم  نآرق  هب  فلتخم 
.دنشاب اهنآ  رّسفم  نّیبم و  تایآ ، رانک 

( ٌهَرِهاب ُهُمالْعَأ  َو  ( ) 2)

بلاغ دنلب و  نآرق ، ياه  مَلَع  (َو 
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( .تسا

هب ًاحالطـصا  هک  دننکن  مگ  ار  هار  مدرم  ات  دنتـشاذگ  یم  تمالع  ناونع  هب  ار  يدنلب  ياهزیچ  کی  اههار  اهنابایب و  رد  نامز ، نآ  رد 
دنناوتب دارفا  ات  دشاب  دنلب  دیاب  مَلَع »  » تقو نآ  دننک ؛ یم  بصن  اه  هّداج  رد  نآلا  هک  ییاهولبات  نیمه  لثم  دش ؛ یم  هتفگ  مَلَع »  » اهنآ

.دشاب یم  بلاغ  دنلب و  يانعم  هب  تسا و  َرََهب »  » هّدام ي زا  هک  رِهاب » : » دنیوگ یم  اذل  دننیبب ، رود  زا  ار  نآ 

میلاعت ینعی  تسا ؛ بلاغ  دـنلب و  نآرق ، ياهمَلَع  دـنیامرف  یم  دـننک و  یم  هیبشت  مالعا  نآ  هب  ار  نآرق  میلاعت  ترـضح ، مه  اجنیا  رد 
ّنِإ : » تسا هدمآ  زین  نآرق  رد  .تسا  رگید  میلاعت  رب  بلاغ  نآرق ،

هحفص 199] ] 

دنـشاب یم  مکحم  يوق و  رایـسب  هک  ینیناوـق  فراـعم و  هب  ار  اـهناسنا  نآرق ، نیا  : » ینعی [ ( 145  ] مَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدـْهَی  نآرُقلا  اَذـه 
«. دنک یم  ییامنهار 

( هَحِضاو ُهُِرماوأ  هَِحیال َو  ُهُرِجاوَز  َو  ( ) 3)

( تسا نشور  حضاو و  نآرق  ياهرما  اه و  یهن  (و 

یم یـضعب  هک  هنوـگنآ  تـسین ، كرت  بـلط  یهن ، داـفم  سپ  نتـشادزاب ؛ ینعی  رجز  و  تـسا ؛ نآرق  ياـه  یهن  رجاوز »  » زا دوـصقم 
نتـشاداو رما ، دندومرف : یم  هَّللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاهیآ  موحرم  هک  روطنامه  تسا ، نتـشادزاب  رجز و  نامه  هکلب  دنیوگ ؛

.نتشادزاب یهن ، تسا و 

ار اهنآ  یبوخ  هب  دشاب  انشآ  نآرق  تغل  گنهرف و  هب  سکره  تسا و  نشور  رهاظ و  نآرق  رماوا  یهاون و  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم 
.دنک یم  كرد 

نآرق هب  ندرک  تشپ 

( ْمُکِروُهُظ َءارَو  ُهوُُمتْفلَخ  ْدَق  )

( .دیا هداهن  ناترس  تشپ  شا ) ینشور  همه ي  اب   ) ار نآرق  امش  (و 

هدش حرطم  نآ  رد  هک  ار  يربهر  طیارش  دیدرکن و  ءانتعا  نآرق  هب  يربهر ، تماما و  نوچ  یمهم  هلأسم ي  رد  مدرم  امش  یتقو  ینعی 
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هحفص 200] ] 

زامن و نید و  عورف  هب  دـنچ  ره  دـیا ؛ هداد  رارق  روجهم  كورتم و  ار  نآ  دـیا و  هدرک  تشپ  نآرق  هب  تقیقح  رد  دـیدومنن ، تاـعارم 
.دیا هدومن  ییانتعا  یب  نآرق  هب  تماما  مهم  هلأسم ي  رد  یلو  دینک ، هجوت  جح  هزور و 

( َنوُمُکَْحت ِهِْریَِغب  ْمَأ  َنوُدیُرت )  ) َنوُِربُْدت ْهنَع  ًهَبْغرأ  )

)؟ دیا هداد  رارق  دوخ  تواضق  مکح و  كالم  ار  نآرق  ریغ  ای  دیا ، هدنادرگور  نآرق  زا  ایآ  )

دیا هدرک  هدارا  امش  ایآ  : » ینعی دشاب ، نودیرت »  » رگا هدش ؛ رکذ  نودیرت »  » رگید یضعب  رد  هدمآ و  نوربدت »  » اه هخسن  زا  یضعب  رد 
»؟ دینادرگرب يور  نآ  زا  دینک و  ضارعا  نآرق  زا  هک 

»؟ دـینک تشپ  نآرق  هب  دـیهاوخ  یم  امـش  ایآ  : » هک دوش  یم  اـنعم  نیا  هب  تسا - رتهب  نیمه  مه  دـیاش  و  دـشاب - نوربدـت »  » رگا یلو 
؟ دیراذگب اپ  ریز  ار  نآرق  قیاقح  دیهاوخ  یم  یمالسا ، تموکح  ظفح  مسا  هب  ینعی 

؟ دییامن مکح  نآرق  ریغ  هب  دیهاوخ  یم  ای  َنوُمُکَْحت :» ِهِْریَِغب  ْمَأ  »

[ .( 146  ] ًالََدب َنیِملاَّظِلل  َْسِئب  )

( .دنا هدرک  رایتخا  قح  نآرق و  ياج  هب  هک  ار  هچنآ  ناملاظ  يارب  تسا  دب  هچ  (و 

نایرج تقیقح ، رد  دننک ؛ یم  هراشا  ملظ  تبقاع  هب  نآرق ، هفیرش ي  هیآ ي  زا  هدافتسا  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هلمج ، نیا  رد 
ياهدمایپ هفیقس و 

هحفص 201] ] 

.دنا هدروآ  باسح  هب  ناملاظ  زج  ار  نآ  نالماع  هتسناد و  ملظ  زراب  قادصم  ار  نآرق  هب  ندرک  تشپ  زین  و  نآ ،

( ْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  (َو 

( .دش دهاوخن  لوبق  وا  زا  نید  نآ  زگره  دنک ، رایتخا  ار  ینید  مالسا  زا  ریغ  هک  یسک  (و 

« مالسِإلا َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   » ًارهاظ یلو  هدمآ ، مالسالا » ریغ  عبتی  نمو   » اه هخسن  یضعب  رد 
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« ِغَْتبَی نم  َو   » هفیرـش هیآ ي  رد  هک  دنا  هدرک  سابتقا  نآرق  هیآ ي  زا  ار  تمـسق  نیا  ترـضح  هک  تسا  نیا  رهاظ  اریز  .دشاب  حـیحص 
.تسا هدمآ 

[ . 147 ( ] َنیرِساخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  (َو 

( .دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  (و 

جراخ مالسا  زا  عقاو  رد  دیدنب ، یمن  راک  هب  ار  نآ  یهاون  رماوا و  دیا و  هدرک  تشپ  نآرق  هب  هک  امش  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح 
و دنام ؛ یمن  یقاب  یمالسا  رگید  دینک ، فذح  مالسا  زا  ار  نآرق  رگا  تسا و  راوتسا  نآرق  تاروتسد  رب  مالسا  ساسا  اریز  دیا ؛ هدش 

يرگید نید  هدرک و  اهر  ار  مالسا  هک  تسا  نیا  هباثم ي  هب  دینک ، یمن  لمع  نآ  هب  دیا و  هتشاذگ  رانک  ار  نآرق  تاروتسد  هک  امش 
.دیا هدومن  رایتخا  ار 

امش دندومرف  دندرک و  حرطم  ار  هلأسم  لصا  ترضح ، اجنیا  ات 

هحفص 202] ] 

هَّللا یلـص  ربمایپ  قح  هب  هفیلخ ي  ماما و  هدرک و  تسرد  تفالخ  دوب ، هدـشن  نفد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ندـب  زونه  دـیدمآ و 
زا دیتشاذگ ؛ اپ  ریز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهـشرافس  نآرق و  حیرـص  تاروتـسد  دیدومن و  نیـشن  هناخ  ار  هلآ  هیلع و 

لها میرح  هب  دیتفر و  یم  ناتدوخ  يرگ  هفیلخ  لابند  رگید  دیدرک ، فرحنم  ار  تفالخ  هک  لاح  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  دعب  هب  اجنیا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  هب  دیدومن و  بصغ  ار  كدف  دیدمآ و  امـش  یلو  دیدرک ؛ یمن  ملظ  يدعت و  مالـسلا  مهیلع  تیب 

.دیدرک تراسج 

.داد میهاوخ  همادا  هدنیآ  هسلج ي  رد  ار  ترضح  هبطخ  هّیقب ي  هَّللاءاش  نا 

ُهتاکََرب ِهَّللاُهَمْحَر َو  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلاَو 

هحفص 203] ] 

سرد 07

هراشا

: نیوانع

اهشزرا رییغت  یشارت و  هفیلخ 

اب تردق  بحاصت 
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بیرف

یتسود بلاق  رد  ینمشد 

بئاصم رب  ربص 

تّوبن ثاریم  كدف ،

ثرا تایآ  ناربمایپ و 

ثرا تایآ  مهف  رد  یفارحنا  هوجو 

ثرا هلأسم ي  رب  ترضح  هیکت  ّتلع 

؟ تسیچ ثرا  زا  روظنم 

رکبوبا هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رادشه 

هحفص 205] ] 

فاـتهل نوبیجتـست  اـهترمج و  نوجیهت  اهتدـق و  نوروت و  متذـخأ  مث  اـهدایق ، سلـسی  اـهترفن و  نکـست  نأ  ثیر  ـالإ  اوـثبلت  مل  مث  )
یف هدـلو  هلهأل و  نوشمت  و  ءاغترا ، یف  اوسح  نوبرـشت  یفـصلا ، یبنلا  ننـس  دامهإ  یلجلا و  نیدـلا  راونأ  ءاـفطإ  و  يوغلا ، ناطیـشلا 

مکحفأ اـنل ، ثرإ  ـال  نأ  نوـمعزت : نـآلا  متنأ  و  ءاـشحلا ؛ یف  نانـسلا  زخو  يدـملا و  زح  لـثم  یلع  مکنم  ربـصن  و  ءارـضلاو ، هرمخلا 
؟ نوملعت الفأ  نونقوی !؟ موقل  امکح  هَّللا  نم  نسحأ  نم  نوغبت و  هیلهاجلا 

.هتنبإ ینأ  هیحاضلا : سمشلاک  مکل  یلجت  دق  یلب 

یلع  ) ایرف ائیـش  تئج  دـقل  یبأ !!؟ ثرأ  كابأ و ال  ثرت  نأ  هَّللا  باتک  یفأ  هفاحق ! یبأ  نبا  اـی  هیثرإ ؟ یلع  بلغأأ  نوملـسملا ! اـهیأ 
صتقا امیف  لاق  و  [ (، 148  ] دوواد نامیلس  ثرو  و  : ) لوقی ذإ  مکروهظ ؟ ارو  هومتذبن  هَّللا و  باتک  متکرت  دمع  یلعفأ  هلوسر !) هَّللا و 

[ .( 149  ] بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ًایلو  کندل  نم  یل  بهف  : ) لاق ذإ  مالسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ربخ  نم 

[ .( 150  ] هَّللا باتک  یف  ضعبب  یلوأ  مهضعب  ماحرألا  اولوأ  و  : ) لاق و 

[ .( 151  ] نییثنألا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوأ  یف  هَّللا  مکیصوی  : ) لاق و 

هحفص 206] ] 

[ (. 152  ] نیقتملا یلع  ًاقح  فورعملاب  نیبرقألاو  نیدلاولل  هیصولا  ًاریخ  كرت  نإ  : ) لاق و 
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محر یبأ و ال  نم  ثرإ  یل و ال  هوظحال  نأ  متمعز  و 
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انأ تسل  وأ  ناثراوتیال !؟ نیتلملا  لهأ  نإ  نولوقت : له  مأ  اهنم !؟ هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ًادمحم   ) یبأ جرخأ  هیآب  هَّللا  مکـصخفأ  اننیب ،
!؟ یمع نباو  یبأ  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعأ  متنأ  مأ  هدحاو !؟ هلم  لهأ  نم  یبأ  و 

؛ همایقلا دعوملاَو  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ٌدمحم  میرغلا )  ) میعزلاو هَّللا ، مکحلا  معنف  كرشح ، موی  كاقلت  هلوحرم ، هموطخم  اهکنودف 
هیلع لحی  هیزخی و  ٌباذـع  هیتأی  نم  نوملعت  فوس  رقتـسم و  أبن  لـکل  و  نومدـنت ؛ ذإ  مکعفنیـال  و  نولطبملا ، رـسخی  هعاـسلا  دـنع  و 

.ٌمیقم ٌباذع 

هحفص 207] ] 

اهشزرا رییغت  یشارت و  هفیلخ 

نیعَتسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

، هدش هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  يربهر  تماما و  طیارش  هب  نانآ  یهجوت  یب  نآرق و  هب  مدرم  ندرک  تشپ  هب  هراشا  زا  سپ  ترضح 
: دنیامرف یم  هداد و  رارق  هّجوت  دروم  دوب ، هتفرگ  تروص  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  اب  باتش و  هلجع و  اب  هک  ار  یشارت  هفیلخ  هنتف 

( اُهتَْرفَن نکست  ْنأ  ثیَر  الإ  اوثبَلت  َْمل  َُّمث  )

( .دوش تکاس  تفالخ  یشومچ  هک  يرادقم  هب  رگم  دیدرکن ، گنرد  امش  هاگنآ  )

رب دنتـساوخ  یم  یتقو  دارفا  تسا ؛ نآ  یـشومچ  زا  هیانک  و  اپراهچ ، ندش  رود  ینعی  روفن »  » و تسا ، رادقم  ردـق و  يانعم  هب  ثیر » »
فرطرب نآ  یشومچ  ات  دننک  یم  ربص  یمک  دوش ، یم  رود  ناسنا  زا  دنک و  یم  یـشومچ  يرادقم  لّوا  رتش  نوچ  دنوش ، راوس  رتش 

راوس دعب  دوش ،

هحفص 208] ] 

، باتش هلجع و  اب  دیدرکن و  ربص  دایز  ناشارت  هفیلخ  امش  ینعی  دنا ؛ هدرک  هیبشت  رتش  هب  ار  تفالخ  نامز  هنتف ي  ترضح  .دنوش  یم 
رجاهم ياهتیصخش  زا  يرایسب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  عالّطا  نودب 
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! دیدومن نییعت  هفیلخ  دیداد و  لیکشت  هفیقس  راصنا ، و 

( اهدایق َسلسی  (َو 

(.( دریگ رارق  امش  رایتخا  رد  و   ) .ددرگ ناور  مارآ و  رتش ، راسفا  هک  يرادقم  هب  رگم  دیدرکن ) گنرد   ) (و

.دنیوگ یم  ناویح  راسفا  هب  دایق »  » و تسا ، یمارآ  یناور و  يانعم  هب  سلس » »

.دنا هدرک  هیبشت  رتش  هب  ار  تفالخ  هنتف ي  ترضح  زین  اجنیا  رد 

( اهتَدَق نوُرُوت َو  ُْمتْذَخأ  َُّمث  )

( .دینک لعتشم  ار  شا  هناریگ  شتآ  دیدرک  عورش  دیتفرگ ) تسد  هب  ار  تفالخ  هکنیا  زا  سپ  ))

.دوش یم  لعتشم  شتآ  نآ  اب  هک  يزیچ  ینعی  تسا ، دوقو »  » يانعم هب  هَدقَو » »

ار نآ  دعب  دننک و  یم  نشور  ار  شا  هناریگ  شتآ  لوا  هک  یشتآ  نآ  هب  دنا  هدرک  هیبشت  ار  تفالخ  يدصت  هفیقس و  نایرج  ترضح 
اه یشومچ  اب  نآ ، لابند  هب  هتشادنرب و  تسد  الاح  دیدرک و  نشور  هفیقس  رد  ار  تفالخ  شتآ  لوا  امش  ینعی  دنزاس ؛ یم  رو  هلعش 

اهیردلق و و 

هحفص 209] ] 

.دیزاس یم  رو  هلعش  ار  نآ  شتآ  دیراد  ناتیاهملظ ،

( اهَترَمَج َنوُّجیهت  (َو 

( .دیهد یم  تیارس  مه  رگید  ياهاج  هب  ار  شتآ  (و 

يراک ینعی  هرمج » جییهت  « ؛ دشاب یم  رمج »  » نآ عمج  تسا ، درفم  هرمج » ، » دـنیوگ یم  هرَمَج »  » نآ هب  دوش  یم  خرـس  یتقو  لاغز ،
.دنریگب شتآ  مه  رگید  ياهلاغز  دنک و  تیارس  مه  رگید  ياهاج  هب  هدش  خرس  لاغز  شتآ  هک  دینک  یم 

ینارمکح و غارـس  هب  دیدرک ، بصغ  ار  تفالخ  دیدیـسر و  تردـق  هب  امـش  هک  الاح  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم  ترـضح  تقیقح ، رد 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  غارـس  هب  دـیداد و  شرتـسگ  طـسب و  ار  دوخ  هیلّوا ي  ملظ  شتآ  هکلب  دـیتفرن ، دوخ  تساـیر 

دروم ار  ناشیا  ترتع  كدف ، بصغ  نانآ و  قح  نتفرگ  زا  دعب  دیدمآ و 
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.دیداد رارق  مجاهت  ضرعت و 

( ّيوَغلا ناْطیَّشلا  ِفاتِِهل  َنُوبیجَتْسَت  (َو 

( .دینک یم  تباجتسا  ار  هارمگ  ناطیش  دایرف  (و 

هب دـییوگ و  یم  کـیبل  وا  يادـن  هب  یلّطعم  نودـب  امـش  دـناوخ ، یمارف  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  دـنز و  یم  داـیرف  ناطیـش  یتقو  ینعی 
! دیتفا یم  هار  شلابند 

هئطوت ي اب  مالـسا ، رد  تفالخ  تماما و  ریـسم  فارحنا  نوچ  دنا ، هتـسناد  ناطیـش  يادن  زا  يور  هلابند  ار  هفیقـس  نایرج  ترـضح ،
.دش یلمع  هفیقس 

هحفص 210] ] 

( ِّیلَجلا نیّدلا  ِراْونأ  ءافطإ  (َو 

( .دییامن شوماخ  ار  مالسا  نشور  نید  ياهرون  ات  ات ) دیدرک  عورش   ) (و

.دییامن شوماخ  ار  ادخ  نید  راونا  دیتساوخ  لمع  رد  دیدرک ، يراذگ  هیاپ  يربهر  تماما و  ریسم  رد  هک  یفارحنا  اب  امش  ینعی 

( ّیِفَّصلا ِِّیبَّنلا  نَنُس  دامْهِإ  (َو 

( .ادخ هدیزگرب ي  ربمایپ  ياهتنس  ندرک  شوماخ  هب  دیدرک ) عروش   ) (و

ربمایپ راثآ  وحم  هب  دیدرک  عورش  تقیقح  رد  دیدومن ، بصغ  ار  تموکح  امـش  یتقو  ینعی  تسا ؛ ندرک  شوماخ  يانعم  هب  دامها » »
( تموکح نابصاغ   ) امش موش  ّتین  هیرک و  هرهچ ي  مالـسا ، رون  ینـشور  رثا  رد  ات  مالـسا  یلاعتم  ياهـشزرا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

.ددرگ هبتشم  مدرم  يارب  رما  تقیقح  دوشن و  مولعم 

بیرف اب  تردق  بحاصت 

( ءاغتْرا ِیف  ًاوْسح  َنُوبَرْشَت  )

( .دیماشآ یم  ار  تفالخ  عفانم  مارآ ، مارآ  جیردت و  هب  (و 

يور هک  دـنیوگ  یم  يدـننام  فک  یبرچ  نآ  هب  وغر »  » و دـشاب ، یم  وغِر »  » ای و  وغَر »  » ای وغُر »  » هدام ي زا  لاعتفا و  باب  زا  ءاغترا » »
یم ار  نآ  يور  ياهیبرچ  نیا  زا  یمک  نم  دـیوگ  یم  دـنزب ، گنرین  هّقح و  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا ؛ نآ  لاـثما  کـشک و  غود و 

غود و  مروخ )! یم  نم  ار  شیاهیبرچ  دراد و  ررض  تیارب  یبرچ  هک  دیوگ ) یم  فرط  هب  ًالثم   ) مروخ
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ای

هحفص 211] ] 

یندیماشآ زیچ  هب  وْسح »  » ًالـصا دروخ ! یم  ار  نآ  رخآ  ات  مک  مک  تفرگ ، تسد  ار  هساک  هک  نیمه  اما  مهد ، یم  وت  هب  ار  شتـسام 
یلیخ برع  مالک  رد  تاهیبشت  دننک و  یم  هیبشت  ناشمالک  نیا  رد  ترـضح  دروخب ؛ اهتـشا  اب  جیردت و  هب  ناسنا  هک  دنیوگ  یم  يا 

.تسا هدوب  جیار 

، مییامن تمدخ  ادخ  نید  هب  مینک و  ظفح  ار  مالشا  ماظن  مالسا و  میهاوخ  یم  هکنیا  مسا  هب  امـش  ینعی  ءاغتْرا :» ِیف  ًاوسح  نُوبَرْـشَت  »
.دینک یم  يزارد  تسد  اج  همه  هب  هدرک و  هدافتساءوس  تفالخ  عفانم  زا  مک  مک  تالمج ، نیا  ششوپ  رد 

هکنیا شـشوپ  رد  اّما  ءاغترا :» یف  ، » دیروخ یم  ار  نآ  رخآ  ات  جـیردت  هب  ًاوْسح :» ، » دـیماشآ یم  ار  تفالخ  تاکرب  ینعی  نوبرـشت :» »
تمدـخ دـنهاوخ  یم  هکنیا  راعـش  اب  اـهنآ  هکنیا  زا  دـنروآ  یم  هیاـنک  ار  نیا  و  میروخب ؛ میهاوخ  یم  ار  نآ  يور  ِفک  نیمه  طـقف 

ظفح يارب  ار  اهـشزرا  همه ي  دندرک و  نآ  زا  ار  طلغ  يرادرب  هرهب  هدافتـساءوس و  رثکادح  یلو  دنتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  دننک ،
.دندومن ادف  ناشدوخ  تردق  ياقب  و 

یتسود بلاق  رد  ینمشد 

( ءارّضلاو هرمخلا  ِیف  ِهِْدلُو  ِِهلْهَِأل َو  َنوُشْمَت  (َو 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  تیب و  لها  هیلع  یفخم ) ینلع و  ریغ  تروص  هب  ینعی   ) اهیدنلب یتسپ و  اهتخرد و  ششوپ  رد  (و 
( .دیراد یمرب  ماگ 

ًانلع هک  دنتسه  يدارفا  هتسد  کی  دنتسه ، روج  ود  نانمشد 

هحفص 212] ] 

، ینلع ریغ  روـط  هب  يراـک و  یفخم  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  مّود  هتـسد ي  و  دـننک ؛ یم  هزراـبم  هدرک و  ینمـشد  تفلاـخم و  نـالعا 
، دنیآ یم  قیفر  تسود و  تروص  هب  دننز ؛ یم  هبرض  تشپ  زا  هناتسود  ششوپ  رد  هدرک و  ینمشد  تفلاخم و 
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ام تفگ  یمن  هک  رکبوبا  اجنیا  رد  الاح  دنـشاب ؛ یم  راب  تبیـصم  ناسنا  يارب  هک  دنتـسه  اهنیا  دنهد و  یم  ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  اّما 
یتقو یلو  درک ، یم  مه  میرکت  میظعت و  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  دزن  دوخ و  مالک  رد  وا  ًاقافتا  میتسه ، امـش  نمـشد  میفلاخم و 

.تخاس یم  دراو  ار  دوخ  هبرض ي  دید ، یم  بسانم  ار  تیعقوم 

هب اّما  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  تیب و  لها  هیلع  رب  هِْدلُو :» ِِهلْهَِأل َو  ، » دیراد یمرب  مدق  دینک و  یم  یشم  امش  نوشْمَت :» «َو 
یم ینمشد  اب  دیفلاخم و  ربمغیپ  رتخد  اب  ارچ  دنیوگب  مدرم  ات  میفلاخم  ام  دییوگ  یمن  ًاحیرـص  شـشوپ ؛ ریز  رد  ینلع و  ریغ  تروص 
هدلُو هلهأل و  نوشمت   » .دینز یم  ناتدوخ  هبرـض ي  بسانم ، تقو  رد  اّما  دـینک ، یم  يزوسلد  راهظا  مه  یلیخ  رهاظ  رد  هکلب  دـینک ،
امـش هک  یتروص  هب  اـهتخرد و  ناـیم  زا  هکلب  دـیاین ، ینلع  نمـشد  یتـقو  دوش ؛ یم  هتفگ  اـهراز  هشیب  هب  بلغا  هرمخ » «، » هرمخلا یف 

؛ تسا ششوپ  يانعم  هب  لصا  رد  هرمخ » ، » دنیوگ یم  هرمخ »  » حالطصا رد  ار  نیا  دنزب ، ار  شا  هبرـض  دنک و  هلمح  دیوشن  وا  هجوتم 
تیب لها  هب  ار  دوخ  هبرض ي  دینک و  یم  تکرح  یناهنپ  تروص  هب  اهتخرد  ششوپ  رد  امش  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  عقاو  رد 

يانعم هب  یکی  دشاب : یم  انعم  ود  هب  ءارـض »  » هملک ي .اراکـشآ  ینلع و  تروص  هب  هن  دـیزاس ، یم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
يرگید و  لگنج ، هشیب و 

هحفص 213] ] 

اهیتسپ و رد  مه  تقو  کی  دوش و  یم  یفخم  اهرازفلع  نایم  رد  اهلگنج و  اهتخرد و  شـشوپ  رد  یهاگ  نمـشد  اهلادوگ ؛ ياـنعم  هب 
، دشاب رظن  رد  لّوا  يانعم  رگا  لاح  دیامن ؛ یم  یفخم  اهلادوگ  لخاد  رد  ار  دوخ  دور و  یم  اهیدنلب 
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نیب رد  یهاگ  امش  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دشاب ، لادوگ »  » يانعم هب  رگا  و  دوش ؛ یم  هرمخ »  » يارب [ 153  ] يریسفت فلع  ءارض » »
.دینک یم  دراو  ار  دوخ  هبرض ي  دیوش و  یم  یفخم  اهلادوگ  نایم  رد  یهاگ  اهتخرد و 

رت هدنفاکـش  رجنخ  زا  رت و  هدنرب  دراک  زا  هک  ییاه  هبرـض  تسا ؟ ییاه  هبرـض  هنوگچ  دینک ، یم  دراو  هک  ار  ییاه  هبرـض  تقو  نآ 
: دیامرف یم  هک  تسا  نیا  تسا ؛

بئاصم رب  ربص 

( يدُْملا ّزح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  (َو 

( .اهدراک ندیرب  لثم  رب  امش ، هیحان ي  زا  مینک  یم  ربص  میروبجم )  ) ام (و 

لد و مه  امـش  درب ؟ یم  روط  هچ  دراک  تسا ؛ ندیرب  ندرک و  عطق  شیانعم  ّزح »  » دـشاب و یم  دراک  يانعم  هب  هَیْدـُم »  » عمج يدـُم » »
مالـسا نانمـشد  هکنیا  يارب  دوش ، ظفح  مالـسا  هکنیا  يارب  مینک  یم  ربص  ام  یلو  دـینک ، یم  نوخ  ار  ام  لد  دـیُرب و  یم  ار  ام  رگج 

تساهدراک ندیرب  لثم  هک  امش  ياهتمس  اهملظ و  رب  ام  مکنِم :» ُِربْصَن  َو  « ؛ دننکن هدافتساءوس 

هحفص 214] ] 

.اهدراک ندیرب  لثم  رب  يدُملا :» ِّزح  ِْلثِم  یلَع   » .مینک یم  ربص 

( ءاشحلا یف  ِنانسلا  ِزْخَو  (َو 

( .ناسنا نورد  رد  هزین  رس  نتفرورف  دننامه  (و 

؛ دشاب یم  ناسنا  نوردـنا  يانعم  هب  ود  ره  ءاشُح ،»  » و ءاشِح » « ؛ دـنیوگ یم  زخ » و  ، » دور یمورف  ناسنا  ندـب  رد  هک  يا  هزین  ای  غیت  هب 
رکف رد  امـش  لثم  رگا  مینک و  یم  ربص  دشاب ، هتفر  شندـب  رد  هزین  رـس  دراک و  هک  یـسک  دـننامه  امـش  ياهملظ  لباقم  رد  ام  ینعی 

.میتفرگ یم  شیپ  يرگید  هویش ي  اسب  هچ  میتشادن ، هجوت  مالسا  حلاصم  هب  میدوب و  تموکح  تردق و 

توبن ثاریم  كدف ،

( نوُْغبَت هَّیلِهاجلا  مکُحَفَأ  اَنل ، َثْرِإ  ْنَأ ال  نومُعَْزت  نآلا  ُْمْتنَأ  (َو 

)؟ دیا هدیزگرب  ار  تیلهاج  نامز  مکح  امش  ایآ  میرب !! یمن  یثرا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ام  هک  دییوگ  یم  نآلا  امش  (و 

غورد هب  میرب و  یمن  ثرا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ام  دییوگ  یم  هک  تسا  نیا  دیا ، هدـش  بکترم  امـش  هک  ییاهملظ  زا  یکی 
يزیچ چیه  ءایبنا ، هفیاط ي  ام  ینعی : هَقَدَص » ُهانْکََرت  ام  ثّرَُونال َو  ِءاِیْبنَألا  َرِشاعَم  ُنَْحن  : » هدومرف هک  دیهد  یم  تبـسن  ترـضح  نآ  هب 

یقاب ثرا  ار 
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هصفح و هشیاع و  تسا و  رکبوبا  هتخادرپ ي  هتخاس و  عقاو  رد  ثیدح  نیا  تسا !! هقدص  دنام ، یم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن 
دنداد تداهش  غورد  هب  مه  ناثدح  نب  سوا 

هحفص 215] ] 

؛ دنریگب مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ار  كدـف  هناهب ، نیا  هب  دنتـساوخ  یم  هدومرف و  ار  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک 
رد کش  اب  داقتعا و  نودـب  يزیچ  نتفگ  تسا ؛ رادـنپ  يانعم  هب  معز » (: » نومعزت نآلا  متنأ  َو  : ) دـنیامرف یم  ترـضح  هک  تسا  نیا 

[ . 154  ] نآ بذک  قدص و 

ار ّتیلهاج  مکح  ایآ  نوغبت :» هیلهاجلا  مکحفَأ  ، » میرب یمن  ثرا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ام  هک  دیرادنپ  یم  اَنل :» َثْرِإ  نَأ ال  »
رتخد هب  ناتـسلگنا  رد  هک  مدـناوخ  یم  ییاج  رد  تقو  کی  نم  دیـسر ؛ یمن  ثرا  اهرتخد  هب  تیلهاج  رد  نوچ  دـیا ؟ هدرک  باختنا 

زا دنتسه  دُرل  هک  يدارفا  جیردت  هب  دوش ، میـسقت  تورث  رگا  نوچ  دنوش ، دُرل  ات  دوش  یم  لقتنم  اهرـسپ  هب  تورث  دنهد و  یمن  ثرا 
یم مورحم  غاب  مهـس  زا  ار  اهنآ  دـنرب و  یمن  ثرا  غاب  زا  اهرتخد  هک  دوب  يروط  نیا  یتقو  کی  زین  ریاشع  نایم  رد  دـنتفا ، یم  يدُرل 

! دوب ّتیلهاج  مکح  نیا  دندرک ؛

)؟ َنوُمَْلعَت الَفَأ  [ ، 155  ] نوِنقُوی مْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحأ  ْنَم  (َو 

هحفص 216] ] 

)!؟ دیناد یمن  امش  ایآ  دنراد ؛ نیقی  هک  ینانآ  رظن  زا  دنک ، یم  مکح  ادخ  زا  رتهب  یسک  هچ  (و 

ییاـج چـیه  تسا و  یمومع  مکح  کـی  نیا  و  دـنرب ، یم  ثرا  رتخد  مه  رـسپ و  مه  هک  تسا  هدرک  مکح  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ 
ءانثتسا ءایبنا  ًالثم  هکنیا  ای  تسا  مورحم  ردپ  ثرا  زا  رتخد  هک  هدومرفن 
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.دنراذگ یم  یقاب  ثرا  دوخ  دنزرف  يارب  مدرم  ریاس  دننام  مه  ءایبنا  هک  دراد  تلالد  تایآ  یضعب  هکلب  دنتسه ؛

( ُهتَْنبإ ّینَأ  ِهَیِحاّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یّلََجت  ْدَق  یَلب  )

( .متسه هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  هدنهدرون ، دیشروخ  نوچمه  امش  يارب  يرآ ، )

نآ ناـنز  ریظن  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هثرو ي  ریاـس  رکبوبا  هک  هدـماین  خـیرات  رد  دـیا ؟ هدرک  مورحم  ثرا  زا  ارم  ارچ  سپ 
ثرا تایآ  مومع  اریز  تسا ، فلاخم  نآرق  تایآ  اب  رکبوبا  راک  نیا  دیامرف : یم  ترضح  اذل  دشاب ؛ هدرک  مورحم  ثرا  زا  ترضح ،

[ . 156  ] مربمایپ رتخد  نم ، هک  دنناد  یم  همه  و  دوش ، یم  لماش  زین  ار  رتخد 

هحفص 217] ] 

)؟ هیثْرِإ یلَع  ُبَلْغُأَأ  نوملسملا ! اَهُّیأ  )

)؟ مثرا رب  موش  بولغم  نم  ایآ  ناناملسم ! يا  )

هدش دراو  [ ( 159  ] هَِیباسِح  ) و [ ( 158  ] هَِیباـتِک  ) هملک ي مه  نآرق  رد  تسا و  [ 157  ] تکـس ءاه  هیثرإ ،» یلع   » رد ءاه » ، » اجنیا رد 
[ . 160  ] تسا هدش  قحلم  هملک  رخآ  هب  تکس  ءاه  زین  اهنآ  رد  هک 

)!!؟ یبَأ ُثِرَأ  َكابَأ َو ال  َثَِرت  نأ  هَّللا  ِباتِک  یفَأ  هَفاُحق ! ِیبَأ  َْنباَی  )

)!!؟ ] 161  ] مربن مردپ  زا  نم  یلو  يربب ، ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسه  ادخ  باتک  رد  ایآ  رکبوبا ) هب  باطخ  ! ) هفاحق یبا  رسپ  يا  )

هحفص 218] ] 

هدـشن لئاق  ربمایپ  ریغ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نیب  یتوافت  ثرا ، هلأـسم ي  رد  میرک  نآرق  رد  تسادـخ ، باـتک  كـالم ، رگا 
.تسا

(!( ِِهلوسَر ِهَّللا َو  یلع   ) ًاّیرف ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  )

!( يا هداد  تبسن  شلوسر ) ادخ و  هب   ) ار یغورد  نخس  کی  قیقحت  هب  )

نآ غورد  هک  دنیوگ  یم  یغورد  مالک  کی  هب  ّيرف » »
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هَّللا یلص  ربمایپ  هب  غورد  هب  اهنیا  نداد ؛ تبسن  یسک  هب  ار  یغورد  زیچ  ینعی  ءارتفا ، يانعم  هب  تسا  يْرَف »  » هدام ي زا  دشاب و  حضاو 
رد میراذـگ ؛ یمن  یقاب  ثرا  هب  يزیچ  نامدوخ  زا  ناربمایپ ، هفیاـط ي  اـم  دـندومرف  ترـضح  نآ  هک  دـندوب  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و 

دوش یم  هدیمهف  تایآ  نآ  زا  هک  تسا  ینآرق  تایآ  حیرص  فالخرب  فرح  نیا  دندوب و  هتفگن  ار  يزیچ  نینچ  ترـضح  هک  یلاح 
.دنراذگ یم  یقاب  ثاریم  ثرا و  دوخ  زا  مدرم ، ریاس  دننامه  زین  ناربمایپ  هک 

)؟ مُکِروهُظ َءارَو  ُهوُُمتْذَبَن  ِهَّللا َو  َباتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْمَع  یلَعَفَأ  )

)؟ دیا هتخادنا  رس  تشپ  هدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  دمع ، يور  زا  ایآ  مدرم )! يا  امش  و  ))

ندرب و ثرا  رد  نارگید  اب  ناربمایپ  هباـشت  زین  ردـپ و  زا  رتخد  ندرب  ثرا  رب  دراد  تلـالد  ًاحیرـص  هک  نآرق - لـباقم  رد  امـش  ینعی 
- نداهن ثرا 

هحفص 219] ] 

ياج هب  و  دیا ؟ هتخادنا  رس  تشپ  ار  نآرق  تلاهج ، يور  زا  ای  دینک ، یم  لعج  ثیدح  ربمایپ  لوق  زا  دمع ، يور  زا  ایآ  دیا ؛ هداتـسیا 
؟ دیهد یم  رارق  دوخ  راک  روحم  ار  لوعجم  تیاور  کی  نآرق ،

ثرا تایآ  ناربمایپ و 

ارهز ترـضح  دندوب ، هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  هتخاس و  نارگید  رکبوبا و  هک  یلعج  ثیدـح  نیا  لباقم  رد  الاح 
؛ دنراذگ یم  یقاب  ثرا  دوخ  زا  مدرم ، ریاس  دننام  زین  ناربمایپ  دنک  یم  تلالد  هک  دننک  یم  کسمت  نآرق  زا  یتایآ  هب  مالـسلااهیلع 

: دنیامرف یم  اذل  و 

[ ( 162  ] َدوواد ُنامیلس  َثِرَو  َو  : ) لوُقَی ْذِإ  ( ) 1)

«.( درب ثرا  دوواد  زا  نامیلس  و  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  )

( اّیرکَز نب  یَیْحَی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اَمیف  َلاق  َو  ( ) 2)

اجنآ رد  لاعتم  يادخ  (و 
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:( تسا هدومرف  دنک ، یم  لقن  ار  مالسلاامهیلع  ایرکز  نب  ییحی  ناتساد  هک 

[ ( 163  ] بوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  لاق : ذِإ  )

نم هب  ینیشناج  ّیلو و  تدوخ  بناج  زا  ایادخ ) : ») تفگ ادخ ) هب   ) ایرکز هک  ینامز  )

هحفص 220] ] 

«.( دربب ثرا  بوقعی  نادناخ  زا  نم و  زا  هک  شخبب 

و تیالو » « ؛ دیآ یم  تیم  رـس  تشپ  هک  یـسک  ینعی  دـنیوگ ، یم  هک  مه  ّتیم » ّیلو   » دـیآ و یم  رـس  تشپ  هک  یـسک  ینعی  ّیلو » »
رارق مدرم  رانک  رد  هک  دـنیوگ  یم  یلاو  تهج  نآ  زا  یلاو »  » هب و  دـیآ ؛ یم  رانک  رد  هک  نآ  ینعی  ْوِلت » ، » دنتـسه هدام  کـی  زا  ْوِلت » »

تایاور یـضعب  رد  حالطـصا و  رد  اهنآ - يود  ره  هب  دبع - یلوم و  هب  دینیب  یم  مه  رگا  دـنک ؛ یم  فرطرب  ار  اهدوبمک  دریگ و  یم 
یلوم ياهدوبمک  مه  دبع  دنک و  یم  فرطرب  ار  دبع  دوبمک  یلوم ، دنریگ و  یم  رارق  مه  رانک  رد  ود  نآ  نوچ  دنیوگ ، یم  یلوم » »

نوچ و  نتفرگ ؛ رارق  رانک  رد  ینعی  تیالو »  » هملک ي هشیر ي  ًالـصا  دوش ؛ یم  قـالطا  یلوم »  » ود ره  هب  اذـل  دزاـس ، یم  فرطرب  ار 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح  الاح  دنیوگ ؛ یم  ّیلو »  » وا هب  دهد ، یم  ماجنا  ار  وا  ياهراک  دیآ و  یم  ردپ  زا  سپ  دنزرف ،

لآ زا  نم و  زا  َبوُقْعَی :) ِلآ  نِم  ُثِرَی  ینثِرَی َو  : ) هک ار  ییلو  نم ، هب  تدوخ  بناج  زا  نک  تیانع  ایادخ  ًاّیلَو :) َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  )
.دربب ثرا  بوقعی 

مه ار  اهنآ  ثرا  نوناق  دنراذگ و  یم  یقاب  ثرا  دوخ  زا  زین  ءایبنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دندرک ، توالت  ترـضح  هک  يا  هیآ  ود  نیا 
دهاش ناونع  هب  نیا  زا  دعب  هک  ار  يرگید  هیآ ي  هس  و  دوش ؛ یم  لماش 
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دـیق و چـیه  دـنرب و  یم  ثرا  رگیدـکی  زا  نادـنواشیوخ  هکنیا  یناـگمه و  ماـع و  روط  هب  ثرا  نوناـق  رب  دراد  تلـالد  دـنروآ ، یم 
.درادن دوجو  یصیصخت 

نانآ غورد  زا  هدرپ  دـنیامن و  در  ار  ثیدـح  نیا  نیلعاج  رگید  رکبوبا و  تایآ ، نیا  هلیـسو ي  هب  دـنهاوخ  یم  ترـضح  تقیقح  رد 
.دنرادرب

هحفص 221] ] 

[ ( 164  ] هَّللا ِباتک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  مهُضَْعب  ِماحْرألا  اُولوُأ  َو  َلاق : َو  ( ) 3)

یلوا و ادخ ، باتک  رد  رگید ، یـضعب  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یـضعب  نادنواشیوخ )  ) محر نابحاص  و  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  زین  (و 
«.( دنتسه رتراوازس 

یلص مالسا  ربمایپ  نیب  یقرف  هک  دندرک  هدافتـسا  نآ  مومع  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  و  دراد ، تلالد  ثرا  مومع  رب  زین  هیآ  نیا 
تسا هیآ  مومع  دافم  فالخرب  هک  یتیاور  هب  نانآ  ارچ  سپ  دنـشاب ؛ یم  هیآ  نیا  لومـشم  یگمه  تسین و  نارگید  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

؟ دننک یم  کّسمت 

[ ( 165  ] ِْنیَیَْثنُألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  مُکِدالْوَأ  یف  ُهَّللا  ُمُکیصُوی  َلاق : َو  ( ) 4)

«.( دشاب رتخد  ود  مهس  دننامه  رسپ  يارب  ناتنادنزرف : هرابرد ي  ار  امش  ادخ  دنک  یم  شرافس  و  : » تسا هدومرف  (و 

.دنک یم  نیعم  ار  رسپ  رتخد و  مهس  ثرا و  هلأسم ي  مومع ، روط  هب  زین  هیآ  نیا 

[ (« 166  ] نیقَّتملا یلع  ًاّقَح  ِفوْرعَملِاب  َنیبَْرقَألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِصَولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  : ) َلاق َو  ( ») 5)

ناکیدزن رگید  نیدـلاو و  هب  تبـسن  دـیاب  دراد ، یلام  رگا  دـید ) دوخ  رد  ار  گرم  راثآ  هک  یـسک  : » هدومرف لاـعتم  يادـخ  زین )  ) (و
دنک ّتیصو  تسا - فیلکت ) و   ) فورعم هچنآ  هب  دوخ -

هحفص 222] ] 

[ «( 167  ] .ناراکزیهرپ يارب  تسا  یّقح  نیا  و 

هوظح ْنَأ ال  ُْمتْمَعَز  (َو 
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[ ( 168  ] انَْنَیب َمِحَر  یبَأ َو ال  ْنِم  َثرِإ  یل َو ال 

)!؟ درادن دوجو  يدنواشیوخ  چیه  ام  نیب  مرب و  یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  تسین و  نم  يارب  يا  هرهب  هک  دیا  هدرک  نامگ  (و 

مه ياج  رد  [ 170  ] صقان و  [ 169  ] فعاضم یهاگ  تغل ، ظاحل  زا  هکنیا  نآ  منک و  یم  ضرع  امش  تمدخ  ار  هتکن  کی  اجنیا  رد 
، دشاب یم  صقان  هک  یقْشَِتل »  » لصا [ (، 171  ] یقْـشَِتل نآرُقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  : ) دیامرف یم  هک  نآرق  هیآ ي  رد  ًالثم  دنریگ ، یم  رارق 

و هوظح »  » مه ترضح  مالک  رد  تسا ؛ هدمآ  فعاضم  ياج  هب  صقان  یلو  هدوب ، فعاضم  ینعی  هدوب ، َّقُشَِتل » »

هحفص 223] ] 

هدش هدرب  راک  هب  تسا  فعاضم  هک  یمّود  ياج  هب  دشاب ، یم  صقان  هک  یلّوا  یلو  دنشاب ، یم  دوس » هرهب و   » يانعم هب  ود  ره  َّظح » »
.تسا

همه ي هک  ثرا  نوناق  زا  مرب و  یم  ثرا  دوخ  ردپ  زا  نادنزرف ، مامت  دننام  مه  نم  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  هلمج ، نیا  رد 
یمن لماش  ار  ام  دراد و  صاصتخا  امـش  هب  اهنت  نوناق  نیا  هک  دـیا  هدرک  نامگ  امـش  یلو  متـسین ؛ ینثتـسم  دوش  یم  لـماش  ار  مدرم 

! مربب ثرا  مردپ  زا  مناوت  یمن  نم  دوش و 

ثرا تایآ  مهف  یفارحنا  هوجو 

)!؟ اْهنِم هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ًادَّمَُحم   ) یبَأ َجَرْخَأ  ٍهَیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَأ  ( ) 1)

هدرک جراخ  هیآ ، نآ  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح   ) مردـپ هداد و  صاصتخا  امـش  هب  ار  يا  هیآ  کی  دـنوادخ  اـیآ  )
)!؟ تسا

)!؟ ناثراوتیال نیتلملا  لها  نا  نولوقت  له  ما  ( ) 2)

)!؟ دنرب یمن  ثرا  رگیدکی  زا  نییآ  تلم و  ود  لها  دییوگ  یم  هک  نیا  ای  )

سلجم لها  هب  دنهاوخ  یم  دننک ، یم  نایب  مدرم  يارب  ار  تایآ  نیا  هک  نیا  زا  دعب  ترضح 
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یم یقاب  ثرا  دوخ  زا  مدرم  ریاس  دننامه  زین  ناربمایپ  هک  دـنراد  تقیقح  نیا  رب  تلالد  همه  هک  تایآ  نیا  لباقم  رد  امـش  دـنیامرفب 
هک دییوگب  دیهاوخ  یم  ایآ  دـیهدب ؟ هک  دـیراد  یباوج  هچ  تسا ، ریگارف  یمومع و  هدـعاق ي  نوناق و  کی  ثرا ، نوناق  دـنراذگ و 

لزان مدرم  يارب  طقف  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  دنرادن و  دوصقم  رب  تلالد  تایآ ، نیا 

هحفص 224] ] 

دییوگ یم  يرگید  زیچ  امش  هک  نیا  ای  دنک !؟ يوریپ  تایآ  نیا  رد  ادخ  روتسد  زا  دوخ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیابن  هدومرف و 
!!؟ تسا هتشاد  قرف  مردپ  نییآ  نید و  اب  نم  نییآ  نید و  دینک  یم  رکف  و 

)؟ هدحاو هلم  لها  نم  یبا  انا و  تسل  وا  )

)؟) میشاب یمن  ناملسم  ود  ره  و   ) میتسین يدحاو  نییآ  تلم و  کی  زا  مردپ  نم و  ایآ  )

هدوبن نید  کی  لها  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هللااب  ذایعلا  الثم  هک  تسا  مود  ضرف  لابند  ضرف ، نیا 
!! دشابن اهنآ  نیب  ثراوت  هجیتن  رد  و 

)!؟ یمع نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  ( ) 3)

هیلع یلع  میومع - رـسپ  و  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مردـپ - زا  رتاـناد  نآرق ، صاـخ  ماـع و  هب  تبـسن  امـش  رگم )  ) اـی (و 
)!؟ دیتسه مالسلا -

نیا مییوگ  یم  اما  دـنرب ، یم  ثرا  رگیدـکی  زا  نادـنواشیوخ  هک  میناد  یم  میراد و  لوبق  ار  ثرا  تایآ  ام  هک  دـننک  اعدا  اـهنآ  رگا 
ناربمایپ هچنآ  دنرادن و  ثاریم  ثرا و  دنتسه و  انثتسا  هدعاق  نیا  زا  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  اهنآ ، صـصخم  دنراد و  صـصخم  تایآ 

: دیامرف یم  ناشباوج  رد  ترضح  تسا ؛ هقدص  دنراذگ  یم  یقاب 

امش رگم 
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دیتسه رت  هاگآ  رتملاع و  مالـسلا ، هیلع  یلع  میومع  رـسپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  زا  نآرق ، صاخ  ماع و  هب  تبـسن 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  یـصو  ردارب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دیناد و  یم  ار  صـصخم  نیا  امـش  ایآ  دینک ؟ یم  ییاعدا  نینچ  هک 

!؟ تسین دلب  ار  نآ  تسا ، هلآ 

هحفص 225] ] 

ثرا هلأسم ي  رب  ترضح  هیکت ي  تلع 

هب ار  نآ  زین  اهاج  یضعب  رد  دننک و  یم  دای  ششخب ، ینعی  هلحن »  » ناونع هب  كدف  زا  دراوم ، یضعب  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
تاـبثا ددـص  رد  هدرک و  هیکت  ثرا  هلأـسم ي  يور  یلیخ  ترـضح  هبطخ ، زا  زارف  نیا  رد  هلمج  زا  دـنراد ؛ یم  ناـیب  ثرا »  » ناوـنع

هیکت ثرا  هلأسم ي  يور  ترضح  هک  یمهم  للع  زا  یکی  ام  رظن  هب  دنتـسه ؛ ایبنا  یتح  مدرم و  همه ي  يارب  نآ  لومـش  تیمومع و 
دنداد تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  یلعج  ثیدح  کی  دندمآ و  رگید  يا  هدع  رمع و  رکبوبا و  هک  تسا  نیا  دننک ، یم 

رد تسا ؛ هقدـص  دـنام ، یم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  یقاـب  یثرا  چـیه  دوخ  زا  اـیبنا  هفیاـط ي  اـم  هدومرف : ترـضح  نآ  هک 
رد دـنناسرب و  تابثا  هب  ار  ثیدـح  نیا  ندوب  یلعج  لوا  هجرد ي  رد  ینآرق ، تایآ  هب  لالدتـسا  اـب  دنتـساوخ  یم  ترـضح  تقیقح 
یم یلعج  ثیدح  نیمه  هب  دانتـسا  اب  دنداد و  یم  رونام  یلیخ  ثرا  هلأسم ي  يور  كدف ، هرابرد ي  رمع  رکبوبا و  نوچ  دعب ، هبترم 

ترضح هب  تسا و  ناناملسم  همه ي  نآ  زا  مه  كدف  نیاربانب  دسر و  یمن  ثرا  هب  يزیچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  دنتفگ 
حضتفم ار  اهنآ  ناشدوخ ، يانبم  نامه  يور  دنتساوخ  یم  ترضح  درادن ، قلعت  مالسلااهیلع  ارهز 
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يارب دـیا و  هدـش  فرحنم  قـح  نآرق و  زا  امـش  عـقاو  رد  تسا و  نآرق  صن  فـالخرب  امـش  فرح  نیا  هک  دـندومرف  اذـل  دـنیامن و 
[ . 172  ] دینک یم  لعج  ثیدح  ناتدوخ ، یسایس  فادها  هب  ندیسر 

هحفص 226] ] 

؟ تسیچ ثرا  زا  روظنم 

ار یثرا  دراد  لامتحا  یلو  دشاب ؛ یم  حلطـصم  ثرا  نامه  دنا  هدرک  حرطم  هبطخ  نیا  رد  هک  یثرا  زا  ترـضح  دارم  رهاظ  بسح  هب 
ینعی دسر ، یم  ناسنا  هب  ردام  ای  ردپ  هیحان ي  زا  هک  دشاب  ییاهزیچ  قلطم  لماش  دشابن و  حلطـصم  ثرا  دـنیامرف ، یم  ترـضح  هک 

، دسر یم  ناسنا  هب  نیدلاو  تایح  نامز  رد  هک  مه  ار  يدراوم  ینعی  دسر ، یم  ناسنا  هب  نیدـلاو  تایح  نامز  رد  هک  مه  ار  يدراوم 
لقتنم نادـنزرف  هب  ردام  ای  ردـپ  توف  زا  سپ  اهنت  هک  تسین  یهقف  حلطـصم  ثرا  ثرا ، زا  ترـضح  روظنم  تقیقح  رد  دوش ؛ لماش 

هک هبطخ  زا  تمـسق  نآ  نایم  تفاـهت  بیترت  نیدـب  دوش ؛ یم  مه  هلحن »  » لـماش هدوب و  هدرتسگ  ماـع و  نآ ، ياـنعم  هکلب  دوش ، یم 
.دیآ یمن  شیپ  دنیامن ، یم  حرطم  ثرا »  » ناونع هب  ار  نآ  هک  تمسق  نیا  اب  دننک ، یم  دای  هلحن »  » ناونع هب  كدف  زا  ترضح 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دنک  یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  هک  تسه  يدهاوش  هتبلا 

«.( نک ادا  ار  نادـنواشیوخ  قح  ربمایپ ! يا  : » ینعی [ ( ) 173  ] هَّقح یبرقلااذ  تآ  َو   ) هیآ ي یتقو  هک  دنا  هدرک  لقن  ینـس  هعیـش و  - 1
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان 

هحفص 227] ] 

[ . 174  ] دندرک اطعا  ناشیا  هب  ار  كدف  دنتساوخ و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

هب ار  كدف  ناشدوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  سپ ،

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ تسین ام  نیب  رد  حلطـصم  ثرا  نآ  ثرا ، ناونع  هب  كدف  زا  ترـضح  ریبعت  هک  دوش  یم  مولعم  دنداد ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
یلاح رد  دیسر ، یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دیاب  كدف  تروص ، نآ  رد  هک  ارچ 

.دندرک ءاطعا  ترضح  نآ  هب  ار  كدف  تلحر ، زا  لبق  لاس  نیدنچ  ینعی  ناشدوخ ، تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک 

دوب و دجـسم  رد  وا  هک  یلاـح  رد  دـندش ، دراو  رکبوبا  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  يزور  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  - 2
َْتعَنَم َِمل  رکبابأ ! ای  : ) دـندومرف رکبوبا  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـندوب ؛ هدز  هقلح  وا  رود  راـصنا ، رجاـهم و  زا  یعمج 

هک یثاریم  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ارچ  رکبوبا ! يا  : » ینعی [ 175 [ )!؟ هَّللا ِلوُسَر  هایَح  یف  ُْهتَکَلَم  ْدَـق  هَّللا َو  ِلوُسَر  ْنِم  اهَثاریم  هَمِطاف 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هکنآ  لاـح  و  يدرک ؟ عنم  دوب  هدرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا 

«. دوب نآ  کلام  هلآ 

همطاف ترـضح  هک  دـنیامرف  یم  مه  دـنا و  هدرب  راـک  هب  ار  ثرا  ظـفل  مه  هلمج ، کـی  تراـبع و  کـی  رد  ترـضح  نآ  اـجنیا ، رد 
، اجنیا رد  ثاریم  زا  دارم  دوش  یم  مولعم  سپ  دنا ؛ هدوب  کلام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  ار  كدف  مالسلااهیلع ،

ردپ ندُرم  زا  دعب  تسه و  ام  نهذ  رد  هچنآ  هب  رصحنم 

هحفص 228] ] 

ثرا ترـضح ، روظنم  رگا  هک  ارچ  دوش ؛ یم  مه  نیدـلاو  تایح  نامز  لماش  تسا و  معا  هکلب  هدوبن ، دـسر  یم  ناـسنا  هب  رداـم  اـی 
تلحر زا  دعب  كدف  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب ، یحالطصا 
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ْدَق َو  : ) دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هکنآ  لاح  دشاب و  هدیـسر  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ار  كدف  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  ینعی  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  ِهایَح  یف  ُْهتَکَلَم 

.دنا هدوب  کلام  هلآ 

یم رکبوبا  یتقو  دنتـشاد و  زرواشک  رگراک و  يدادـعت  كدـف ، هقطنم ي  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  خـیرات ، تداهـش  قبط  - 3
نوریب اجنآ  زا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ياهرگراک  ات  داتـسرف  رومأم  يا  هّدع  دیامن ، بصغ  ترـضح  نآ  زا  ار  كدف  تساوخ 

دنا و هتشاد  هدهع  هب  ار  كدف  رایتخا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  ترـضح ، نآ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  دننک ؛
[ . 176  ] دشاب هدیسر  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  كدف ، هک  هدوبن  روط  نیا 

هحفص 229] ] 

دـسر یم  دنزرف  هب  ردپ  توف  زا  سپ  هک  یحالطـصا  ثرا  نآ  ثرا ، زا  روظنم  تفگ  ناوت  یم  نئارق ، دهاوش و  نیا  هب  هّجوت  اب  سپ 
توف زا  دعب  ای  دشاب  ناشیا  تایح  نامز  رد  هچ  دوش ، یم  لقتنم  نادنزرف  هب  نیدـلاو  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  قلطم  لماش  هکلب  تسین ،

دادعتسا شوه و  ینالف  مییوگ  یم  ام  دوخ  ًالثم  منک : یم  ضرع  نهذ  هب  بیرقت  يارب  هک  دراد  مه  یفرع  دهاش  بلطم  نیا  و  نانآ ؛
، دنزرف دعب  دشاب و  هدرم  شردپ  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هدرب ، ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  تعاجـش  ای  تسا ، هدرب  ثرا  هب  شردـپ  زا  ار 

شوه و نیا  وا  تسا ، هدنز  شردپ  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دشاب ، هدرب  ثرا  هب  ار  وا  شوه 
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لقتنم مه  شدنزرف  هب  وا  دادعتـسا  شوه و  هک  هدـش  ببـس  تسه ، ردـپ  هفطن ي  رد  هک  ییاهنژ  نآ  ینعی  هدرب ، ثرا  هب  ار  دادعتـسا 
لسن تایح  نامز  رد  هچرگ  دوش ، لقتنم  يدعب  لسن  هب  لسن  کی  زا  هک  يزیچ  ره  هب  انعم  کی  هب  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  دوش ؛

[ . 177  ] دوش یم  هتفگ  ثرا » ، » دشاب مه  یلبق 

هحفص 230] ] 

رکبوبا هب  ارهز  ترضح  رادشه 

: دنیامرف یم  همادا  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

( َكِرْشَح مْوَی  َكاقلت  ًهلوحْرَم  ًهموطخم  اهکَنودَف  )

نآ ات   ) تسا هدامآ  نآ  زاهج  تسوت و  تسد  هب  نآ  راسفا  هک  یلاـح  رد  دـشاب ،) وت  ینازرا   ) ار كدـف  نیا  ریگب  رکبوبا )! يا   ) سپ )
( .دیامن تاقالم  ار  وت  رشح  زور  رد  هک ) نامز 

و هتـشاد ، تیمها  یلیخ  اهبرع  يارب  رتش  نامز ، نآ  رد  دـنا ؛ هدرک  هیبشت  تسا  هدامآ  اـیهم و  هک  يرتش  کـی  هب  ار  كدـف  ترـضح ،
ار اهزیچ  یلیخ  برع ، نابز  رد  اذل  تسا ؛ هدوب  هتسباو  نآ  هب  ناشیگدنز 

هحفص 231] ] 

.دندرک یم  هیبشت  نآ  هب 

یم هدامآ  نآ  رب  ندش  راوس  يارب  هک  دننک  یم  هیبشت  هدامآ  زاهج  ياراد  هدرک و  راسفا  رتش  کی  هب  ار  كدف  اجنیا  رد  زین  ترـضح 
هب باطخ  ترـضح  دـنزاس ؛ یم  هدامآ  ار  نآ  زاهج  مه  دـننک و  یم  راسفا  مه  دـنوش ، راوس  دـنهاوخ  یم  یتقو  ار  رتش  نوچ  دـشاب ؛

هرخالاب نک ! هدافتـسا  نآ  زا  نازاتب و  یهاوخ  یم  هچ  ره  وش و  راوس  نآ  رب  ار و  كدـف )  ) هداـمآ رتش  نیا  ریگب  دـنیامرف : یم  رکبوبا 
هارمه رما  يانعم  تسا و  [ 178  ] لعف مسا  کنود » «: » اهکنودف « ؛ دوش یم  یگدیسر  اهباسح  هب  اجنآ  رد  تقو  نآ  تسه ، مه  یتمایق 

ریمض و  ریگب ؛ ذخ ،»  » ینعی دراد ، ار  دیدهت  اب 
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درفم هغیـص ي   ) تسا ماطِخ »  » لوعفم مسا  هموطخم » «: » هموطخم « ؛ ار كدـف  نیا  ریگب  ینعی  ددرگ ، یمزاب  كدـف  هب  اـجنیا  رد  اـه » »
«: هلوـحرم « ؛ تسوـت تسد  هب  شراـسفا  هـک  یلاـح  رد  ینعی  دـنا ؛ هدرک  یم  رتـش  ینیب  رد  هـک  تـسا  يراـسفا  نآ  ماـطخ » (، » ثنؤـم
نآ زاهج  هک  یلاح  رد  ینعی  دنراذگ ، یم  رتش  يور  هک  دـنیوگ  یم  يزاهج  نآ  هب  لحر » ، » تسا لحر »  » لوعفم مسا  مه  هلوحرم » »

كدف باوج  دیاب  اجنآ  رد  هرخالاب  درک و  دهاوخ  تاقالم  ار  وت  رـشح ، زور  رد  تقو  نآ  كرـشح :» موی  كاقلت  « ؛ تسا هدامآ  مه 
.یهدب ار 

هحفص 232] ] 

( هَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  )

)؟ تسا یبوخ  رواد  مکح و  ادخ  سپ  )

.درک دهاوخ  يرواد  ام  نیب  دوخ  ادخ ، تسین و  ءوس  تاغیلبت  يزاسوج و  ياج  رگید  تسا ؛ لاعتم  يادخ  مَکح ، اجنآ  رد 

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دَّمَُحم  میعَّزلا )  ) میرَغلاَو )

( .تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  زور ، نآ  رد  میعز ) ای   ) هدننک بلط  (و 

يانعم هب  میعز » « ؛» میرغلا : » هدمآ رگید  یـضعب  رد  و  میعَّزلا » : » تسا هدمآ  اه  هخـسن  یـضعب  رد  هدش ، لقن  تروص  ود  هب  هلمج  نیا 
لها هب  هک  ار  ییاـهملظ  نیا  باوج  دـیاب  وت  و  تسا - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ربهر ، میعز و  تماـیق ، رد  ینعی  دـشاب ، یم  ربهر 
یلص ربمایپ  صخش  درک ، دهاوخ  بلط  وت  زا  هکنآ  اجنآ ، رد  ینعی  تسا ؛ هدننک  بلط  يانعم  هب  میرغ »  » و یهدب - یتشاد  اور  شتیب 

صخـش وت  باسح  فرط  راکبلط و  تمایق ، زور  رد  ینعی  دـشاب ، رتبـسانم  مود  يانعم  دـسر  یم  رظن  هب  و  دـشاب ؛ یم  هلآ  هیلع و  هَّللا 
هک یکدف  دومرف  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زور  نآ  رد  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
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.یشاب وگخساپ  دیاب  هک  یتسه  وت  و  يدرک ؟ بصغ  ارچ  مدیشخب ، مرتخد  هب  نم 

( همایقلا دِعْوَملاَو  )

( .تسا تمایق  زور  ام  رارق  دعوم و  (و 

ترضح تسا  يربهر  ای  هدننک  بلط  بوخ  سپ  دوش : نینچ  انعم  و  دیآرد ، زین  قوف  هلمج  ود  رس  رب  مِعن » : » هملک تسا  نکمم 

هحفص 233] ] 

هیلع و هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  نوچ  یسک  دزن  و  دعوم »  » نآ رد  اریز  تمایق ؛ تسا  يدعوم  بوخ  و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم 
.دش دهاوخ  نشور  فیرحت  نودب  قیاقح  مامت  تمایق ، رد  هلآ 

( َنُولِْطبُملا ُرَسْخَی  ِهعاّسلا  َْدنِع  (َو 

( .دش دنهاوخ  راکنایز  دنتفر  لطاب  هار  هک  نانآ  تمایق ، ماگنه  (و 

.دنا هدید  یعقاو  نارـسخ  دـنداد ، تسد  زا  زین  ار  هیامرـس  هکلب  دـندربن  يا  هرهب  اهنت  هن  یلو  دـندرک ، فرـص  ار  هیامرـس  هک  ییاهنآ 
هیآ نیا  قادصم  ار  هفیقـس  باحـصا  دـنراد و  رظن  هیثاج  هروس ي  زا  « 27  » هفیرش ي هیآ ي  هب  اجنیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

.دش دنهاوخ  دوخ  میظع  نارسخ  هجوتم  زور ، نآ  رد  هک  دنا  هدومن  یفّرعم 

( َنومَْدنَت ْذإ  مکعَْفنَیال  (َو 

( .تشاد دهاوخن  يدوس  دینک ، ینامیشپ  راهظا  هچ  ره  زور  نآ  رد  (و 

: دنیامرف یم  داریا  رکبوبا  هتسد ي  راد و  هفیقس و  باحصا  هب  رادشه  يارب  نآرق  زا  يا  هلمج  دنچ  ترضح  اجنیا  رد 

[ ( 179  ] ٌّرَقَتْسُم ٍأَبَن  ِّلُِکل  (َو 

( .دراد دوجو  یهاگ  هدعو  يربخ ، ره  يارب  (و 

هحفص 234] ] 

( هیزُخی ٌباذع  ِهیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  (َو 

( .دش دهاوخ  لزان  هدننک  لیلذ  باذع  یسک  هچ  رب  تسناد  دیهاوخ  هدنیآ  رد  (و 

يدوز هب  هک  دـیوگ  یم  دوخ  موق  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  تسا ، مالـسلا  هیلع  حون  موـق  هب  طوـبرم  عـقاو  رد  هیآ  نیا 
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رب تسناد  دیهاوخ 
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نامه هیزُخی » ٌباذع   » زا روظنم  هک  دنا  هتفگ  نیرـسفم  اجنیا  رد  دنک ؛ یم  لیلذ  ار  وا  هک  یباذع  دش ، دهاوخ  لزان  باذع  یـسک  هچ 
باذع دارم  ٌمیقُم ،) ٌباذَع  ِْهیَلَع  ّلِحَی  َو  : ) دیامرف یم  هک  دعب  هلمج ي  دشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  حون  موق  ندش  قرغ  يویند و  باذع 

.دوب دهاوخ  یگشیمه  رادیاپ و  نارفاک ، يارب  تمایق  باذع  اریز  تسا ؛ تمایق 

[ ( 180  ] ٌمیقم ٌباذع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  (َو 

( .تسا رادیاپ  هک  یباذع  دنک  یم  لولح  یسک  هچ  رب  (و 

يویند و باذع  راتفرگ  حون  موق  هک  هنوگنامه  هک  دشاب  نیا  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  حون  موق  هب  هفیقس  باحصا  هیبشت  تبـسانم  دیاش 
دنهاوخ لابند  هب  ار  تنکسم  ّتلذ و  زین  ایند  رد  دنوش ، یم  شراتفرگ  تمایق  زور  هک  یهلا  باذع  رب  هوالع  مه  اهنآ  دندش ، يورخا 

یلصا هشیر ي  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ  یسررب  هتشذگ  لاح و  نامز  رد  ناناملسم  تلذ  یتخبدب و  بابـسا  تقد ، اب  رگا  .تشاد و 
.دشاب یم  نآ  زا  دعب  ثداوح  تماما و  ریسم  فارحنا  مالسا و  ردص  ياهنایرج  اهّتلذ ، نیا  همه ي 

ُُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلاَو 

هحفص 235] ] 

سرد 08

هراشا

: نیوانع

راصنا اب  ینخس 

عضوم رییغت  تسایس و  رییغت 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ياهدمایپ 

نآرق رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ینیب  شیپ 

گرم یهلا  ّتنس  ناربمایپ و 

راصنا زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هوکش ي 

راصنا یتازرابم  قباوس 

هحفص 237] ] 
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(: مهل  ) تلاقف راصنألا  وحن  اهفرطب  تمر  مث 

هَّللا لوسر  ناک  امأ  یتمالظ ؟ نع  هنسلاو  یقح  یف  هزیمغلا  هذه  ام  مالسإلا ، هنضح  هلملا و  داضعأ  و  هیقبلا ) ( ) هیتفلا  ) هبیقنلا رـشعم  ای 
یف ظفحی  ءرملا  : » لوقی یبأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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یلـص دـمحم  تام  نولوقتأ  لوازأ ؛ بلطأ و  ام  یلع  هوق  و  لواحأ ، امب  هقاط  مکل  و  هلاهإ ، اذ  نالجع  متثدـحأ و  ام  ناعرـس  هدـلو ؟»
، رمقلاو سمشلا  تفسک  و  هتبیغل ، ضرألا  تملظا  هقتر و  قتفناو  هقتف  رهنتساو  هیهو )  ) هنهو عسوتـسإ  لیلج ، بطخف  هلآ ؟ هیلع و  هَّللا 

هلزانلا هَّللاو  کلتف  هتامم ، دنع  همرحلا  تلیزأ  و  میرحلا ، عیـضا  و  لابجلا ، تعـشخ  و  لامآلا ، تدکأ  و  هتبیـصمل ، موجنلا  ترـشتنا  و 
، مکحبصم مکاسمم و  یف  مکتینفأ ، یف  هؤانث  لج  هَّللا  باتک  اهب  نلعأ  هلجاع ، هقئاب  و ال  هلزان ، اهلثم  ال  یمظعلا ، هبیـصملاو  يربکلا ،

نم تلخ  دق  لوسر  الإ  ٌدمحم  ام  و  : ) متح ءاضق  لصف و  مکح  هلـسر ، هَّللا و  ءایبنأب  لح  ام  هلبقل  و  ًاناحلأ ؛ ًهوالت و  و  ًاخارـص ، ًافاته و 
[ ( 181  ] نیرکاشلا هَّللا  يزجیس  ًائیش و  هَّللا  رضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعأ و  یلع  متبلقنا  لتق  وأ  تام  نإفأ  لسرلا  هلبق 

ووذ متنأ  هربخلا و  مکلمـشت  و  هوعدـلا ، مکـسبلت  عمجم ؛ ًيدـتنم و  و  عمـسم ، ینم و  يرمب ًء  متنأ  یبأ ؟ ثارت  مضهأأ  هلیق ! ینب  ًاهیإ 
هوعدلا مکیفاوت  هنجلاو ؛ حالسلا  مکدنع  و  هوقلاو ، هادألاو  هدعلاو ، ددعلا 

هحفص 238] ] 

هریخلاو تبختنا ، یتلا  هبخنلاو  حالـصلاو ، ریخلاب  نوفورعم  حافکلاب ، نوفوصوم  متنأ  و  نوثیغت ، الف  هخرـصلا  مکیتأـت  و  نوبیجت ، ـالف 
.تیبلا لهأ  انل  تریتخا  یتلا 

.نورمتأتف مکرمأن  نوحربت ، وأ  حربنال  مهبلا ؛ متحفاک  ممألا و  متحطان  و  بعتلاو ، دکلا  متلمحت  و  برعلا ، متلتاق 

هحفص 239] ] 

راصنا اب  ینخس 

ُنیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

يور دندومرف ، داریا  دجسم  رد  رکبوبا  رـضاح و  عمج  اب  يزیمآ  باتع  لدتـسم و  نانخـس  هکنیا  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هب ار  نخس 
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: دنوش یم  رّکذتم  ار  يرگید  بلاطم  نایرج ، قمع  هب  اهنآ  نداد  هجوت  ندرک و  رادیب  يارب  هدومن و  راصنا  تمس 

( ِراْصنَألا َوَْحن  اِهفْرَِطب  ْتَمَر  َُّمث  )

( .دنتخادنا راصنا  فرط  هب  ار  ناشدوخ  هاگن  ترضح  سپس  )

رد راصنا  هک  دوش  هدـیمهف  هلمج  نیا  زا  دـیاش  ندرک ؛ هاـگن  زا  سپ  مشچ  نتـسب  ياـنعم  هب  مه  تسا و  مشچ  ياـنعم  هب  مه  فرط » »
.دندومن نانآ  هّجوتم  ار  نخس  يور  دوخ ، هباطخ ي  همادا  رد  ترضح  و  دندوب ، هتسشن  دجسم  زا  یّصاخ  هشوگ ي 

هحفص 240] ] 

(( هَّیِقَبلا ( ) هَْیتِفلا  ) هبیقَّنلا َرَشْعَم  ای  ْمَُهل :)  ) َْتلاقَف )

(!( ناگتشذگ راگدای  هدنامیقاب و  ( ) نادرمناوج  ) ذوفن بحاص  تعامج  يا  دومرف : نانآ  هب  باطخ  سپ  )

رگید یـضعب  رد  و  هیتفلا »  » یـضعب رد  هدمآ و  هبیقنلا »  » اه هخـسن  یـضعب  رد  تسا : هدـش  تیاور  تروص  هس  هب  ترـضح  مالک  نیا 
: ینعی تسانعم ، نیمه  هب  دنیوگ ، یم  هک  مه  ءابقن » ، » دوش یم  ذوفن » بحاص  هورگ   » نآ يانعم  دشاب ، هبیقَّنلا » رَشْعَم  ای   » رگا هیقبلا ؛» »

دهاوخ هدـنامیقاب »  » هورگ يانعم  هب  دـشاب ، هیقبلا »  » رگا و  دـشاب ؛ یم  نادرمناوج  و  ناناوج »  » ياـنعم هب  مه  هیتفلا » « ؛» ذوفن ناـبحاص  »
، دندوب هدنام  هدنز و  نآلا  هک  اهنیا  دندوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  ای  هتفر و  ایند  زا  راصنا ، ناناملـسم و  زا  يا  هّدـع  هرخالاب  نوچ  دوب ،

.دندمآ یم  باسح  هب  ناگتشذگ  راگدای  هدنامیقاب و 

يا ای  ذوفن ، بحاص  ّتیعمج  يا  دنیامرف : یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  هدش و  راصنا  هورگ  هّجوتم  ترـضح  تروص  ره  رد 
! ناگتشذگ ناراگدای  يا  ای  درمناوج ، ّتیعمج 

( ِهَّلِملا َداضْعَأ  (َو 

!( تعیرش نید و  ناوزاب  يا  (و 

تردق ناسنا  تسا و  ناسنا  تردـق  هلیـسو ي  وزاب ، هکنیا  باب  زا  نید ، ياهوزاب  وزاب ؛ ینعی  دُـضَع » ، » تسا دُـضَع »  » عمج داضعا » »
دوخ
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: دنیامرفب دنهاوخ  یم  ترضح  دنک ؛ یم  لامعا  وزاب  هلیسو ي  هب  ار 

هحفص 241] ] 

.دیدرک يرای  ار  مالسا  هک  دیدوب  امش  دیدوب و  مالسا  تعیرش  ناوزاب  امش 

( ِمالْسِإلا َهَنَضَح  (َو 

!( دیدوب مالسا  هاگهانپ  هک  یناسک  يا  (و 

یم ترـضح  نداد ؛ هاـنپ  ّقح  ینعی  تسا ، باـب  نیمه  زا  دـنیوگ  یم  هک  مه  ناـِضتْحِإلا » قح   » و هاـگهانپ ، و  نصِح »  » ینعی نضح » »
هک دندوب  راصنا  نوچ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  هعـسوت  هدش و  گرزب  امـش  نماد  رد  امـش و  هطـساو ي  هب  مالـسا  هنأک  دـنیامرفب : دـنهاوخ 

نیلّوا هدرک و  توعد  هنیدـم  هب  ار  ترـضح  نآ  دنتـسب و  نامیپ  دـهع و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  دنتـشگ و  مالـسا  ظفح  ببس 
اپ مکحم و  ار  مالـسا  ياپون  لاهن  دنتـسناوت  ناناملـسم  هک  دوب  اهنیا  يراکادف  اب  تقیقح  رد  دـنداد و  لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح 

.دنیامن اجرب 

رد مالسا  دیتسه و  مالـسا  هاگهانپ  هک  یناسک  يا  ینعی  مالـسالا :» هنـضح  َو  : » دیامرف یم  نانآ  هب  باطخ  ترـضح  ساسا  نیا  يور 
.درک ادیپ  هعسوت  دشر و  امش  نماد 

)؟ یّقح یف  ُهزیمَغلا  هذه  ام  )

)؟ نم ّقح  هب  تبسن  امش  فعض  نیا  تسیچ  )

تبسن ردق  نیا  ارچ  دنیامرف : یم  هداد و  رارق  دوخ  شنزرس  خیبوت و  دروم  ار  راصنا  اجنیا  رد  ترـضح  فعـض ؛ ینعی  ز »  » هب هزیمغ » »
دنیامرفب دنهاوخ  یم  عقاو  رد  دیهد ؟ یم  ناشن  فعض  دوخ  زا  نم ، ّقح  هب 

هحفص 242] ] 

هنوگچ دیدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  عیطم  هراومه  درک و  ادیپ  دشر  امش  نماد  رد  مالسا  دیدوب و  مالـسا  ّتلم  ناوزاب  هک  امش 
میرح زا  دیا و  هتسشن  تکاس  دوش  یم  ناتربمایپ  ترتع  هب  هک  یملظ  همه  نیا  لباقم  رد  نآلا  هک  تسا 
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؟ دینک یمن  عافد  نانآ 

: ینعی دیآ ، یم  ندرک  یـشوپ  مشچ  و  ضمغ »  » زا هک  دشاب  هدوب  ض »  » هب هضیمغ »  » دراد لامتحا  دـیوگ : یم  هر )  ) یـسلجم موحرم 
»؟ دینک یم  یشوپ  مشچ  نم  قح  زا  ارچ  »

)؟ یتَمالُظ ْنَع  ُهنِّسلاو  )

)؟ دیا هدیباوخ  هدرب و  رس  هب  ترچ  رد  هدش  دراو  نم  هب  هک  یملظ  زا  ارچ  )

باوخ هن  دنز و  یم  ترُچ  هن  ادخ   » ینعی [ ( 182  ] ٌمَْونال ٌهَنِس َو  ُهُذُخْأنال  : ) تسا هدمآ  مه  میرک  نآرق  رد  ندز ،» ترُچ   » ینعی هَنِـس » »
هک تسا  هراشا  تسا ؛ نآ  نتفرگ  سپ  ددـص  رد  وا  هتفرگ و  مولظم  زا  ملاظ  هک  تسا  يزیچ  همـض ، اب  همالُظ » « ؛ دـنک یم  هبلغ  وا  رب 

.تموکح تماما و  لصا  ای  كدف و 

يراک ره  رمع  رکبوبا و  تسا ؟ هدـش  دراو  نم  هب  هک  یملظ  زا  هدرب  ناتترچ  ارچ  دـنیامرف : یم  راصنا  هب  باطخ  ترـضح ، اـجنیا  رد 
!؟ دیا هدز  باوخ  هب  ار  ناتدوخ  دییوگ و  یمن  چیه  امش  دننک و  یم  دنهاوخب 

)؟» هِْدلُو یف  ُظَفُْحی  ُءْرَملا  : » لوقی یبَأ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  َناک  امَأ  )

)؟» دوش یم  ظفح  شدوخ  دالوا  رد  يدرم  ره  : » دومرف یمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  ایآ  )

هحفص 243] ] 

تمرح دـینک ، مارتـحا  وا  دـالوا  هـب  دـشاب  ظوـفحم  تـسا  هدرک  توـف  هـک  یـصخش  نآ  تیعقوـم  قوـقح و  دـیهاوخ  یم  رگا  ینعی 
مارتحا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـیهاوخب  امـش  رگا  تقو  نآ  دنتـسه ؛ وا  ناراگدای  دـالوا ، اریز  دـینک ، تیاـعر  ار  شنادـنزرف 

، مینک مارتحا  تاداس  هب  میراد  روتـسد  ام  اذل  و  دینک ؛ عافد  شتیب  لها  قوقح  زا  دیراد ، هاگن  ار  وا  دالوا  تمرح  دیاب  هرخالاب  دینک ،
مارتحا تقیقح  رد  ام  مارتحا  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دالوا  نانآ  نوچ 
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[ . 183  ] تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب 

عضوم رییغت  تسایس و  رییغت 

( ُْمْتثَدْحَأ ام  َناْعَرس  )

!( دیدیرفآ هثداح  امش  عیرس ، دوز و  ردقچ  )

هحفص 244] ] 

.هلجع تعرس و  يانعم  هب  دنتسه ، [ 184  ] لعف مسا  ود  ره  نالجع »  » و ناعرس » »

دـیدرک و ضوع  ار  دوخ  شور  دـیدش و  ضوع  هعفد  کی  یلو  دـیدوب ، قح  رادـفرط  دـیدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رود  امش 
.تشادن هقباس  هک  دیدرک  ییاهراک  و  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  امش  یسایس  طیارش 

( َهلاهِإ اذ  َنالْجَع  (َو 

)؟ دش جراخ  نات  ینیب  زا  امش  ياهیبرچ  عیرس ، هچ  (و 

.زیمت ناونع  هب  تسا  بوصنم  هلاها »  » و نآ ، لعاف  هراشا و  مسا  اذ »  » تسا و لعف  مسا  نالجَع » »

اجنیا رد  دننک و  یم  هدافتـسا  دوخ  نامز  فورعم  ياهلاثم  زا  ناشیاه  هباطخ  رد  ناگرزب ، هشیمه  دـنیوگ ؛ یم  هیپ  یبرچ و  هب  هلاهإ » »
يزب کی  يدرف  دـنا  هدرک  لقن  هک  تسا  نیا  لیثمت  نیا  هجو  .دـنا  هدرب  راـک  هب  ار  هلاـهِإ » اذ  نـالجع   » فورعم لاـثم  ترـضح ، مه 

زا هک  تسیچ  نیا  تسا ، رغال  یلیخ  وت  زب  دـنتفگ : وا  هب  تخیر ، یم  طلخ  بآ و  نآ ، ینیب  زا  دوب و  یندرم  رغال و  یلیخ  هک  تشاد 
رد سپ  تسا !! هدـش  رغـال  تلع  نیمه  هب  و  هدـمآ »! نوریب  شا  ینیب  زا  هـک  تـسوا  یبرچ  نـیا  : » تـفگ دـیآ !؟ یم  نوریب  نآ  ینیب 

! دوش یم  کیدزن  ندُرم  هب  دیآ و  یم  دوز  هب  دوز  شندب ، ياهیبرچ  ردقچ  ینعی  هلاهِإ :» اذ  نالجع  : » دنتفگ درم  نآ  باوج 

هحفص 245] ] 

یم شیارب  ار  لَثَم  نیا  دـهد ، عضوم  رییغت  عیرـس  هک  یـسک  ره  ای  دوش  ماـجنا  عیرـس  هک  يزیچ  ره  تسا و  لـثملا  برـض  کـی  نیا 
.دنروآ

اب ترضح ، تقیقح  رد 
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تصرف دارفا  کی  هب  دیدش و  ضوع  عیرس  یلیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  امـش  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  لثم  نیا  ندروآ 
[ . 185  ] دیروآ یمنرب  مد  یلو  دینک  یم  هدهاشم  ار  قح  ندش  لامیاپ  ایند ، زور  دنچ  يارب  هک  دیدش  لیدبت  ّتیصخش  یب  بلط و 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح  هاگنآ 

( لواحُأ اِمب  ٌهقاط  ْمَُکل  (َو 

( .دیراد ییاناوت ) و   ) تقاط مهاوخ ، یم  نم  هک  يزیچ  نآ  هب  امش  هک  یلاح  رد  )

؛ دینک یم  یهارمه  ار  وا  تاولص  مالس و  اب  هک  دیتسه  امش  دنکب ، دناوت  یمن  يراک  چیه  وا  دیتسیاب  رکبوبا  ربارب  رد  امـش  رگا  ینعی 
هدافتـساءوس مدرم  امـش  یگداس  زا  رکبوبا  هتـسد ي  راد و  ینعی  .دینزب  رانک  ار  وا  هک  دیراد  ار  نآ  ناوت  تّوق و  دـیهاوخب ، رگا  امش 

! دیدش نانآ  رازبا  زین  امش  دنداد و  رییغت  ار  يربهر  تماما و  ریسم  یمالسا ، تموکح  مالسا و  مان  هب  امش  بیرف  اب  و  دندرک ،

هحفص 246] ] 

( لوازُأ بلْطَأ و  ام  یلَع  ٌهَُّوق  (َو 

( .متسه نآ  لابند  منک و  یم  بلط  نم  هچنآ  رب  دیراد  ورین  توق و  امش  (و 

نم زا  ما  هتفرگ  ار  شلابند  نم  هک  هچنآ  رد  دیناوت  یم  امش  دنیامرف : یم  ترـضح  يزیچ ؛ ندرک  بلط  رد  نداد  همادا  ینعی  هلوازم » »
تمواقم مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّقح  قاقحا  رد  ترضح  نآ  يریگیپ  رارـصا و  هلمج ، نیا  زا  .دیا  هتـسشن  تکاس  یلو  دینک ، عافد 

.دوش یم  هدیمهف  یبوخ  هب  تارطخ  ربارب  رد  ناشیا 

يا هفیظو  رگید  ام  تسا و  هدـش  عطقنم  یحو  عبنم  هدرک و  تلحر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  بوخ 
!! میرادن

: دنیامرف یم  یمّهوت  نینچ  عفد  يارب  ترضح  اذل 

)؟ هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َتام  نولوقَتَأ  )
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)!؟) میرادن يا  هفیظو  چیه  رگید  ام  و   ) تسا هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دییوگ  یم  ایآ  )

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دینک  یم  رکف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـیزرو ، یم  لّلعت  قح  زا  عافد  رد  دـینک و  یم  یتسـس  هکنیا  ایآ 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  نتفر  اب  تسا ! يروآ  بّجعت  فرح  یلیخ  نیا  دـیرادن !؟ يا  هفیظو  چـیه  امـش  رگید  تسا ، هتفر  اـیند  زا  هلآ 

لباق نآ  تمظع  تسا و  یگرزب  یلیخ  تبیصم  هچرگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  دوش ! یمن  ضوع  امـش  هفیظو ي  هک  هلآ 
.دراد یمنرب  امش  شود  زا  ار  تیلوئسم  دوش و  یمن  ضوع  امش  فیلکت  هاگ  چیه  یلو  دشاب ، یمن  فصو 

هحفص 247] ] 

ربمایپ تلحر  ياهدمایپ 

( ٌلیلج ٌبْطَخف  )

( .تسا یگرزب  تبیصم  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر   ) سپ )

.دوش یم  هتفگ  گرزب  مهم و  رما  هلأسم و  هب  بطخ » »

(( ُهیهو  ) ُهنْهَو َعَسْوَتْسا  ( ) 1)

( .تسا دایز  عیسو و  هدمآ ) دوجو  هب  تبیصم  رثا  رب  هک  ( ) یفاکش  ) یتسس فعض و  )

نیا رثا  رب  هک  یتسـس  فعـض و  ینعی : لوا ، تروـص  رد  تسا ؛ هدـمآ  هیهو »  » راـحب رد  یلو  هدـمآ ، هنهو »  » اـه هخـسن  زا  یـضعب  رد 
هَّللا یلص  ربمایپ  تلحر  تبیصم  رثا  رب  هک  یفاکش  یگراپ و  ینعی : مود ، تروص  رد  یلو  تسا ؛ دایز  یلیخ  هدمآ ، دوجو  هب  تبیصم 

یگراپ هک  تسا  نیا  ترـضح  دوصقم  .تسا  ییادج  یگراپ و  يانعم  هب  یمر »  » نزو رب  یْهَو » « ؛ تسا عیـسو  هدش  داجیا  هلآ  هیلع و 
تّما ياه  ییارگ  هقرف  اه و  تتـشت  مامت  زاغآرـس  تسا و  دایز  عیـسو و  دش ، دراو  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  مالـسا  تّما  رکیپ  رب  هک  يا 

.دشاب یم  تماما  يربهر و  ریسم  فارحنا  هفیقس و  نایرج  نامه  نونکات ، مالسا 

(2)
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( هُْقتَف رَْهنَتْسا  (َو 

( .تسا گرزب  عیسو و  تبیصم ) نیا  زا  یشان   ) ییادج (و 

هب تسا  هراشا  زین  هلمج  نیا  دنیوگ ؛ یم  ندش  هراپ  هراپ  ییادج و  هب  مه  قتَف » « ؛ يدایز تعسو و  يانعم  هب  تسا ، رَهَن »  » زا رهنتسا » »

هحفص 248] ] 

.هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالسا  تّما  ياه  ییادج  اه و  هنتف 

( هُْقتر قَتَْفنا  َو  ( ) 3)

( .درک ادیپ  فاکش  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ببس  هب   ) تشاد دوجو  هک  یگتسبمه  نآ  (و 

ًاقتر اـتناک  َضْرَـألاَو  ِتاوـمَّسلا  ّنأ  : ) تسا هدـمآ  زین  نآرق  هـیآ ي  رد  داـحتا ؛ یگتـسبمه و  ینعی  قـتر »  » فاکـش و ینعی  قاـتفنا » »
« .میدومن ادج  ار  اهنآ  ام  سپ  دندوب ، لصتم  هدیبسچ و  مه  هب  نیمز  اهنامسآ و  : » ینعی [ ( 186  ] امُهانْقَتَفَف

هب دنا ، هدوب  زیچ  کی  دیشروخ  اب  یگمه  تارایس  ریاس  نیمز و  هرک ي  هک  دنک  یم  دییأت  ار  زورما  تأیه  هیـضرف ي  هیآ ، نیا  رهاظ 
رشب یگدنز  طیارش  هدش و  دمجنم  سپس  دنا و  هتفرگ  رارق  يرادم  رد  مادک  ره  هدش و  ادج  مه  زا  سپـس  شتآ ؛ هلعـش  کی  لکش 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  نیمز  يور  رد 

( ِهتَبیِغل ضرَألا  ِتملظأ  َو  ( ) 4)

( .دش یناملظ  کیرات و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر ) و   ) تبیغ هطساو  هب  نیمز  (و 

یصلاخان و هقرفت و  تملظ  و  تشگ ؛ فیعض  تقیقح ، تقادص و  تلادع و  مالسا و  رون  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  اب  ینعی 
.تفای نوزف  یبلط  تصرف  یهاوخ و  تردق 

هحفص 249] ] 

( رَمَقلاو سمّشلا  تفسک  و  ( ) 5)

(.( دش کیرات  نیمز  هکنیا  زا  هیانک   ) دنتفرگ هام  دیشروخ و  (و 

هغیص ي هب  رگا  مزال ؛ مه  تسا و  يّدعتم  مه  فسک » »
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.دوب دهاوخ  يّدعتم  دوش ، هدناوخ  لوهجم  هغیص ي  هب  رگا  تسا و  مزال  دشاب ، مولعم 

هاـم دیـشروخ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تـلحر  رثا  رد  ینعی : رمقلاو ،» سمـشلا  فـسک  : » دـیامرف یم  ترـضح  هـک  اـجنیا  رد 
ربمایپ نتفر  اب  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ناشمالک  نیا  هکلب  دـنتفرگ ، هام  دیـشروخ و  عقاو  رد  هک  تسین  نیا  ترـضح  روظنم  دـنتفرگ ؛

.دش یناملظ  کیرات و  ملاع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا 

( ِهتَبیصُِمل موّجنلا  ترشتنا  و  ( ) 6)

( .دندش هدنکارپ  اه  هراتس  ترضح ، نآ  تلحر  تبیصم  زا  (و 

اپرب یتمایق  ّهنأک  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دـناسر و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  تبیـصم  تّدـش  همه  تاملک ، نیا 
[ . 187  ] دندش رثأتم  ناشیا  تلحر  تبیصم  زا  ملاع  همه ي  دش و 

( لامآلا ِتَدْکأ  َو  ( ) 7)

( .دش هدیشک  يدیماان  يربخ و  یب  هب  اهوزرآ  (و 

هحفص 250] ] 

هتسب دیما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  اهناملسم  تسا ؛ تیصاخ  یب  ریخ و  یب  زیچ  يانعم  هب  تسه ، تدکأ »  » هشیر ي هک  يدک » »
راتفگ ینآرق و  ياه  هدعو  قبط  .دش  لدبم  يدیماان  هب  ناشیاهوزرآ  ترضح ، نآ  تلحر  اب  یلو  دنتشاد ، يدایز  ياهوزرآ  دندوب و 

تلادع و دنروآ و  يور  تلادع  مالـسا و  هب  نیمز  يور  مدرم  مامت  هک  دنتـشاد  دـیما  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
تـصرف يا  هدع  تردق  تسایر و  ایند و  بح  زا  یـشان  نآ  زا  دعب  ثداوح  مالـسا و  ربمایپ  تلحر  یلو  دوش ؛ هدایپ  نیمز  رد  دیحوت 

.دندش ینابرق  نیشن و  هناخ  دیحوت  تلادع و  نارادفرط  و  تخاس ، لدبم  سأی  هب  ار  اهدیما  همه ي  دوب ، بلط 

( لابِجلا ِتَعَشَخ  َو  ( ) 8)

( .دندش عشاخ  اههوک  (و 

ترضح تاریبعت  نیا 
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هراشا هکنیا  ای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  تبیـصم  تّدـش  هب  تسا  هراشا  ای  اـههوک  ندـش  عشاـخ  تسا ؛ هیاـنک  شا  همه 
، دنداتـسیا ثداوح  لباقم  رد  مکحم  هوک ، نوچمه  هتـشذگ  رد  هک  یناسک  ینعی  دـنداد ؛ ناـشن  دارفا  هک  یفعـض  یتسـس و  هب  تسا 

.دنا هدش  فیعض  تسس و  یگمه  زورما 

( میرَْحلا عیضأ  َو  ( ) 9)

( .دش عیاض  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ   ) میرح (و 

نامه هک  ربمایپ  میرح  هک  دندرک  يراک  مکاح ، نازاب  تسایس  ینعی 

هحفص 251] ] 

بتکم عفادم  یماح و  دیاب  هک  یناسک  دنریگب ؛ رارق  نیهوت  کته و  ضرعم  رد  دنتسه ، مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها 
.دنتفرگ رارق  نیهوت  موجه و  رطخ  ضرعم  رد  دوخ  دنیامن ، عفد  ار  نمشد  رطخ  دنشاب و  نآرق  مالسا و  قیاقح  و 

( ِهتامَم َْدنِع  ُهَمْرُحلا  ِتَلیزا  َو  ( ) 10)

( .دش لئاز  وا  تلحر  اب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها   ) تمرح (و 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  هناخ ي  ًالصا  دیدرب ؛ نیب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هناخ ي  میرح  دیدرک ، هک  يراک  نیا  اب  امـش  ینعی 
ات دنا  هدرک  رومأم  ار  هلاجر  تشم  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  الاح  دوب ، مالسا  هاگیاپ  مالسلا ، هیلع  یلع  هلآ و  و 

نیا اب  تقیقح  رد  دننک ، تراسج  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  دننکشب و  ار  تیب  لها  میرح  دنیایب  مالسا  تفالخ و  زا  عافد  مسا  هب 
.دنداهن انب  مالسا  خیرات  لوط  رد  ار  تیانج  ملظ و  نارازه  ساسا  دنتسکش و  ار  اهتمرح  ناشلامعا 

( یمظُعلا ُهبیصُملاَو  يْربُکلا  َُهلِزانلا  هَّللاَو  َْکِلتَف  )

( .تسا یگرزب  ياهدماشیپ  اهتبیصم و  ثداوح ، نیا  دنگوس ، ادخ  هب  سپ  )

تهج یب  لیلد و  نودب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
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هشیر مینک  یسررب  تسرد  یتقو  دننک ؛ یمن  دای  تمظع  یگرزب و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ثداوح  هنوگنیا 
هفیقـس و ثداوح  نامه  دش ، ماجنا  اهناملـسم  نیب  رد  تفالخ  تلادـع و  مالـسا و  مان  هب  هک  یملاظم  تافارحنا و  تایانج و  مامت  ي 

.دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  یشارت  هفیلخ 

هحفص 252] ] 

( هلزان اهلثمال  )

( .دشاب یمن  تبیصم  نیا  یگرزب ) هب  و   ) دننامه یتبیصم  چیه  )

هّیما و ینب  یمالـسا  رهاظ  هب  ياهتموکح  تسد  هب  هک  دوب  رگید  راوگان  ثداوح  للعلاهّلع  نآ ، زا  دـعب  ثداوح  تبیـصم و  نیا  اریز 
.دمآ دوجو  هب  مالسا  خیرات  رد  سابع  ینب 

( هلجاع هقئاب  (َو ال 

( .تسین هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  تبیصم  لثم  یگرزب  تبیصم  چیه  (و 

.دنیوگ یم  گرزب  تبیصم  هب  هقئاب » »

نآرق رد  ربمایپ  تلحر  ینیب  شیپ 

( ْمُِکتَِیْنفَأ یف  هُؤانَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَأ  )

( .درک مالعا  ناتیاه  هناخ  فارطا  رد  هؤانث - َّلَج  ادخ - باتک  ار  تبیصم  نیا  )

ار نآ  ادخ  اّما  تسا ، گرزب  یلیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  تبیـصم  هک  یلاح  نیع  رد  دـنیامرفب : دـنهاوخ  یم  ترـضح 
ربمغیپ دـینکن  لایخ  امـش  دـنا ؛ هتفر  ایند  زا  زین  هتـشذگ  ناربماـیپ  تسین و  يا  هزاـت  زیچ  کـی  گرم »  » عقاو رد  دوب ؛ هداد  ربخ  رتولج 

یلـص ربمایپ  تلحر  دشاب ؛ یمن  امـش  هدهع ي  هب  يا  هفیظو  چیه  هدش و  مامت  زیچ  همه  رگید  تفر ، ایند  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
.دنک یمن  ضوع  ار  امش  فیلکت  تسا و  یعیبط  رما  کی  گرم ، هداد و  ربخ  نآرق  دوخ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

، تسا هدرک  مالعا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  تبیصم  نیا  اهب :» َنَلْعأ  »

هحفص 253] ] 
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يانعم هب  تسا و  ءانف  عمج  هینفا » « ؛ ناتیاه هناخ  فارطا  رد  مکتینفَأ :» یف  « » نآرق - ) هؤانث َّلَج  ادـخ - باتک  هُؤاـنَث » َّلَـج  هَّللا  ُباـتِک  »
.تسا هدومن  نالعا  امش  مشچ  يولج  ار  نآ  نآرق  ینعی  دشاب ، یم  هناخ  يولج 

زا نآرق  يادص  دیدناوخ و  یم  نآرق  رهاظ  رد  هک  راصنا  رجاهم و  هورگ  امـش  هک  دـشاب  نیا  زا  هیانک  دـیاش  ترـضح ، هلمج ي  نیا 
ربمایپ رگا  ایآ  [ (: » 188 [ ؟ مُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ِلُتق  وَأ  َتام  ْنِإَفَأ  : » هدومرفن نآرق  نیمه  رد  ادخ  رگم  دوب ، دنلب  ناتیاه  هناخ  فارطا 
تلحر زا  سپ  هک  تسا  هنوگچ  لاح  تشگ ؛»؟ دیهاوخزاب  قباس  لاح  نامه  هب  مدرم  امش  دوش ، هتشک  ای  دریمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

!؟ دیا هتشاذگ  اپ  ریز  ار  نآرق  ياهشرافس  دیا و  هدش  ضوع  هرابکی  هب  امش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

، تسا هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دینـش  وا  یتقو  دـنا  هدرک  لـقن  دـشاب ؛ هتـشاد  رمُع  هب  مه  يا  هشوگ  مـالک  نیا  دـیاش 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  ربخ  نآرق  دـنتفگ : وا  هب  دریم !؟ یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رگم  تفگ : دـش و  ینابـصع 

[ . 189 [ !؟ دریم یمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ییوگ  یم  وت  تقو  نآ  هداد ،

هحفص 254] ] 

دنا هدرک  لقن  مه  يرگید  هنومن ي  تسا ؛ هدز  یم  ییاهراک  نینچ  هب  تسد  دهدب ، هولج  سدقم  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  یهاگ  رمع 
يداـبآ ره  رد  ار  هچب  ره  مسا  رگا  تفگ  یم  دـنراذگب و  دّـمحم »  » ار ناـشیاه  هچب  مسا  مدرم  دوـب ، هدرک  عوـنمم  رمع  هـکنیا  نآ  و 

!! دش دهاوخ  یمارتحا  یب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  دنراذگب ، دّمحم » »

( مکِحَبْصَم مکاسْمَم و  یف  )

ناتهاگنابش و رد  )
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( .ناتهاگحبص

ار نآرق  ینعی : دنشاب ؛ یم  هاگنابـش »  » و هاگحبـص »  » يانعم هب  ناکم و  مسا  ای  دنراد و  يردصم  يانعم  ای  ود  ره  ءاسْمم »  » و حبـصم » »
.دیتشاد عالطا  نآ  نیماضم  زا  دیدناوخ و  یم  بش  حبص و  امش 

( ًاناحلأ ًهوالت َو  َو  ًاخارُص ، ًافاتُه َو  )

( .اه همغن  اب  و  یلومعم )  ) توالت اب  و  دایرف ، هلان و  اب  دنلب و  يادص  اب  )

هب رگید  يا  هّدـع  و  دایرف ، اب  هارمه  هلان و  اب  رگید  هّدـع ي  دـندرک و  یم  توالت  ار  نآرق  دـنلب  يادـص  اـب  امـش  زا  هّدـع  کـی  ینعی 
.دندناوخ یم  ار  نآرق  ناحلأ  توص و  اب  زین  يا  هدع  یلومعم و  تروص 

« ماهفِإ  » ینعم هب  دشاب ، هزمه  رـسک  هب  ناْحلِإ »  » رگا یلو  دـشاب ؛ یم  وکین  توص  يانعم  هب  تسا و  نحل  عمج  هزمه ، حـتف  هب  ناْحلَأ » »
هب دنداد و  یم  حیضوت  هدرک و  ریسفت  مه  ار  نآ  بلاطم  دندناوخ ، یم  ار  نآرق  هک  یلاح  نیع  رد  امش  زا  یـضعب  ینعی  دوب ؛ دهاوخ 

؛ دندنامهف یم  نارگید 

هحفص 255] ] 

ایند زا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـیتسناد  یم  امـش  دوب و  زادـنا  نینط  امـش  همه ي  شوگ  رد  نآرق  توص  هصـالخ 
هلأسم ي اّما  تسا ، گرزب  ترضح ، نآ  تلحر  تبیـصم  هک  یلاح  نیع  رد  تسا ؛ هدوبن  يا  هزات  هدیدپ ي  کی  نیا  تفر و  دهاوخ 
ار امـش  هفیظو ي  فیلکت و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  تسا و  هداد  ربخ  هثداـح  نیا  عوقو  زا  ًـالبق  نآرق  تسین و  يا  هزاـت 

.دنک یمن  ضوع 

گرم یهلا  تنس  ناربمایپ و 

)؟ ِِهلُسُر ِهَّللا َو  ِءاِیْبنَِأب  َّلَح  ام  هلبقل  (و 

)؟ شنالوسر ادخ و  ناربمایپ  رب  تسا  هتشذگ  هچ  نیا  زا  لبق  (و 

ادخ رگید  ناگداتسرف  ناربمایپ و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لبق 
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مرکا ربمایپ  تسین و  يا  هزات  هلأسم ي  کی  گرم ، سپ  دندش ؟ حور  ضبق  نانآ  همه ي  هک  دوب  نیا  هن  رگم  دنتشاد ؟ یتشونرس  هچ 
.درک یم  عادو  ار  ایند  نیا  يزور  دیاب  اهناسنا ، همه ي  ناربمایپ و  همه ي  دننام  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

( ٌمتح ٌءاضَق  ٌلصف َو  ٌمْکُح  )

( .تسا یهلا  موتحم  اضق  یعطق و  مکح  گرم ،) نیا  و  ))

ُّلُک : ) دیامرف یم  تحارـص  اب  میرک  نآرق  دنتـسه ؛ گرم  هب  موکحم  اهناسنا  همه ي  تسا و  دـنوادخ  یمتح  ءاضق  مکح و  گرم » »
ٍسفن

هحفص 256] ] 

زا زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ناربمایپ  و  دیشچ ، دنهاوخ  ار  گرم  هزم ي  معط و  نارادناج  همه ي  : » ینعی [ ( 190  ] ِتْوَملا ُهَِقئاذ 
.دنتسین ینثتسم  هدعاق  نیا 

: دنیامرف یم  هدرک و  هراشا  دراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  رب  تلالد  هک  نآرق  هفیرش ي  هیآ ي  هب  همادا ، رد  ترضح 

[ (. 191 [ ؟ ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَفَأ  لُسُّرلا ، ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  (َو 

هب امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  اـیآ  دنتـشذگ ، یناربماـیپ  وا  زا  شیپ  هک  يربماـیپ  رگم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تسین  (و 
)؟ دیدرگ یمزاب  دوخ  هتشذگ ي 

ینعی ناشدوخ - هتشذگ ي  هب  مدرم  رتشیب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  هدرک  ینیب  شیپ  نآرق  رد  ادخ  تقیقح  رد 
وا  ) هثالث الِإ  هَّللا  لوسر  َدـَْعب  ساّنلا  َّدـَترِإ  : ) تسا هدـمآ  ام  تایاور  یـضعب  رد  دـندرگ ؛ یمزاـب  تیلهاـج - نارود  موسر  بادآ و  هب 

یضعب رد  رفن - راهچ  ای  هس  رگم  دنتشگزاب  ناشوخ  هتشذگ ي  هب  همه  مدرم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  ینعی : هعبرأ ))
یضعب رد  هدش و  رکذ  رفن  هس  تایاور 
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: تسا هدمآ  يراخب - حیحص  باتک  رد  هلمج  زا  ینس - هعیش و  تایاور  رد  نینچمه  تسا ؛- دش  نایب  رفن  راهچ  رگید 

اعد هب  تسد  دـنرب ، یم  مّنهج )  ) لامـش فرط  هب  ار  ناشباحـصا  هک  دـننک  یم  دـهاشم  تماـیق  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
: دیامرف یم  ادخ  هدب ، تاجن  ار  نم  باحصا  ایادخ ! یباحیصُأ :) ِّبر  ای  : ) دنیامرف یم  هتشادرب و 

هحفص 257] ] 

ُْتنُک و  : ) دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـعب  دـندرک ! هچ  وت  زا  دـعب  اهنیا  یناد  یمن  كدـَعب :) اوثَدَـحَأ  ام  يرْدـَتال  ّکنا  )
سپ مدوب ؛ هاوگ  نانآ  رب  مدوب ، ناـنآ  ناـیم  رد  اـت  نم  [ (: 192  ] مِْهیَلَع َبیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ینَْتیَّفوت  اّـمَلَف  مهیف ، ُْتمُداـم  ًادیهَـش  مِْهیَلَع 

.يدوب نابهگن  بقارم و  نانآ  رب  دوخ  وت  یتفرگ ، ارم  ناج  وت  هک  ینامز 

هک نیا  رب  دراد  تلالد  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  [ 194 « ] يذمرت ننس   » مه تسا و  هدمآ  [ 193 « ] يراخب حیحص   » رد مه  ثیدح  نیا 
یلص ربمایپ  هویـش ي  هار و  زا  دندش و  ضوع  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  دعب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدایز  هدع ي 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  يور  همه  نیا  تنـس  لها  ارچ  هک  منک  یم  بجعت  لاح  نیا  اب  دنتـشادرب ؛ تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا 
، تسا ناشدوخ  ربتعم  ياهباتک  زا  هک  يذمرت  ننس  يراخب و  حیحص  نیمه  رد  تسا ! تّجح  اهنآ  لوق  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  رونام 

ترـضح نآ  تلحر  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدایز  هدـع ي  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  هک  هدـش  لقن  یتیاور 
دنناد یم  تّجح  ار  اهنآ  لوق  ّتنس ، لها  هنوگچ  الاح  تفر ؛ دنهاوخ  منهج  هب  دندرک و  رییغت 
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؟ دنهد یم  رارق  دانتسا  دروم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لوق  دننامه  و 

هدز ررـض  شدوخ  هب  هکلب  تسا ، هدـناسر  يررـض  ادـخ  هب  دـنکن  لایخ  تشگرب ، ّتیلهاج  نارود  هب  درک و  درگبقع  سکره  لاـح 
: دنیامرف یم  هفیرش  هیآ ي  نایب  همادا ي  رد  ترضح  اذل  تسا ؛

هحفص 258] ] 

( ًاْئیَش َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَم  (َو 

( .دناسر یمن  ادخ  هب  يررض  چیه  ددرگرب ،) بقع  هب  ینعی   ) ددرگرب شیاپ  هنشاپ ي  ود  هب  سکره  (و 

[ (. 195  ] نیرکاَّشلا هَّللا  يِزْجَیَس  (َو 

( .دهد یم  شاداپ  ار  نارازگرکش  دنوادخ  يدوز  هب  (و 

هراشا دنا  هدرک  یـساپسان  ار  ادخ  ياهتمعن  هک  ییاهنآ  هب  مه  دـنا ، هدومن  کّسمت  نآ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  يا  هیآ  رد 
یلـص مرکا  ربمایپ  مالـسا و  تمعن  اب  ندش  وربور  زا  دعب  هک  یناسک  هدومرف : لوا  هتـسد ي  دروم  رد  رکاش ؛ دارفا  هب  مه  و  دنک ، یم 

هب اهنت  هک  دننادب  دنا ، هداهن  اپ  ریز  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  هتـشگرب و  بقع  هب  دوب ) نیملاعلل  همحر  تقیقح ، رد  هک   ) هلآ هیلع و  هَّللا 
ره رد  و  دنتفرگن ، رارق  اهیزاسوج  ریثأت  تحت  هک  نیرکاش  دروم  رد  .دننز و  یمن  يررـض  دـنوادخ  هب  زگره  و  دـنا ، هدز  ررـض  دوخ 

.دید دنهاوخ  ار  کین  يازج  يدوز  هب  هدومرف : دندومن  عافد  تلادع  ّقح و  زا  لاح 

راصنا زا  ارهز  ترضح  هوکش ي 

!( هلیق ینب  ًاهیإ  )

«!( هلیق  » نادنزرف يا  امش  زا  تسا  رود  )

هحفص 259] ] 

« هلیق « ؛ دوش یم  لامعتـسا  يرما  کی  ندوب  دـیعب  ندوب و  رود  يانعم  هب  هملک  نیا  و  تاـهیه ،»  » ینعی [ ، 196  ] تسا لعف  مسا  ًاهیِإ » »
نامه راصنا  و  دنتسه ، راصنا »  » تقیقح رد  ترضح  بطاخم  دیسر ؛ یم  وا  هب  جرزخ »  » و سوا »  » هفیاط ي لسن  هک  هدوب  ینز  مان  زین 

هفیاط ي
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دندومن و توعد  نامز - نآ  برثی  هنیدم - هب  ار  ترضح  نآ  دندرک و  تعیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  دندوب  جرزخ  سوا و 
.دنداد لیکشت  اجنآ  رد  ار  یمالسا  تموکح  نیلّوا  هنیدم ، هب  ترجاهم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

! هلیق نارسپ  يا  امش  زا  تسا  رود  یلیخ  ینعی  هلیق :» ینب  ًاهیِإ  »

)؟ یبَأ َثاُرت  ُمَضْهُأَأ  )

)؟ مردپ ثرا  هیحان  زا  موش  عقاو  مولظم  موش و  درُخ  نم  ایآ  )

یسک دوشب و  ملظ  همه  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  هب  یمالـسا  تموکح  رد  هک  دیآ  شیپ  یطیارـش  دیاب  ایآ  ینعی 
؟ دیامن عافد  وا  زا  دناوتن 

( عمجم ٌيدتنم َو  عمْسَم َو  یّنِم َو  ًيءْرَِمب  ُْمْتنَأ  (َو 

)!؟ میراد رارق  عامتجا  کی  رد  مونش و  یم  ار  ناتیادص  دیتسه و  نم  ناگدید  يولج  رد  امش  هک  یلاح  رد  )

لحم يانعم  هب  و  يدتنا ،»  » باب زا  تسا ، ناکم  مسا  يدتنم » »

هحفص 260] ] 

.عامتجا ّلحم  ینعی  دنیوگ ، یم  هک  مه  هودنلاراد » « ؛ دشاب یم  عامتجا  عمج و 

رارق عامتجا  کـی  رد  مونـش و  یم  ار  ناتیادـص  منیب و  یم  ار  امـش  نم  دـیتسه ، نم  يولج  رد  امـش  دـنیامرف : یم  ترـضح  هصـالخ 
یمن شوگ  امش  یلو  منک ، یم  توعد  ار  امش  نم  تقو  نآ  ددرگ ، یم  لامیاپ  نم  ّقح  دوش و  یم  ملظ  هب  هک  دینیب  یم  امش  میراد ؛
ضوع ردق  نآ  ار  امـش  یـسایس  عاضوا  دـیاب  الاح  میدوب ، فص  کی  رد  همه  دـیتشاد و  ام  اب  هک  يا  هقباس  نآ  اب  امـش  ینعی  دـیهد !

!؟ دینک عافد  نم  عورشم  ّقح  زا  دیهاوخن  ای  دیناوتن  هک  دنک 

( هربخلا مُکلُمْشَت  هَوْعَّدلا َو  مُکسْبَلت  )

( .دیتسه علطم  اهربخ  زا  دیریگ و  یم  رارق  نم  توعد  ششوپ  ریز  )

ینعی
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هاگشیپ رد  ادرف  تسا و  هتفرگ  تروص  ییاه  ینکـش  تمرح  هچ  هدش و  ام  هب  ییاهملظ  هچ  هک  دیناد  یم  دیراد و  ربخ  امـش  همه ي 
.میدوب ربخ  یب  دش  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  رتخد  هب  هک  ییاهملظ  زا  ام  دییوگب  دیناوت  یمن  خیرات  دنوادخ و  لدع 

( ِهَّوُقلاَو ِهادألاَو  ِهَّدُعلاَو  ِدَدَعلا  وُوَذ  ُْمْتنَأ  (َو 

( .دیتسه ورین  رازبا و  هّدُع و  هدع و  ياراد  امش  هک  یلاح  رد  (و 

، یعامتجا رابتعا  هملک و  ذوفن  دننام  دنیوگ ، یم  دشاب  ناسنا  يورین  هلیسو ي  هک  يزیچ  هب  هَّدُع »  » و تیعمج ، ددع و  ینعی  هَّدِع » »

هحفص 261] ] 

رازبا ریشمش و  مه  تسا و  دایز  ناتددع  مه  امش  ینعی  دشاب ؛ یم  ورین  يانعم  هب  زین  هَّوق »  » تسا و لیاسو  رازبا و  يانعم  هب  مه  هادأ » »
.دینک یم  توکس  دیتسه و  رگ  هراظن  دوش ، یم  ملظ  ناتربمایپ  رتخد  هب  دینیب  یم  هکنیا  اب  و  دیراد ، ورین  و 

( هَّنُجلاَو حالِّسلا  ْمُکَْدنِع  (َو 

( .دشاب یم  رپس  حالس و  امش  دزن  هک ) یلاح  رد  و  ))

؟ دیسرت یم  تموکح  تردق  زا  ارچ  دیتسه ، زّهجم  عافد  حالس و  رظن  زا  امش  هک  تسا  نیا  دوصقم  رپس ؛ ینعی  هّنج » »

( َنُوبیجت الَف  هَوْعَّدلا ، ُمُکیفاُوت  )

!( دینک یمن  تباجا  اّما  دیآ ، یم  امش  فرط  هب  توعد  مه  رس  تشپ  )

نانآ یلو  دندوب ، هدرک  توعد  ار  مدرم  یلیخ  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  الوم  هک  دوش  یم  مولعم  هلمج  نیا  زا 
، دندوب هدش  علطم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیمولظم  زا  اریز  دنرادن ، دنوادخ  شیپ  يرذع  نیاربانب  دنتفگن ؛ کیبل  دـندادن و  شوگ 

.دندش تکاس  يدام  عفن  ماقم و  دیما  ای  سرت  لیلد  هب  یلو 

( نُوثیُغت الف  ُهَخرَّصلا ، ُمُکیتَْأت  (َو 

!( دیهد یمن  یباوج  یلو  دسر ، یم  امش  هب  هثاغتسا  دایرف و  يادص  (و 

اه و هبطخ  دایرف ، يادص  زا  دوصقم 
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.تسا مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ياهدادمتسا 

هحفص 262] ] 

راصنا یتازرابم  قباوس 

( حالَّصلاو ِْریَْخلِاب  َنُوفوُْرعَم  حافِکلاب ، َنُوفوُصوم  مْتنَأ  (َو 

( .دیتسه فورعم  حالص  ریخ و  هب  يرواگنج و  هب  امش  هکنیا  اب  )

هچ سپ  دیدوبن ، سرت  لها  هک  امش  ینعی  نانآ ، تعاجـش  هب  تسا  هراشا  دوش ؛ یم  هتفگ  گنج  رد  نمـشد  اب  رپس  نودب  هب  حافک » »
؟ دیسرت یم  نونکا  هک  تسا  هدش 

( ٌتَبُِخْتنُا یتلا  هَبخُّنلا  (و 

( .دیا هدش  باختنا  مدرم  نیب  زا  هک  دیتسه  ییاه  هبخن  امش  هکنیا ) اب  و  ))

.دیدمآ یم  باسح  هب  مدرم  ناگدیزگرب  تقیقح  رد  دیدوب ؛ یتیصخشاب  دارفا  هکلب  دیدوبن ، يداع  يدارفا  امش  ینعی 

( تیبلا لها  انل  َتریتُْخا  یتلا  هَریِخلاو  )

( .دیا هدش  رایتخا  تیب  لها  ام  يارب  هک  دیتسه  يّریخ  نادرم  نآ  امش  هکنیا ) اب  و  ))

ام عفادم  دیدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  یماح  دیدوب ، تیب  لها  ام  یماح  دیتشاد و  یتازایتما  مدرم  هدوت ي  نیب  رد  امـش  ینعی 
.دیدرک تشپ  ام  هب  دیدش و  ضوع  نات  همه  هعفد  کی  الاح  دیدوب ،

( بَعَّتلاَو َّدَکلا  ُُمْتلَّمحت  بَرَعلا و  ُُمْتَلتاق  )

( .دیدرک لّمحت  ار  اهجنر  اهیتخس و  دیدیگنج و  نیکرشم ) زا   ) برع نارس  اب  امش  )

دیدیگنج و برع  نارس  اب  دیا ؛ هدوب  رـضاح  یکانرطخ  ياه  هنحـص  رد  و  دیراد ، ینالوط  هقباس ي  مالـسا  هب  تمدخ  رد  امـش  ینعی 
.دیدرک لّمحت  ار  بئاصم  اهیتخس و 

هحفص 263] ] 

( مَُهبلا ُُمتْحَفاک  مَمُألا و  ُُمتْحَطان  )

( .دیتفر یم  قطنم  یب  ناعاجش  اب  داهج  لاتق و  و  كرشم ) ي   ) اهتّلم هزرابم ي  هب  امش  )
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هک یقطنم  یب  عاجـش و  مدآ  ینعی  تسا ، هَمُْهب »  » عـمج زین  مَُهب » « ؛ دـشاب یم  هزراـبم  زا  هیاـنک  تسا و  ندز  خاـش  ياـنعم  هب  حـطان » »
.دوش یم  رهاظ  هبترمکی  تسین و  رهاظ  شتعاجش 

امش هک  تسا  نیا  ترضح  دوصقم 
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دیدرک یم  هفیظو  ساسحا  دـیدوبن ، اهتّلم  عاضوا  هب  ءانتعا  یب  توافت و  یب  ياهمدآ  دـیدوب ، اهفارحنا  داسف و  نایغط و  اب  هزرابم  لها 
ربمایپ ّتنس  نآرق و  مالسا و  مان  هب  هک  ّتیمکاح  هاگتسد  فارحنا  داسف و  لباقم  رد  زورما  ارچ  سپ  دیتفر ؛ یم  اهرطخ  لابقتسا  هب  و 

لها اب  یّتح  و  دیا ، هدش  رگاشامت  تکاس و  دیامن ، یم  فرحنم  ار  تماما  ریسم  و  دراد ، یم  اور  ملظ  همه  نیا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص 
ادص مه  دنک ، یم  توعد  یمالسا  ياهشزرا  ایحا  مولظم و  زا  عافد  قح و  تلادع و  هب  ار  امـش  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تیب 

؟ دینک یمن  يرای  ار  نانآ  دیوش و  یمن 

( نورمَتأتَف مُکُُرمَأن  نوُحَربت ، وَا  ُحَْربَنال  )

( .دیدرک یم  تعاطا  امش  میدرک ، یم  رما  هاگره ) - ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ام - هراومه  )

مه امـش  میدرک و  یم  رما  امـش  هب  ام  هک  نورمتأتف :» ْمُکُُرمَأن  ، » امـش دـیدشن  لیاز  و  نوحربت :» وأ  ، » ام میدـشن  لـیاز  ینعی  حربنـال » »
يادف ار  ناتزیچ  همه  دیدوب و  هنوگنیا  هک  امش  دیدرک ؛ یم  تعاطا  ًامئاد 

هحفص 264] ] 

هب ردق  نیا  دیتسه  رضاح  هنوگچ  الاح  دیدوب ، تیب  لها  ام  عیطم  عفادم و  هراومه  دیدرک و  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مالـسا و 
! دیهدن یخساپ  چیه  مینک ، توعد  دوخ  يرای  هب  ار  امش  هچ  ره  دیشاب و  تکاس  امش  دنراد و  اور  متس  ملظ و  ام 

ُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهِمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  مالَّسلاو 

هحفص 265] ] 

سرد 09

هراشا

: نیوانع

مالسا يزوریپ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شقن 

بالقنا زا  سپ  عاجترا  رهاظم 

ناراک هظفاحم  نانکش و  نامیپ  راک  نایاپ 

توکس هزیگنا ي  یتسود ، ایند  یبلط و  تحار 

ّتیلهاج هب  تشگزاب 
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تّجح امتا  لد و  زوس  نایب 

نایاپ میسرت 
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هئطوت

هحفص 267] ] 

نارین تدـمخ  و  کـفإلا ، هروف  تنکـس  و  كرـشلا ، هرعن )  ) هرغث تعـضخ  و  ماـیألا ، بلح  رد  و  مالـسإلا ، یحر  اـنب  تراد  اذإ  یتح 
و مادقإلا ؟ دعب  متـصکن  و  نالعإلا ؟ دعب  متررـسأ  و  نایبلا ؟ دعب  مترح  ینأف  نیدـلا ، ماظن  قسوتـسا  و  جرهلا ، هوعد  تأدـه  و  رفکلا ،

هَّللاف مهنوشختأ  هرم ، لوأ  مکوءدب  مه  و  لوسرلا ، جارخإب  اومه  و  مهدهع ، دعب  نم  مهنامیأ  اوثکن  موقل  اسؤب  نامیإلا ؟ دعب  متکرشأ 
.نینمؤم متنک  نإ  هوشخت  نأ  قحأ 

متوجن و  هعدـلاب ، متولخ  و  هیلع ، مهاوـقأ  ضبقلاو و  طـسبلاب  قـحأ  وـه  نم  متدـعبأ  ضفخلا و  یلإ  متدـلخأ  دـق  نأ  يرأ  دـق  ـالأ و 
ضرألا یف  نم  متنأ و  اورفکت  نإف  متغوست ، يذلا  متعـسد  و  متیعو ، ام  متججمف  هعـسلاب ،) قیـضلا  نم  متوجن  و   ) هعـسلا نم  قیـضلاب 

.دیمح ینغل  هَّللا  نإف  اعیمج 

، سفنلا هضیف  اهنکلو  مکبولق ؛ اهترعـشتسا  یتلا  هردغلاو  مکترماخ  یتلا  هلذجلا )  ) هلذخلاب ینم  هفرعم  یلع  اذه  تلق  ام  تلق  دق  الأ و 
هموسوم راـعلا ، هیقاـب  فخلا ، هبقن  رهظلا ، هربد  اـهوبقتحاف  اهومکنودـف  هجحلا ؛ همدـقت  و  ردـصلا ، هثب  هاـنقلا و  روخ  و  ظـیغلا ، هثفن  و 

اوملظ نیذلا  ملعیـس  و  نولعفت ؟ ام  هَّللا  نیعبف  هدئفألا ؛ یلع  علطت  یتلا  هدقوملا  هَّللا  رانب  هلوصوم  دـبألا ، رانـش  و  رابجلا ،)  ) هَّللا بضغب 
.نورظتنم انإ  اورظتناو  نولماع ، انإ  اولمعاف  دیدش ، باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  هنبا  انأ  و  نوبلقنی ، بلقنم  يأ 

هحفص 269] ] 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

گنج هب  برع  كرـشم  نارـس  اـب  امـش  دـندومرف : راـصنا  هب  باـطخ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  میتـفگ  هتـشذگ  هـسلج ي  رد 
یناسک امش  دیدش و  لمحتم  هک  اهجنر  اهتمحز و  هچ  دیتخادرپ و 
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هراومه و دیتساخرب ، هلباقم  هب  دندوبن  قطنم  لها  هک  يردلق  عاجش  ياهمدآ  اب  دیتخادرپ و  زیتس  هب  ناملـسم  ریغ  ياهتما  اب  هک  دیدوب 
لاح دیدوب ؛ ام  میرح  عفادم  دیدرک و  یم  تعاطا  امش  میداد ، یم  روتسد  امـش  هب  تیب  لها  ام  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هاگره 

ار ام  قح  دوش و  یم  ام  هب  متـس  ملظ و  همه  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دـیا و  هدـش  ضوع  هرابکی  امـش  هنوگچ 
هراظن اهنت  دیا و  هتسشن  تکاس  دیهد و  یمن  یخساپ  میناوخ ، یم  ار  امـش  ام  هچ  ره  دییوگ و  یمن  چیه  امـش  یلو  دننک ، یم  بصغ 

!! دیتسه ثداوح  رگ 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح 

هحفص 270] ] 

مالسا يزوریپ  رد  تیب  لها  شقن 

( مالْسِإلا یَحَر  انب  ْتَراد  اذإ  یتح  )

( .دمآرد شدرگ  هب  مالسا  يایسآ  گنس  ام ، ببس  هب  هک  اجنآ  ات  دیدوب ) تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رادربنامرف  امش  ))

هیلع یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ياهیراکادـف  ببـس  هب  اـهیزوریپ  نیا  و  دـمآرد ؛ تکرح  هب  درک و  ادـیپ  تّوق  مالـسا  ینعی 
.تسا هدمآ  تسد  هب  ناناملسم  یمامت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و 

( ماّیَألا ُبَلَح  َّرَد  َو  ( ) 1)

( .درک ادیپ  ترثک  نایرج و  ریش ، نوچمه  راگزور ، تاکرب  (و 

ترضح دراد ؛ لابند  هب  يریخ  تکرب و  ًاتعیبط  دنهدب ، ریـش  رتش  ای  واگ و  دنفـسوگ و  یتقو  دش ؛ ادیپ  مالـسا  رد  تکرب  ریخ و  ینعی 
ببـس هب  ینعی  دـنا ؛ هدومن  هیبـشت  ناتـسپ  ریـش  ندـش  ریزارـس  هب  ار  مالـسا  ياـهیزوریپ  اهتفرـشیپ و  مـالک  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز 

لها هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نانآ  يرادربنامرف  تعاطا و  ناناملـسم و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهتمحز 
تیب
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هعماج زا  تیلهاج  بادآ  قافن و  رفک و  كرـش و  و  درک ، ادـیپ  توق  مالـسا  دـش و  تکرب  ریخ و  راگزور  راـگزور ، مالـسلا  مهیلع 
.دش وحم 

( كرشلا هرغث )  ) هْرعَن تعضخ  َو  ( ) 2)

(.( دمآ نیمز  هب  كرش  هنیس ي  ای   ) دش هدیلام  كاخ  هب  كرش  ینیب  (و 

: تسا هدش  لقن  تروص  ود  هب  ترضح  مالک  نیا 

دشاب و یم  ینیب  يانعم  هب  هک  دنا  هتفگ  هرعن »  » اه هخسن  یضعب 

هحفص 271] ] 

، كرـش ینیب  دش  عضاخ  ینعی : كرـشلا ،» هرعن  تعـضخ  ود   » هلمج ي تقو  نآ  تسا ؛ نتخادـنا  ینیب  يوت  داب  ّربکت و  ربک و  روظنم 
.دندش عضاخ  مالسا  لباقم  رد  اهنآ  دش و  هدیلام  كاخ  هب  ناکرشم  ینیب 

رد ار  رفن  کی  دنتـساوخ  یم  یتقو  دـشاب ؛ یم  هنیـس » ای  ولگ  ریز   » يانعم هب  هک  دـنا  هدرک  لقن  هرغث »  » رگید ياه  هخـسن  یـضعب  اـّما 
كاخ هب  ار  فیرح  تشپ  يزوریپ ، يارب  هک  ناریگ  یتشک  نیمه  لثم  دندروآ - یم  كاخ  هب  ار  شا  هنیـس  دنهدب ، تسکـش  هزرابم 

.دش یم  میلست  هدروخ و  تسکش  لباقم  فرط  بیترت  نیا  هب  و  دنروآ - یم 

، مالـسا ربارب  رد  ناکرـشم  دـش و  عضاخ  دـمآ و  نیمز  هب  كرـش  هنیـس ي  ینعی : كرـشلا ،» هرغث  تعـضخ  و   » هلمج ي مه  اجنیا  رد 
.تسا هعماج  رد  نآ  رهاظم  كرش و  طوقس  زا  هیانک  دشاب ، هک  انعم  ود  زا  کی  ره  و  دندش ؛ میلست  هدروخ و  تسکش 

( کفِإلا ُهَرْوَف  تنکس  و  ( ) 3)

( .دش نکاس  مدرم ) نداد  بیرف   ) غورد نایغط  ناروف و  (و 

رد دنتسناوت  یمن  اه  نایفـسوبا  اه و  لهجوبا  رگید  دش ، نکاس  یّقحان  غورد و  ناروف  ینعی  تسا ؛ ناروف  لاعتـشا و  يانعم  هب  هروف » »
.دنشاب هتشاد  تموکح  نانآ  رب  هدومن و  هدافتساءوس  مدرم  تلاهج  زا  دننک و  ملع  دق  مالسا ، لباقم 

(4)
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( رفکلا ُنارین  ْتَدمَخ  (و 

( .دش شوماخ  رفک  ياهشتآ  (و 

ینعی دومخ » ، » تسا شتآ  يانعم  هب  و  ران »  » عمج نارین » »

هحفص 272] ] 

، تیب لها  ام  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  امـش  تعاطا  ناناملـسم و  امـش  داحتا  یگتـسبمه و  ینعی  شتآ ؛ ياـه  هلعـش  يدوباـن 
.دوش نکاس  شوماخ و  بیرف ، غورد و  ناروف  رفک و  شتآ  دنوش و  میلست  مالسا  لباقم  رد  ناکرشم  هک  دش  بجوم 

( جْرَهلا ُهوعد  ْتَأَدَه  َو  ( ) 5)

( .تفرگ مارآ  يدودح ) ات   ) نایغط هنتف و  جوم  (و 

یم توعد  هنتف  شروش و  جرم و  جره و  هب  هک  ییاهنآ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ناـتتعاطا  امـش و  ياهیراکادـف  رثا  رد  ینعی 
تلادع قح و  هار  مدرم  و  دش ، هتفرگ  بوشآ  هنتف و  نارس  تردق  دندش و  تکاس  مزیشرانآ - نارادفرط  اهیزورما  لوق  هب  و  دندرک -

.دندرک ادیپ  ار 

( نیّدلا ُماِظن  َقَسْوَتْسا  َو  ( ) 6)

( .دش رارقرب  گنهامه و  نید ، تموکح  ماظن و  (و 

تفرگ و لکـش  ینید  ماظن  هرخالاب  اهتیلاعف ، اهگنج و  همه  نآ  زا  دعب  ینعی  تسا ؛ ندش  مّظنم  لصّتم و  يانعم  هب  [ « 197  ] قاسیتسا »
.درک ادیپ  تکوش  تردق و  مالسا ، دیدرگ و  رارقرب  یمالسا  تموکح 

هحفص 273] ] 

بالقنا زا  سپ  عاجترا  رهاظم 

)؟ ِنایَبلا َدَْعب  ُْمتْرُح  ّینَأَف  ( ) 1)

)؟) دیتشگرب قح  زا  ارچ  ای   ) دیدش ّریحتم  زیچ  هچ  زا  تانایب  نیا  زا  دعب  امش  سپ  )

یلو دینک ؛ یم  ملظ  همه  نیا  دش ، نشور  قح  هکنآ  زا  دعب  امش  ارچ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، هدمآ  مترُج »  » اه هخسن  یـضعب  رد  اجنیا ،
؛ ّریحت ینعی  روح » ، » تسا راح »  » هّدام ي زا  مترُح » « ؛ دشاب یم  نایَْبلا » َدَْعب  ُْمتْرُح   » لقن نامه  رتهب  تسا و  رهاظ  فالخ  انعم  نیا 
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.تسانعم کی  هب  راحی » راح   » و روحیراح » »

ّریحت تلاح  امـش  روط  هچ  نآ ، طیارـش  يربهر و  تماما و  هرابرد ي  نآرق  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تاـنایب  نیا  زا  دـعب  ینعی 
راد و اهنآ ، ّریحت  نیمه  زا  و  دنتـشاد ، ّریحت  تلاح  عون  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  اهنیا  ّهناـک  دـیا ؟ هدرک  ادـیپ 

ندش نشور  زا  دعب  نایَبلا :» َدَْعب  ، » دیا هدرک  ادیپ  ّریحت  تلاح  امـش  ارچ  ُمتْرُح :» ّینأَف   » .دـندومن هدافتـساءوس  رکبوبا  رمع و  هتـسد ي 
.دیشاب ّریحتم  تقیقح  قح و  يارب  دیابن  تسین و  ّریحت  ياج  رگید  نآرق ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تانایب  همه  نآ  اب  تقیقح ؛

هکنآ زا  دعب  دیتشگرب ، قح  زا  امـش  ارچ  هک : تسا  نیا  هلمج  يانعم  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـمآ  مه  عوجر »  » يانعم هب  روح »  » هتبلا
؟ دوب هدش  نایب  نشور و  ناتیارب  تقیقح 

)؟ نالْعِإلا َدَْعب  ُمتْرَرْسَأ  َو  ( ) 2)

)؟ ندرک ینلع  زا  سپ  دینک  یم  ناهنپ  ارچ  (و 

هحفص 274] ] 

دیدرک تیامح  قح  زا  ًانلع  هکنآ  زا  دعب  ینعی  .دیآ  یم  مه  نیا  رـس  ّینأ »  » هملک ي هدـش ، فطع  قباس  هلمج ي  هب  نوچ  هلمج ، نیا 
یمن تیامح  ّقح  زا  اراکـشآ  نآلا  هک  تسا  هنوگچ  دـیدومن ، تعیب  وا  اب  ًانلع  هدرک و  تیامح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مخ  ریدـغ  رد  و 

؟ دینک

ینلع روط  هب  رتولج ، هکنآ  زا  دعب  نالْعِإلا :» َدَْعب   » دـیا هداتفا  يراک  یفخم  ییوگ و  يّرـس  هب  قح  نایب  يارب  ارچ  ینعی  متْرَرْـسَأ :» «َو 
؟ دیدرک یم  تیامح  قح  زا 

)؟ مادقِإلا َدَْعب  ُْمتْصَکَن  َو  ( ) 3)

)؟ دیدومن قح ) يوس  هب   ) مادقا هکنآ  زا  دعب  دیدرک ، درگ  بقع  ارچ  (و 

صیخشت مهف و  لها  هک  امش  ینعی  تسا ؛ بقع  هب  تشگرب  صوکن » صکن و  »
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دینک یم  رکف  دـینک ؟ یمن  عافد  قح  زا  هدـش و  هنحـص  رگاشامت  تکاس و  دـیا و  هتفر  بقع  الاح  هنوگچ  دـیدوب ، مایق  تیلاّـعف و  و 
؟ دیرادن يا  هفیظو  اهفارحنا  اهیجک و  همه  نیا  ربارب  رد  زورما 

)؟ نامیِإلا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَأ  َو  ( ) 4)

)؟ دیدش كرشم  ندروآ  نامیا  زا  دعب  هنوگچ  (و 

تاذ و رد  نداد  رارق  کیرـش  هب  رـصحنم  كرـش  تسا ، كرـش  عون  کی  دوخ  نیا  دـینکن ، عاـفد  نآ  زا  دـینادب و  ار  قح  هک  نیمه 
« تعاطا  » اریز تسا ؛ كرش  یعون  مه  هدومن  نآ  زا  یهن  ای  دادن  هزاجا  دنوادخ  هک  یسک  زا  تعاطا  هکلب  تسین ، یلاعت  قح  تافص 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  تعاطا  دشاب ؛ ادخ  يارب  ادخ و  زا  طقف  دیاب  شتسرپ  و  تسا ، شتسرپ  یعون 

هحفص 275] ] 

.تسا هدومن  بجاو  ار  نانآ  تعاطا  دنوادخ ، اریز  ددرگ ؛ یمرب  ادخ  زا  تعاطا  هب  مه  مالسلا  هیلع  ماما 

لطاب تموکح  اب  نات  هدـیقع  فالخرب  الاح  ارچ  دـیتشاد ، صلاخ  نامیا  هک  امـش  دـیامرف : یم  دجـسم  رد  رـضاح  مدرم  هب  ترـضح 
.؟ دیزرو یم  كرش  دیراد و  يراگزاس 

: دنیامرف یم  هدرک و  کّسمت  میرک  نآرق  تایآ  هب  همادا  رد  ترضح 

ناراک هظفاحم  نانکش و  نامیپ  راک  نایاپ 

( مهِدْهَع ِدَْعب  نم  مهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ٍموِقل  ًاسُؤب  )

(.( دننک عافد  مالسا  زا  ات   ) دندوب هتسب  نامیپ  دهع و  هکنآ  زا  دعب  دنتسکش ، ار  ناشیاهمسق  هک  یموق  رب  داب  رقف  یتخبدب و  )

( هَّرَم َلَّوا  مُکوُءََدب  ْمُه  لوسَّرلا َو  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  (َو 

( .دندرک زاغآ  امش  هیلع  ار  هئطوت  نانیا ، و  دنیامن ؛ رود  هنیدم  مدرم  نیب  زا  ار  ربمایپ  دنتفرگ  میمصت  (و 

اب هیآ  نیا  قیبطت  زا  و  تسا ، هدـش  لزان  هنیدـم ، دوهی  ینکـش  ناـمیپ  هراـبرد ي  هک  تسا  هبوت  هروس ي  هیآ ي  هلاـبند ي  هلمج ، نیا 
راد و ینکش  نامیپ 
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.تسا هدوبن  هنیدم  لها  دوهی  تنایخ  زا  رتمک  اهنیا  تنایخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رظن  هب  هک  دوش  یم  مولعم  هفیقس ،»  » هتسد ي

( نینمُؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشَْخت  نَأ  ّقَحَأ  هَّللاَف  ْمُهَنْوَشَْختَأ  )

( .دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیسرتب ، وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  هک  یلاح  رد  دیسرت ؟ یم  نانآ  زا  ایآ  )

هحفص 276] ] 

ادخ هب  نامیا  رگا  سپ  دیـسرت ؟ یم  دندرک ، تسرد  هفیلخ  يزاسوج  اب  دندش و  عمج  هفیقـس  رد  هک  رفن  دنچ  نیا  زا  امـش  ایآ  ینعی 
.دیسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  انامه  دیشاب ، هتشاد 

هیلع نینمؤملاریما  زا  دندش و  گنهامه  رهاظ  بسح  هب  تقو  تموکح  اب  دـندوب ، يراک  هظفاحم  ياهمدآ  هک  اجنآ  زا  اهنیا ، هصالخ 
و دنتسه ؛ زین  دنم  هلگ  ناشیا  زا  دننک ، یم  خیبوت  هذخاؤم و  ار  اهنآ  هکنیا  نمض  اجنیا  رد  ترـضح  دندرکن و  عافد  قح  زا  مالـسلا و 
هب ار  دوخ  شیاسآ  تقیقح ، زا  عافد  يارب  دیتسین  رـضاح  دینک و  یگدنز  دیروخب و  نان  دیهاوخ  یم  امـش  هک  دنیامرف  یم  همادا  رد 

.دیزادنا رطخ 

نم تفگ : هدوت ؟ ای  یتسه  تارکومد  وت  دـنتفگ : یـسک  هب  دوب ، دـیدش  هدوت  بزح  تارکومد و  بزح  نایم  تباـقر  هک  دوب  یناـمز 
ای دشاب  مکاح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دوبن  مهم  ناشیارب  دنتـشادن و  يراک  لئاسم  نیا  اب  مه  مدرم  نآ  الاح  متـسه ! راو  لایع 
اب دمآ  یم  هک  یتموکح  ره  اذل  دنزادنین و  رطخ  هب  ار  دوخ  شیاسآ  دننکب و  ار  ناشدوخ  یگدـنز  دنتـساوخ  یم  يرگید ، ای  رکبوبا 

.دنتخاس یم  نآ 

توکس هزیگنا ي  یتسرپایند ، یبلط و  تحار 

( ِضْفَخلا یلا  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَق  نَأ  يرأ  ْدَق  الَأ َو  )

!( ینارذگشوخ هافر و  هب  دیا  هدروآ  هانپ  امش  هک  منیب  یم  نم  انامه  )

مایق و لاح  امش  رگید  ینعی  تسا ؛ شیاسآ  یتحار و  يانعم  هب  ضفخ » »
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ینارذگشوخ شیاسآ و  رد  دیهاوخ  یم  دیرادن و  ار  هزرابم 

هحفص 277] ] 

.دینکب تحار  یگدنز  دیشاب و 

تلاح ًارهق  و  دیا ، هدش  یگدنز  ماقم و  ایند و  هب  هتسبلد  مزالم و  هتسویپ ، امش  هک  دشاب  نیا  ندنامهف  يارب  ُمتْدَلْخَأ »  » هملک ي دیاش 
.تسا هتفر  نیب  زا  دیتشاد  هتشذگ  رد  هک  راثیا  يراکادف و 

( ْهیَلَع ْمُهیْوقَأ  ِْضبَقلاَو َو  ِطْسَبلِاب  ُّقحَأ  وه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  (َو 

( .دوب نارگید  زا  رتیوق  یمالسا و  روشک  ضبق  طسب و  هب  راوازس  هک  ار  یسک  تفالخ ، هنحص ي  زا  دیدرک  رود  (و 

رانک ار  وا  امش  یلو  دوب ؛ رتراوازس  یمالسا  تفالخ  تموکح و  هب  تشاد ، مالسا  رد  هک  يا  هقباس  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
! دیدروآ راک  يور  دنتشادن ، یگتسیاش  هک  ار  یناسک  دیدز و 

هیلع یلع  یلو  دنتـشاد ، قح  دـندوب و  راوازـس  تفـالخ  هب  تبـسن  مه  نارگید  هک  تسین  اـنعم  نادـب  اـجنیا ، رد  قـح »  » هملک ي هتبلا 
هفیرش هیآ ي  ریظن  هلمج  نیا  هکلب  دناسر ؛ یمن  ار  انعم  نیا  اجنیا  رد  یلو  تسا ، لیـضفت  لعفا  قحا »  » هچرگ دوب ؛ رتراوازـس  مالـسلا 

؛»؟ نادـیواج تشهب  ای  تسا  رتهب  ایند » هب  یگتـسبلد   » نیا : » ینعی [ 198 ( ] ِدـْلُخلا ُهَّنَج  مَأ  ٌریخ  کلذَا  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  نآرق  ي 
هک تسا  نیا  هیآ  روظنم  هکلب  دشاب ، یم  رتهب  تشهب  یلو  تسا ، بوخ  تسپ  يایند  هب  یگتـسبلد  هک  دیامرفب  دـهاوخ  یمن  هیآ  نیا 

رد تسه  لامک  یبوخ و  هچره  تسا و  ریخ  تشهب  طقف 

هحفص 278] ] 

ار شساوح  لوا  زا  هکنیا  ای  تسا  رتهب  دروخب  تسکـش  مدآ  رگا  : » ًالثم هک  مییوگ  یم  حالطـصا  رد  مه  نامدوخ  ام  و  تسا ؛ تشهب 
رگا یلو  تسا ، بوخ  دروخب  تسکش  مدآ  رگا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دنک ؛»؟ عمج 
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.تسا رتهب  دنک  عمج  ار  شساوح 

انعم نیا  هب  دوب ،» رتراوازـس  یمالـسا  روشک  طـسب  ضبق و  تفـالخ و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دـنیامرف یم  ترـضح  هک  زین  اـجنیا  رد 
( ِدلُخلا ُهَّنج  ْمَأ  ٌریخ  کلذَا  : ) لیبق زا  هلمج ، نیا  هکلب  دـندوب ؛ راوازـس  دـندرک  بصغ  ار  تفالخ  دـندمآ و  هک  یناسک  نآ  هک  تسین 

.دشاب یم 

( هعّدلاب ُْمتْوَلَخ  (َو 

!( ینارذگشوخ شمارآ و  نوکس و  اب  دیدرک  تولخ  امش  (و 

هک دوش  یم  هدیمهف  یبوخ  هب  هلمج  ود  نیا  زا  گنج ؛ یتحاران و  یتخس و  لباقم  رد  تسا  ینارذگشوخ  نوکـس و  يانعم  هب  هعد » »
یب مالـسا  ياـهنامرآ  لـباقم  رد  مدرم  رگا  دوب ؛ اـهنآ  یبلط  تحار  مدرم و  یتواـفت  یب  يربـهر ، تفـالخ و  بصغ  یلـصا  هنیمز ي 
هَّللا یلـص  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  نید و  هب  رهاظت  یبیرف و  ماوع  اب  دنتـسناوت  یمن  بلط ، تردق  رفن  دنچ  زگره  دـندوب ، هدـشن  توافت 
رود مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  .دـنیامن  مهارف  ار  تنطلـس  هب  تماـما  رییغت  هنیمز ي  دـنزاس و  فرحنم  ار  تماـما  ریـسم  هلآ  هیلع و 

.دنا هتسناد  هافر  شیاسآ و  هب  نانآ  هقالع ي  مدرم و  یبلط  تحار  هجیتن ي  تماما ، زا  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  ندومن 

هحفص 279] ] 

( هعّسلا َنِم  ِقیّضلِاب  ُْمتْوََجن  (َو 

( .دیدرب هانپ  انگنت  هب  شیاشگ  تعسو و  زا  امش  (و 

قح يارب  هک  ار  هقح  تموکح  امش  رگید  ترابع  هب  دیتفر ؛ انگنت  قیض و  فرط  هب  دیدرک و  اهر  تسا ، تعـسو  ار  هچنآ  امـش  ینعی 
ار دوخ  و  دیدروآ ، يور  تسانگنت  قیـض و  لحم  هک  لطاب  تموکح  فرط  هب  دیدرک و  اهر  تشاد ، تعـسو  شیاشگ و  تلادع ، و 

.دیدومن بلط  تردق  هاوخدوخ و  رفن  دنچ  سفن  ياوه  راتفرگ 

اب تسا و  رتحیحص  نیا  هک  هدمآ  يرگید  روط  راونالاراحب »  » ترابع رد  هتبلا 
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: دراد يرتشیب  بسانت  یلبق  تالمج 

( هعّسلاب قیّضلا  َنِم  ُمتوََجن  (َو 

( .شیاسآ تعسو و  يوس  هب  قیض ، انگنت و  زا  ار  ناتدوخ  دیداد  تاجن  امش  (و 

یم رارق  راشف  انگنت و  رد  دیدرک و  یم  رمع  رکبوبا و  اب  ریگرد  ار  دوخ  تقیقح  رد  دینک ، عافد  قح  زا  دیتساوخ  یم  رگا  امـش  ینعی 
يور یبـلط  تحار  شوخ و  یگدـنز  ینعی  هعـس ،»  » هب دـیداد و  تاـجن  قح  زا  عاـفد  یتخـس  يراـتفرگ و  زا  ار  دوـخ  یلو  دـیتفرگ ؛

.دیدروآ

( ُمْتیَعَو ام  ُمتْجَجَمَف  )

( .دیدومن باترپ  اوه  هب  دیدوب ، هدرک  عمج  دوخ  نورد  رد  ار  هچنآ  (و 

شناهد زا  هدرک و  فپ  ناسنا  هک  دـنیوگ  یم  يزیچ  هب  َّجَـم » « ؛ تسا هتفر  راک  هب  ترـضح  مالک  رد  هک  تسا  یتاـهیبشت  همه  اـهنیا 
هیامرـس ي هک  ار  ینامیا  تقیقح  نآ  امـش  ینعی  دـیامن ؛) باترپ  نوریب  هب  دـنک و  بآ  زا  ُرپ  ار  شناهد  ناسنا  ًالثم   ) دزیر یم  نوریب 

رد دوب و  امش  يونعم 

هحفص 280] ] 

دیدرک و فپ  دیتشاذگ و  هلماعم  هب  ناحتما ، شیامزآ و  هنحص ي  ندمآ  شیپ  تسایـس و  رییغت  درجم  هب  دیدوب ، هداد  ياج  ناتحور 
.دیتشاذگ اپ  ریز  ار  نید  قح و  دیتخادنا و  رود 

تیلهاج هب  تشگزاب 

( ُمتْغَّوَسَت يذلا  ُمتْعَسَد  (َو 

( .دیدروآ الاب  دیدوب  هدروخ  هک  ار  هچنآ  (و 

یم برع  ار  نیا  دـنروآ ، یم  ناشناهد  لخاد  دـنروآ و  یم  الاب  ناشموقلح  زا  دـنا  هدروخ  هک  ار  يزیچ  رگید  تاناویح  رتش و  یتقو 
.دنا هدروخ  ار  نآ  هک  دنیوگ  یم  ییاراوگ  زیچ  هب  زین  غوست » « ؛» َعَسَد : » دیوگ

رد .دیدنادرگرب  ناتدوخ  زا  ار  نآ  دیدرک و  عفد  دـیدوب ، هدرک  لیـصحت  هک  ار  یتقیقح  نامیا و  امـش  هک  تسانعم  نیا  هب  هیبشت  نیا 
هدرک دشر  هتفر و  ولج  هک  رادقم  نآ  تقیقح ،
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قلح لخاد  یشوخ  اراوگ و  تلاح  اب  هک  ار  هچنآ  متغوست :» يذلا  ، » دیدنادرگرب امش  متعسد :»  » .دیتشگرب بقع  هب  هبترم  ود  دیدوب ،
کی نیا  تقیقح  رد  سپ  دـیدنادرگرب ؛ ار  نآ  ـالاح  دـیتشاد ، یـشوخ  اراوگ و  تلاـح  هب  هک  یناـمیا  نآ  ینعی  دـیدوب ، هدرک  دوـخ 

رد هک  هنوگنامه  دیدش ؛ دترم  یعون  هب  دـیدرک و  تشگزاب  دـیتشاد ، هک  ینامیا  نآ  زا  امـش  نوچ  تسا ، دادـترا  رفک و  زا  تروص 
یلـص ادخ  لوسر  زا  سپ  مدرم  : » ینعی هعبرا )) وا   ) هثالث الا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دعب  سانلا  ّدترا  : » تسا هدـمآ  ثیدـح 

هتبلا رفن ؛») راهچ  ای   ) رفن هس  رگم  دندش ، دترم  هلآ  هیلع و  هَّللا 

هحفص 281] ] 

: دننک یم  رفک  هب  ریبعت  ترضح  اذل  دشاب ؛ یم  بتارم  ياراد  زین  نامیا  هک  هنوگنامه  دراد ، بتارم  رفک 

[ (. 199  ] ٌدیمح ٌِّینَغل  هَّللا  َّنِإَف  ًاعیمج  ِضْرَألا  ِیف  ْنَم  مْتنَأ َو  اورفکت  ْنِإَف  )

ینغ و ادخ  و  دسر ،) یمن  ادخ  هب  يررـض  چیه   ) دـیوش رفاک  دـنک ، یم  یگدـنز  نیمز  يور  رب  هک  یـسک  نآ  ره  امـش و  رگا  سپ  )
( .تسا دیمح 

ربمایپ ادخ و  دوش و  یم  جراخ  مالسا  زا  ناسنا  ًاعقاو  تقو  کی  دشاب ، یم  فلتخم  بتارم  ياراد  تسا و  شـشوپ »  » يانعم هب  رفک » »
نایب لیـصفت  هب  یهقف  بتک  رد  هک   ) دوش یم  يراج  وا  رب  رفاک  ماکحا  تروص ، نیا  رد  هک  ددرگ  یم  رکنم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

زا یضعب  ینعی  ْرفُک ،» : » دنیوگ یم  مه  ار  نیمه  دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  نامیا  بتارم  زا  یضعب  اهنت  صخش ، یهاگ  یلو  تسا ؛) هدش 
مه نآ  هلزاـن ي  بتارم  هب  یهاـگ  دـشاب و  یم  بتارم  ياراد  رفک  میتفگ ، هک  روطناـمه  سپ  تسا ؛ هدـش  هدیـشوپ  وا  ناـمیا  بتارم 

« رفک »
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[ . 200  ] .دوش یم  قالطا 

َّنِإَف ، » دیوش رفاک  دننک  یم  یگدـنز  نیمز  يور  رب  هک  یناسک  همه ي  امـش و  رگا  سپ  ًاعیمَج :» ِضْرَألا  ِیف  ْنَم  ُمْتنَأ َو  اورُفْکَت  ْنِإَف  »
هب هَن ، دیا ، هدز  يررـض  ادـخ  هب  دـینکن  لایخ  تقو  کی  درادـن ، یجایتحا  امـش  هب  تسا ؛ دـیمح  ینغ و  دـنوادخ  ٌدـیمح :» ٌِّینََغل  هَّللا 

.دیا هدناسر  ررض  ناتدوخ 

هحفص 282] ] 

تجح مامتا  لد و  زوس  نایب 

امـش يارب  ار  هبطخ  نیا  نم  رگا  هک  میوگب  امـش  هب  ار  نیا  دـنیامرف : یم  دوـخ  مـالک  همادا ي  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  سپس 
هب هک  تسا  هدوبن  نیا  رطاخ  هب  مدرک ، باتع  باطخ و  امـش  هب  مرهوش ، مدوخ و  هدش ي  بصغ  قوقح  كدف و  هب  عجار  مدناوخ و 
امش هک  میناد  یم  میا و  هتخانش  ار  امش  رگید  ام  هَن ، دینکب ؛ کمک  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  نم و  هب  امش  هک  مشاب  هتشاد  دیما  امش 
هدرک تّجح  ماـمتا  نمـض  رد  منک و  رهاـظ  ار  دوخ  لد » زوس   » مهاوخ یم  هکلب  دـیزادنا ، یمن  رطخ  هب  ار  دوخ  قـح ، زا  عاـفد  يارب 

: دنیامرف یم  هک  تسا  نیا  مشاب ؛

( مُْکتَرَماخ یّتلا  َِهلذَخلاب  یّنِم  ٍهفرعَم  یلَع  اذه  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَق  الَأ َو  )

نیا دینک و  یمن  يرای  ترصن و  نیا  هب  امش  زا  متشاد  تخانش  هک  یلاح  رد  متفگ ، اجنیا  رد  هک  ار  هچنآ  متفگ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  )
( .تسا هدش  ناتحور  وزج  ترصن ، كرت 

رد دنـسرن ، شداـیرف  هب  دـننکن و  کـمک  وا  هب  دـننک و  اـهر  هک  ار  یـسک  يراـی ؛ ترـصن و  كرت  ندرک و  لوذـخم  ینعی  هلذـخ » »
.رگید زیچ  اب  ندش  طولخم  ینعی  مه  هرماخم » « ؛ دنا هدرک  شلودخم  دنیوگ : یم  حالطصا 

اب طولخم  حور و  وزج  نیا  دییآ و  یمن  ام  کمک  هب  امش  هک  مناد  یم  نم  دیامرف : یم  ترضح 
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و مکترماخ :» یتلا  ، » دینک یمن  يرای  هکنیا  هب  مراد  امـش  زا  نم  هک  یتخانـش  اب  ینعی  هلذخلاب :» ینم  ٍهفرعم  یلع  « ؛ تسا هدـش  ناتتاذ 
هدش طولخم  ناتحور  اب  ندرکن  يرای  نیا 

هحفص 283] ] 

لکـش و امـش  هب  تسا و  هدـش  امـش  تاذ  زج  ّهناـک  تیمکاـح ، ملاـظم  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  اهـشزرا و  هب  ییاـنتعا  یب  ینعی  تسا ؛
.دشاب نآ  رییغت  هب  دیما  هک  دشاب  یضراع  تفص  تلاح و  کی  هکنیا  هن  تسا ؛ هداد  تروص 

( مکبُوُلق اْهتَرَعْشَتسا  یتلا  ِهَردَغلاو  )

( .هدش ناتیاهبلق  راعش  هک  ار  ییافو  كرت  نآ  متسناد  یم  (و 

[201 ( ] اهیـصْحأ الإ  ًهریبک  ًهریغَـص َو ال  ٌرِداُغی  باتکلا ال  اذـِهل  ام  : ) دـیامرف یم  هک  مه  میرک  نآرق  رد  تسا ؛ كرت  ینعم  هب  ردَـغ » »
هب رداغیال »  » هیآ نیا  رد  تسا ؛»؟ هتـشاذگن  اج  ار  یگرزب  کچوک و  زیچ  چـیه  هک  تسا  يا  هتـشون  هچ  لمع ) هماـن ي   ) نیا : » ینعی

.تسا هدروآ  ار  همه  هدرکن و  كرت  ار  زیچ  چیه  ینعی  تسا ، هدمآ  كرتیال »  » يانعم

دهع قبط  رب  ندرک  لمع  : » ینعی ءافو » « ؛ تسا هتفرگ  رارق  ءافو »  » لباقم رد  و  دـشاب ، یم  ندرک  كرت  يانعم  هب  هردـغ »  » زین اجنیا  رد 
یتنایخ افو و  كرت  نآ  هب  مراد  تفرعم  نم  دنیامرف : یم  ترضح  نامیپ .» دهع و  هب  يافو  كرت  : » ینعی ردغ »  » لباقم رد  و  نامیپ » و 

.هدش ناتیاهلد  راعش  هک 

هب تسا و  وم ) « ) ْرعَـش  » هّدام ي زا  راعـش » « ؛ دوش یم  هتفگ  ور  سابل  هب  هک  تسا  راثد »  » لباقم رد  دنیوگ و  یم  ار  ریز  سابل  راعـش » »
يراج نابز  رب  طقف  هکنیا  هن  دشاب ، ناسنا  لد  رد  هک  تسا  نآ  راعش  دوش ؛ یم  هتفگ  تسا  هدیبسچ  وم  هب  هک  ناسنا  نیریز  سابل  نآ 

سکع هب  دوش ؛

هحفص 284] ] 
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« اکیرمآ رب  گرم   » ناـبز رد  رگا  تسین ؛ راـک  رد  یلمع  نآ  لاـبند  هب  دوش و  یم  هتفگ  ناـبز  اـب  طـقف  هک  اـم  ياهراعـش  زا  يرایـسب 
رهاظت هکلب  تسین ، راعـش »  » نیا میـشاب ، هتـشاد  ار  ییاکیرمآ  شور  ییاکیرمآ و  قـالخا  ییاـکیرمآ ، سنج  لـمع ، رد  اـما  مییوگب ،

ندرک لمع  همّدـقم ي  راعـش ، ًالـصا  دراداو ؛ لمع  هب  ار  وا  دزیخرب و  ناـسنا  لد  زغم و  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  یقیقح ، راعـش  تسا ؛
.تسا

ياج ناتلد  رد  هدش و  امـش  راعـش  هک  ییافو  كرت  تنایخ و  نآ  ینعی  مکبولق :» اهترعـشتسا  : » دـیامرف یم  ترـضح  هک  زین  اجنیا  رد 
.تسا هتفرگ 

منک و یم  داریا  هباطخ  امـش  يارب  هکنیا  اّما  دیتسین ، ام  هب  ندناسر  يرای  ندرک و  کمک  لها  امـش  هک  متـسناد  یم  نم  سپ  بوخ ،
: تسا سفن  ششوج  لد و  زوس  درد و  نایب  رطاخ  هب  مهد ، یم  رارق  باتع  دروم  ار  امش 

( سْفَّنلا ُهَضیف  اهَّنکلو  )

( .تسا لد ) زوس  و   ) سفن ششوج  رطاخ  هب  نانخس  نیا  نکلو  )

ناسنا سفن  ناضَیَف ؛» : » دنیوگ یم  حالطـصا  رد  ار  نیا  نتفر و  رـس  نتخیر و  هب  دـنک  یم  عورـش  دوش ، بآ  زا  ُرپ  فرظ ، کی  یتقو 
مه حور  ّهنأک  سفن ،» ناضیف  : » دنیوگ یم  حالطـصا  رد  درک ، نتفر  رـس  نتخیر و  هب  عورـش  دش و  ُرپ  یتقو  بآ ، فرظ  دـننامه  مه 

رس هک  تسه  ملد  رد  زوس  درد و  ردق  نآ  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  الاح  تسا ؛ هتفر  رس 

هحفص 285] ] 

.تسا لد  زوس  سفن و  ششوج  اهفرح  نیا  سفنلا :» هضیف  اهّنکلو  « ؛ مناوخ یم  هباطخ  میآ  یم  دور و  یم 

( ظیغلا ٌهَثْفَن  (َو 

( .دشاب یم  ینورد  یتحاران  ظیغ و  شوارت  ندمآ و  شوج  هب  يور ) زا  نم  نانخس  نیا  و  ))

یتقو ناسنا 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


قیمع سفن  هب  دنک  یم  عورـش  دش ، تحاران  هزادنا  زا  شیب  یتقو  یلو  دنک ، یم  یفخم  ار  شیتحاران  یتدم  کی  ات  دـنک  ادـیپ  ظیغ 
مه اب  یئزج  فالتخا  کی  خفن »  » و ثفن »  » هتبلا دـنیوگ ؛ خـفن »  » و ثفن »  » حالطـصا رد  ار  نیا  ندیـشک ، هآ  ندرک و  توف  ندیـشک ،

، دشاب توف  طقف  رگا  یلو  دیوگ ، یم  ثفن »  » نآ هب  دـیآ ، نوریب  مه  شناهد  بآ  زا  یمک  هک  دـنک  توف  يروط  ناسنا  رگا  دـنراد ،
.دنیوگ خفن »  » ار نآ 

.دشاب یم  ما  ینورد  یتحاران  ظیغ و  ندمآ  شوج  هب  شوارت و  يور  زا  نانخس  نیا  ینعی  ظیغلا :» هثفن  »

( هانَقلا ُرَوَخ  (َو 

( .تسا هزین  رس  نداتفا  راک  زا  ندش و  دنُک  رطاخ ) هب  و  ))

فعـض و یگتـسکش ، ینعی  روخ »  » هزین و رـس  ینعی  هانق » « ؛ دـنرب یم  راک  هب  دوخ  مالک  رد  ترـضح  هک  تسا  یتاـهیبشت  همه  اـهنیا 
يراک دناوتن  دشاب و  هتـسب  ناسنا  تسد  دوش و  دنُک  هزین  رـس  یتقو  هزینرـس ؛ نداتفا  راک  زا  ندش و  دـنُک  ینعی  هانقلا » روخ  ، » يدـنک

دنیامرفب دنهاوخ  یم  ترضح  دوش ؛ یم  مامت  وا  ربص  هدش و  هلصوح  یب  مک  مک  دنک ،

هحفص 286] ] 

ار بلاطم  نیا  میایب و  نم  هک  هتشگ  بجوم  تسا ، هدش  نم  ضراع  متـس  ملظ و  همه  نیا  هیحان ي  زا  هک  یبات  یب  یگلـصوح و  یب 
ارهز ترـضح  هک  روطنامه  دنـشاب ، یم  ناـسنا  هرخـالاب  اـما  دنتـسه ، موصعم  هک  تسا  تسرد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  میوگب ؛

ار فارحنا  یجک و  همه  نیا  دوش و  دایز  ترـضح ، لد  درد  یتقو  دنوش ، یم  هنـشت  هک  هنوگنامه  دنوش و  یم  هنـسرگ  مالـسلااهیلع 
.دننک یم  سکعنم  هنوگنیا  ار  ششوج  نیا  دنیآ و  یم  شورخ  شوج و  هب  هرخالاب  دننیبب ،

( ردَّصلا ُهََّثب  (و 

ما هنیس  هّصغ ي  هک ) تسا  نیا  رطاخ  هب  و  ))
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( .منک راکشآ  هدنکارپ و  ار 

رد دیامن ؛ نایب  دنک و  ینلع  ار  شینورد  یتحاران  ناسنا  هکنیا  ینعی  ثب » « ؛ میوگ یم  امـش  يارب  مراد  ار  ملد  هنیـس و  ياهدرد  ینعی 
.منک یم  وگزاب  ادخ  هب  ار  مهودنا  نزح و  ملد و  درد  انامه  [ (: 202  ] ِهَّللا َیلإ  ینْزُح  یَثبوکْشَأ َو  امَّنِإ  : ) هدمآ مه  نآرق 

( هَّجُحلا ُهَمِدْقَت  (َو 

( .مشاب هدرک  تّجح  مامتا  امش  اب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  (و 

ّالا و  ما ، هدومن  تّجح  مامتا  امش  اب  مه  ما و  هدرک  رهاظ  ار  مدوخ  ینورد  ياهزوس  هنیـس و  ياهدرد  نآ  مه  نانخـس ، نیا  اب  هصالخ 
.دینک کمک  ام  هب  هک  دیتسین  يدارفا  امش  تسین و  يربخ  تفالخ  كدف و  زا  هک  مناد  یم 

هحفص 287] ] 

هئطوت نایاپ  میسرت 

( اهوُمُکَنوُدَف )

( .ار كدف )  ) نیا دیریگب  سپ  )

مه یتمایق  رخآ  دـینازاتب ، دـیریگب و  هدرک » راسفا  هداـمآ و  زاـهج  رتش   » دـننام ار  كدـف  نیا  هک  دـندوب  هدومرف  ترـضح  مه  رتولج 
مامت ناتیارب  یناجم  تفم و  مه  نانچ  نآ  هک  میوگب  امش  هب  یلو  دشاب ؛ امش  لام  دیریگب ، ار  كدف  هک  دنیامرف  یم  زین  اجنیا  تسه ؛

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  ادـخ و  باوج  دـیاب  مه  تمایق  رد  دور و  یم  ناتیوربآ  دـسیون و  یم  ار  ارجام  نیا  خـیرات  ایند  رد  دوش ؛ یمن 
.دیهدب ار  هلآ  هیلع و 

( اهُوبِقَتْحاَف )

( .دیدنبب مکحم  ار  نآ  زاهج  راب و  ِبانط  سپ  )

، دیدنبب ار  رتش  راب  زاهج و  ینعی  اهوبقتحا :» « ؛ دوش مکحم  رتش  راب  ات  دندنب  یم  راب  يور  رتش ، مکـش  ریز  زا  هک  تسا  یبانط  بقح » »
[ . 203  ] تسین صقن  بیع و  یب  دینک  یم  رکف  هک  روطنآ  رتش ، نیا  دینادب  یلو  دیدنبب ؛ نآ  يور  مه  بانط  دینک و  يراک  مکحم 

( ِرْهَّظلا َهَِربَد  )

هحفص ] 
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[288

( .تسا حورجم  رتش  نیا  تشپ  )

.دهد یمن  يراوس  امش  هب  دیهاوخ  یم  امش  هک  مه  روط  نآ  تفالخ  رتش  ینعی 

( ِّفُخلا َهَبِقَن  )

( .تسا تسس  فیعض و  نآ  ياپ  )

«، فخلا هبقن  : » دنیوگ یم  دشاب ، فیعـض  تسـس و  رتش  ياپ  یتقو  تسا ؛ یتسـس  يانعم  هب  بَقن »  » دـنیوگ و یم  ّفخ »  » ار رتش  ياپ 
بیع و چیه  هک  تسین  يراومه  رتش  دننامه  تفالخ  ای  كدف  نیا  هصالخ  دورب ؛ هار  دایز  دناوت  یمن  تسا و  فیعض  رتش  ياپ  ینعی 

.دینک يرادرب  هرهب  نآ  زا  یتحار  هب  دیناوتب  امش  دشاب و  هتشادن  یصقن 

( راعلا َهیقاب  )

( .دنام یم  یقاب  ناتیارب  نآ ، راع  گنن و  )

ای .دومن و  بحاصت  ار  نآ  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  یعطق  ّقح  ناناملـسم ، هفیلخ ي  هک  دـنیوگ  یم  ناگدـنیآ 
.درک بصغ  ار  تفالخ 

(( رابجلا  ) ِهَّللا ِبَضَِغب  ًهموسوم  )

( .تسا هدروخ  هدش ) بصغ  تفالخ  ای   ) كدف نیا  هب  ادخ ، بضغ  غاد  )

اهنآ دیتفرگ و  ار  بلط  تصرف  هّدع  کی  رود  رکف ، نودب  هدیجنـسن و  هک  امـش  تشز  لمع  نیا  راثآ  ینعی  تسا ، ندرک  غاد  مسو » »
غاد دننامه  تفر ؛ دهاوخن  نیب  زا  يدوز  نیا  هب  دندرک ، ضوع  ار  زیچ  همه 

هحفص 289] ] 

.دنام یم  یقاب  هشیمه  هک  تسا  ندرک 

( َدبَألا ِرانَش  (َو 

( .دراد لابند  هب  یگشیمه  گنن  يدبا و  بیع  امش ) يارب  و  ))

( هدَقوُملا ِهَّللا  ِراِنب  ًهلوصوم  )
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( .تسا نشور  هک  ادخ  شتآ  هب  ار  امش  تسا  هدنناسر  تفالخ ) ای  كدف  نیا  تیاهن  رد  و  ))

[ . 204 ( ] هَِدْئفَألا یَلَع  ُعلَّطَت  یتَّلا  )

(.( دنازوس یم  مه  ار  اهلد  و   ) اهلد رب  دنک  یم  عولط  هک  یشتآ  نآ  )

مه دوش و  یم  امش  ییوربآ  یب  بجوم  ایند  رد  مه  هدش ، بصغ  تفالخ  ای  كدف  نیا  هصالخ 
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.دوش مامت  امش  يارب  یگداس  نیمه  هب  هک  تسین  روط  نیا  دوب و  دیهاوخ  ادخ  باذع  راتفرگ  نآ  رطاخ  هب  ترخآ  رد 

( نُولَعْفَت ام  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  )

( .دینک یم  هچنآ  تسادخ  روضح  رد  سپ  )

ملظ و همه  نیا  زا  دنوادخ  دینکن  لایخ  ینعی  تسا ؛ نآ  رظان  دهاش و  ادخ  تسادخ و  روضح  رد  دیهد ، یم  ماجنا  هک  ار  اهراک  نیا 

هحفص 290] ] 

.دناد یم  دنیب و  یم  ار  امش  ياهراک  همه ي  هکلب  دناد ؛ یمن  تسا و  لفاغ  دیا  هتشاد  اور  هک  متس 

: دنیامرف یم  هدرک و  هراشا  نآرق  هفیرش ي  هیآ ي  هب  ترضح  هاگنآ 

[ (. 205  ] َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  نیذَّلا  ُمَْلعَیَس  (َو 

( .تشاد دنهاوخ  یتبقاع  هچ  دنمهف  یم  ناراکمتس  يدوز  هب  (و 

( مکل ٍریذَن  هُهنبا  انأ  َو 

( .دوب هدمآ  امش  راذنا  يارب  هک  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  نم  (و 

( ٍدیدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  )

( .دنوادخ دیدش  باذع  زا  دوب  امش  هدنهدراذنا ي  ربمایپ ، نآ  )

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامه  رتخد  مه  نم  دـناسرتب و  ار  امـش  دـیدش ، باذـع  زا  دوب  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ینعی 
! دیسرتب ادخ  زا  سپ  متسه ؛

( َنوُرِظَْتنُم ّانإ  اوُرِظَْتنا  نوِلماع َو  ّانإ  اُولَمْعاَف  )

مه ام  هک  دیـشاب  دـنوادخ ) يرواد  تمایق و   ) رظتنم امـش  مینک و  یم  ار  نامدوخ  راـک  زین  اـم  دـینکب ، دـیهاوخ  یم  يراـک  ره  سپ  )
( .میرظتنم

هلمج ي: ود  رد  رما  هغیص ي  و  [ ، 206  ] هدش هتفرگ  نآرق  زا  زین  هلمج  نیا 

هحفص 291] ] 

دنیامرفب نامز  نآ  مدرم  هب  دنهاوخ  یم  ترـضح  تقیقح  رد  تسا ؛ هدش  لامعتـسا  راطخا  دـیدهت و  ماقم  رد  اورِظَْتناَو »  » و اولمعاف » »
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، دینکب دیآ  یمرب  ناتتسد  زا  هک  یمتس  ملظ و  ره  دیهد و  ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  هک 
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.دنک یم  یگدیسر  همه  باسح  هب  ادخ  اجنآ  رد  دیشاب و  ناتلامعا  نیا  مامت  يوگخساپ  دیاب  تمایق ، زور  هک  دینادب  اّما 

یم ار  یبلاطم  ترضح ، خساپ  رد  رکبوبا  نآ ، زا  دعب  دسر و  یم  نایاپ  هب  ربمایپ  دجسم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مالک  اجنیا  ات 
.میزادرپ یم  نآ  هب  هدنیآ  هسلج ي  رد  هَّللاءاش  نا  هک  دنراد  یم  نایب  ار  ینانخس  ترضح  هرابود  دیوگ و 

هتاکرب هَّللاهمحر و  مکیلع و  مالّسلاو 

هحفص 293] ] 

سرد 10

هراشا

: نیوانع

تشذگ هچنآ 

رکبوبا هنارهاظتم ي  نانخس 

رکبوبا نابز  زا  ترتع  تیعقوم 

كدف هرداصم ي  يارب  رکبوبا  هنابیرف ي  ماوع  هیجوت 

؟ رفن جنپ  تساوخ  ای  مدرم  هدارا ي 

رکبوبا هب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  خساپ 

هفیقس نارس  تنایخ 

نادناعم تاهبش  نآرق و 

رکبوبا دّدجم  کیتکات 

هحفص 295] ] 

ًافوؤر ًامیرک ، ًافوطع  نینمؤملاب  كوبأ  ناک  دقل  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ای  لاق : و  نامثع ، نب  هَّللادـبع  رکبوبأ  اهباجأف 
یلع هرثآ  ءالخألا ؛ نود  کفلإ  اخأ  و  ءاسنلا ، نود  كابأ  هاندـجو  هانوزع  نإ  ًامیظع ؛ ًاباقع  و  ًامیلأ ، ًاباذـع  نیرفاـکلا  یلع  و  ًاـمیحر ؛

هریخلاو نوبیطلا ، هَّللا  لوسر  هرتع  متنأف  دیعب ؛ یقـش  الإ  مکـضغبیال  دیعـس و  الإ  مکبحیال  میـسج ؛ رمأ  لک  یف  هدعاس  و  میمح ، لک 
روفو یف  هقباس  کلوق ، یف  هقداص  و  ءایبنألا ، ریخ  هنبا  و  ءاسنلا ، هریخ  ای  تنأ  و  اـنکلاسم ؛ هنجلا  یلإ  و  اـنتلدأ ، ریخلا  یلع  نوبجتنملا ،
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الإ تلمعال  و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يأر  تودع  ام  هللاو  کقدص ؛ نع  هدودـصم  و ال  کقح ، نع  هدودرم  ریغ  کلقع ،
نحن : » لوقی هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  ینأ  ادیهـش ، هب  یفک  هَّللا و  دهـشأ  ینإ  و  هلهأ ؛ بذـکیال  دـئارلا  نإ  و  هنذإـب ،

ثرونال ءایبنألا  رشاعم 
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نأ اندـعب  رمألا  یلولف  همعط  نم  انل  ناک  ام  و  هوبنلاو ، ملعلاو  همکحلاو  باتکلا  ثرون  اـمنإ  ًاراـقع و  ـال  ًاراد و  ـال  هضف و  ـال  ًاـبهذ و 
، راجفلا هدرملا  نولداجی  و  رافکلا ، نودهاجی  نوملـسملا و  اهب  لتاقی  حالـسلاو  عارکلا  یف  هتلواح  ام  انلعج  دق  و  همکحب » هیف  مکحی 

هرجـشلاو کیبأ ، هُما  هدیـس  تنأ  و  کنود ، رخدـن  ناک و ال  امب  دبتـسأ  مل  و  يدـحو ، هب  درفنأ  مل  نیملـسملا ، نم  عامجإب  کـلذ  و 
نأ نیرت  لهف  يادـی ، تکلم  امیف  ذـفان  کـمکح  کلـصأ ، کـعرف و  نم  عضون  ـال  و  کلـضف ، نم  کـلام  عفدـنال  کـینبل ، هبیطلا 

.هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  كابأ  کلذ  یف  فلاخأ 

هحفص 296] ] 

ناک لب  ًافلاخم ! هماکحأل  ًافداص و ال  هَّللا  باتک  نع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبأ  ناک  ام  هَّللا ، ناحبـس  مالـسلااهیلع : تلاقف 
، هتایح یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  دعب  اذه  و  ناتهبلاو ، روزلاب  هیلع  ًالالتعإ  ردغلا  یلإ  نوعمجتفأ  هروس ، وفقی  و  هرثأ ، عبتی 
[208  ] دوواد نامیلس  ثرو  و  :( ) لوقی و  [ ( ) 207  ] بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  : ) لوقی ًالصف ، ًاقطان  و  ًالدع ، ًامکح  هَّللا  باتک  اذه 

هلع هب  حازأ  اـم  ثاـنإلاو ، نارکذـلا  ظـح  نـم  حاـبأ  و  ثاریملاو ، ضئارفلا  نـم  عرـش  و  طاـسقألا ، نـم  عزو  اـمیف  لـج  زع و  نیبـف  ( 
.نوفصت ام  یلع  ناعتسملا  هَّللاو  لیمج  ٌربصف  ارمأ ، مکسفنأ  مکل  تلوس  لب  الک  نیرباغلا ؛ یف  تاهبشلاو  ینظتلا  لازأ  و  نیلطبملا ،

نیع و  نیدـلا ، نکر  و  همحرلاو ، يدـهلا  نطوم  همکحلا و  ندـعم  تنأ  هتنبإ ، تقدـص  و  هلوسر ، قدـص  هَّللا و  قدـص  رکبوبأ : لاقف 
نوملسملا ءالؤه  کباطخ ، رکنأ  و ال  کباوص ، دعبأ  و ال  هجحلا ،
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.ٌدوهش کلذب  مه  و  ٍرثأتسم ، و ال  دبتسم ، ٍرباکم و ال  ریغ  تذخأ ، ام  تذخأ  مهنم  ٍقافتاب  و  تدلقت ، ام  ینودلق  کنیب ، ینیب و 

هحفص 297] ] 

تشذگ هچنآ 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

هب هدومرف و  داریا  دجـسم  رد  ار  هبطخ  نیا  ترـضح  میتفگ  میدناوخ و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  هتـشذگ  تاسلج  رد 
راصنا نیرجاهم و  هب  و  دندومن ؛ ضارتعا  دندوب ، هدرک  فرحنم  ار  يربهر  مالـسا و  ریـسم  بصغ و  ار  تفالخ  هک  یناسک  رکبوبا و 

ات دیا  هتسشن  تکاس  گرزب  هنتف ي  فارحنا و  نیا  لباقم  رد  امـش  هنوگچ  دندومرف : هدرک و  باطخ  دنتـشاد  روضح  دجـسم  رد  هک 
! دیدرکن یمادقا  چیه  امش  دش و  يراذگ  هیاپ  مالسا  رد  میظع  فارحنا  تفر و  نیب  زا  قح  هکنیا 

یلص ربمایپ  زا  هشیمه  دیدومن ، یم  عافد  مالسا  زا  دیا و  هدرک  يدایز  تازرابم  اهگنج و  هک  امش  دیدوب ، برع  ناعاجـش  زا  هک  امش 
یم هفیلخ  ار  رکبوبا  هک  هدیـسر  ییاج  هب  ناتراک  الاح  دـیدوب ، وا  رادربنامرف  دـیدرک و  یم  تیامح  وا  تیب  لها  زا  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دنک و یم  بصغ  ام  زا  ار  كدف  وا  دینک و 

هحفص 298] ] 

!؟ دینک یمن  یتفلاخم  راهظا  ضارتعا و  چیه  دیا و  هتسشن  تکاس  امش  همه ي 

نم هب  امـش  مشاب  هتـشاد  دـیما  هک  تسین  لیلد  نیا  هب  میوگ ، یم  ار  تـالمج  نیا  هک  مه  نونکا  دـندومرف : همادا  رد  ترـضح  سپس 
یگدنز یتحار  شیاسآ و  رد  دیهاوخ  یم  دیا و  هدش  ایند  لها  امـش  هک  ارچ  دینادرگزاب ؛ ار  ام  هدـش ي  بصغ  ّقح  هدرک و  کمک 

توافت یب  ربمایپ  ياهشرافس  مالسا و  ياهشزرا  هب  تبسن  دیتسه و  ایند  یگدنز  ماقم و  بلاط  نوچ  دینک و 
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بلق زوس  لد و  درد  هک  مدرک  داریا  ور  نآ  زا  نم  ار  هباـطخ  نیا  یلو  دـیزاسب ؛ بصغ  تموکح  رکبوـبا و  اـب  دـیروبجم  دـیا ، هدـش 
.مشاب هدرک  تّجح  مامتا  امش  اب  زین  هدومن و  نایب  ار  مدوخ 

رکبوبا هنارهاظتم ي  نانخس 

لقن لماک  روط  هب  ار  ناتساد  هکنیا  يارب  میراچان  ام  هک  دیوگ  یم  ار  یتالمج  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  خساپ  رد  رکبوبا  اجنیا  رد 
زا یلیخ  رهاظ  بسح  هب  رکبوبا  اجنیا ، رد  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هک  يا  هتکن  .میناوخب  مه  ار  اهنآ  میـشاب ، هدرک 

باوج لاـح  نیع  رد  دـیامن و  هئربت  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  یـصاخ  تسایـس  کـی  اـب  دـنک و  یم  لـیلجت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
تـسرد اـهفرح  نیا  ییوگ و  یم  غورد  وت  دـیوگ : یمن  اذـل  دنـسانش ، یم  ار  ترـضح  همه  هک  دـناد  یم  نوچ  دـهدب ، ار  ترـضح 

: دوش یم  دراو  يرگید  هار  زا  هکلب  تسین ؛

هحفص 299] ] 

:( لاق نامثع و  نب  هَّللاُْدبَع  رکبوبأ  اَهباجَأَف  )

(: تفگ یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  خساپ  رد  [ 209  ] نامثع نب  هَّللادبع  رکبوبا ، سپس  )

َو ًامیلَأ ، ًاباذَـع  َنیِرفاکلا  یَلَع  َو  ًامیحَر ، ًافوُؤَر  ًامیرَک ، ًافوُطَع  َنینِمؤُملاـِب  ِكُوبأ  َناـک  ْدََـقل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اـی  »
رد تشاد و  ینابرهم  تفأر و  نانآ  اب  و  دوب ، راوگرزب  میرک و  هفطاعاب و  نانمؤم  هب  تبـسن  تردـپ  ربمایپ ، رتخد  يا  «: ) ًامیظَع ًاـباقِع 

( .دوب یگرزب  باقع  كاندرد و  باذع  هلزنم ي  هب  رافک  لباقم 

یم وا  ینک ؛ دروخرب  هفطاع  اب  ام  اب  یـشاب و  نابرهم  فوؤر و  تردپ  لثم  دـیاب  مه  وت  ربمایپ ، رتخد  يا  دـیوگب  تساوخ  یم  رکبوبا 
.دهد رییغت  شدوخ  عفن  هب  ار  دجسم  عامتجا  ّوج  دیامن و  حالس  علخ  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تاملک ، نیا  اب  تساوخ 

ْنِإ »
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؛) .رگید ياهنز  ِردپ )  ) هن تسوت  ردپ  وا  هک  میبای  یمرد  مینک  وجتسج  ار  وا  بسن  میهاوخب  رگا  «: ) ِءاسِّنلا َنوُد  ِكابأ  ُهانْدَجَو  ُهانوزَع 
یم دینک  وجتـسج  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  بسن  رگا  : » دومرف هباطخ  يادـتبا  رد  هک  ترـضح  مالک  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا 

میناد یم  ام  يرآ ، هک  دنک  یم  قیدصت  ار  ترـضح  نآ  نخـس  رکبوبا ، اجنیا  ...رگید ؛» ياهنز  ردـپ  هن  تسا  نم  ردـپ  وا  هک  دـیمهف 
.رگید نانز  ِردپ  هن  تسوت  ردپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

ینعی تسا  لـیلخ  عمج  ءاـّلخا » « ؛) ناتـسود ریاـس  ردارب )  ) هن دوب ، وت  سنوم  رهوش و  ردارب  ربماـیپ  و  «: ) ءاـّلِخَألا َنود  ِکـفلإ  اـخَأ  «َو 
.دندوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  ترضح  نآ  سنوم  زا  هیانک  سنا ، ینعی  مه  فلإ » « ؛ تسود

هحفص 300] ] 

ینعی میمح » « ؛) .تشاد مّدـقم  اهـشیوخ  موق و  همه ي  رب  ار  وت  سنوم  رهوش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  «: ) میمَح ِّلُک  یلَع  ُهَرثآ  »
.ناسنا کیدزن  ناشیوخ 

( .درک یم  یهارمه  یگرزب  رما  ره  رد  وت  رهوش  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  «: ) میسج ٍرما  لک  یف  هدعاس  «و 

یم مّدـقم  یـشیوخ  ره  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  هک : دـشاب  نیا  هلمج  ود  ياـنعم  هک  دراد  لاـمتحا  هتبلا 
.دومن یم  يرای  تدعاسم و  ار  وا  یگرزب  رما  ره  رد  تشاد و 

رکبوبا نابز  زا  ترتع  تیعقوم 

رگم ار  امش  درادن  نمشد  دشاب و  دنمتداعس  هک  یسک  رگم  ار  امش  دراد  یمن  تسود  «: ) ٌیِّقَش ّالإ  ْمُکُضِْغُبیال  ٌدیعَـس َو  ّالإ  مُکُّبُِحی  «ال 
( .دشاب رود  دنوادخ  تمحر  زا  هک  يدنمتواقش  مدآ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  اب  شیرهاظ  دروخرب  هدرب و  راک  هب  ار  دوخ  تسایس  یگنرز و  اجنیا  رکبوبا 
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ار دوخ  هبرض ي  رس  تشپ  زا  یلو  دننک ، یم  تیاعر  ار  رما  رهاظ  هشیمه  رادمتسایس  دارفا  تسا ؛ هداد  ماجنا  هنامرتحم  تروص  هب  ار 
یم مه  لوپ  تاقوا  یهاگ  یتح  دندیدنخ و  یم  دنهد ، یم  شحف  اهنآ  هب  يدارفا  دندینش  یم  یتقو  اهیـسیلگنا  دنتفگ : یم  .دننز  یم 

ام دنرادن ، ام  هب  يراک  رگید  دنهد و  یم  اهنیا  شحف  ات  دنچ  بوخ ، دنتفگ  یم  دنهدب ، شحف  اهنآ  هب  اه  همانزور  یـضعب  هک  دنداد 
.دنتسه هنوگنیا  اهرادمتسایس  دنهدب ؛ ام  هب  مه  شحف  ات  راهچ  دشاب و  شوخ  ناشلد  راذگب  میربب ، میهاوخ  یم  ار  تفن 

هحفص 301] ] 

یلع امش و  ماقم  تلیضف و  ام  دیوگب  دهاوخ  یم  دنک و  یم  دروخرب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  هنامرتحم  یلیخ  مه  رکبوبا  الاح 
ار ترـضح  باوج  يدـنت  اب  تساوخ  یم  رگا  و  دـنک ، راکنا  ار  ناـشیا  ماـقم  هتـسناوت  یمن  رکبوبا  هتبلا  میراد ؛ لوبق  ار  مالـسلا  هیلع 
رد هدرک و  دروخرب  ترضح  اب  یمرن  یگنرز و  اب  اّما  درک ، یم  کیرحت  شدوخ  هیلع  ار  مدرم  دش و  یم  عقاو  ضارتعا  دروم  دهدب ،

: دیوگ یم  همادا  رد  رکبوبا  .دنز  یم  مه  ار  شدوخ  فرح  نمض 

( .دیتسه ادخ  هدیزگرب ي  ادخ و  ربمایپ  كاپ  ترتع  امش  «: ) َنُوبَجَْتنُملا ُهَرَیِْخلاَو  نُوبِّیَّطلا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  هَْرتِع  ُْمْتنَأَف  »

مّدقم نآ  رب  هک  تسا  انّتلدا »  » هب قلعتم  رورجم و  راج و  ریخلا ،» یلع  « ؛) .دیشاب یم  اهیبوخ  رب  ام  نایامنهار  امـش  «: ) انتلِدَأ ریخلا  یلع  »
.تسا هدش 

( .دیتسه تشهب  يوس  هب  ام  هلیسو ي  اههار و  امش  و  «: ) انکلاسَم ِهَّنَجلا  َیلِإ  «َو 

دوخ نخـس  رد  ناربماـیپ ، نیرتهب  رتخد  ناـنز و  نیرتهب  يا  وت  و  «: ) کـلوق یف  ٌهَقِداـص  ءاـیبنَألا ، ِْریَخ  َهَْنبا  َو  ءاـسِّنلا ، َهرَیِخ  اـی  ِْتنأ  «َو 
( .ییوگ یم  تسار 

یلع  » زا تسا : هتفگ  هلمج  نیا  لیذ  رد  دیدحلا » یبا  نبا  »
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رکبوبا اجنیا  یتسار  هک  دش  لاؤس  هدوب ) مه  دیدحلا  یبا  نبا  داتسا  ًالامتحا  و  ، ) دوب دادغب  رد  یبرغ  هسردم  سّردم  هک  یقرافلا » نب 
هب ار  كدف  رکبوبا  دیاب  سپ  تفگ ، یم  تسار  ترـضح  نآ  رگا  ییوگ ؛» یم  تسار  وت  : » دیوگ یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب 

ترضح نوچ  داد ؛ یم  وا 

هحفص 302] ] 

دوب نیا  دنادرگنزاب ، ترضح  نآ  هب  ار  كدف  رکبوبا  هکنیا  ّتلع  تفگ : باوج  رد  داتـسا  نآ  تسا ؛» نم  نآ  زا  كدف  : » دیامرف یم 
رارق اهناملسم  هفیلخ ي  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ ، تفگ : یم  دمآ و  یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ادرف  داد ، یم  ناشیا  هب  رگا  هک 

مه ادرف  دنک ، راذـگاو  ار  كدـف  دـهاوخب  زورما  هچنانچ  رگا  رکبوبا  تسا ؛ هدرک  یفرعم  ار  وا  رگید  ياهاج  مخریدـغ و  رد  هداد و 
[ . 210  ] دنک ناشدیماان  تساوخ  لوا ، زا  دهدب ؛ مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  تفالخ  دیاب 

ار اـهنآ  ندرک  یلمع  دـصق  هتفگ و  شدوخ  يزاـب  تسایـس  یگنرز و  یـساملپید و  يور  زا  ار  اـهفرح  نیا  رکبوبا  تقیقح ، رد  سپ 
خیرات لوط  رد  ار  ییاهتقیقح  هچ  و  هدوب ، نارادمتـسایس  لـمع  دروم  ًـالومعم  هویـش ، نیا  هک  تفگ  دـیاب  هنافـسأتم  و  تسا ؛ هتـشادن 

.دنا هدومن  اهیزاب  تسایس  اهیشارت و  تحلصم  لیبق  نیا  ینابرق 

: دیوگ یم  ترضح  هب  باطخ  دوخ  مالک  همادا ي  رد  رکبوبا 

( .یشاب یم  ناقباس  زا  تیارد  لقع و  رد  مالسلااهیلع - همطاف  يا  وت - ،«: ) ِکْلقَع ِرُوفُو  یف  ٌهَِقباس  »

( .دوش هداد  دیاب  تّقح  يوش و  عنم  تّقح  زا  دیابن  «: ) کّقَح نع  هدودرم  ریغ  »

( .داد رثا  بیترت  نآ  هب  دیاب  دوش و  امش  ّقح  نخس  عنام  دیابن  یسک  «: ) کقدص نع  هدودصم  «و ال 

هحفص 303] ] 

نامولظم قوقح  قاقحا  يدازآ و  زا  راعش ، فرح و  ماقم  رد  هشیمه  نازاب  تسایس 
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رد وا  يدازآ  مالـسلااهیلع و  همطاف  ترـضح  قح  زا  هویـش  نیمه  قبط  زین  رکبوبا  تسا ؛ يرگید  روط  نانآ  لمع  یلو  دـننز ، یم  مد 
ریـسم ًاروف  یلو  دیامن ، لرتنک  ار  نانآ  فطاوع  دهد و  بیرف  ار  دجـسم  رد  رـضاح  مدرم  ات  [ 211  ] تسا هدز  مد  قح ، نخـس  نتفگ 

: دیوگ یم  هدرک و  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  یلعج  ثیدح  کی  دوخ  راک  هیجوت  يارب  دنک و  یم  ضوع  ار  دوخ  نخس 

نم ادخ  هب  «: ) ِهنْذِإب الِإ  ُْتلِمَعال  هلآ َو  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  َيأر  ُتْودَع  ام  ِهَّللاَو  »

هحفص 304] ] 

ار كدف  نم  رگا  ینعی  .وا ؛) هزاجا ي  نذا و  هب  رگم  مدرکن  لمع  و  مدرکن ، لودع  زواجت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رظن  يأر و  زا 
میراذگ و یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  زیچ  چیه  ءایبنا  هفیاط ي  ام  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  متفرگ ، وت  زا 

«. تسا هقدص  دنام  یم  یقاب  ام  زا  هچنآ 

هتسد ي راد و  .دنداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  غورد  هب  دندرک و  لعج  وا  يدایا  رکبوبا و  ار  ثیدح  نیا  هک  یلاح  رد 
مدرم نیب  یهاگیاپ  ناشدوخ  اریز  دنهد ، تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  ار  ناشراک  هک  دوب  نیمه  ناشراک  ساسا  رکبوبا 

اب هک  مه  ینانآ  دش و  یمن  بیذکت  اهنیا  غورد  ًارهق  دوب و  هدرک  تلحر  ایند  زا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یفرط  زا  دنتـشادن و 
نانآ تیب  لها  مالسلااهیلع و  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ریظن  دنا  هدوب  وا  اب  اهلاس  دنتـشاد و  يوق  طابترا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

و
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یطیارش نینچ  رد  دنتشادن ؛ ار  قح  راهظا  اوران و  ياه  تبسن  بیذکت  تردق  دندوب و  نیشن  هناخ  يوزنم و  یگمه  هباحص ، صاوخ 
.دندرک عناق  لکش  نیا  هب  زین  ار  مدرم  دش و  عورش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  یلعج  غورد و  ياهنداد  تبسن  هک  دوب 

: دیوگ یم  همادا  رد  رکبوبا 

ناونع هب  هک  دنتفگ  یم  یسک  هب  دئار » « ؛) .دیوگ یمن  غورد  دوخ  لها  هب  لوارق  شیپ  رادولج و  انامه  «: ) هلها بذکیال  دئاّرلا  ّنا  «و 
اجک ای  تسا ، بآ  اجک  ًالثم  دنیبب  دسانـشب و  ار  هداج  ات  تفر  یم  رتولج  وا  و  یچدـلب )  ) دنداتـسرف یم  رگـشل  لوارق  شیپ  امنهار و 

رکبوبا الاح  .دنرب  یم  راک  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  اهبرع  هک  فورعم  تسا  یلثم  هلها ،» بذکیال  دئارلا  ّنا  و  : » هلمج نیا  و  تسا ؛ لزنم 
زا دناد ، یم  لوارق  شیپ  ار  شدوخ 

هحفص 305] ] 

امـش هب  زگره  متـسه و  امـش  لوارق  شیپ  رازگتمدخ و  نم  : » دـیوگ یم  اذـل  درادـنپ و  یم  نیملـسم  هفیلخ ي  ار  شدوخ  هکنیا  باب 
«. میوگ یمن  غورد 

كدف هرداصم ي  يارب  رکبوبا  هنابیرف ي  ماوع  هیجوت 

ًهَِّضفال و ًابَهَذ َو  ُثِّرَُونال  ءاِیْبنَألا  َرِشاعَم  ُنَْحن  لوقی : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  ُْتعِمَس  ّینَأ  ًادیهش ، ِهب  یفَک  هَّللا َو  دهشأ  ّینإ  «َو 
«: همکحب هیف  مکحی  نأ  اندـعب  رمألا  ّیلَِولَف  همعط  نم  انل  ناک  ام  و  هوبنلاو ، ملعلاو  همکحلاو  باتکلا  ثرون  امنا  َو  ًاراـقعال ، ًاراد َو  ـال 

هفئاط ام  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  نم  هک  دنک -  یم  تیافک  ادخ  تداهش  و  مریگ - یم  هاوگ  ار  ادخ  نم  (و 
یم ثرا  ار  توبن  ملع و  تمکح و  باتک و  اـهنت  هکلب  میراذـگ ، یمن  ثرا  یـسک  يارب  ار  ینیمز  هناـخ و  هرقن ، ـالط ، ناربماـیپ ، ي 

زا هچنآ  ره  میراذگ و 
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«.( دنک یم  لمع  دید  حالص  هک  لکش  ره  هب  وا  تسام و  زا  دعب  رما  یلو  نآ  زا  دنام ، اج  هب  ام 

رمع و رکبوبا و  ار  تیاور  نیا  .دـننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یگدـنز  رد  هک  دـنیوگ  یم  يزیچ  هب  همعط »  » و تباث ، کلم  ینعی  راقع » »
رد دـنیامن و  بصغ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ار  كدـف  دـنناوتب  هلیـسو  نیدـب  ات  دـندرک  لعج  اهنآ  لاّمع  يدایا و  زا  يا  هّدـع 

.دنداد رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ار  دوخ  کسمتسم  اذل  دنشاب و  هتشاد  ناشدوخ  راک  يارب  یهیجوت  دنتساوخ  یم  تقیقح 

یثرا دوخ  زا  ناربمایپ  : » تسا هدمآ  اهنآ  رد  هک  میراد  یتایاور  زین  یفاک  لوصا  رد  ام  هک  دنک  لاکشا  یـسک  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
روظنم هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد  اّما  تسا ؛» ملع  ناشثاریم ، دنراذگ و  یمن  یقاب 

هحفص 306] ] 

یم یقاب  تّما  يارب  ار  ناـشملع  هکلب  دـندوبن ، راد  هیامرـس  هک  ناـنآ  دنتـشادن ، یهباـنتعم  لاـم  ناربماـیپ  هک  تسا  نیا  تاـیاور ، نیا 
یم تایاور  نآ  دـسر ؛ یمن  شدالوا  هب  دراد ، شا  هناخ  رد  يزیچ  کی  يربماـیپ  رگا  هک  تسین  نیا  تاـیاور  نیا  دارم  و  دنتـشاذگ ؛
لام هیامرس و  هن  دشاب ، یم  توبن  راثآ  تمکح و  شناد و  دشاب ، هتـشاد  راظتنا  دیاب  ناربمایپ  زا  تلم  هک  يزیچ  نآ  دنیوگب  دنهاوخ 

، دـنا هدوبن  تورث  نابحاص  نازودـنارز و  هقبط ي  زا  ناربمایپ  تفگ : دـیاب  ناربمایپ ، یعامتجا  ّتیعقوم  اـب  هطبار  رد  اذـل  .تورث و  و 
تایحور نامه  ثراو  هکلب  دنتسین ، هیامرـس  تورث و  لام و  ثراو  زین  ناربمایپ  ناثراو  و  دنا ، هدوب  ارقف  نیمورحم و  هقبط ي  زا  هکلب 

دوخ تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  مه  ار  كدف  و  دنشاب ؛ یم  نانآ  يونعم  لیاضف  و 
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نیمأت رب  هوالع  دـشاب و  تیالو  تماما و  تیب  رد  لاوما  نیا  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  دنتـشاذگ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  رایتخا  رد 
، دوب ناشتیالو  ماقم  هب  ّقلعتم  هک  ار  كدف  ربمایپ  تقیقح ، رد  دوش و  هتفرگ  راک  هب  نانآ  رما  تفرـشیپ  تهج  رد  یـصخش ، یگدـنز 

فرط زا  كدف  رایتخا  هک  دوب  یسک  نیرتهب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  و  دنتـشاذگ ؛ ناشدوخ  زا  دعب  قح  هب  تیالو  ماقم  رایتخا  رد 
.دیدرگ کیلمت  ضیوفت و  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دیوگ یم  رکبوبا  همادا ، رد  الاح 

؛) .اهبسا حالس و  هّیهت ي  يارب  دیراد ، دصق  كدف ) زا   ) امـش ار  هچنآ  میداد  رارق  ام  و  «: ) حالِّسلاو عارکلا  ِیف  هتلواح  ام  اْنلَعَج  ْدَق  «َو 
ّیلو نم  نوچ  دیوگ : یم  رکبوبا  هصالخ  دننک ؛ یم  هدافتسا  اهنآ  زا  گنج  رد  هک  ییاهبسا  ینعی 

هحفص 307] ] 

زا سپ  رما  ّیلو  رظن  اب  دسرب ، یفرصم  هچ  هب  نم  زا  سپ  نم  لاوما  هکنیا  صیخـشت  هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  متـسه و  رما 
عافد مالـسا  زا  نآ  هلیـسو ي  هب  اهناملـسم  اـت  مهاوخ  یم  رکـشل  تاودا  حالـس و  هیهت ي  يارب  ار  كدـف  دـمآرد  مه  نم  تسا ، نم 

! دننک

هب رافک  اب  دننک و  گنج  دنناوتب  نآ  هلیسو ي  هب  اهناملسم  ات  «: ) راّجُفلا َهَدَرَملا  نولداجی  رافکلا و  نودهاُجی  نوملـسملا َو  اهب  لتاُقی  »
( .دنیامن یماظن  دروخرب  نارگشروش  نازواجتم و  اب  دنزیخرب و  داهج 

.زواجتم درمتم و  يانعم  هب  تسا ، درام »  » عمج هدَرَم » »

.دشاب هتشاد  ینید  تروص  رس و  هک  درک  نایب  دنسپ  ماوع  هیجوت  کی  دوخ  حیحصان  راک  يارب  رکبوبا  تقیقح  رد 

؟ رفن جنپ  تساوخ  ای  مدرم  هدارا ي 

هنارسدوخ  ) مدرک نم  هک  ار  يراک  نیا  و  «: ) نیملسملا نِم  ٍعامجإب  کلذ  «َو 
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( .مدومن لمع  ناناملسم  عامجا  هب  هکلب ) تسا ، هدوبن 

دندوب رفن  جـنپ  اهنت  دـندرک ، باختنا  ار  رکبوبا  هک  یعامجا  تسا ؛ رکبوبا  تفالخ  روحم  هک  هدوب  یعامجا  ریظن  مه  عامجا  نیا  اسب 
.؛ ] 212]

هحفص 308] ] 

ملاس و  دعس ، نب  ریـشب  ریـضح ، نب  دیـسا  حارج ، هدیبعوبا  رمع ، دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  هفیقـس  رد  رفن  جنپ  هک  دنا  هتـشون  نیخروم 
مدرم دـنتفگ : مه  دـعب  دـنتفرگ و  تعیب  مدرم  هیقب ي  زا  قاـمچ  دـیدهت و  غیلبت و  اـب  دـنداتفا و  هار  نآ  زا  سپ  رفن  جـنپ  نیا  [ . 213]

تفالخ رب  لیلد  هک  میسرپ  یم  تنـس  لها  زا  یتقو  الاح  تسا ! عامجا  شمـسا  رکبوبا ، رظن  هب  نیا  الاح  دنا ! هدرک  باختنا  ار  هفیلخ 
، تسات هس  عمج  لقا  : » دنیوگ یم  دندوبن ، رتشیب  رفن  جنپ  هک  عامجا  نیا  مییوگ : یم  نیملـسم ،» عامجا  : » دنیوگ یم  تسیچ ، رکبوبا 

!!«. تسا عامجا  نآ  تسا و  یفاک  دنشاب  هک  مه  رفن  هس 

هدومنن لمع  دوخ  يأر  هب  هنادبتـسم  ما و  هدرکن  ار  راک  نیا  ییاهنت  هب  نم  «: ) يْدنِع ْيأَّرلا  َناک  اِمب  ِّدبَتْـسَأ  َْمل  يدْحَو َو  ِهب  ْدِرَْفنَأ  َْمل  »
(. .ما

: دیوگ یم  یّصاخ  یگنرز  اب  رکبوبا  هاگنآ 

(!!! دشاب امش  رایتخا  رد  امش و  شکشیپ  هک  نم  لام  يدوجوم و  تسا  نیا  «: ) ِْکیدَی َْنَیب  َِکل َو  یِه  یلام ، یلاح َو  ِهِذه  «و 

(! منک هریخذ  امش  نودب  ار  ملام  مهاوخ  یمن  منک و  یمن  رود  امش  زا  ار  مزیچان  لام  نیا  نم  «: ) ِکنود رخّدن  ِکنع و ال  يوزنال  »

یم تنادـنزرف  كاپ ) تخرد   ) هبیط هرجـش ي  یتسه و  تردـپ  تّما  رورـس  وت  «: ) ِکینِبل هبّیَّطلا  هرجـشلاو  ِکـیبأ  ِهمأ  ُهَدِّیَـس  ِْتنَأ  «َو 
(. یشاب

لصا زا  میتسین و  امش  تلیضف  رکنم  «: ) ِِکلْصَأ ِکعرَف و  ْنِم  عضون  ِکلْضَف َو ال  ْنِم  ِکلام  عفدن  «ال 
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مارتحا یبوخ  هب  ینعی  میراذگ ؛) یمن  مک  امش  عرف  و 

هحفص 309] ] 

! میراد یم  هاگن  ار  امش 

.نم هب  قلعتم  لاوما  ینعی  .مراد ؛) هطلس  نآ  رب  نم  هچنآ  رد  دراد  ذوفن  امش  مکح  «: ) َيادَی ْتَکَلَم  ام  یف  ٌذفان  ِکُمْکُح  »

یم تفلاخم  تراوگرزب  ردـپ  اب  كدـف )  ) هلأسم نیا  رد  نم  هک  ینیب  یم  هنوگنیا  ایآ  ( :»؟ ِكابَأ کلذ  یف  ُِفلاـخُأ  ّینأ  نیرت  ْلَـهَف  »
زا سپ  رما  یلو  لام  میراذگ ، یم  اج  هب  هچنآ  میراذگ و  یمن  یقاب  یثرا  دوخ  زا  ام  هک  هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  منک ؛)؟
نم سپ  منک ؛ یم  هدافتسا  نآ  زا  تازیهجت ، حالس و  دیرخ  داهج و  رما  رد  متفرگ و  ار  كدف  رما » ّیلو   » ناونع هب  مه  نم  تسا ، نم 

[ !. 214  ] ما هدومن  لمع  وا  روتسد  قباطم  هکلب  ما ، هدرکن  یتفلاخم  هنوگ  چیه  تراوگرزب  ردپ  هتفگ ي  اب 

هحفص 310] ] 

رکبوبا هب  همطاف  ترضح  خساپ 

( ًافلاُخم ِهِماکْحَِأل  ًافِداص َو ال  ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  یبَأ  َناک  ام  هَّللا ! َناْحبُس  مالسلااهیلع : َْتلاقَف  )

ادـخ باتک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  هاگ  چـیه  [ ! 215  ] هَّللا ناحبس  : ) دومرف مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  سپـس  )
( .تشادن یتفلاخم  نآ  ماکحا  اب  درک و  یمن  ضارعا 

دوواد زا  نامیلس  [ ) 217 ( ] َدوُواد ُناْمیَلُـس  َثِرَو  َو  : ) هک تسا  هدمآ  نآرق  رد  216 !؟ ]  ] دنک یم  لمع  نآرق  فالخرب  نم  مردـپ  ایآ 
ُثِرَی یُنثِرَی َو  ًاِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  ًاِرقاع  یتَأَْرما  َِتناک  یئارَو َو  ْنِم  َِیلاوَملا  ُْتفِخ  ّینِإ  َو  : ) هدـمآ اّیرکز  ناـبز  زا  و  .درب ) ثرا 

زا ایادـخ  سپ  تسا ؛ زان  مرـسمه  هک  یلاح  رد  مدوخ ، زا  دـعب  يارب  مسرت  یم  دوخ  ناشیوخ  زا  نم  اـنامه  [ ) 218 ( ] بوُقْعَی ِلآ  ْنِم 
يدنزرف دوخ  شیپ 
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(. دشاب بوقعی  لآ  ثراو  نم و  ثراو  هک  نک  نم  بیصن 

هحفص 311] ] 

هب دیا و  هدرک  تسرد  هک  تسا  یغورد  ثیدح  هچ  نیا  دنراذگ ؛ یم  یقاب  ثرا  دوخ ، زا  ناربمایپ  هک  تسا  هدش  حیرـصت  نآرق  رد 
دییوگب دیهاوخ  یم  ایآ  دنراذگ !؟» یمن  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  : » دنا هدومرف  ناشیا  هک  دیهد  یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

!؟ دیوگ یم  نخس  نآرق  فالخرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

( ُهَرَوُس وُفْقَی  ُهََرثَأ َو  ُِعبَّتَی  َناک  َْلب  )

( .دوب نآ  ياه  هروس  ور  هلابند  درک و  یم  تیعبت  نآرق  ماکحا  زا  مردپ  هکلب  )

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیهد !؟ یم  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلعج  ثیدح  ارچ  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترـضح 
امـش دـننک !؟ نایب  نآرق  مکح  فالخرب  ار  یمالک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دوب ، نآ  ور  هلاـبند  درک و  یم  تیعبت  نآرق  ماـکحا  زا 

یم تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  مه  غورد  کی  الاح  دیدومن ، بصغ  ار  كدف  يردلق  اب  هکنیا  نآ  دـیدرک و  تنایخ  کی 
!؟ دییامن هیجوت  ار  ناتدوخ  راک  هکنیا  يارب  دیهد ،

)؟ رْدَغلا َیلِإ  َنوُعَمْجَتَفَأ  )

)؟ دینک تنایخ  دیهاوخ  یم  دیا و  هدش  عمج  همه  ایآ  )

ترضح الاح  دنا ؛ هدرک  عامجا  دنتسه و  نم  اب  اهناملسم  همه ي  متسین و  اهنت  نم  هک  تفگ  شیاهتبحـص  رد  رکبوبا  هک  دیدید  امش 
!؟ دینک تنایخ  هک  دیا  هدرک  عامجا  امش  همه ي  ایآ  دنیامرف : یم  مالسلااهیلع  ارهز 

)؟ ناتُْهْبلاَو ِروُّزلِاب  ِْهیَلَع  ًالالِتْعإ  )

هحفص 312] ] 

)؟ دیروآ یم  ّتلع  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب   ) تمهت لطاب و  فرح  هب  دینک ) یم  هک  یتنایخ  يارب  و  ))

دیدرک و تنایخ  امش  دنیامرف : یم  ترضح  تمهت ؛ ینعی  ناتهب »  » و قحان ، لطاب و  ینعی  روز » ، » ندروآ ّتلع  ینعی  لالتعا » »
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  دینک و  یم  دانتـسا  یلعج  ثیدح  کی  هب  دوخ ، تنایخ  نیا  هیجوت  يارب  الاح  دیدومن ، بصغ  ارم  قح 
!؟ دینز یم  تمهت 

هفیقس نارس  تنایخ 

( ِِهتایَح یف  ِِلئاوَغلا  َنِم  َُهل  یُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِِهتافَو  َدَْعب  اذه  (َو 

شتایح نامز  رد  هک  تسا  ییاه  هلئاغ  اهملظ و  نامه  هیبش  دینک ، یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  هک  یتنایخ  نیا  (و 
( .دیتشاد

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  لاس  رد  هک  يا  هئطوت  نآ  هب  دراد  هراشا  ترـضح ، هلمج ي  نیا  تسا و  هلئاغ »  » عمج لئاوغ » »
تداهش هب  ار  ترضح  نآ  دنهد و  مر  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتش  هندرگ ، نآ  رد  دنتساوخ  یم  دش و  یحارط  يا  هدع  طسوت 

.تسا هدوب  ناگدننک  هئطوت  نیب  رد  زین  رکبوبا  خیرات ، لقن  ربانب  دنناسرب و 

هک تسا  ییاهملظ  نامه  هیبش  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  امـش  تنایخ  نیا  دنیامرف : یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
تنایخ دیهاوخ  یم  مه  الاح  دیدرک ، تنایخ  مه  نامز  نآ  دیدرک ؛ یم  تسرد  هلئاغ  دیتشاد و  یم  اور  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد 

.دینک

هحفص 313] ] 

( ًالْصَف ًاقِطان  ًالْدَع َو  ًامکح  ِهَّللا  ُباتِک  اذه  )

( .دنک یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسا  ییوگنخس  لداع و  تسا  يرواد  هک  تسادخ  باتک  نیا  )

[ (« 220  ] َدوواد ُنامیلس  َثِرَو  َو  :( ) لوُقَی َو  [ ( ) 219  ] بوقعی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی و  : ) لوقی »

، دوواد زا  نامیلـس  و  (: » دیامرف یم  زین  و  « ) دشاب بوقعی  لآ  نم و  ثراو  هک ) هدب  نم  هب  يدنزرف  ایادـخ  : ) دـیامرف یم  نآرق  نیا  (و 
«.( درب ثرا 

هیلع دوواد  زا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  نآرق  هدوـمرف ي  هب  نوـچ  تسین ؛ تسرد  دـنراذگ ، یمن  ثرا  ناربماـیپ  دـییوگ  یم  هکنیا  سپ 
، مالسلا
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.درب ثرا  مالسلا  هیلع  ایرکز  زا  مالسلا  هیلع  ییحی  و 

نادناعم تاهبش  نآرق و 

: دنیامرف یم  همادا  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هاگنآ 

( نیلطبملا َهّلع  ِهب  َحازَأ  ام  ثانألاو ، نارکّذلا  ّظَح  ْنِم  َحابَأ  ثاریملاَو و  ضئارَفلا  َنِم  َعرَش  ِطاْسقَألا َو  َنِم  عّزو  امیف  َّلَج  َّزَع َو  َنَّیبَف  )

ضئارف و و  هدومن ) صخـشم  ار  رتخد  رـسپ و  مهـس  و   ) طاسقا زا  تسا  هدرک  عیزوت  ار  ثرا  هک  اجنآ  رد  نآرق ، رد  ّلجوّزع  يادخ  )
دساف و ياهمدآ  ياه  هیجوت  تاهبش و  هک  هدومن  نایب  يا  هنوگ  هب  ار  نانز  نادرم و  مهس  هرهب و  تسا و  هدومن  عیرشت  ار  ثاریم 

هحفص 314] ] 

(. تسا هدرک  لیاز  ار  وگغورد 

نوناق صخـشم و  ثرا  رد  ار  رـسپ  رتخد و  مهـس  هک  نآرق  رد  دوخ  تایآ  نیا  اب  لاعتم  يادـخ  ینعی  تسا ؛ نَّیب »  » لوعفم َحازَأ ،» ام  »
تایآ نیا  اریز  تسا ؛ هدرک  لطاب  ار  امش  هیجوت  هدومن و  لیاز  المرب و  ار  امش  ياهیـشارت  ّتلع  تاهبـش و  تسا ، هدرک  نایب  ار  ثرا 

.دزاس یم  رهاظ  ار  امش  ثیدح  ندوب  غورد  یبوخ  هب 

( نیِرباغلا ِیف  تاهبّشلاو  یّنَظَتلا  لازَأ  (َو 

( .دزاس یم  لطاب  لیاز و  هدنیآ ، رد  ار  تاهبش  اهنامگ و  تسا ،) نآرق  رد  هچنآ  و  ))

یم رگم  دنیوگب  دوخ  شیپ  تسا و  تسرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  بوسنم  ثیدح  نیا  هک  دننک  نامگ  تسا  نکمم  اهیضعب 
.درب یم  نیب  زا  ار  اهنامگ  نیا  نآرق  یلو  دیوگب ؛ غورد  رکبوبا  دوش 

صقان تروص  هب  فعاضم  برع ، مالک  رد  نوچ  تسا و  فعاضم  نّنظت » « ؛ تسانعم کی  هب  نّنظت »  » اب نامگ و  ّنظ و  ینعی  یّنظت » »
یقْشَِتل نآرقلا  َْکیَلَع  انلزنأ  ام   ) هفیرش ي هیآ ي  لثم  تسا ؛ هدش  لیدبت  یّنظت »  » هب اجنیا  رد  دیآ  یم  زین 
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.تسا هدوب  ّقشِتل »  » لصا رد  یقْشَِتل )  ) هک [ ( 221]

هدـنیآ رد  یناسک  رگا  ینعی  نیِرباغلا :» یف  ، » تشادرب نایم  زا  ار  تاهبـش  اهنامگ و  نآرق ، تاـیآ  نیا  و  تاهبـشلاو :» یّنظتلا  َلازَأ  «َو 
تاهبش نآرق  دنیامن ، داجیا  يا  ههبش  ای  دننک  لعج  ار  یثیدح  دنهاوخب  زین 

هحفص 315] ] 

.دومن لطاب  مه  ار  نانآ 

( ًاْرمَأ ْمُکسْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  اّلک ، )

( .تسا هدش  بلاغ  امش  رب  یناسفن  ياهاوه  هکلب  دییوگ ، یم  هک  تسا  نینچ  هن  )

( ٌلیمَج ٌْربَصَف  )

( .هدیدنسپ لیمج و  يربص  دومن ، ربص  دیاب  (و 

ملاظ زا  ار  مولظم  ّقح  وا  میرب و  یم  تیاکـش  ادخ  يوس  هب  مینک و  یم  هشیپ  ربص  دینک  یم  هک  ییاهتنایخ  اهملظ و  نیا  لباقم  رد  ام 
.تفرگ دهاوخ 

[ ( 222  ] َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُملا  ُهَّللاَو  )

( .دینک یم  فیصوت  امش  هچنآ  دروم  رد  تسام  هاگهانپ  ادخ  (و 

هب هک  ییاهتمهت  تاهیجوت و  نیا  ربارب  رد  ادخ  زا  ام  ینعی 

هحفص 316] ] 

.میهاوخ یم  يرای  دینز ، یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

ترـضح داد و  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  درک و  هیجوت  یلعج  ثیدـح  کی  اب  ار  كدـف  بصغ  رکبوبا ، هصالخ 
لاح ره  رد  اما  دندیمان ؛ تنایخ  ار  نآ  دـندومن و  ّدر  ار  تاهیجوت  تاهبـش و  نیا  ینآرق  تایآ  هب  لالدتـسا  اب  مه  مالـسلااهیلع  ارهز 

شیپ ار  دوخ  فرح  رهاظ  هب  اهنآ  لالدتـسا ، قطنم و  هن  دوب  مکاـح  قاـمچ  روز و  دوب و  وا  يداـیا  رکبوبا و  تسد  رد  تردـق  نوچ 
.دندروآ نوریب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسد  زا  ار  كدف  دندرب و 

رکبوبا ددجم  کیتکات 

هئربت رد  یعس  یگنرز ، يزاب و  تسایس  اب  دیآ و  یمرب  ییوگخساپ  ماقم  رد  رکبوبا  ًاددجم  لاح 
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: دراد دوخ  ندرک 

(: تفگ یم  هدرک و  باطخ  ترضح  نآ  هب  رکبوبا  سپ  «: ) رکبُوبأ َلاقف  »

( .دیوگ یم  تسار  مه  شرتخد  ادخ و  لوسر  تفگ  تسار  ادخ و  تفگ  تسار  «: ) ُهتَْنبِإ ْتَقَدَص  ُهلوسر َو  قَدَص  هَّللا َو  َقَدَص  »

( .یشاب یم  تمحر  تیاده و  هاگیاج  یتسه و  تمکح  ندعم  وت  «: ) ِهَمْحَّرلاَو يدُْهلا  ُنطْوَم  هَمْکِحلا َو  ندْعَم  ِْتنَأ  »

( .یتسه ادخ  تجح  نیع  نید و  نکر  و  «: ) ِهَّجُحلا ُْنیَع  ِنیّدلا َو  ُنْکُر  «َو 

و ییوگ ) یمن  نخـس  باوص  هب  وت  میوگ  یمن  ینعی   ) منک رود  مهاوخ  یمن  ار  وت  قح  «: ) ِکباطخ رکنأ  ِکـباوَص َو ال  دـْعبُأ  ـال  «َو 
(.( متسین نآ  نیماضم  بلاطم و  رکنم  ینعی   ) متسین رکنم  ار  تا  هباطخ 

اهناملسم نیا  «: ) تدّلقت ام  ینودّلق  کنیب ، ینیب و  نوملسملا  ءالؤه  »

هحفص 317] ] 

، مدوبن تفالخ  لابند  نم  ینعی  .دـنتخادنا ؛) نم  ندرگ  هب  ار  تفالخ  هداّلق ي  دـندمآ و  اـهنیا  دنتـسه ، وت  نم و  نیب  یـضاق  دـهاش و 
! مدرک لوبق  هفیظو  مکح  هب  مه  نم  دنتشاذگ و  نم  ندرگ  هب  ار  تیلوئسم  نیا  دندمآ و  اهناملسم  نیمه 

هک دنتفگ  اهناملـسم  ار  كدف  ینعی  متفرگ ؛) ار  هچنآ  متفرگ  اهناملـسم  نیمه  قافتا  رظن و  اب  و  «: ) ُتْذَخَأ ام  ُتْذَخَأ  ْمُْهنِم  ٍقافِّتاب  «َو 
ناناملسم مومع  ّالاو  دندوب ؛ شدوخ  یسایس  دناب  زا  هک  دنتـسه  يرفن  دنچ  نامه  دیوگ ، یم  رکبوبا  هک  اهناملـسم »  » هتبلا .متفرگ  نم 

.دندوب هدادن  يرظن  نینچ  هاگ  چیه 

مدوخ مهاوخ  یمن  متسین و  يأر  هب  دبتـسم  مهد و  ناشن  ربکت  يراوگرزب و  مهاوخ  یمن  نم  «: ) ٍرثأتـسم ٍدبتـسم و ال  ٍرباکم و ال  ریغ  »
(! مرادب مّدقم  نارگید  رب  ار 

( .دنتسه بلطم  نیا  رب  دهاش  همه  ناناملسم ، نیا  و  «: ) ٌدوهُش کلذب  ْمُه  «َو 

هکنیا زا  دوش ، یم  مامت  رکبوبا  ياهتبحص  اجنیا  ات  بوخ ،
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لیمکت يارب  میدـناوخ ، یم  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  ًـالبق  اـم  نوـچ  مهاوـخ ؛ یم  ترذـعم  متفرگ ، ار  ناردارب  تقو 
نا هک  دننک  یم  نایب  ار  یتالمج  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نیا ، زا  دعب  الاح  .میناوخب  مه  ار  رکبوبا  ياهفرح  میدش  راچان  ناتـساد ،

.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  هدنیآ  هسلج ي  رد  هَّللاءاش 

ُُهتاکََرب هَّللاهمحر َو  مکیلع و  ُمالَّسلاَو 

هحفص 319] ] 

سرد 11

هراشا

: نیوانع

تشذگ هچنآ 

مدرم ددجم  خیبوت 

نآ هدنیآ ي  تماما و  ریسم  رییغت 

ردپ رازم  رب  لد  زوس 

هحفص 321] ] 

: تلاق سانلا و  یلإ  مالسلااهیلع  همطاف  تتفتلاف 

بولق یلع  مأ  نآرقلا  نوربدتت  الفأ  رساخلا ، حیبقلا  لعفلا  یلع  هیضغملا  لطابلا ،) لوبق   ) لطابلا لیق  یلإ  هعرسملا  نیملـسملا  رـشاعم 
رش و  مترـشأ ، هب  ام  اس  و  متلوأت ، ام  سئبل  و  مکراصبأ ، مکعمـسب و  ذخأف  مکلامعأ ، نم  متأسأ  ام  مکبولق  یلع  نار  لب  الک  اهلافقأ ؟
نم مکل  ادب  و  ءارـضلا )  ) ءارـضلا نم  هئاروام  ناب  و  ءاطغلا ، مکل  فشک  اذإ  ًالیبو ، هبغ  و  الیقث ، هلمحم  هَّللاو  ندـجتل  متبـصتغا ! هم  ام 

.نولطبملا کلانه  رسخ  و  نوبستحت ، اونوکت  ملام  مکبر 

: تلاق هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  ربق  یلع  تفطع  َُّمث 

هثبنه ءابنأ و  كدعب  ناک  دق 

بطخلا رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول 

اهلباو ضرألا  دقف  كاندقف  انإ 
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بغتال مهدهشاف و  کموق  لتخاو 

هلزنم یبرق و  هل  لهأ  لک  و 

برتقم نیندألا  یلع  هلإلا  دنع 

مهرودص يوجن  انل  لاجر  تدبأ 

برتلا کنود  تلاح  تیضم و  امل 

انب فختساو  لاجر  انتمهجت 

بصتغم ثرألا  لک  تدقف و  امل 

هب ءاضتسی  ًارون  ًاردب و  تنک  و 

هزعلا يذ  نم  لزنی  کیلع 
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بتکلا

انسنؤی تایآلاب  لیربج  ناک  و 

بجتحم ریخلا  لک  تدقف و  دقف 

انفداص توملا  ناک  کلبق  تیلف 

بثکلا کنود  تلاح  تیضم و  امل 

نجش وذ  زری  مل  امب  انیزر  انإ 

برع مجع و ال  ال  هیربلا ، نم 

هحفص 323] ] 

تشذگ هچنآ 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

موکحم ار  وا  هدرک و  هّجاـحم  وا ، تموکح  ملاـظم  هراـبرد ي  رکبوـبا  اـب  مدرم  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هکنیا  زا  سپ 
نایرج و  تشاد ، راهظا  ترـضح  نآ  فیرعت  حدـم و  رد  هک  ینانخـس  قافن ، یـساملپید و  هویـش ي  زا  هدافتـسا  اـب  رکبوبا  دـندومن ،

.دنا هدرک  دییأت  مدرم  ار  تیانج  همه  نیا  ایوگ  هک  درک  دومناو  و  داد ، تبسن  مدرم  میمصت  هب  ار  نآ  مزاول  كدف و  بصغ 

مامتا يارب  ار  دوخ  نخـس  يور  هرابود  طسو ، هب  مدرم  ياپ  ندش  هدیـشک  رکبوبا و  یبیرف  ماوع  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
: دنهد یم  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  هدومن و  مدرم  هب  تجح ،

مدرم ددجم  خیبوت 

:( َْتلاق ِساَّنلا َو  َیلإ  مالسلااهیلع  ُهَمِطاف  ْتَتَفَْتلاَف  )

«: دندومرف هدرک و  مدرم  هب  ور  هرابود )  ) مالسلااهیلع همطاف  ترضح  سپ  »

هحفص 324] ] 

( .دیتفر لطاب  ياه  هتفگ  فرط  هب  تعرس  هب  هک  ناناملسم  تیعمج  يا  ( ) ِلِطابلا ِلیق  یلِإ  ِهَعِرْسُملا  نیِملْسُْملا  َرِشاعَم  )

ات هک  یناسک  يا  ینعی  دوش ؛ یم  لامعتـسا  لطاب  ياه  هتفگ  رد  ًـالومعم  لـیق »  » اـّما تسا ، نتفگ »  » ياـنعم هب  ود  ره  َلاـق ،»  » و لـیق » »
.دیدرک یهارمه  وا  اب  دیتفر و  وا  فرط  هب  تعرس  هب  تخادنا ، هار  هب  ژاتناش  ّوج و  دز و  ییاهفرح  دمآ و  لطاب 
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ییاهمدآ نیا  دیدرک ؛ باتش  لطاب ، نتفریذپ  رد  هک  یناسک  يا  ینعی : تسا ، هدش  رکذ  لطابلا » لوبق  یلإ  : » اه هخسن  یـضعب  رد  هتبلا 
رد رفن  جنپ  هک  نیمه  اّما  دندوب ، هدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهتدهاجم  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  ياپ  همه  نیا  هک 

لطاب غارس  هب  دندرک و  شومارف  ار  اهتلیضف  نآ  همه ي  دنتخادنا ، هار  يرگ  یچوه  دندش و  عمج  هفیقس 
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.دندوب ینامیا  تسس  وسرت و  ای  نادان و  ياهمدآ  یلیخ  دوش  یم  مولعم  دنتشاذگ ؛ اهنت  ار  قح  هتفر و 

( رِساخلا ِحیبَقلا  ِلْعِفلا  یَلع  ِهَیِضْغُْملا  )

( .دیشوپ یم  مشچ  رابنایز ، تشز و  ياهراک  يور  رب  هک ) یناسک  يا  و  ))

دـیراذگ و یم  مه  يور  مشچ  یلو  دـینیب ، یم  ار  لطاب  ياهزیچ  هک  یناسک  يا  ینعی  تسا ؛ ندرک  یـشوپ  مشچ  يانعم  هب  ءاضغِإ » »
.دینک یم  هیجوت  ار  اهنآ  دیرادرب ، دوخ  شود  زا  ار  فیلکت  هکنیا  يارب 

هحفص 325] ] 

[ (. 223  ] اُهلاْفقَأ ٍبوُلق  یلَع  ْمَأ  نآرُقلا  َنورَّبَدَتَت  الَفَأ  )

)؟ تسا هدش  هدز  لفق  امش )  ) ياهلد رب  هکنیا  ای  دینک ؟ یمن  ربدت  تقد و  نآرق  رد  ایآ  )

، هداد رارق  شهوکن  دروم  ار  دجسم  رد  رضاح  مدرم  یهاگآان  یحول و  هداس  ینآرق ، تایآ  زا  داهشتسا  اب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
اب ار  اهنآ  و  دـینیب ، یمن  ربدـت  تریـصب و  هدـید ي  اب  ار  تیمکاح  ياـهراک  و  دـینک ، یمن  رکف  يردـق  ارچ  هک  دـنیامن  یم  دـیکأت  و 

؟ دینک یمن  هسیاقم  یمالسا  ياهشزرا  عرش و  نیزاوم 

( مکلامعا ْنِم  متأسأ  ام  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اّلَک  )

( .دریگب راگنز  ناتیاهلد  و  هتفر ) نیب  زا  ناتترطف   ) هدش ببس  دیدرک ، هک  یتشز  ياهراک  هکلب  تسا ، نینچ  هن  )

؛ دنک یمن  رثا  امش  رد  اهتحیصن  نانخس و  نیا  هدش و  هایس  ناتبلق  رگید  دیدرک ، تیامح  لطاب  زا  دیتشاذگ و  قح  يور  اپ  هک  سب  زا 
یم دایز  مه  اهترودک  دش ، دایز  تشز  ياهراک  یتقو  دوش ، ادیپ  راگنز  ترودک و  ناسنا  لد  رد  هک  دوش  یم  ببـس  یتشز  راک  ره 

زا مه  َنار »  » دـنیوگ و یم  ْنیَر »  » اـنعم نیا  هب  حالطـصا  رد  دراذـگ ؛ یمن  رثا  وا  رد  قح  نخـس  ددرگ و  یم  هایـس  ناـسنا  لد  دوش و 
هتفرگ راگنز  ناتیاهلد  ینعی : مُِکبُوُلق » یلَع  َنار  ، » تسا هدام  نیمه 
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مه ار  ادخ  تایآ  ادخ و  هک  دسر  یم  ییاج  هب  شراک  مک  مک  دنک ، تموادم  دوخ  هانگ  رب  هک  یسک  تسا ؛ هدش  هایس  و 

هحفص 326] ] 

هاگنآ [ ( ) 224  ] ِهَّللا ِتایِآب  اوبَّذَـک  ْنَأ  ءيوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َُّمث  : ) تسا هدـمآ  مه  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  دوش ، یم  رکنم 
( .دنوش رکنم  هدرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دوش  یم  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  تشز  لامعا  هک  یناسک  تبقاع 

( ْمُکِراْصبَأ ْمُکِعْمَِسب َو  َذَخَأَف  )

( .تسا هتفرگ  ار  ناتشوگ  مشچ و  تشز ، ياهراک  نیا  (و 

دـینیبن و ار  تقیقح  دوش و  روک  ناتمـشچ  هک  هدـش  ثعاب  ناتلامعا  نیا  ینعی  تسا ، ینطاـب  شوگ  مشچ و  شوگ » مشچ و   » زا دارم 
يراتفرگ و زا  سرت  ای  و  ایند ، لام  ماقم و  تسپ و  هب  دیدش  هقالع ي  رثا  رد  یهاگ  ناسنا  .دیونشن  ار  قح  فرح  دوش و  رک  ناتشوگ 

.دنک یم  هیجوت  ای  و  دمهف ، یم  یضوع  اجباج و  ار  نآ  اسب  هچ  هتفرگ و  هدیدان  ار  تقیقح  تیمکاح ، لمع  تدش 

نآ هدنیآ ي  تماما و  ریسم  رییغت 

( ُمْتلَّوََأت ام  َْسِئَبل  (َو 

(.( تسا هدیسر  يدب  ياج  هب  ناتراک  تبقاع  لآم و  ای : ، ) دیداتفا یلیوأت  دب  هب  (و 

: درک انعم  ناوت  یم  تروص  ود  هب  اجنیا  رد  ار  هلمج  نیا 

: ینعی لوأ » «، » تسا هدیـسر  يدـب  ياج  هب  ناتراک ، هجیتن ي  لآـم و  : » هک دـشاب  اـنعم  نیدـب  ترـضح  هلمج ي  هکنیا  لّوا ، تروص 
مالسا و همسجم ي  هیلع  نآرق ، مالسا و  مان  هب  هک  دش  نیا  ناتراک  تبقاع  راک ؛ تبقاع 

هحفص 327] ] 

.دیزاس فرحنم  شیلصا  ریسم  زا  ار  مالسا  دینک و  هئطوت  تلادع 

بکترم هک  يدارفا  نآ  هکنیا  باب  زا  دیدش ؛» راتفرگ  یهیجوت  لیوأت و  دب  هب  : » هکنیا مود  تروص 
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ار اـهنآ  دـندرک و  یم  تسرد  یعرـش  هجو  دوخ  ياـهراک  يارب  بلغا  دنتـشاذگ ، یم  قح  يور  اـپ  دـندش و  یم  تشز  لاـمعا  نیا 
.دندرک یم  هیجوت  ار  دوخ  ياهیراکفالخ  هکلب  میراد ، یمرب  مدق  تقیقح  فالخرب  ام  هک  دنتفگ  یمن  دندومن ؛ یم  هیجوت 

یناسک نآ  : » ینعی ًالیلق » ًانَمَث  هب  َنورَتْشَی  باتکلا َو  َنِم  هَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  نیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  دارفا  نیا  هرابرد ي  میرک  نآرق 
مِِهنوُُطب یف  َنُولُکْأَی  ام  َکئلوأ  «. ) دنـشورف یم  يزیچان  سخب و  نمث  هب  ار  اهنآ  دننک و  یم  نامتک  ار  قح ) نخـس  و   ) ادخ تایآ  هک 

هَّللا مهمّلکی  َو ال  (.( ) دـننک یمن  هتـشابنا  ار  شتآ  زج  ناشنطاب  رد   ) دـنرب یمنورف  دوخ  ياهمکـش  رد  شتآ  زج  دارفا  نیا  (: ) راّنلا اَّلإ 
كاپ ناشناهانگ  زا  ار  اهنیا  دـنز و  یمن  فرح  اهنیا  اب  تماـیق  زور  رد  ادـخ  و  [ (: » 225  ] ٌمیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  مهیکُزیال و  همایقلا و  موی 

«. تسا یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دنک و  یمن 

( ُْمتْرشَأ ِِهب  ام  َءاس  (َو 

( .دیدرک هراشا  نآ  هب  امش  هچنآ  داب  دب  (و 

هک یتموکح  ره  دـشاب ، هتـشادن  هعماج  لئاسم  هب  يراک  دـنکب و  ار  شدوخ  یگدـنز  دـیاب  ناسنا  هک  دنتـشاد  هراشا  انعم  نیا  هب  اهنآ 
هشیمه دیاب  ناملسم  تسین ؛ تسرد  فرح  نیا  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتشاد  شزاس  دزاسب و  وا  اب  دیاب  لطاب ، ای  قح  دمآ ، راک  يور 

عفادم دیوگب ، قح 

هحفص 328] ] 

[ (: 226  ] ًانْوَع ِمُولْظَمِلل  ًامْـصَخ َو  ِِملاَّظِلل  انوُک  : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـشاب ؛ ناملاظ  نمـشد  نامولظم و  راـی  قح و 
راک رجا  يارب  دییوگب ، قح  ( » رجِالل الَمْعاَو  ّقحلل  الُوق  : ) دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دیشاب ؛» ناگدیدمتس  رای  ناراکمتـس و  نمـشد  »

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مالسا و  شور  هار و  کلسم و  دینک ؛»

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


ساسحا دـهد  یم  خر  هک  یثداوح  لباقم  رد  دـیاب  همه  هکلب  تسین ، يرورپ  نت  یبلط و  تحار  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا ي  و 
رما دنتخادرپ و  یم  قح  زا  عافد  هب  یتسرپ  ماقم  یتسودایند و  ياج  هب  نامز  نآ  رد  ناناملسم  رگا  دنشابن ؛ تکاس  دننک و  تیلوئـسم 

شدوخ یلصا  ریسم  مالسا  و  دش ، یمن  دراو  ناناملـسم  رب  یتخبدب  تبیـصم و  همه  نیا  نآلا  دندرک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
مالسا و تاروتسد  رب  ار  دنتـسین  شیب  یلایخ  هک  يویند - ياهماقم  نیا  هزور و  دنچ  یگدنز  نیا  اهنآ  هنافـسأتم  اّما  درک ؛ یم  یط  ار 
و دندرک ؛ تسرد  مه  یعرـش  هجو  کسمتـسم و  دوخ ، راک  نیا  يارب  هتبلا  دنداد و  حیجرت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياهـشرافس 

[ . 227  ] دیدرک هراشا  نآ  هب  امش  هک  يزیچ  نآ  داب  دب  ینعی : مترشَأ » هب  ام  َْسِئَبل  َو  : » دیامرف یم  ترضح  اذل 

هحفص 329] ] 

(( ُمْتبصَتْغا  ) ُْمتْضَتْعِإ هنم  ام  َّرَش  (َو 

(.( دیدومن بصغ  هک  ار  هچنآ  تسا  دب  ای : ، ) دیتفرگ ضوع  اهمتس ) اهملظ و  نیا  لباقم  رد   ) هک ار  هچنآ  تسا  دب  (و 

: ینعی تسا ، متبصتغا » هنم  ام  ّرش   » یکی هدش : لقن  لکش  ود  هب  هلمج ، نیا 

، دیتشاد اور  متس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دیدومن و  بصغ  ار  كدف  دیدرک ، بصغ  ار  تفالخ  دیدمآ و  امش  هکنیا 
.دراد لابو  رزو و  دوش و  یم  مامت  دب  امش  يارب  نیا 

نآ ردـصم  هک  ضایتعا » « ؛ تسا هدـمآ  متـضتعا »  » نآ رد  هک  تسا  هَّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  راونـألاراحب  باـتک  لـقن  يرگید ، و 
هتـسد ي راد و  هب  تردـق  نداد  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ندرک  نیـشن  هناخ  اب  امـش  ینعی  تسا ؛ نتفرگ  ضوع  يانعم  هب  تسا ،

زین رکبوبا و 
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.دیدرک باختنا  ار  یضوع  دب  كدف ، بصغ  اب 

( ًالیقَث هلمحم  ِهَّللاَو  َّندِجََتل  )

( .تفای دیهاوخ  نیگنس  ار  نآ  لمح  مسق ، ادخ  هب  )

دـیهمت و مال ، هکنیا  ینعی  دـنیوگ  یم  هئطوت » مال   » نآ هب  و  تسا ، فوذـحم  هَّللاو )  ) مسق هک  تسا  نیا  تمـالع  ّندِـجََتل »  » رد مـال » »
رد دراد و  ینیگنـس  راب  دیا ، هتفرگ  هک  ار  یبصغ  زیچ  نآ  مسق  ادخ  هب  دـنیامرفب : دـنهاوخ  یم  ترـضح  دـشاب ؛ یم  مسق  همدـقم ي 

.دیشاب نآ  يوگخساپ  دیاب  تمایق 

تافارحنا و مامت  اریز  تسا ، نیگنس  زین  ایند  رد  نآ  لمح  هتبلا 

هحفص 330] ] 

تیبلا لها  تماما  تفالخ و  بصغ  نایرج  لولعم  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  روهظ  اـت  ...و  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ياـهتموکح  ملاـظم 
.تسا مالسا  ردص  رد  مالسلا  مهیلع 

( ًالیبو هّبِغ  (َو 

( .تفای دیهاوخ  میخو  ار  شتبقاع  (و 

دیدرک هک  يراک  نیا  تبقاع  ینعی  تسا ؛ دـب »  » و میخو »  » يانعم هب  زین  لابو »  » و لیبو » ، » دـنیوگ یم  راک  تبقاـع  هلاـبند و  هب  ّبِغ » »
تفالخ و بصغ  نیا  هجیتن ي  هک  دوش  یم  مولعم  عقوم  هچ  الاح  دوب ؛ دهاوخ  میخو  نیگنـس و  یلیخ  ترخآ ، رد  مه  ایند و  رد  مه 

:؟ تسا هدوب  میخو  كدف ،

( ءاطغلا مکل  فشک  اذِإ  )

( .دنور رانک  اه  هدرپ  هک  ینامز  )

تبقاع هجیتن و  هک  دـیمهف  دـیهاوخ  دـنوش ، هدز  راـنک  اـه  هدرپ  دوش و  اـپرب  تماـیق  هک  یناـمز  ینعی  تسا ؛ شـشوپ  هدرپ و  ءاـطغ » »
دوخ و لامعا  یسک  ره  و  دسرارف ، تمایق  زور  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  یتقو  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  تسا ؛ هدوب  هچ  ناتراک 

ٌدیدَح َمْوَْیلا  كُرَـصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ٍهلفغ  یف  َْتنُک  ْدََـقل  : ) دوش یم  باطخ  وا  هب  دـیامن ، هدـهاشم  ار  نآ  بقاوع 
هب تبسن  ایند ) رد   ) وت انامه  : » ینعی [ ( 228]
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( .دوب دهاوخ  زیت  زورما  وت  مشچ  سپ  میدرک ، فرطرب  ار  هدرپ  ام  هاگنآ  يدوب ، لفاغ  ملاع  نیا 

هحفص 331] ] 

(( ءارّضلا  ) ءارَّضلا نِم  هئارَوام  َناب  (َو 

( .ددرگ رهاظ  هدرپ  تشپ  ياهیتخس  دئادش و  هک  یماگنه  (و 

رانک هدرپ  هک  ینامز  ینعی  دراد ؛ رارق  یلاحـشوخ  يانعم  هب  ءاّرـس »  » نآ لباقم  رد  دـشاب و  یم  یتخـس  یلاحدـب و  يانعم  هب  ءاّرـض » »
.دش دیهاوخ  دوخ  لمع  میخو  تبقاع  هجوتم  دیدرک ، هدهاشم  ار  تمایق  زور  دئادش  اهیتخس و  هدرپ ، تشپ  رد  تفر و 

نآ تشپ  هک  تسا  يدایز  ياهتخرد  ءارض »  » يانعم هدمآ ؛ ءار »  » دیدشت نودب  ءارّضلا » هئاروام  ناب  و  : » اه هخـسن  زا  یـضعب  رد  هتبلا 
هک يراک  يارب  دـیا و  هتفرگ  رارق  ناتدوخ  ینهذ  ياه  هتفاب  اـه و  هتخاـس  ناـتدوخ  شـشوپ  ریز  امـش  نـآلا  ینعی  دـنوش ، یم  یفخم 

دیهاوخ هدـهاشم  زور  نآ  رد  تفر ، رانک  اهـششوپ  اه و  هدرپ  دـش و  اپرب  هک  تمایق  اّما  دـینک ، یم  تسرد  یعرـش  هیجوت  دـیا  هدرک 
یپاـچ اـی  یطخ  هابتـشا  تسا  نکمم  و  تسا ، دـئاز  هئارو »  » رد ءاـه » : » هدومرف هر )  ) یـسلجم هک  هنوگناـمه  لاـمتحا ، نیا  قبط  .درک 

.تسا رت  بسانم  دعب ، لبق و  تالمج  ریاس  اب  لوا  لامتحا  یلو  دشاب ؛

( َنُوبِسَتَْحت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم  مُکل  ادب  (َو 

( .دیدرک یمن  ار  نآ  نامگ  تقو  چیه  هک  يزیچ  ناتراگدرورپ ، هیحان ي  زا  امش  يارب  دوش  یم  رهاظ  هک ) يزور  و  ))

ار وا  تردق  تسایر و  ماقم و  لام و  تسایند و  ياهتذل  قرغ  یتقو  ناسنا  دمآ ؛ یمن  ناترواب  ًالصا  تمایق  باتک  باسح و  ینعی 

هحفص 332] ] 

يرگید هب  اهلوپ  اه و  تسایر  اه و  تسپ  نیا  مامت  هک  دـمآ  دـهاوخ  زین  يرگید  زور  دـنک  یمن  لاـیخ  هاـگ  چـیه  دـیامن ، بوذـجم 
وا و  دوش ، یم  لقتنم 
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.دوب دهاوخ  دوخ  لمع  يوگباسح  طقف  دوش و  یم  ادج  اهنآ  زا 

[ ( 229  ] نولطبُملا َِکلانُه  َرِسَخ  (َو 

( .دنا هدرک  یم  یط  ار  لطاب  هار  هک  ینانآ  اجنآ ، دنراکنایز  (و 

ردپ رازم  رب  لد  زوس 

:( َْتلاق ّیبَّنلا َو  ِْربَق  یلَع  ْتَفَطَع  َُّمث  )

:( دندومرف دندش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ربق  هجوتم  ترضح  هاگنآ  )

دـنوش و یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رازم  هجوتم  دوش ، یم  ماـمت  دجـسم  رد  رـضاح  ناناملـسم  اـب  ترـضح  نخـس  یتقو 
هدنیارس ي هک  دوش  یم  هتفگ  هبتلا  دشاب ؛ یم  ترضح  نآ  یحور  ینارگن  لد و  زوس  رگنایب  هک  دننک  یم  يراج  نابز  رب  ار  يراعشا 

دنچ نیا  اهنت  جاجتحا »  » رد یـسربط  یلو  تسا ، نیا  زا  رتداـیز  راعـشا  هتبلا  [ ، 230  ] هدوب هثاثا »  » رتخد دنه » : » راعـشا نیا  زا  یتمـسق 
رد هدرک و  کسمت  راعـشا  نیا  هب  زین  ترـضح  هتـشاد ، تبـسانم  یلیخ  سلجم  نآ  اب  تایبا  نیا  نوچ  الاح  تسا ؛ هدرک  لقن  ار  تیب 

: دننک یم  تئارق  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رازم  رانک 

هحفص 333] ] 

هَثَْبنَه ٌءاْبنَأ َو  كدَْعب  َناک  ْدَق 

بطخلا رثکت  َْمل  اهَدِهاش  َتنک  َْول 

تبیصم هثداح و  دیدوب ، رضاح  دهاش و  امش  رگا  هک  دمآ  دوجو  هب  ییاه  هلئاغ  دئادش و  رابخا و  امش  زا  دعب  قیقحت  هب  ربمایپ ) يا  ))
( .دش یمن  دایز 

دـئادش و هب  هثبنه » « ؛ درادـن جایتحا  ربخ »  » ًارهق دـشاب و  یم  دِـجُو »  » ياـنعم هب  تسا و  [ 231  ] همات ...ناک ،» دـق  : » ترابع رد  ناـک » »
؛ دوش یم  هدافتـسا  ظـفل  نیا  زا  دـننک ، یم  يرگ  یچوه  دـنزادنا و  یم  هار  یغولـش  هک  يدراوم  يارب  زین  دوش و  یم  هتفگ  ثداوح 

هتسد ره  دندش و  عمج  هفیقس  رد  يا  هدع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  نوچ 
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زا هدافتـسا  يزاسوج و  اب  هرخالاب  دـشاب و  شدوخ  حاـنج  زا  مکاـح  ریما و  تساوخ  یم  هدرک و  شـالت  دوخ  هورگ  يارب  یحاـنج  و 
.تسا هدش  هثینه »  » هب ریبعت  اجنیا  رد  دنزادنیب ، اج  ار  رکبوبا  تفالخ  دنتسناوت  قامچ 

دهاش و وت  رگا  اهدهاش :» تنک  ول  « ؛ دمآ دوجو  هب  ییاه  هلئاغ  ثداوح و  وت  زا  سپ  ربمایپ ! يا  ینعی : هثبنه » ٌءاْبنَأ َو  َكَدَْعب  َناک  ْدَق  »
دنتـساوخ يراک  ره  اهنیا  دـیتفر ، ایند  زا  هک  امـش  دـش ؛ یمن  داـیز  تبیـصم ، هثداـح و  بطخلا :» رثکت  مل  ، » يدوب ثداوح  نیا  رظاـن 

(. تبیصم هثداح و  ینعی  بطخ » «( ؛ دنداد تبسن  امش  هب  دنتساوخ  هچ  ره  دندرک و 

اهلباو ِضْرَألا  َدْقَف  َكانْدَقَف  ّانِإ 

ْبَغَتال مُهْدَهْشاَف َو  کُمْوَق  ّلَتْخاَو 

دوخ راشرس  ناراب  نیمز ، هک  هنوگنامه  میداد ، تسد  زا  ربمایپ ) يا   ) ار وت  ام  )

هحفص 334] ] 

( .وشم بیاغ  نانآ  زا  و  ادخ - لوسر  يا  شاب - دهاش  سپ  دندش ؛ قرفتم  وت  موق  و  دهد ؛ یم  تسد  زا  ار 

یم ترـضح  دریم ؛ یم  دهدب ، تسد  زا  ار  ناراب  نیمز  رگا  ددرگ ، نیمز  ندش  هدنز  بجوم  دـیایب و  رمتـسم  هک  یناراب  ینعی  لباو » »
بجوم هک  ار  یناراـب  نیمز ، هک  هنوگناـمه  میداد ، تسد  زا  ار  امـش  اـم  دـنیامرفب : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  باـطخ  دـنهاوخ 

.دیدوب هعماج  تایح  بجوم  امش  ینعی  دهد ؛ یم  تسد  زا  تسه  شتایح 

ادخ لوسر  رضحم  هب  ناناملسم  زا  دننک و  یم  لددرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  راعشا  نیا  اب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  عقاو  رد 
.دنرب یم  تیاکش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

َهلْزنَم یبرق َو  َُهل  ٍلْهَأ  ُّلُک  ُو 

برتْقُم نیندَألا  یَلَع  هلإلا  َْدنِع 

يارب هک  یسک  ره  )
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( .دوش یم  کیدزن  دوخ  ناگتسب  هب  تسه ، ادخ  هب  تبسن  تلزنم  بُرق و  وا 

.دشاب یم  یفطصم »  » عمج هک  نیفطصم »  » لثم تسا ، یندأ »  » عمج نیَندا » »

ترـضح روظنم  هک  مهد  یم  لامتحا  نم  یلو  تسا ؛ هدرک  رکذ  انعم  راهچ  ترابع ، نیا  يارب  هَّللا  همحر  یـسلجم  همـالع ي  موحرم 
يدای زین  ام  زا  یتسه ، تلزنم  برق و  ياراد  ادخ  شیپ  هک  امش  هلآ ! هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  هک : دشاب  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز 

ار شدوخ  ناکیدزن  دـنک ، ادـیپ  تلزنم  یهلا  هاـگراب  رد  دوش و  ادـخ  هاـگرد  برقم  هک  یـسک  ره  اریز  نکم ؛ شومارف  ار  اـم  نک و 
ار ناشلکشم  دروآرب و  ار  نانآ  تجاح  ادخ  هک  دوش  یم  هطساو  دنک و  یم  تعافش 

هحفص 335] ] 

.دیهد رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  نانآ  دینک و  ناتداماد  رتخد و  هب  یهاگن  کی  مه  امش  دزاس ؛ فرطرب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  دـشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ...لها ،» لک  : » ترابع زا  روظنم  اـنعم ، نیا  قبط  سپ 
.دهد رارق  تیانع  فطل و  دروم  ار  شتیب  لها 

مهِروُدُص يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَأ 

برتلا َکَنود  َْتلاح  َتیضم َو  امل 

، دش لئاح  امـش  ام و  نایم  كاخ  زا  یلت  دیتفر و  ام  نیب  زا  امـش  هک  یماگنه  دنتـشاد ، یم  ناهنپ  ام  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هک  ینانآ  (و 
( .دندرک رهاظ  ام  اب  ار  دوخ  ینمشد 

ینورد ياه  هدقع  تقیقح  رد  دـننک ، یم  هئطوت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  هیلع  نآلا  هک  یهورگ  نیا 
دندروخ و هبرض  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دُحا »  » و ردب »  » گنج ریظن  هتشذگ  ياهگنج  رد  اهنیا  زا  هدع  کی  دنزاس ، یم  راکشآ  ار  دوخ 

زا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریشمش  طسوت  ناشناکیدزن 
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ار ترـضح  نآ  ندـید  مشچ  دـندیزرو و  یم  تداسح  مالـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  لوا  نامه  اـهنیا  زا  يرگید  هدـع ي  دـنتفر ، نیب 
دوخ قباس  ياه  هدقع  اه و  هنیک  تسا ، هدـش  زاب  هئطوت  رد  اهنیا  تسد  هتفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  الاح  دنتـشادن ؛

.دننک یم  یلاخ  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  تبسن  دندوب ، هدرک  عمج  هنیس  رد  هک  ار 

رد یلو  دنتفگ ، یمن  يزیچ  رهاظ  رد  دنتفگ ؛ یم  هتسهآ  روط  هب  ناشیاهلد  رد  هک  ار  هچنآ  دندرک  راکشآ  ینعی : مِهِرودُص » يوَْجن  »
و  » دـیا هتفر  ایند  زا  امـش  هک  الاح  َتیـضم :» امل  « ؛ دـنا هتخاس  ینلع  ار  ناشیاهتفلاخم  نآ  الاح  و  دـندرک ، یم  تفلاخم  ناهنپ  اـفخ و 

و برتلا :» کَنود  َْتلاح 

هحفص 336] ] 

هسیسد اه و  هئطوت  دننک ، یمن  ساسحا  دوخ  فادها  هار  رد  ار  یعنام  رگید  اهنیا  تسا و  هدش  لئاح  يدایز  ياهکاخ  امش  ام و  نایم 
.دننک یم  رهاظ  ار  ناشیاه  هنیک  دنراد  الاح  یلو  دنتشادن ، تأرج  اهنیا  دیتشاد  تایح  امش  یتقو  دنا ؛ هدرک  عورش  ار  ناشیاه 

انب َّفختْسا  ٌلاجِر َو  اْنتَمَهََّجت 

ٌبَصَتْغُم ِثرألا  ُّلک  تدقف و  اَمل 

همه ي هدرک و  کبـس  ار  ام  و  دندرک ) هناسوبع  دـنت و  دروخرب  و   ) دـندروآ شروی  ام  رب  ینادرم  دـیتفر ، ایند  زا  امـش  هکنیا  زا  سپ  )
[ .( 232  ] دندومن بصغ  ار  ثرا 

رارق هراشا  دروم  ار  كدـف  نیمز  عومجم  ترـضح  لقن ، نیا  قبط  نیمز ؛ همه ي  ینعی  هدـمآ ، ضرألا » ّلک  ، » جاجتحا هخـسن ي  رد 
.دنا هداد 

ِهب ُءاضَتُْسی  ًارُون  ًارَْدب َو  َْتنُک  َو 

[ . 233  ] ُبتُکلا ِهَّزِعلا  يِذ  ْنِم  لزنی  ْکیَلَع 

و دندش ؛ یم  ینارون  امش  زا  همه  هک  دیدوب  يرون  ناشخرد و  هام  امش  (و 
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امش رب 

هحفص 337] ] 

( .دش لزان  ییاهباتک  تّزع ، بحاص  يادخ  يوس  زا 

انُِسنُؤی تایآلِاب  لیربِج  ناک  َو 

بَجَتُْحم ِْریَْخلا  ّلُک  تدقف و  دقَف 

( .دش ناهنپ  ام  زا  اهیبوخ  همه ي  ناتنتفر ، اب  دیتفر و  ام  نایم  زا  امش  یلو  دوب  ام  سنوم  تایآ ، لوزن  اب  لیئربج  (و 

ترـضح هب  نارگید ، زا  لبق  نآ  راثآ  ًارهق  درک ، یم  لزان  ار  یهلا  تایآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يارب  دـمآ و  یم  لیئربج  یتقو 
تیب لها  يارب  همه  زا  رتشیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  اذل  درک و  یم  تیارس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالسلااهیلع و  ارهز 

.دوب راوگان  تخس و  مالسلا  مهیلع 

انَفَداص تْوَملا  ناک  کْلبَق  َْتیَلَف 

ُبثُکلا َکَنود  َْتلاح  َتیضم و  اَمل 

( .دش لئاح  نش ، زا  یّلت  وت  ام و  نیب  یتفر و  ام  نیب  زا  وت  هک  ینامز  تفرگ ، یمارف  ار  ام  گرم  وت  زا  شیپ  شاک  يا  )

، دـندناشوپ یم  نش  اـب  ار  اـهربق  ًـالومعم  دوب و  ناوارف  نش  قطاـنم ، نآ  رد  نوچ  و  نش ؛ لـمر و  ینعی  تسا ، بیثک »  » عمج ُبثُکلا » »
.دنا هدومن  ریبعت  هنوگنیا  ترضح 

ٍنجش وُذ  َزُْری  َْمل  اِمب  انیزُر  ّانإ 

بَرَع مَجَع و ال  ال  ِهَّیِرَبلا ، َنِم 

هدیدن تبیـصم  نینچ  نیا  مجع - زا  هن  برع و  زا  هن  قئالخ - زا  ینزح  بحاص  چـیه  هک  يزیچ  هب  میا  هدـش  هدز  تبیـصم  ام  انامه  )
( .تسا

هدرک و كرت  ار  دجسم  دندرک ، نایب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  ار  دوخ  لددرد  دندناوخ و  ار  راعشا  نیا  ترضح  یتقو  اجنیا  رد 
تکرح هناخ  فرط  هب 

هحفص 338] ] 

.دنیامن یم 
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نیا رد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
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ار هناخ  نوریب  هدیـشکرس و  ّبترم  دـندوب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تشگزاب  رظتنم  لزنم ، رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمز 
ار مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنوش و  یم  لزنم  دراو  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یتقو  هن ؛ ای  دیآ  یم  ترضح  ایآ  هک  دندرک  یم  هاگن 
نآ هب  هدـنیآ  هسلج ي  رد  هَّللاءاـش  نا  هـک  دریگ  یم  تروـص  راوـگرزب  ود  نـیا  ناـیم  ییوـگتفگ  دـننک ، یم  هدـهاشم  لاـح  نآ  رد 

.تخادرپ میهاوخ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  هَّللا  یَّلَص  َو 

هحفص 339] ] 

سرد 12

هراشا

: نیوانع

مالسلااهیلع ارهز  هار  هب  مشچ  مالسلا  هیلع  ماما 

مالسلا هیلع  ماما  رضحم  هب  لد  زوس 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  اب  تیمکاح  دانع 

مدرم راشقا  یتوافت  یب 

هنوگداهج یتوکس 

مالسا تحلصم  مالسلا و  هیلع  یلع  تیمولظم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبرغ  تیمولظم و  جوا 

راگدرورپ هب  لاح  ضرع  ردپ و  هب  تیاکش 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يرادلد 

مالسلا هیلع  ماما  رضحم  هب  مالسلااهیلع  ارهز  لد  زوس  رب  یلیلحت 

كدف دروم  رد  ترضح  رارصا  هفسلف ي 

برع رعاش  کی  نابز  زا  راصنا  رجاهم و  توکس 
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هحفص 341] ] 

تلاـق رادـلا ، اـهب  ترقتـسا  اـملف  هیلع ؛ اـهعولط  علطتی  و  هیلإ ، اـهعوجر  عقوتی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مالـسلااهیلع و  تأـفکنا  مث 
: مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأل 

هفاحق یبأ  نبا  اذه  لزعألا ؛ شیر  کناخف  لدجألا ، همداق  تضقن  نینظلا ، هرجح  تدعق  و  نینجلا ، هلمـش  تلمتـشإ  بلاط ! یبأ  نبای 
، اهلصو هرجاهملاو  اهرصن ، هلیق  ینتسبح  یتح  یمالک  یف  دلأ  هتیفلأ  و  یماصخ ، یف  دهجأ  دقل  ینبإ !)  ) ینبا هغلب  یبأ و  هلحن  ینزتبی 

تسرتفإ كدح ، تعـضأ  موی  كدخ  تعرـضأ  همغار ، تدع  همظاک و  تجرخ  عنامال ، عفاد و  الف  اهفرط ، ینود  هعامجلا  تضغ  و 
ینتیل یل ، رایخال  و  ًالئاط ، تینغأ  ًالئاق و ال  تففک  ام  بارتلا ، تشرتفا  و  بائذلا ،
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دـمعلا و تام  براغ ! لک  یف  يالیو  قراش ! لک  یف  يالیو  ًایماح ، کنم  ًایداع و  کنم  هَّللا  يریذـع  یتلذ ؛ نود  یتنیه و  لـبق  تم 
.ًالیکنت ًاسأب و  دشأ  و  الوح ، هوق و  مهنم  دشأ  تنأ  مهللا  یبر ! یلإ  ياودع  و  یبأ ! یلإ  ياوکش  دضعلا ؛ نهو 

نع تینو  امف  هوبنلا ؛ هیقب  و  هوفصلا ، هنبا  ای  كدجو  نع  یهنهن  مث  کئناشل ، لیولا  لب  کل ، لیوال  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف 
، کنع عطق  امم  لضفأ  کل  دعأ  ام  و  نومأم ، کلیفک  و  نومـضم ، کقزرف  هغلبلا ، نیدیرت  تنک  نإف  يرودقم ؛ تأطخأ  و ال  ینید ،

.هَّللا یبستحاف 

.تکسمأ و  لیکولا ؛ معن  هَّللا و  یبسح  مالسلااهیلع : تلاقف 

هحفص 343] ] 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

لدتسم حیرص و  راتفگ  اب  ترضح  نآ  هک  میتفگ  میدناوخ و  ار  دجسم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هباطخ ي  هتشذگ  تاسلج  رد 
دومن و هیجوت  ار  كدف  تفالخ و  بصغ  درک و  دیجمت  خیبوت و  ار  دجسم  رد  رضاح  ناناملسم  دندرک و  موکحم  ار  رکبوبا  شیوخ 

تتامش خیبوت و  دروم  تدش  هب  ار  نانآ  هدش و  مدرم  هجوتم  رکبوبا ، هنارهاظتم ي  نانخس  زا  سپ  ترضح  داد ؛ هولج  عورشم  ار  نآ 
.دش هراشا  اهنآ  هب  ًالامجا  هک  دندرک  تئارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رازم  رانک  رد  ار  یکانزوس  راعشا  هاگنآ  دنداد ؛ رارق 

ارهز هار  هب  مشچ  ماما 

بترم دنشاب و  ناشیا  لاح  نارگن  دیاش  دنتسه و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ندمآ  رظتنم  لزنم  لخاد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الاح 
لزنم نوریب 

هحفص 344] ] 

.دننک یم  هاگن  ار 

رهطم دقرم  رانک  رد  ار  راعشا  نآ  دش و  مامت  مدرم  هب  باطخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نانخس  یتقو  هدمآ : تیاور  رد 
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: دندش لزنم  راپسهر  هدرک و  كرت  ار  دجسم  دندناوخ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

( ْهَیلِإ اهَعوُجُر  عَّقَوَتَی  مالسلا  هیلع  نینِمؤُملاُریمَأ  مالسلااهیلع َو  ْتَأَفَْکنا  َُّمث  )

نآ ندـمآ  رظتنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب ، هناـخ  فرط  هـب  هدرک و ) كرت  ار  دجـسم   ) ترـضح هاـگنآ  )
( .دوب ترضح 

( ْهیَلَع اهَعُولُط  ُعَّلَطَتَی  (َو 

( .دندوب مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ندید  رظتنم  هار و  هب  مشچ  (و 

زا دندوب ؛ مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تشگزاب  رظتنم  هدیشک و  رس  بترم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندیـشک ؛» رـس  : » ینعی عُّلَطَت » »
رـس هب  ییالب  هدرکان  يادخ  دـنکن  هک  دـنا  هدوب  مه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  لاح  نارگن  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا 

.دنروآ دراو  يا  همدص  ناشیا  هب  نانمشد  دیایب و  ناشیا 

ماما رضحم  هب  لد  زوس 

:( مالسلا هیلع  نینِمْؤُْملاِریمَِأل  َْتلاق  راّدلا ، اَِهب  ْتَّرَقَتْسا  اّمَلَف  )

«: دندومرف هدرک و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  دنتفرگ ، رارق  هناخ  رد  ترضح  یتقو  سی  »

( نینْجلا َهَلْمَش  َْتلَمَتْشِإ  بلاط ! یبَأ  َْنباَی  )

)؟ يا هتسشن  هناخ  جنک  هدرک ، زِک  ردام  مکش  رد  هک  یکدوک  نوچمه  بلاط ! یبا  رسپ  يا  )

هحفص 345] ] 

( نینَّظلا هَرجح  َتْدَعَق  (َو 

!( يا هتسشن  يا  هشوگ  هب  مهتم  دارفا  دننامه  (و 

مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  الاح  دـننک ؛ یم  یفخم  ار  دوخ  يا  هشوگ  کـی  دنـشاب ، یم  بیقعت  دروم  دنتـسه و  مهتم  هک  ییاـهمدآ 
تـسد يور  تسد  و  يا » هتـسشن  يا  هشوگ  هب  مهتم  نینظ و  ياـهمدآ  دـننامه  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  باـطخ 

)؟ یسر یمن  اهنیا  باسح  هب  یشک و  یمن  ریشمش  ارچ  ( ؟ يا هتشاذگ 

( لزعَألا ُشیر  کَناخَف  لَدْجَألا  َهَمِداق  َتْضَقَن  )

( .دنا هدرک  تنایخ  وت  هب  ناحالس  یب  لاح  يدیبوک ، مه  رد  ار  برع ) ناعاجش   ) يراکش زاب  ياهلاب  هک  يدوب  یسک  وت  )
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راونالاراحب رد  هَّللا  همحر  یسلجم  موحرم  هک  ار  یناعم  نیا  زا  یکی  .تسا  هدش  انعم  تروص  دنچ  هب  ترابع  نیا 
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.دشاب یم  رتهب  رتاسر و  رگید  یناعم  زا  تسا و  یبوخ  يانعم  تسا ، هدروآ  [ 234]

هیلع نینمؤملاریما  هب  باطخ  هدرک و  هیبشت  يراکـش  زاب  هب  ار  دودـبع -» نب  ورمع   » دـننام برع - ناعاجـش  ترـضح ، اـنعم  نیا  قبط 
، دحا ردب ، گنج  نوچمه  ییاهدربن  اهگنج و  رد  يدیبوک ،» مه  رد  ار  يراکش  زاب  ياهلاب  هک  يدوب  یسک  وت  : » دنیامرف یم  مالـسلا 

لباقم رد  هک  دنتـسین  یـسک  رمع  رکبوبا و  الاح  يدـناشک ، یم  ّتلذ  هب  ار  نانآ  يداد و  یم  تسکـش  ار  نیکرـشم  نارـس  ...و  ربیخ 
هشوگ ي يا و  هدش  میلست  نانآ 

هحفص 346] ] 

.ینک یمن  یمادقا  چیه  هتسشن و  هناخ 

اهلاب نیا  هلیـسو ي  هب  دـشاب و  یم  رپ ) هاش   ) ولج لاب  هد  ياراد  يراکـش ، زاب  دـنیوگ ؛ ار  ولج  لاب  همداـق » « » لَدـجَألا َهَمِداـق  َتْضَقَن  »
هتبلا تسا ، همداـق »  » عـمج هک  دوـش ، یم  هتفگ  مداوـق » ، » اـهلاب نیا  هعوـمجم ي  هب  و  دـنک ، یم  دیـص  ار  تاـناویح  هدرک و  تـکرح 

نآ وت  ینعی : دـشاب ؛ یم  يراکـش » زاب   » يانعم هب  مه  لَدْـجَأ » « ؛ تسا هدـش  درفم  اذـل  دـشاب و  یم  سنج  يانعم  هب  اجنیا  رد  همداـق » »
.يدیبوک مهرد  هتسکش و  تعاجش  اب  ار  برع - ناعاجش  ینعی  يراکش - زاب  ياهلاب  هک  يدوب  یسک 

یب ياهمدآ  ینعی : دـشاب ، ...کـَناخَف » ، » تراـبع هکنیا  لاـمتحا  کـی  دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  اـجنیا  رد  لزعَـألا :» ُشیر  َکـَناخَف  »
مه لزعأ »  » .دنداد تسکش  ار  وت  حالس ، یب  ياهمدآ  ینعی : دشاب ، ...کتاخف » ، » هک نیا  رگید  لامتحا  دندرک ؛ تنایخ  وت  هب  حالس ،
هک دوب  یبوچ  کی  ناکیپ و  کی  ياراد  دنتشاد ، هک  يریت  نامز  نآ  تسا ؛ حالـس  نودب  هداد و  تسد  زا  ار  شریت  هک  یـسک  ینعی 

زا ار  شحالس  ریت و  هک  یسک  ریت ، بوچ  ینعی  لزعألا » شیر   » الاح دش ؛ یم  هتفگ  شیر »  » بوچ نآ  هب 
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.تسا هدنام  یقاب  شیارب  نآ  بوچ  اهنت  هداد و  تسد 

ياراد هک  ار  یناسک  برع و  ناعاجش  هک  يدوب  یـسک  نآ  وت  دنیامرفب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  دنهاوخ  یم  ترـضح  هصالخ 
يدارفا لـباقم  رد  هک  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  ـالاح  یتشادرب ، ناـیم  زا  هداد و  تسکـش  دوخ  يروـالد  اـب  دـندوب ، تکوش  تردـق و 

وهایه ادص و  رس و  اهنت  دنرادن و  تسد  رد  یحالس  دنیآ و  یمن  باسح  هب  یسک  هک  رمع  رکبوبا و  نوچمه 

هحفص 347] ] 

.دنا هداد  تسکش  ار  وت  نانآ  يا و  هدش  میلست  دنراد ،

: دنیامرف یم  همادا  رد  دعب 

ارهز ترضح  اب  تیمکاح  دانع 

(( یْنبِإ  ) ّیَْنبا هَْغُلب  یبَأ َو  هَلِْحن  ینُّزَْتبَی  هَفاُحق  یبَأ  ُْنبا  اذه  )

( .دیابر یم  نم  زا  ار  منادنزرف  هداس ي  یگدنز  هلیسو ي  مردپ و  هیطع ي  رکبوبا ،)  ) هفاحق یبا  رسپ  نیا  )

؛ دـنیوگ یم  زاّزب »  » وا هب  درب ، یم  ار  هچراـپ  نوچ  مه  زاّزب » ، » دـشاب یم  ندرک ) عـطق  « ) َّزب  » هداـم زا  ندـیُرب ، ندوـبر و  ینعی  زازتـبا » »
.دشاب یم  ششخب  هیطع و  يانعم  هب  مه  هلحن » »

مه اجنآ  رد  هک  روطنامه  دننک ؛ یم  دای  هلحن »  » ناونع هب  اجنیا  رد  یلو  دـندرک  ثرا »  » هب ریبعت  كدـف  زا  هباطخ ، لیاوا  رد  ترـضح 
تایح نامز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  یحالطصا  ثاریم  ثرا ، زا  ترـضح  روظنم  تقیقح  رد  دش ، هراشا 
تایح دیق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  رد  ترضح  نآ  دنداد و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  كدف  شیوخ ،

هَّللا یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دیاب  دوب ، یحالطصا  ثرا  دارم  رگا  هک  یلاح  رد  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  كدف  نیمزرـس  رایتخا  دندوب ،
، ثرا زا  دارم  هک  دسر  یم  رظن  هب  ساسا  نیا  يور  دیسر ؛ یم  ناشرتخد  هب  هلآ  هیلع و 
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ینالف دـنیوگ : یم  ًالثم  دوش ؛ یم  ثرا »  » هب ریبعت  زین  ردـپ  تایح  نامز  رد  اهزیچ ، یـضعب  رد  ینعی  دـشاب ؛ هدوب  یّمعا  ياـنعم  کـی 
هک تسین  انعم  نادب  نیا  هدرب ؛ ثرا  هب  شدج  زا  ار  تعاجش  ای  هدرب  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  شدادعتسا  شوه و 

هحفص 348] ] 

شوـه و نیا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هکلب  دـشاب ، هتـشاذگ  ياـج  هب  دوـخ  دـنزرف  يارب  ار  دوـخ  شوـه  دـشاب و  هتفر  اـیند  زا  شردـپ 
[ . 235  ] تسا هدوب  شدج  هیحان ي  زا  ای  شردپ ، هیحان ي  زا  تعاجش ، نیا  ای  دادعتسا ،

هیلع نیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  ّیَنبا ،»  » زا دارم  و  دوـش ؛ یم  هتفگ  یلوـمعم  یگدـنز  هلیـسو ي  هب  هغلب » «: » ّیَْنبا هَْغُلب  «َو 
، تشاد دهاوخ  عمج  يانعم  ًارهق  تسا و  سنج »  » نآ زا  دارم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یْنبإ »  » تسا نکمم  هتبلا  دنـشاب ؛ یم  مالـسلا 

یگدنز هلیـسو ي  هدوب و  مردـپ  هیطع ي  هک  ار  كدـف  دراد  رکبوبا  نیا  دـنیامرف : یم  ترـضح  میاه ؛ هچب  یگدـنز  هلیـسو ي  ینعی 
یعافد سکچیه  دـنا و  هتـسشن  تکاس  همه  ناناملـسم  دـنک و  یم  بصغ  دـیابر و  یم  نم  زا  دـشاب ، یم  میاه  هچب  یلومعم  هداس و 

[ !. 236  ] دنک یمن 

هحفص 349] ] 

( یماصخ یف  َدَهْجَأ  ْدََقل  )

( .دنک ینمشد  نم  اب  هک  درک  ششوک  رکبوبا )  ) وا دننامه  )

.تخادرپ نم  اب  ینمشد  هب  اراکشآ  ینلع و  لکش  هب  وا  ینعی : تسا ، هدمآ  َرَهْجأ » ، » اه هخسن  یضعب  رد  هتبلا 

( یمالَک یف  ََّدلأ  ُُهْتیَْفلَأ  (و 

( .متفای اهنمشد  نیرتزابجل ) و   ) نیرت نمشد  متشاد ، يو  اب  هک  يا  هملاکم  رد  ار  وا  (و 

َُّدلَأ َوُه  َو  : ) دیامرف یم  هک  مه  نآرق  رد  دنک ؛ یم  ییوج  هزیتس  همه  زا  رتشیب  هک  ینمشد  دوش ، یم  هتفگ  تخـسرس  نمـشد  هب  دلأ » »
انعم نیمه  هب  [ (، 237  ] ماصِخلا
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.دنک یم  ییوج  هزیتس  همه  زا  رتشیب  هک  ینمشد  ینعی  دشاب ، یم 

مدرم راشقا  یتوافت  یب 

( اهَرْصَن ٌهلیق  یْنتَسَبَح  یّتَح  )

( دنتشاد غیرد  نم  زا  ار  دوخ  يرای  راصنا ، هک  اجنآ  ات  )

رهاـظ .دنـشاب  یم  راـصنا »  » ناـمه هک  دنتـسه  وا  دـالوا  دوصقم ، هدوب و  جرزخ  سوا و  هفیاـط ي  ياـهگرزبردام  زا  یکی  ماـن  هلیق » »
یتقو تسا  یعیبط  .دـننک و  کمک  نم  هب  دـندشن  رـضاح  راصنا  رجاـهم و  هک  دـش  ببـس  رکبوبا  ياـهتنوشخ  هک  تسا  نیا  تراـبع 

يروتاتکید و هویش ي  تموکح 

هحفص 350] ] 

یگدـنز لها  بلغا  مدرم  نوچ  دـنیامن ؛ عافد  قح  زا  دـننزب و  یفرح  دـننک  یمن  تأرج  مدرم  رگید  دزاـس ، دوخ  هشیپ ي  ار  يردـلق 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  اب  تموکح  یتقو  دنک ، یم  باسح  دوخ  شیپ  یـسک  ره  و  دننک ، یم  هاگن  لاوحا  عاضوا و  هب  دنتـسه و 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  صخش  طسوت  هک  ار  ینیمز  هعطق  یتح  هک  دنک  نینچ  تّزع ، هقباس و  تیعقوم و  تلیضف و  همه  نآ  اب  هلآ  و 
رثکا یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبـط  تسا ؛ نشور  نارگید  فیلکت  رگید  دـیامن ، هرداـصم  دوب  هدـش  هدیـشخب  شرتـخد  هب  هلآ 

.دننک یم  رایتخا  توکس  دنسرت و  یم  مدرم 

( اهَلصو ُهرِجاهُْملاَو  )

( .دنتفرگ هدیدان  ار  نم  اب  شیوخ  طابترا  تلصو و  نیرجاهم ، هک ) اجنآ  ات  و  ))

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رانک  رد  مالـسا  ردص  ياهیتخـس  رد  دنتـشاد و  هنیرید  طابترا  تیب ) لها   ) ام اب  نیرجاهم  هکنیا  دوجو  اب 
قح زا  مه  نانآ  هک  دش  ثعاب  وا ، يدایا  وا و  يزاسوج  رکبوبا و  ینمـشد  اما  میدرک ، ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  مه  اب  همه  و  دندوب ،

.دننیشنب تکاس  دننکن و  عافد  نم 

هک دندشن  رضاح  راصنا ، هن  رجاهم و  هن  هصالخ ،
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ًارهق دنک ، دروخرب  دـش  رـضاح  دادـن و  ناشن  شوخ  يور  رکبوبا  یتقو  دوب ؛ رکبوبا  يدـنت  هطـساو ي  هب  نیا  دـننک و  کمک  نم  هب 
الِإ اینُّدلاَو  ِكولُملا  َعَم  ُساّنلا  امَّنإ  َو  : ) دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنوش  یم  تکاس  مدرم 

هحفص 351] ] 

هبرجت و  دیامن ؛ ظفح  ادخ  ار  یسک  هکنیا  رگم  دنتـسه ، ایند  نامکاح  ایند و  تمـس  هب  هشیمه  تیعمج  هدوت  [ ، 238 ( ] هَّللا مَصَع  ْنَم 
.دهد یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  نیا  زین  اهتلم  ي 

، دیسر یم  یماقم  نان و  هب  درک  یم  لوبق  ار  بصغ  تیمکاح  سکره  دش و  فرحنم  شا  یلصا  ریـسم  زا  تردق  هک  طیارـش  نآ  رد 
تیمکاح یمالـسا  رهاظ  هب  تاهیجوت  ریثأت  تحت  دـنوش و  تکاس  یماقم  نان و  دـیما  هب  مه ، راصنا  نیرجاهم و  رثکا  هک  دوب  یعیبط 

هدافتسا دوخ  یسایس  تردق  میکحت  يارب  نآ  زا  و  هدرک ، كرد  بوخ  ار  نانآ  هیحور ي  نیا  زین  شنارکفمه  رکبوبا و  .دنریگ  رارق 
.دندرک

( اهَفْرَط ینود  ُهَعامَجلا  ِتَّضَغ  (َو 

( .دننیبن ارم  ات  دنتشاذگ  مه  يور  ار  دوخ  مشچ  دجسم ،) رد  رضاح   ) تعامج (و 

مشچ اذل  دننک و  یگدنز  دنتساوخ  یم  نوچ  دننیبن ، ارم  ات  دنتشاذگ  مه  يور  ار  دوخ  مشچ  دندوب ، دجسم  رد  هک  تیعمج  همه  نیا 
[ . 239  ] دندرک یشوپ 

( عنام َعفاد َو ال  الَف  )

( .دش ملظ ) زا   ) عنام یسک  هن  دنک و  نم ) زا   ) عافد هک  دوب  یسک  هن  سپ ، )

( هَمِغار ُتدع  ًهِمظاک َو  ُتْجَرَخ  )

هدناشوپ ار  دوخ  لد  درد  هتفرگ و  ار  میولگ  ضغب  هک  متفر  دجسم  يوس  هب  هک  یلاح  رد  )

هحفص 352] ] 

فیفخ و ناناملسم ) يرای  مدع  تلع  هب   ) هک متشگزاب  لزنم  هب  یتلاح  رد  و  مدوب ،
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( .مدوب هدش  راوخ 

؛ دـنکن رهاظ  دـناشوپب و  ار  دوخ  ینورد  ظیغ  یتحاران و  نآ  ناـسنا  ینعی  دـنیوگ ، یم  هک  مه  ظـیغ » مظک  ، » ندـناشوپ ینعی  مظک » »
ار دوـخ  لد  درد  هتفرگ و  ار  میوـلگ  ضغب  هک  مـتفر  دجـسم  فرط  هـب  مدـش و  جراـخ  لزنم  زا  یلاـح  رد  ینعی : همظاـک » تـجرخ  »

نیا لامتحا  زاب  یلو  دوب ؛ هدش  درد  هودنا و  زا  رپ  مبلق  دنتشاد ، اور  هک  ییاه  یقحان  اهملظ و  ببس  هب  هکنیا  زا  هیانک  مدوب ؛ هدناشوپ 
.دندوب هدش  هفخ  هتسشن و  تکاس  تعامج  نیا  همه ي  یلو  دنک ، عافد  نم  قح  زا  دزیخرب و  رفن  کی  لقاال  هک  تفر  یم 

تیب لها  تیمولظم  تالمج ، نیا  همه ي  متـشگزاب ؛ یکبـس  تفخ و  تلاح  اب  ینعی  نالذخ ؛ ّتلذ و  ینعی  مغر » «: » همغار ُتدع  «َو 
، دندوب راوگرزب  نآ  راگدای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  ترـضح ، نآ  هکنیا  اب  دناسر ؛ یم  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  و 
زا عافد  هب  رضاح  ماقم ، نان و  هب  ندیـسر  دیما  لیلد  هب  ای  بصاغ و  تموکح  سرت  زا  ای  دجـسم ، رد  رـضاح  ناناملـسم  زا  کی  چیه 

.دندرکن عافد  ناشیا  زا  دندوب و  رگ  هراظن  اهنت  یلو  دندید ، ار  شا  هتسد  راد و  رکبوبا و  راکشآ  ملظ  دندشن و  ترضح  نآ  قح 

هنوگداهج یتوکس 

( كّدَح َْتعَضَأ  َمْوَی  كَّدَخ  َتْعَرْضَأ  )

( .يدومن لیلذ  ار  دوخ  تروص  يدرب ، نیب  زا  ار  تریشمش  يدنت  هک  يزور  زا  )

هحفص 353] ] 

نآ زا  یلو  يدرک ؛ یم  لیلذ  راوخ و  ار  تلادـع  قح و  نانمـشد  دوخ  ریـشمش  اب  اهگنج ، اه و  ههبج  رد  هک  يدوب  يدرف  کـی  اـمش 
.يدروآرد تلذ  هب  ار  دوخ  تروص  یتسکش ، ار  تریشمش  رس  هک  عقوم 

گنج هک  دوب  نیا  ترضح ، توکس  تلع  هتبلا 
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رد درک و  یـشوپ  مشچ  دوخ  قح  زا  اذل  و  دتفین ؛ رطخ  هب  دوب ، هدیـسرون  ناوج و  یلاهن  زونه  هک  مالـسا  ساسا  دـهدن و  خر  یلخاد 
[ . 240  ] دومن مالسا  يادف  ار  دوخ  تقیقح 

میلـست يدروآرد و  تلذ  هب  ار  دوخ  هجو ) تروص و   ) هک تساـنعم  نیا  هب  هدوب و  لاـعفا  باـب  زا  تعرـضأ »  » و ّتلذ ، ینعی  عرـض » »
تدحو ظفح  نیملـسم و  مالـسا و  حلاصم  هب  انب  هک  يزور  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دشاب و  یم  هیبشت  همه  تالمج ، نیا  يا ؛ هدـش 

ار وت  دندش و  راوس  تردق  هکیرا ي  رب  هدومن و  هدافتساءوس  بلط ، تصرف  هدع  کی  یتشاذگ ، رانک  ار  ریشمش  مالسا  تما  یلخاد 
.دندرک لیلذ  رهاظ  هب  نیشن و  هناخ 

هحفص 354] ] 

( بارُّتلا َتْشَرَْتفا  بائّذلا و  َتْسَرَْتفإ  )

(.( يا هتسشن  يا  هشوگ  و   ) يا هداد  رارق  دوخ  شرف  ار  كاخ  زورما  يدیرد و  یم  ار  اهگرگ  يزور  )

« .يا هداد  رارق  دوخ  شرف  ار  كاخ  وت  دنشاب و  یم  ندیرد  لوغشم  اهگرگ  : » ای و 

وا يدایا  رکبوبا و  ترـضح ، هلمج ، نیا  رد  دشاب ؛ هدنرد  هک  یناویح  ینعی  دنیوگ ، یم  هک  سرتفم » ناویح  ، » ندیرد ینعی  سارتفا » »
یگدنرد اهگرگ  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  راک  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  باطخ  هدرک و  هدنرد  گرگ  هب  هیبشت  ار 

! يا هداد  رارق  دوخ  شرف  ار  كاخ  هتسشن و  يا  هشوگ  رد  وت  یلو  دننک ، یم 

مالسا تحلصم  یلع و  تیمولظم 

( ًالئاق َْتفَفَک  ام  )

!( يریگ یمن  ار  يا  هدنیوگ  چیه  يولج  )

وت دنک ، یم  دناوتب  یطلغ  ره  دیوگ و  یم  دهاوخب  هچ  ره  سکره  ینعی  تسا ؛ هدنیوگ  يانعم  هب  مه  لئاق » ، » نتشادزاب ینعی  ّفک » »
دنک و یم  بصغ  ار  ام  قوقح  تحارـص  اب  رکبوبا  يریگب ! یناوت  یمن  ار  اهنیا  زا  مادک  چـیه  يولج  هک  يا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد 

لعج ثیدح 
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مدرم هدوت ي  دنیوگ و  یم  دنهاوخ  یم  هچ  ره  يزاسوج ، تاغیلبت و  اب  اهنآ  دهد ، یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  هدومن و 
! يا هدرک  رایتخا  توکس  هدادن و  ناشن  یلمعلا  سکع  چیه  وت  یلو  دنهد ، یم  بیرف  ار 

هحفص 355] ] 

( ًالئاط َتینغأ  (َو ال 

( .يا هدادن  ماجنا  دوجوم - هنتف ي  عفد  تهج  رد  يرثؤم - راک  چیه  (و 

اهنیا ًاعطق  يدرک ، یم  يراک  کی  يدز و  یم  اهنیا  هب  يرشت  کی  ای  فرح  کی  هک  دوب  يروج  امـش  طیارـش  تیعـضو و  رگا  ینعی 
يور تسد  هتسشن و  هناخ  هشوگ ي  روطنیمه  تسا ، هدش  لیمحت  هک  یتیعضو  رطاخ  هب  وت  یلو  دندرک ؛ یم  ینیشن  بقع  هدیـسرت و 

.ینیب یمن  تحلصم  ار  یتکرح  چیه  و  يا ، هتشاذگ  تسد 

هنابصاغ ي تموکح  لطاب ، زا  روظنم   ) .یتشادنرب نایم  زا  ار  یلطاب  چیه  ینعی  تسا ؛ هدمآ  ًالطاب » تینغا  َو ال  ، » اه هخسن  یـضعب  رد 
( .تسا رکبوبا 

نایک یلخاد ، گنج  اب  ادابم  هک  دوب  ناناملـسم  هملک ي  تدـحو  مالـسا و  لصا  ظفح  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یعقاو  رذـع  هتبلا 
.دتفا رطخ  هب  مالسا 

( یل َرایِخ  (َو ال 

( .مرادن يرایتخا  چیه  مه  نم  (و 

توکـس هب  هَّللاب  ُذایعلا  دـنا  هتـساوخن  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تالمج ، نیا  رد  .دـیآ  یمنرب  نم  تسد  زا  مه  يراک  چـیه  ینعی 
دیآ شیپ  یطیارش  دیاب  ارچ  هک  دنتسه ، ترضح  نآ  تیعضو  نداد  ناشن  ددص  رد  هکلب  دننکب ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

يراج نابز  رب  يا  هملک  دیناوتن  ناملاظ ، ملظ و  اب  هزرابم  زا  رارف  لها  هن  و  دیتسه ، فعض  هنهادم و  سرت و  لها  هن  هک  امش  لثم  هک 
؟ دییامن عافد  ادخ  ربمایپ  رتخد  دوخ و  یعطق  قح  زا  دینک و 

هحفص 356] ] 

( یتَنیه َْلبَق  ُّتم  ینَْتَیل  )

شاک يا  )
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( .مدوب هدُرم  نم  ینیشن ، هشوگ  نوکس و  تلاح  نیا  زا  لبق 

زا لبق  شاک  يا  منیشنب ، نکاس  مارآ و  يا  هشوگ  دیاب  مه  نم  دوجوم ، عضو  نیا  اب  نآلا  ینعی  تسا ؛ نوکس  قفر و  يانعم  هب  هنیه » »
.مدوبن تیعضو  نیا  لمحت  هب  روبجم  مدوب و  هدُرم  نم  تیعضو ، نیا 

( یتَّلذ َنوُد  (َو 

( .مدوب هدُرم  متفیب ، يرهاظ )  ) ّتلذ تلاح  نیا  هب  هکنیا  زا  لبق  شاک  يا  (و 

: دنیامرف یم  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  نحل  ترضح ، دعب ، هب  تمسق  نیا  زا  الاح 

( ًایماح َْکنِم  ًایداع َو  َْکنِم  هَّللا  يریذَع  )

يدراوم رد  يدومن و  عفد  نم  زا  ار  ییاهملظ  يدراوم  رد  امـش  هکنیا  تهج  زا  امـش ، زا  دشاب  نم  هاوخرذع  نم - لبق  زا  دـنوادخ - )
( .يدرک تیامح  نم  زا 

رد ینعی  ًایداع »  » .دـشاب یم  هَّللا »  » نآ ربخ  تسادـتبم و  يریذـع » « ؛ تسا هدرک  رکذ  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا  ییاـنعم  نیا 
یهاوخرذع هلمج ، نیا  يانعم  ساسا  نیا  رب  .يدرک  یم  تیامح  نم  زا  ینعی  ًایماح »  » و يدرک ؛ یم  عفد  نم  زا  ار  اهیتخـس  هک  یلاح 

رگا دیتسه و  نم  یماح  نم و  زا  عفادم  امش  لاح ، نیع  رد  ینعی  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
.دناسرب امش  هب  ارم  رذع  دنوادخ  مراودیما  تسا ، هدش  یبدا  هئاسا ي 

هحفص 357] ] 

تیب لها  تبرغ  تیمولظم و  جوا 

: دنیامرف یم  هدش و  روآدای  هدمآ ، دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هک  ییاهتبیصم  زین  اهملظ و  همادا ، رد  ترضح 

( ٍبِراغ ِّلک  یف  َيْالیَو  ٍقِراش ، ِّلُک  یف  َيْالیَو  )

( .یهاگنابش ره  رد  نم  رب  ياو  یمدحبص ، ره  رد  نم  رب  ياو  )

تمالع مه  ءای »  » و دوش ، یم  لصتم  نآ  هب  فلا » ، » هثاغتسا هبدن و  لاح  رد  و  تسا ، یسراف  رد  ياو »  » يانعم هب  لیو 
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.تسا ملکتم 

هک دنا  هداد  لامتحا  هَّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  اجنیا  رد  نآ ؛ بورغ  ماگنه  ینعی  براغ »  » و دیـشروخ ، عولط  ماگنه  ینعی  قراش » »
تیمها دیکأت و  نایب  يارب  زا  دنا ، هدومرف  يالیو »  » هکنیا تلع  و  تسا ، دیعب  لامتحا  نیا  یلو  لیو ؛»  » ود ینعی  دـشاب ، هینثت  يالیو » »

.دشاب یم  هلأسم 

لوسر تیب  لـها  تبرغ  تیمولظم و  جوا  تاراـبع  تـالمج و  نیا  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  يا  هتکن 
راگدای و ترتع و  رب  ردقنآ  یلو  تسا ، هتشذگن  ترضح  نآ  تلحر  زا  یحابص  دنچ  زونه  دناسر ، یم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 
دننک و یم  لددرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هنوگنیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  دنراد  یم  اور  متس  ملظ و  وا ، ّقح  هب  نیشناج 

.دنزاس یم  رهاظ  ار  دوخ  زادگ  زوس و 

( دُضَعلا َنِهَو  دَمَعلا َو  َتام  )

( .دش تسس  ام ) ي   ) وزاب دُرم و  ام )  ) هاگ هیکت  )

هحفص 358] ] 

هیکت يانعم  هب  و  دومع »  » عمج دُـمُع » ، » تسا حیحـص  دُـمُع »  » نتم ترابع  رد  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا ؛ هاـگ  هیکت  ياـنعم  هب  دَـمَع » »
.تسا ییاناوت  تردق و  هلیسو ي  زا  هیانک  تسوزاب و  يانعم  هب  مه  دُضَع » « ؛ دشاب یم  اههاگ 

فیعض کچوک و  ام  رگید  تفر ، تسد  زا  هک  مردپ  دوب ، ام  تردق  هلیسو ي  هاگ و  هیکت  مردپ  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترـضح 
.میدش

راگدرورپ هب  لاح  ضرع  ردپ و  هب  تیاکش 

( ّیبر یلإ  َياودَع  یبَأ َو  یلإ  َياوکَش  )

( .منک یم  هئارا  مراگدرورپ  هب  ار  ملاح  ضرع  مردپ و  هب  ار  متیاکش  )

« اودع  » نآ هب  دننک ، یم  تیاکـش  دنور  یم  هک  یـسک  دزن  دـشاب ؛ یم  انعم  نیمه  هب  زین  اودـع »  » تسا و تیاکـش  يانعم  هب  اوکـش » »
.دنیوگ یم  وا  شیپ  ار  تایدعت  تقیقح  رد  نوچ  دوش ، یم  هتفگ 

( ًالْوَح ًهَُّوق َو  ْمُْهنِم  دشَأ  َتنَأ  َّمُهّللا  )

زا وت  اراگدرورپ ! )
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( .یتسه رتیوق  رتدنمورین و  كدف ) تفالخ و  نابصاغ   ) اهنیا زا  ورین  تردق و  رظن 

یگدیـسر اهنیا  باسح  هب  دوخ  وت  تسا ، رتدایز  وت  تردق  ایادخ  یلو  دـننک ، یم  دـنهاوخ  یم  يراک  ره  دـنراد و  روز  اهنیا  ایادـخ 
.هدب ار  ناشیازج  نک و 

( ًالیْکنَت ًاسَأب َو  دَشَأ  (َو 

( .دوب دهاوخ  رتدیدش  نارگید  زا  وت  ماقتنا  باذع و  (و 

هحفص 359] ] 

.امرف راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  نک و  باقع  ار  اهنیا  دوخ  وت  ایادخ  ینعی  تبوقع ، ینعی  لیکنت »  » و باذع ، ینعی  سَأب » »

همطاف ترضح  هب  ماما  يرادلد 

( ِکِئناِشل ْلیَْولا  َِلب  َِکل ، ْلیَوال  مالسلا : هیلع  نینِمؤُملاُریمَأ  َلاقَف  )

هک تسا  ییاـهنآ  رب  ياو  هکلب  تسین  وت  رب  ياو  دومرف : مالـسلااهیلع ) همطاـف  ترـضح  هب  باـطخ   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  سپ  )
( .دنتسه وت  نمشد  دنراد و  ار  وت  ضغب 

ناوـنع هب  هک  دوـش  یم  هتفگ  يدراوـم  رد  حـیو » « ؛ تـسا حـْیَو »  » زا ریغ  نآ  تـسا و  باـقع  باذـع و  تـقیقح  رد  شیاـنعم  لـْیَو » »
ره رد  نم  رب  ياو  هک  دومرف  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نوچ  اجنیا  دـیآ ؛ یم  باقع  باذـع و  يانعم  هب  لیو »  » اّما دـشاب ، يزوسلد 

هدرک ملظ  وت  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  رب  ياو  هکلب  تسین ، وت  رب  ياو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  هاگنابش ، هاگحبص و 
هک تسا  ییاهنآ  رب  ياو  هکلب  ِکِئناِشل :» ُلیَولا  َلب  « ؟ دـشاب وترب  لیو »  » ارچ یتسه ، ادـخ  حـلاص  هدـنب ي  وت  يربمایپ ، رتخد  وت  دـنا ،

( .دراد ینمشد  ضغب و  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  یناش ء »  )» .دنتسه وت  نمشد  دنراد و  ار  وت  ضغب 

( كدجو نع  یِهنْهَن  َُّمث  )

( .رادبزاب يدنت  یتحاران و  تلاح  نآ  زا  ار  تدوخ  )

ینعی دشاب ، یم  نتشادزاب  ههنهن »  » هدام ي زا  تسا و  ثنؤم  رما  هغیص ي  یِهنْهَن »  » تسا و بضغ  ظیغ و  يانعم  هب  دجو » »
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.نکب ظفح  ار  تدوخ  تینابصع  تلاح  نآ  زا  نک ؛ يرادنتشیوخ  رادبزاب و 

هحفص 360] ] 

( هَّوبَنلا َهَیَِقب  هَْوفَصلا َو  َهَْنبا  اَی  )

(( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ   ) تّوبن راگدای  هدنامیقاب و  يا  ادخ و  هدیزگرب ي  رتخد  يا  )

( ینید ْنَع  ُتینَو  امَف  )

( .ما هدشن  تسس  فیعض و  دوخ  نید  رد  نم  هاگ  چیه  انامه )  ) سپ )

ما و هدشن  هتسخ  فیعض و  منید  هب  لمع  رد  نم  هاگ  چیه  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترضح  تسا ؛ یتسس  فعض و  يانعم  هب  ینَو » »
.ما هداد  ماجنا  هدوب ، متردق  رد  هچنآ 

یم هظحالم  مه  ار  رگید  تاهج  هک  ارچ  دنهد ، جرخ  هب  يدنت  ای  دننک و  مادقا  دنتسناوت  یمن  نیا  زا  شیب  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
هنوگنیا تحلصم  نامز  نآ  رد  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دندرک ، دروخرب  نانمشد  اب  تماهش  يدنت و  اب  مالـسا  راک  لوا  رد  رگا  دندرک ؛

یم مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  باطخ  اذل  و  دنـشاب ؛ تکاس  ترـضح  هک  تسا  نیمه  نید ، تحلـصم  الاح  یلو  درک ، یم  اضتقا 
نید رد  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  مهد ، یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  چیه  هدرک و  رایتخا  توکس  نم  هک  ینک  یم  هدهاشم  رگا  دنیامرف :

.مشاب هدش  فیعض  تسس و  دوخ 

( يرودْقَم ُتأطْخأ  (َو ال 

( .ما هدرکن  اطخ  مدوخ ، ییاناوت  تردق و  هدودحم ي  رد  (و 

.ما هداد  ماجنا  ار  ما  هفیظو  متردق ، هزادنا ي  هب  ینعی 

( ٌنُومْأَم َُکلیفَک  ٌنوُمْضَم َو  َُکقْزِرَف  هَْغُلبلا ، َنیدیُرت  ِْتنُک  ْنإَف  )

( .دشاب یم  دامتعا  دروم  تسوت  لیفک  هک  نآ  تسا و  هدش  تنامض  وت  يزور  انامه  سپ  دشاب ، یم  تشیعم  وت  روظنم  رگا  سپ  )

هحفص 361] ] 

[ . 241  ] درادن دوجو  ینارگن  ياج  تسا و  شیوخ  ناگدنب  جاتحیام  لیفک  نماض و  دنوادخ  ینعی 

هحفص 362] ] 

(َو
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( ِْکنَع عُِطق  اّمِم  لَْضفَأ  َِکل  َّدَعَأ  ام 

( .تسا هدش  عطق  وت  زا  ایند ) رد   ) هچنآ زا  تسا  رتهب  بتارم  هب  تسا ، هدرک  ایهم  تمایق ) رد   ) وت يارب  ادخ  ار  هچنآ  (و 

( هَّللا یبسَتْحاَف  )

( .راذگب ادخ  باسح  هب  سپ  )

رابدرب روبص و  راکادف و  حلاص و  دارفا  ادخ و  يایلوا  هب  طوبرم  هک  ار  ترخآ  يونعم  تامدقم  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  اجنیا  رد 
.دنهد یم  یلست  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هلیسو  نیدب  و  هدومن ، ناشنرطاخ  دشاب  یم 

( لیکَولا َمِْعن  هَّللا َو  َِیبْسَح  مالسلااهیلع : َتلاقَف  )

(.( عفادم و   ) لیکو نیرتهب  تسوا  و  دنک ، یم  تیافک  نم  يارب  دنوادخ  ًاتقیقح ) : ) دومرف مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  سپ  )

( ْتَکَْسمَأ (َو 

( .تشادرب تسد  نتفگ  نخس  زا  ترضح  (و 

ماما رضحم  هب  ارهز  لد  زوس  رب  یلیلحت 

، دوـش هتخادرپ  نآ  هب  تمـسق  نیا  رد  تسا  مزـال  هک  يا  هتکن  دـسر ؛ یم  ناـیاپ  هـب  اـجنیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هـبطخ ي 
لاکشا ود  اه  یـضعب  دیامرف : یم  [ 242  ] راونالاراحب رد  هَّللا  همحر  یـسلجم  موحرم  دشاب ؛ یم  اهنآ  هب  خساپ  لاکـشا و  ود  یـسررب 

: دنا هدرک  دراو 

هحفص 363] ] 

اب یتحاران  يدنت و  اب  هنوگنیا  هک  تسا  هنوگچ  دنتسه ، تمصع  ماقم  ياراد  هکنیا  اب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هکنیا  لّوا : لاکشا 
ناوت یمن  هک  مالسلا  هیلع  ماما  اب  دوبن ، رما  یلو  ماما و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگم  دننک ؟ یم  تبحص  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

: دیوگ یم  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  هَّللا  همحر  یسلجم  موحرم  هاگنآ  درک ؟ تبحص  تروص  نیا  هب 

اور ییاهملظ  هچ  اهنیا  هک  دننامهفب  دـننک و  مسجم  ار  تموکح  نابـصاغ  تشز  ياهراک  دنتـساوخ  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
ار یبلطم  کی  تمظع  دهاوخ  یم  ناسنا  تقو  کی  اریز  تسا ؛ هدوب  تحلصم  نیا  رطاخ  هب  ترـضح  يدنت  تقیقح  رد  دنا ، هتـشاد 

رارق باتع  باطخ و  دروم  ار  وا  دناسرب ، یسک  هب 
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ای هاشداپ  دینک : ضرف  ًالثم  تسا ؛ لومعم  اهوگتفگ  رد  هلأسم  نیا  تسین ؛ صخـش  نآ  هب  يدنت  شدوصقم  هک  یلاح  رد  دـنهد ، یم 
هکنیا يارب  دـنا ، هدـش  بکترم  ار  یفالخ  راک  کی  روشک ، راجت  ناناگرزاب و  ًالثم )  ) دـنک یم  هدـهاشم  یتقو  تکلمم ، کی  مکاح 

، درادن ریصقت  یناگرزاب  ریزو  دناد  یم  هکنیا  اب  دهد ؛ یم  رارق  باتع  دروم  ار  یناگرزاب  ریزو  دنامهفب ، ار  نانآ  فالخ  راک  تیمها 
.دیامن مسجم  ار  اهنآ  تشز  راک  تمظع  تیمها و  دوخ ، باتع  باطخ و  نیا  اب  دهاوخ  یم  یلو 

هلاسوگ لیئارـسا  ینب  هک  درک  هدـهاشم  تشگزاـب و  روط  هوک  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  یتقو  نآ ، رگید  هنومن ي 
؟ يدرک هچ  تفگ : تفرگ و  ار  شـشیر  دومن ، خـیبوت  هداد و  رارق  باتع  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  نوراـه  اـجنیا  رد  دـنا ، هدـش  تسرپ 

ْذُخَْأت ال  ّمُأ ، َْنباَی  : ) داد باوج  نوراه 

هحفص 364] ] 

، ریگن ارم  رس  شیر و  مردام ! رسپ  يا  [ (: ) 243  ] ...یلْوَق ُْبقَْرت  َْمل  َلیئارسا َو  ِیَنب  ْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  ْنَا  ُتیشَخ  ّینإ  یسأَِربال  یتَیِْحِلب َو 
هک دناد  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  .يدادن ؛» تیمها  ارم  نخس  یتخادنا و  فالتخا  لیئارـسا  ینب  نیب  ارچ  ییوگب  مدیـسرت  نم 
اذل دناسرب و  ار  هلأسم  نیا  تیمها  دیامن و  مسجم  ار  لیئارسا  ینب  راک  یتشز  دهاوخ  یم  یلو  درادن ، يریـصقت  مالـسلا  هیلع  نوراه 

.دنک یم  اوعد  شردارب  اب  رهاظ  رد 

هب ات  دننک  یم  تبحص  نحل  نیا  اب  اذل  دننک و  سکعنم  ار  اهنیا  ملظ  تمظع  دنتساوخ  یم  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  مه  اجنیا  رد 
.تسا هدمآ  دراو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  ییاهملظ  هچ  هک  دننامهفب  خیرات  هب  نامز و  نآ  مدرم  هب  هلیسو  نیا 

.دنا هداد  ار  نآ  خساپ  هنوگنیا  هب  هک  دوب  لّوا  لاکشا  نیا 

كدف دروم  رد  ترضح  رارصا  هفسلف ي 

اهیضعب تسا  نکمم  مّود : لاکشا 
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نآ اب  دنتفرگ و  هکرعم  ردق  نیا  دوب - يداصتقا  هلأسم ي  کی  هک  كدـف - يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ارچ  هک  دـننک  لاکـشا 
سکره يزور  هک  دنتسناد  یمن  ترضح  نآ  رگم  دندومرف ؟ داریا  ار  نیشتآ  ینارنخس  نآ  هتفر و  دجسم  فرط  هب  صوصخم  تأیه 

، دندوب مدرم  دزنابز  ایند  لام  هب  ییانتعا  یب  دهز و  رظن  زا  ترضح  نآ  یفرط  زا  و  تساهناسنا ؛ قزار  دوخ  وا  دناسر و  یم  ادخ  ار 

هحفص 365] ] 

؟ دنداد جرخ  هب  تدش  همه  نیا  یلام  هلأسم ي  کی  هب  عجار  ارچ  سپ 

لها همه ي  هب  تقیقح  رد  اما  دوب ، مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رایتخا  رد  كدف  دنچ  ره  ًالوا : هک  تفگ  دیاب  لاکـشا  نیا  باوج  رد 
مالـسلا و هیلع  یلع  هداوناخ ي  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  كدف  ءاطعا  رگید  ترابع  هب  تشاد ؛ ّقلعت  تیب 

فرط زا  قح  هب  تفالخ  تفالخ - تماما و  اب  كدف  متفگ ، لبق  تاسلج  رب  هک  روطنامه  و  دنـشاب ، زاین  یب  یلام  رظن  زا  تماما  تیب 
ارچ هک  دـننک  هراـشا  دنتـساوخ  یم  دوخ  يریگ  عضوم  اـب  ترـضح  عقاو  رد  دوب و  هدروخ  هرگ  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

؟ دیا هدرک  بصغ  ار  تفالخ  تماما و 

رد اذـل  دنـشاب و  هدرک  تجح  ماـمتا  ناناملـسم  اـب  هک  دوـب  نیا  دـندومرف ، تئارق  ار  هبطخ  نیا  ترـضح  هک  ییاـهتلع  زا  یکی  ًاـیناث :
نیا یلو  هتفرگارف ، ار  امـش  ياپارـس  ینکـشدهع  تلاح  دیا و  هدش  ایند  لها  امـش  هک  مناد  یم  نم  هک  دندومرف  هبطخ  زا  ییاهتمـسق 

اب تانایب  نیا  اب  متـساوخ  یم  نم  و  ِسْفَّنلا ؛» ُهَضیف  اـهَّنِکلَو  : » تسا هتفرگ  ياـج  مناـج  لد و  رد  هک  تسا  يدرد  زوس و  ناـیب  هبطخ ،
؛» هجحلا همِدقَت  َو  : » مشاب هدرک  تجح  مامتا  امش 
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.تسا هدوب  ناناملسم  اب  تجح  مامتا  ترضح ، فادها  زا  یکی  سپ 

متـس ملظ و  تیب و  لها  تیمولظم  دجـسم  رد  دوخ  هباطخ ي  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تساـجنیا  رد  مهم  هتکن ي  ًاـثلاث : و 
هچ هک  دندیمهف  یمن  مه  مدرم  دنتـسشن ، یم  تکاس  دنتفگ و  یمن  چیه  ترـضح  نآ  رگا  دندناسر ؛ تابثا  هب  ار  تموکح  نابـصاغ 

رب ییاه  یقحان  هچ  هدش و 

هحفص 366] ] 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  رب  یگرزب  دنس  ترضح ، هبطخ ي  نیا  تسا ؛ هدمآ  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترتع 
هک دندش  هجوتم  هدـنیآ  ياهلـسن  زین  و  تسا ؛ هدوب  نامز  نآ  بصاغ  ماکح  ياهمتـس  اهملظ و  رب  دـهاش  هاوگ و  خـیرات  لوط  رد  هک 

رگاشامت تکاس و  همه  یلو  دریذپ ، یم  تروص  یتایانج  هچ  دندید  هک  دندوب  یتوافت  یب  ياهمدآ  ردقچ  راصنا ، رجاهم و  تیرثکا 
.دندرکن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  میرح  زا  یعافد  هنوگ  چیه  دندوب و 

برع رعاش  کی  نابز  زا  راصنا  رجاهم و  توکس 

باطخ راصنا - رجاهم و  ناناملـسم - هب  هک  برع  رعاش  کی  راعـشا  زا  تیب  دـنچ  هب  میـشاب  هتـشاد  يا  هراشا  تسا  بسانم  اـجنیا  رد 
ربمایپ دیرم  ام  هک  دییوگ  یم  غورد  دیشاب ؛ یم  رکبوبا  دیرم  هکلب  دیتسین ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیرم  امـش  دیوگ : یم  هدرک و 
يراـی کـمک و  امـش  زا  درک و  مّلظت  همه  نیا  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  هکنیا  يارب  میتـسه ؛ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هیلع یلع  اب  دییایب  تفگ  امش  هب  لمج ، گنج  رد  رکبوبا  رتخد  هشیاع »  » یتقو یلو  دیدوب ، توافت  یب  تکاس و  امـش  یلو  تساوخ ،
مولعم سپ  دنک !؟ هابتشا  دیوگب و  غورد  هفیلخ  رتخد  هک  دوش  یم  رگم  دیتفگ : دیتفاتش و  وا  کمک  هب  امش  دینک ، گنج  مالسلا 
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!: ربمایپ هعیش ي  هن  دیتسه ، رکبوبا  هعیش ي  امش  دوش  یم 

.دنتسین هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تما  اهناملسم  هلآ :) هیلع و  هَّللا  یلص  ٍدَّمَحُِمل  ٍهَّمُِأب  َنوُِملْسُْملا  اَم  )

.دشاب یم  رکبوبا  باقلا  زا  هدش و  دازآ  ینعی  قیتع » « ؛ دنتسه رکبوبا )  ) قیتع تّما  نانآ  هکلب  ٍقیتَِعل ) هَّمُأ  نِکلَو  اّلَک  )

؛ درک بلط  ار  دوخ  ثرا  دمآ و  اهناملسم  شیپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  اهَثْرإ :) ُُبلْطَت  مالسلااهیلع  ءارهَّزلا  ُمُْهتَئاج  )

هحفص 367] ] 

.دیزرو غیرد  ندرک  کمک  زا  يا  هناهب  هب  سکره  هدرک و  ییانتعا  یب  اهنآ  همه ي  یلو  ٍقیرَط :) ِّلُِکب  اْهنَع  اوُدَعاقَتَف  )

تکرح هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  لآ  اـب  گـنج  يارب  مدرم  نیمه  یلو  هـلآ :) هـیلع و  هَّللا  یلـص  دَّمَُحم  لآ  ِلاـتِِقل  اوـبثاَوت  (َو 
؛ دندمآرد

(. دشاب یم  رکبوبا  باقلا  زا  قیدص »  )» .درک توعد  گنج  هب  ار  اهنآ  رکبوبا )  ) قیدص رتخد  هک  یتقو  قیدّصلا :) ُهَْنبإ  ْمُْهتَعَد  اَّمل  )

ماـیق و مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  اـهنآ  ییاـنتعا  یب  سپ  ِقیقْحَّتلا :) ِنَع  ینُغی  هِذـه  َعَم  مُهُماـِیق  ِهِذـه َو  ْنَع  ْمُهُدوـعُقَف  )
.دنک یم  زاین  یب  تشذگ  هچنآ  هب  تبسن  قیقحت  زا  ار  همه  هشیاع ، اب  نانآ  یهارمه 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تّما  ام  دـنیوگ  یم  دوخ  یب  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسا و  ردـص  رد  ناناملـسم - ینعی 
رد هشیاع  يادـن  هب  اما  دـندرک ، ییاـنتعا  یب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هکنیا  يارب  دنتـسه ؛ رکبوبا  تما  لـمع  رد  هکلب  میتسه ،

هزانج ي هشیاع ، زا  يوریپ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دـعب  یّتح  دـنتفگ ، کیبل  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  گـنج  يارب  یـشکرکشل 
ام هک  دنیوگ  یم  غورد  هب  دوش  یم  مولعم  سپ  دندرک ؛ نارابریت  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف 

هیلع و هَّللا  یلص  دّمحم  تّما 
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.دیشاب یم  ایند  ماقم  لام و  ایند و  هدنب ي  دیتسه و  رکبوبا  تّما  امش  میتسه ، هلآ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  لآ  ٍدَّمَُحم و  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوَأ  ْنَْعلا  َّمُهّللا 

ِکلذ یلَع  َهل  ٍعبات  َرِخآ  َو 

هتاکََرب ِهَّللاُهَمْحَر َو  ْمُْکیَلَع َو  ُمالَّسلاَو 

هحفص 371] ] 

تداهش رتسب  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  هب  باطخ  ارهز  ترضح  هبطخ ي 

سرد 13

هراشا

: نیوانع

هبطخ دنس 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  زا  راصنا  رجاهم و  نانز  تدایع 

مدرم ییافو  یب  زا  يریوصت 

تسایس نید و  نارگیزاب 

ءارآ تتشت  يرکف و  فعض 

تموکح داسف  ربارب  رد  مدرم  تیلوئسم 

تماما ریسم  فارحنا  زاغآ 

هفیقس باحصا  یسایس  ياه  هزیگنا 

هحفص 373] ] 

؛ اهندعیل راصنألاو  نیرجاهملا  ءاسن  اهیلإ  تعمتجا  اهیف ، تیفوت  یتلا  هضرملا  مالـسلااهیلع ، همطاف  تضرم  امل  هلفغ : نب  دـیوس  لاق  و 
، هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  اهیبأ  یلع  تلص  هَّللا و  تدمحف  هلآ ؟ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هنبا  ای  کتلع  نم  تحبـصأ  فیک  اهل : نلقف 

: تلاق مث 
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بعللاو دحلا ، لولفل  احبقف  مهتربس ؛ نأ  دـعب  مهتأنـش  و  مهتمجع ، نأ  دـعب  مهتظفل  نکلاجرل ، هیلاق  نک ، ایندـل  هفئاع  هَّللاو  تحبـصأ 
یف مهیلع و  هَّللا  طخـس  نأ  مهـسفنأ : مهل  تمدق  ام  سئب  و  ءاوهألا ، للز  ءارآلا و  لتخ  و  هانقلا ، عدـص  هافـصلا و  عرق  و  دـجلا ، دـعب 

.نیملاظلا موقلل  ًادعب  ًارقع و  اعدجف و  اهتاراغ ؛ مهیلع  تننش  و  اهتقوأ ، مهتلمح  و  اهتقبر ، مهتدلق  دقل  مرجال  نودلاخ ؛ مه  باذعلا 

کلذ الأ  نیدلاو ؟ ایندلا  رومأب  نیبطلاو  نیمألا ، حورلا  طبهم  و  هلالدلاو ، هوبنلا  دـعاوق  و  هلاسرلا ، یـساور  نع  اهوعزعز  ینأ  مهحیو 
؟ نیبملا نارسخلا  وه 

و هتعقو ، لاکن  و  هتأطو ، هدـش  و  هفتحل ، هتالابم  هلق  و  هفیـس ، ریکن  هنم ، هَّللاو  اومقن  مالـسلا !؟ هیلع  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  يذـلا  اـم  و 
تاذ یف  هرمنت 
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.هَّللا

هحفص 375] ] 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

هبطخ ود  تسا  هدـمآ  تیاور  ياهباتک  خـیرات و  رد  هکنانچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
راصنا رجاهم و  نانز  دندوب و  تداهـش  رتسب  رد  هک  یماگنه  ار  رگید  هبطخ ي  دندناوخ و  دجـسم  رد  ار  هبطخ  کی  دـندومرف ، داریا 

.دندمآ ناشلزنم  هب  تدایع  يارب 

ار اهنآ  طوسبم  روط  هب  میتشذگ و  عیرـس  نآ  بلاطم  زا  هچ  رگا  میدناوخ ؛ دوب  مه  ینالوط  هک  ار  لّوا  هبطخ ي  لبق ، تاسلج  رد  ام 
روط هب  میهاوخ  یم  هکلب  دـشاب ، یمن  ترـضح  تاملک  تالمج و  لصفم  حرـش  ام ، ضرغ  متفگ  هک  روطنامه  نوچ  میدادـن ؛ حرش 

ترـضح نآ  ینارون  تاملک  زا  زین  ام  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب  دارفا  مومع  هک  يا  هنوگ  هب  میـشاب ، هداد  یتاحیـضوت  رـصتخم 
.میربب هرهب 

هبطخ دنس 

موحرم مینک ، عورش  میهاوخ  یم  نآلا  هک  ار  ترضح  مّود  هبطخ ي 

هحفص 376] ] 

مه يرگید  ياهباتک  تسا ، هدرک  رکذ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تالاح  رد  [ 244  ] راونالاراحب « 43  » دلج رد  هَّللا  همحر  یـسلجم 
.مناوخ یم  [ 245  ] هَّللا همحر  یسربط  موحرم  جاجتحا »  » باتک يور  زا  ار  نآ  نم  یلو  دنا ، هدرک  لقن  ار  هبطخ  نیا 

، یّنـس هعیـش و  نویلاجر  روهـشم  اّما  دنا ، هتفگ  هَلَفَغ » نب  دیوس   » ار وا  مان  یـضعب  [ ، 246  ] تسا هلفغ » نب  دـیوس  ، » هبطخ نـیا  يوار 
.دنا هدرک  رکذ  هلفغ » نب  دیوس   » نامه

یلص ربمایپ  دیایب و  هنیدم  هب  هدشن  قفوم  اما  تسا ، هدیورگ  مالـسا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هدوب و  یبوخ  درف  ناشیا 
.دنک ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

هک دشاب  نیا  باحصا  رد  كالم  رگا  لاح 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


رد كالم  رگا  یلو  دوش ؛ یمن  بوسحم  باحصا  وزج  هدیدن و  ار  ربمایپ  هلفغ ، هب  دیوس  دنشاب ، هدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
یم باسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  زین  ناشیا  دشاب ، ترضح  نآ  نامز  رد  ندروآ  مالـسا  ندوب ، ربمایپ  هباحص ي 

دودح رد  هدوب و  صلخم  ناملسم و  يدرف  هلفغ » نب  دیوس   » لاح ره  هب  دیآ ؛

هحفص 377] ] 

زا 110 ار  وا  نس  تسا ، فالتخا  وا  ّنس  رد  هتبلا  تسا ؛ هتشاد  ینالوط  رمع  هدوب و  نیرمعم  زا  وا  تسا ، هتفر  ایند  زا  يرجه  لاس 85 
هّصاخ و لاجر  هدوب و  قثوم  هبطخ  نیا  يوار  تروص  ره  رد  دـنا ؛ هتفگن  لاس  زا 130  رتشیب  یلو  دـنا ، هدرک  رکذ  لاس  ات 130  لاس 

.دنا هدرب  مان  وا  زا  هّماع 

ارهز ترضح  زا  راصنا  رجاهم و  نانز  تدایع 

( اهیف ْتَیّفُوت  یتَّلا  هضرَملا  مالسلااهیلع  ُهَمِطاف  تَضِرَم  اّمل  هلفغ : نب  دیوس  َلاق  : ) تسا هدمآ  جاجتحا  رد 

هب و   ) دـنتفر ایند  زا  نآ  رد  هک  يراـمیب  نآ  هب  دـندش ، راـمیب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یناـمز  دـیوگ : یم  هلفغ  نب  دـیوس  )
(.( دندیسر تداهش 

( اهَنْدُعَِیل راْصنَألاَو  َنیرِجاهُملا  ُءاِسن  اْهَیلِإ  ْتَعَمَتْجِإ  )

( .دننک تدایع  ترضح  نآ  زا  ات  دندش  عمج  ناشیا  درگ  رب  راصنا  رجاهم و  نانز  )

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  َهَْنباَی  ِِکتَّلِع ، ْنِم  ِتْحَبْصَأ  َْفیَک  اَهل : َْنلُقَف  )

)؟ هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دیراد ، هک  يرامیب  زا  دیدرک  حبص  هنوگچ  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  باطخ  سپ  )

( اهیبأ یلَع  تَّلَص  هَّللا َو  ِتَدَمَحَف  )

( .دنداتسرف دورد  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشردپ - رب  هدروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  دمح  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  سپ  )

يانث دمح و  لیصفت  يوار ، اجنیا  رد 
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هدرکن لقن  ار  ترضح 

هحفص 378] ] 

لومعم هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  لاح  ره  هب  دوب ؛ هدـش  لقن  لّـصفم  روط  هب  ترـضح  ياـنث  دـمح و  لّوا ، هبطخ ي  رد  اـّما  تسا ؛
.دنوش تبحص  لوغشم  هاگنآ  دنروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ادتبا  ینارنخس ، زا  لبق  هک  هدوب 

یم تاولص  دورد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دنروآ و  یم  اج  هب  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  لوا  ترضح ، مه  هبطخ  نیا  رد 
.دنیامن یم  نخس  هب  زاغآ  نآ  زا  سپ  دنتسرف و 

( ّنُِکلاجِِرل ًهِیلاق  َّنُک ، اینُِدل  ًهفئاع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْصَأ  َْتلاق : َُّمث  )

( .تسا هتفرگ  ياج  ملد  رد  امش  نادرم  ضغب  مراد و  تهارک  امش  يایند  زا  هک  یتلاح  رد  مدرک  حبص  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپس  )

رد دـشاب ؛ یم  ًهَضِْغبُم »  » يانعم هب  ًهیلاـق »  » نینچمه دراد ؛ تهارک  زیچ  نآ  هب  تبـسن  ینعی  تسا ، هَهِرَک »  » ياـنعم هب  ْییَّشلا ء » َفاـع  »
نیگمـشخ وت  هب  تبـسن  هدرکن و  اهر  ار  وت  ادـخ  ربماـیپ ) يا  [ (: )) 247  ] یلَق اـم  َکُّبَر َو  َکَـعَّدَو  اـم  : ) دـیامرف یم  هک  میرک  نآرق 

.تسا َضَْغبَأ » ام   » يانعم هب  یلَق » ام  (، » تسین

ملد رد  امـش  نادرم  ضغب  ّنُِکلاجِِرل :» ًهَِیلاق  « ؛ مراد تهارک  امـش  ياـیند  زا  ّنُک :» اْینُدـِل  ًهَِفئاـع  : » دـنیامرف یم  ترـضح  مه  اـجنیا  رد 
.تسه

هحفص 379] ] 

مدرم ییافو  یب  زا  يریوصت 

( مُُهتْمَجَع ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  )

(.( مدرک ناحتما  ار  نانآ  هکنآ  زا  دعب   ) ناشمتفرگ زاگ  هکنآ  زا  دعب  ار ، اهنآ  متخادنا  رود  هب  ناهد  زا  )

.ناهد زا  نتخادنا  ینعی  دشاب ، یم  مَْفلا » نِم  یمر   » يانعم هب  َظَفل »  » یبرع رد 

تاملک رد  رگا  دشاب ، یم  هیبشت  و  [ 248  ] هراعتسا ياراد  هشیمه  ناگرزب  تاملک  هکنیا  تسا  رکذ  لباق  هک  يا  هتکن 
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زا ناوارف  روط  هب  ناراوگرزب  نآ  هک  دوش  یم  هدهاشم  دوش ، تقد  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
هک تسا  ینامز  دـنیوگ ، یم  ار  نخـس  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  مه  اجنیا  رد  دـنا ؛ هدرک  هدافتـسا  تاهیبشت  تاراعتـسا و 

، دندرک یگدنز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  یهاتوک  نامز  نیا  رد  تسا و  هدیـسرارف  ترـضح  نآ  تداهـش  ماگنه 
ياهناکم رد  هچ  دـندناوخ و  هبطخ  دجـسم  رد  هک  یناـمز  رد  هچ  دـندوب - هدرک  شیاـمزآ  ار  مدرم  اـّما  دوب ، یهاـتوک  ناـمز  هچرگ 

یب يدرماـن و  نیا  ترـضح  ور  نیا  زا  دـنراد ؛ یگنادرم  تعاجـش و  تمه و  هزادـنا  هچ  اـت  نادرم ، نیا  هک  دـندید  هرخـالاب  رگید -
نآ شا ، هزم  یخلت  تدش  زا  دراذگ ، یم  ناهد  رد  هجوت  نودب  یتقو  ناسنا  هک  دننک  یم  هیبشت  یخلت  هویم ي  نآ  هب  ار  مدرم  ییافو 

زا دزادنا و  یم  نوریب  ار 

هحفص 380] ] 

رجزنم و اهنآ  زا  هلکب  هتـشادن ، اهنآ  هب  يدامتعا  چیه  رگید  ترـضح  هک  دنا  هدوب  افو  یب  ردـق  نآ  مدرم  نیا  دـنک ؛ یم  جراخ  ناهد 
.دندوب هدش  رفنتم 

( مُُهتْرَبَس ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتأَنَش  (و 

( .مدرک ناشناحتما  هکنآ  زا  دعب  دمآ ، مدب  امش ) نادرم   ) اهنآ زا  (و 

هک مدیمهف  مدرک و  شیامزآ  ار  امش  نادرم  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دشاب ؛ یم  ضغب »  » يانعم هب  زین  أنش »  » تسا و ناحتما  يانعم  هب  ربس » »
.مدش رفنتم  دمآ و  مدب  اهنآ  زا  دنتسه ، یبلط  هافر  ایند و  لابند  هب  هکلب  دنتسین ، یگنادرم  افو و  لها 

( ّدَحلا ِلولِفل  ًاْحبُقَف  )

( .تسا بولطم  نآ  زا  يزیت  هک  هچنآ  يدنک  تسا  تشز  هچ  سپ  )

ریشمش ًالثم  دوش ؛ دنُک  دشاب  زیت  دنت و  دیاب  هک  يزیچ  تسا  تشز  یلیخ 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


یتقو دور ، یم  راظتنا  قح  زا  عافد  تریغ و  تمه ، یگنادرم ، تعاجش ، درم ، زا  تخادنا ؛ رود  ار  اهنآ  دیاب  دنوش ، دنک  رگا  دراک  و 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  اهنیا  دوب ؛ دهاوخ  حـیبق  یلیخ  دوش ، راک  هظفاحم  وسرت و  الاح  هدوب ، تعاجـش  هک  يدرم  دوش  انب 

یم همه  دـنا و  هدـش  راک  هظفاحم  اهنآ  همه ي  الاح  اما  دـندرک ، اهیراکادـف  اهگنج  رد  دـنا ، هدوب  راصنا  رجاـهم و  زا  دـنا ، هدوب  هلآ 
تـشز یلیخ  ًاْحبُقَف :» : » دیامرف یم  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دنزاسب ؛ تقو  تموکح  اب  دنروخب و  زور  خرن  هب  ار  نان  دنهاوخ 

رتبسانم انعم  نیا  دیاش  و  ، ) دراد يردصم  يانعم  ای  و  يدنُک ، ینعی  تسا ، ّلَف »  » عمج هّمض  اب  لولف » «: » ّدحلا لولِفل  ، » تسا

هحفص 381] ] 

تسا و تشز  یلیخ  دوش ، دنُک  رگا  الاح  دراد ، تّدح  تسا و  زیت  هک  يزیچ  دشاب ؛ زیت  هک  دـنیوگ  یم  يزیچ  هب  مه  ّدـح » « ؛) دـشاب
.دراد تحابق 

تسایس نید و  نارگیزاب 

( ّدِجلا َدَْعب  ْبعَّللا  (َو 

( .تیّدج زا  دعب  يرگیزاب ) و   ) يزاب تسا  تشز  هچ  (و 

نیا دوش ، یـسایس  رگیزاب  کی  الاح  هدرک ، یم  يراکادـف  هداتـسیا و  یم  لطاب  لباقم  رد  هتـشاد ، تعاجـش  هدوب ، يّدـج  هک  یـسک 
یلو دیدوب ، تعاجش  تیدج و  لها  تّدم  کی  امش  دنیامرفب : دنهاوخ  یم  ترضح  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ؛ حیبق  تشز و  یلیخ 
هکنآ اما  تسین ؛ وا  زا  يراظتنا  مه  الاح  هدوبن ، هزرابم  لها  هدوب و  وسرت  لوا  زا  یـسک  رگا  تسا ؛ حیبق  نیا  دیا و  هدـش  رگیزاب  الاح 

ياهیرگیزاب تالماعم و  دراو  هدـش و  راک  هظفاحم  وسرت و  هک  تسا  تشز  یلیخ  الاح  هدرک ، یم  عافد  قح  زا  هدوب و  یبالقنا  ادـتبا 
.دریگب هلماعم  يزاب و  هب  ار  اهشزرا  همه ي  و  دوش ، یسایس 

( ِهافَّصلا ِعْرَق  (َو 

(و
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!( اراخ گنس  رب  ندیبوک  تسا  تشز  هچ 

، درک دهاوخن  رثا  نآ  رد  دراک  ریشمش و  دشاب ، فاص  رمرم  گنس  رگا  رمرم ؛ گنـس  لثم  دوش ، یم  هتفگ  فاص  گنـس  هب  هافـص » »
يانعم نامه  نیا  تسا ؛ ندز » نادنس  يور  تشم  : » دنیوگ یم  حالطصا  رد 

هحفص 382] ] 

عقاو رد  نیا  تشاد و  دهاوخن  يرثا  چـیه  یلو  دـنزب ، فاص  گنـس  يور  ار  شریـشمش  ناسنا  هکنیا  ینعی  دـشاب ؛ یم  هافـصلا » عرق  »
.دوب دهاوخ  ثبع  هدوهیب و  راک  کی 

: دنک یم  رکذ  ار  لامتحا  ود  ره  راونالاراحب  رد  هَّللا  همحر  یسلجم  موحرم  دراد و  دوجو  لامتحا  ود  اجنیا  رد  لاح 

ریشمش کی  رگا  دیهد و  یم  ماجنا  يرثا  یب  راک  دینکب ، راک  مه  اج  کی  امـش  رگا  هک  دشاب  نیا  ترابع  يانعم  هکنیا  لامتحا  کی 
یب هک  دینک  یم  لمع  ییاج  رد  دینک و  یمن  يراک  دینزب ، ریـشمش  دیاب  هک  اجنآ  تسا ؛ رثا  یب  اجیب و  امـش  ندز  ریـشمش  دینزب ، مه 

.دینزب اراخ  گنس  هب  ار  ناتریشمش  هکنیا  لثم  دینک ، یم  فرصم  اجیب  ار  ناتیورین  هک  دوش  یم  نیا  شیانعم  تقیقح  رد  تسا ؛ رثا 

هک دیا  هدیسر  يراوخ  ّتلذ و  تلاح  هب  دیا و  هدش  فیعض  ردق  نآ  امش  هک  دشاب  نیا  ترابع  يانعم  هک  تسا  نیا  مه  مود  لامتحا 
رثؤم ياهاج  همه ي  نمشد  ینعی  دنز ، یم  مه  ار  امش  ياراخ  گنس  یتح  دیآ ، یم  نمشد  یتقو  دبوک ؛ یم  ار  ناتزیچ  همه  نمشد 

.دنوش یم  هدیبوک  زین  رثؤم  ریغ  ياهاج  یضعب  تابرض ، يدایز  تدش و  رثا  رد  نایم  نیا  رد  دبوک و  یم  ار 

یم فرـصم  اجیب  ار  ناتیورین  دـیبوک و  یم  اراخ  گنـس  هب  ناتدوخ  امـش  ای  دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  هافـصلا » ِعْرَق   » ياـنعم رد  سپ 
نمشد هک  دیوش  یم  لیلذ  فیعض و  ردق  نآ  امش  هکنیا  ای  دینک ،
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ار ناتزیچ  همه 

هحفص 383] ] 

.دزاس یم  دوبان  دبوک و  یم 

ءارآ تتشت  يرکف و  فعض 

( ِهانَقلا ِعْدَص  (َو 

!( اه هزین  رس  نتشادرب  فاکش  تسا ) حیبق  هچ  و  ))

یب رگید  دوـش ، هتـسکش  درادرب و  فاکـش  هزین  رگا  اـما  دوـش ، عـقاو  دـیفم  دروـخب و  درد  هب  گـنج  رد  هک  تسا  نـیا  شراـک  هزین 
.دیا هدش  رثا  یب  تیصاخ و  یب  هدش ، هتسکش  ریشمش  هزینرس و  لثم  زین  امش  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  نیا  دوش ؛ یم  تیصاخ 

( ءارآلا لطخ )  ) ِْلتخ (َو 

( .ءارآ رد  هابتشا  اطخ و  (و 

.دیتفا یم  هابتشا  اطخ و  رد  ًارهق  و  دینک ، یم  يزاب  طخ  دیور و  یم  وس  کی  هب  مادک  ره  تسین و  عمج  مه  اب  زین  امش  دیاقع  ءارآ و 

( ءاوْهَألا ِللز  (َو 

( .اه هتساوخ  رد  شزغل  (و 

يزیت نآ  زا  هک  هچنآ  يدنک  تسا  حـیبق  تشز و  هچ  دـنیامرف : یم  ترـضح  ینعی  دنتـسه ، ّدَـحلا » ِلولَِفل  ًاْحبُقَف   » هب فطع  همه  اهنیا 
رب ندیبوک  تسا ) تشز  هچ  و  «: ) هافَّصلا ِعرَق  و  « ؛ تیدج زا  دعب  يرگیزاب  تسا ) تشز  هچ  و  «: ) ّدِجلا َدـَْعب  ِْبعَّللا  و  « ؛ تسا بولطم 

«: ءارآلا ِْلتخ  و  « ؛ اه هزینرس  فاکش  تسا ) تشز  هچ  و  «: ) هانَقلا ِعْدَص  و  « ؛ اراخ گنس 

هحفص 384] ] 

.اه هتساوخ  رد  شزغل  تسا ) تشز  هچ  و  «: ) ءاوْهَألا ِللز  َو  « ؛ ءارآ رد  هابتشا  اطخ و  تسا ) تشز  هچ  (و 

( مُهسُْفنَأ مَُهل  تمّدَق  ام  َْسِئب  (َو 

( .دنا هداتسرف  شیپ  ناشدوخ  يارب  يزیچ  دب  هچ  امش ) نادرم  و  ))

عافد قح  زا  هک  یناـسک  تسا ؛ منهج  شتبقاـع  دـننک ، یم  امـش  نادرم  هک  ییاـهراک  نیا  هک  دـننک  یم  راذـنا  ترـضح  تقیقح  رد 
ییاهـشرافس نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنراذگب ، اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  دننکن ، عافد  مولظم  زا  دـننکن ،
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ربمایپ هک 
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؛ تسا مّنهج  شتبقاع  اهراک  نیا  دننکب - یگدنز  دنروخب و  نان  دنهاوخ  یم  هکنیا  يارب  دنریگب - هدـیدان  درک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
: دنیامرف یم  ترضح  هک  تسا  نیا 

( َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَعلا  ِیف  مِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َطِخَس  نَأ  )

( .دنیآ راتفرگ  منهج  باذع  رد  دنک و  بضغ  اهنآ  رب  ادخ  هک  تسا  هدش  ببس  اهنآ  ياهراک  )

تموکح داسف  ربارب  رد  مدرم  تیلوئسم 

( اهَتَقبر مُُهتدَّلق  ْدََقل  َمَرَجال  )

( .متخادنا اهنآ  ندرگ  هب  ار  كدف ) ای   ) تفالخ نامسیر  انامه  راچان  هب  )

تیلوئـسم و میتشذـگ ، نآ  زا  ـالاح  میدرک ، یم  یهاوخداد  میدز و  یم  یفرح  امـش  هب  میدـمآ و  یم  كدـف  اـی  تفـالخ  يارب  رگا 
.میتشاذگ امش  نادرم  ندرگ  هب  ای  نآ و  ناگدننک  بصغ  ندرگ  هب  مه  ار  نآ  بقاوع 

هحفص 385] ] 

هک روطنامه  دنتـسه ؛ کیرـش  نآ  هانگ  رد  اهنآ  همه ي  دندش ، مکاح  ّوج  عبات  دندوب و  تقو  تموکح  کیرـش  مدرم  همه ي  نوچ 
عبات مدرم  : » ینعی [ 249 ( ] ُهَّللا َمَصَع  ْنَم  ّالِإ  اْینُّدـلاَو  ِكولُْملا  َعَم  ُساّنلا  امَّنِإ  َو  : ) دـیامرف یم  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم 

« .دنک ظفح  ار  اهنآ  ادخ  هک  یناسک  رگم  دنتسه ، ارگایند  هدوب و  دوخ  نامکاح  ناهاشداپ و 

، دشاب حلاص  تموکح  رگا  هکنیا  يارب  دشاب ؛ حـلاص  تموکح ، درک  یعـس  دـیاب  هشیمه  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  ثیدـح ، نیمه 
هدیـشک یهابت  داـسف و  يوس  هب  مدرم  دـشاب ، دـساف  تموکح  رگا  اـما  تشاد ، دـنهاوخرب  مدـق  یکین  حالـص و  ریـسم  رد  مدرم  عون 

مدرم دنک و  حالـصا  ار  دوخ  دناوت  یم  یـسک  رتمک  ملاسان ، طیحم  وج و  رد  هک  تسا  يرهق  یعیبط و  رما  کی  نیا  دـش و  دـنهاوخ 
درک ششوک  دیاب  هشیمه  دننک ، تکرح  حالص  فرط  هب  تیعمج  مدرم و  هدوت  میهاوخب  رگا  سپ  تسا ؛ فیعض  ناشنامیا  بلغا 
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ریغ رد  دشاب ؛ یحلاص  تموکح  تقو ، تموکح  هک  درک  تکرح  یتهج  رد  دومن و  لیدـبت  یملاس  حـلاص و  طیحم  هب  ار  طیحم  هک 
یلع الوم  هک  روطنامه  دـنریگ و  یم  رارق  داسف  ریـسم  رد  زین  مدرم  دنـشاب ، حـلاصان  دـساف و  نامکاح  تموکح و  رگا  تروص ، نیا 

هک دـتفا  یم  قاـفتا  رتـمک  هصـالخ  و  ...دنتـسه ؛» ارگاـیند  هدوب و  ناـهاشداپ  ناـمکاح و  اـب  مدرم  بلغا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع 
رارق يرادنید  حالص و  ریسم  رد  مدرم  مومع  یلو  دنشاب  دساف  نامکاح  تموکح و 

هحفص 386] ] 

.دننکن تعاطا  دوخ  ناهاشداپ  نامکاح و  زا  دنشاب و  هتشاد 

اذل دندوب ؛ دوخ  نامکاح  هانگ  کیرـش  تموکح و  عبات  مدرم  مومع  هدوب و  روط  نیا  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نامز  رد  لاح 
تقو بصاغ  تموکح  اب  دنتسه و  راک  هظفاحم  فیعض و  وسرت ، ینادرم  امش ، نادرم  نوچ  راچان  هب  َمَرَجال :» : » دنیامرف یم  ترضح 

.متخادنا امش  نادرم  ای  نآ و  ناگدننک  بصغ  ندرگ  هب  ار  كدف  ای  تفالخ  بانط  نامسیر و  اهَتقبر :» ْمُُهتْدَّلَق  ْدََقل  ، » دندرک شزاس 

یتقو نامز  نآ  رد  تسا ؛ هیبشت  نیا  و  بانط ، ینعی  هقبر » « ؛ ددرگ یمزاب  تفالخ  هب  ای  تسا و  كدـف  هب  هراشا  ای  اـهتقبر »  » رد ریمض 
هرگ ار  اهبانط  مه  یهاگ  دنتـشاذگ و  یم  بوچ  ار  اهبانط  نیا  طسو  تاقوا  یهاگ  دـندنبب ، بانط  کی  هب  ار  تاناویح  دنتـساوخ  یم 
یم َقبِر »  » ای قبِر »  » مه نآ  عمج  هقبر ،» : » دنتفگ یم  دنتخادنا ، یم  ناویح  کی  ندرگ  هب  هک  اهبانط  نیا  زا  تمـسق  ره  هب  دـندز ؛ یم 

.دشاب

زور ات  متخادـنا  امـش  نادرم  نابـصاغ و  ندرگ  هب  ار  كدـف  نیا  ای  تموکح  نیا  بانط  راسفا و  نم  دـنیامرف : یم  ترـضح  هصـالخ 
هک كدف  هدش و  فرحنم  هک  تفالخ  باوج  دوخ  اهنآ  تمایق 
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هب نآ  تیلوئـسم  هدش ، مدرم  هب  طابترا  نیا  رد  هک  ییاهملظ  و  هدش ، بصغ  تیب  لها  ام  زا  هک  یقوقح  مامت  دنهدب ، ار  هدـش  بصغ 
.دنشاب وگباوج  تمایق  زور  رد  دیاب  تسامش و  نادرم  نابصاغ و  هدهع ي 

هحفص 387] ] 

( اهَتقْوأ مُُهتلَّمَح  (َو 

( .مدرک لیمحت  اهنآ  رب  ار  نآ  راب  ینیگنس  (و 

نیگنـس راب  ینعی  دـشاب ؛ یم  [ 251 « ] سنج ءاـت   » اـی [ 250 « ] تدـحو ءاـت  ، » نآ رد  ءاـت »  » تسا و ینیگنـس  لـقث و  ياـنعم  هـب  قوا » »
ریما ترضح  میدرک ؛ ار  نامدوخ  تیلاعف  ام  نوچ  دنهدب ؛ باوج  تمایق  رد  دیاب  اهنیا  متـشاذگ و  اهنیا  هدهع ي  هب  ار  نآ  تیلوئـسم 
ارهز ترـضح  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  یتح  دـندرک ، تیلاـعف  دنتـسناوت  هک  اـجنآ  اـت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع 

.دندرک مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  عقاو  رد  دندرب و  یم  راصنا  نیرجاهم و  هناخ ي  رد  هب  دوخ  اب  ار  مالسلااهیلع 

؛ دوشن فرحنم  شدوخ  یلـصا  ریـسم  زا  تفالخ  هک  میدرک  شالت  میتسناوت ، هک  هزادنا  نآ  ات  ام  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  ترـضح 
دوخ هدـهع ي  رب  راک  نیا  تیلوئـسم  بقاوع و  دـتفیب ، نآ  حیحـص  يارجم  رد  تفالخ  هک  دـیهاوخ  یمن  ناتدوخ  امـش  هک  الاح  اّما 

.تسا ناتدوخ  ندرگ  رب  همه  یترخآ - هچ  ییایند و  هچ  دشاب - هتشاد  لاکشا  هچ  ره  تسامش و 

( اهتاراغ مِْهیَلَع  ُتننس )  ) ُْتنَنَش (َو 

( .مدومن نانآ  هجوتم  ار  تموکح  ریسم  رییغت  دسافم  ملاظم و  مامت  (و 

« ُْتنَنَس  » رگا و  مدیشاپ ؛ ینعی  دشاب ، ُْتنَنَش »  » رگا اجنیا  رد 

هحفص 388] ] 

ار اهبآ  ینعی  َّنس »  » یلو دشاپب ، ار  بآ  مک  مک  ناسنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  َّنَش »  » اهتنم تسا ، حیحـص  ود  ره  متخیر ؛ ینعی  دـشاب ،
نآرق رد  هک  مه  نونسم » ءام  ، » دزیرب
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.هدش هتخیر  بآ  ینعی : هدمآ ،

یم تراغ  فرط  همه  زا  دیآ ، یم  نمشد  یتقو  متخیر ؛» اهنیا  رب  ای  مدیشاپ ، اهنیا  رـس  رب  ار  شتراغ  : » دنیامرف یم  ترـضح  اجنیا  رد 
تقیقح رد  دـندومن ، فرحنم  ار  تفـالخ  ریـسم  دـندرک و  ناـمز  نآ  مدرم  هک  مه  يراـک  نیا  درب ، یم  نـیب  زا  ار  زیچ  هـمه  دـنک و 

هدهع هب  نآ  ياه  هدسفم  همه ي  و  دش ، دهاوخ  هدنیآ  رد  تراغ  لتق و  نمشد و  ّطلست  بجوم  دراد و  دساف  یلات  هک  تسا  بتراغ 
[ . 252  ] تساهنیا دوخ  ي 

( َنیِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  ًارقع و  ًاعْدَجَف و  )

( .راکمتس موق  رب  داب  يرود  تحارج و  يدوبان و  تکاله و  سپ  )

ياهبل ای  شوگ  ای  ینیب  رگا  دـشاب ، یم  تکاله »  » زا هیانک  تسا و  هدـمآ  ییاـنک  ياـنعم  کـی  تروص  هب  اـجنیا  رد  عدـج »  » ياـنعم
« ًاعدجف  » سپ دشاب ؛ یم  درف  نآ  يارب  یتسکش  ای  تکاله  وحن  کی  تقیقح  رد  نیا  بوخ  ُهَعَدَج ؛» : » دنیوگ یم  دوش ، هدیرب  یسک 

دروم رد  ادتبا  تسا ، فرط  هب  ندرک  دراو  تحارج  يانعم  هب  رقَع » «: » ًارقع َو  « ؛ اهنآ ینیب  داب  هدیرب  داب ، تسکـش  داب ، تکاله  ینعی 
هب ندرک  دراو  تحارج  ندز و 

هحفص 389] ] 

يرود و  َنیِملاَّظلا :» ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َو  « ؛ داب حورجم  ینعی  دیدرگ ؛ لامعتسا  تحارج  قلطم  رد  رقع »  » اهدعب یلو  دش ، یم  لامعتـسا  بسا 
.ملاظ راکمتس و  هورگ  يارب  داب 

تماما ریسم  فارحنا  زاغآ 

)؟ َهلاسّرلا یِساوَر  ْنَع  اهوُعَزْعَز  ّینَأ  مُهَْحیَو ! )

)؟ تلاسر مکحم  ياههاگیاپ  زا  ار  تفالخ  دنداد و  تهج  رییغت  تکرح و  اجک  هب  اهنآ ! رب  ياو  )

شلد یتقو  ناـسنا  تساـهنآ ، يارب  يزوسلد  قاـفرا و  رطاـخ  هب  دومرفن ، مُهَْلیَو »  » دومرف و مُهَْحیو » ، » ترـضح هکنیا  ّتلع  اـجنیا  رد 
راک هب  ییاجنآ  رد  لیو »  » اّما هحیو ؛» : » دیوگ یم  دزوسب ، یسک  يارب 
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.دشاب نیرفن  بضغ و  راهظا  ماقم  رد  هک  دور  یم 

مکحم و ياههاگیاپ  زا  هلاـسِّرلا :» یِـساوَر  ْنَع  [ » 253 [ ؟ ار تفالخ  دـنداد  تکرح  دـندنادرگ و  يوس  نیمادـک  هب  اهوُعَزْعَز ؛» ّینأ  »
نآ زا  ار  تفالخ  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  .راوتـسا  تباث و  ياههوک  ینعی  دـنیوگ ، یم  هک  مه  یـساور » لاـبِج  « ؛ تلاـسر تباـث 

.دنا هتخادنا  یفرحنم  لطاب و  ریسم  کی  هب  دوب ، یمکحم  تباث و  هاگیاپ  کی  یحو ، اب  طابترا  اوقت و  ملع و  رظن  زا  هک  تباث  هاگیاپ 

هحفص 390] ] 

رگا و  تسا ، تلاـسر  مکحم  يوـق و  هاـگیاپ  هاـگیاج و  تقیقح  رد  تماـما  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تلاـسر ، هب  یـساور »  » هفاـضا ي
لاثما مالسلا ، هیلع  ریما  ترضح  نوچمه  یهلا  میظع و  یتیصخش  ندوب  اب  هک  دومن  لزنت  اجنآ  ات  دش و  جراخ  یلصا  ریسم  زا  تماما 

.تسا هدش  لزلزتم  نید  ینابم  هدروخ و  تلاسر  هب  هبرض  تقیقح  رد  دنوش ، نیملسملا  ماما  نامثع ، رمع و  رکبوبا و 

( َهلالّدلا ِهَّوبّنلا و  ِدِعاوَق  (َو 

)؟ يربهر توبن و  ياه  هیاپ  زا  (و 

هیاپ نآ  زا  ینعی  دـشاب ؛ یم  مدرم  ییامنهار  يانعم  هب  مه  هلالد » « ؛ دـشاب یم  هیاپ »  » يانعم هب  هدـعاق  تسا و  هدـعاق »  » عمج دـعاوق » »
[ . 254  ] دندرک فرحنم  ار  تفالخ  يربهر ، توبن و  ياه 

( نیمَألا ِحوُر  ِطَبْهَم  (َو 

( .نیما لیئربج  لوزن  لحم  زا  (و 

لوزن لحم  هک  ربمایپ  هب  دندوب  درف  نیرتکیدزن  ترضح  نآ  یلو  دش ، یمن  لزان  یحو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  صخش  رب  دنچ  ره 
هرهب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  هدش  لزان  تاروتسد  میلاعت و  زا  هطساو  نودب  و  دندوب ، یحو 

هحفص 391] ] 

.دندرب یم 

( نیّدلاو اینُّدلا  ِرُومُِأب  نیبَّطلا  (َو 

هب هاگآ  قذاح و  هک  یسک  زا  (و 
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(.( دندرک فرحنم  ار  تفالخ   ) دشاب یم  نید  ایند و  روما 

ایند نید و  روما  هب  تبـسن  تسا و  قذاـح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنیوگ ؛ یم  دـشاب  قذاـح  هدومزآ و  راـک  هک  يدرف  هب  نیبط » »
یهاگآ هک  دنتـشاذگ  يدارفا  هدـهع ي  هب  دـنتخاس و  فرحنم  دـندنادرگرب و  ترـضح  نآ  زا  ار  تفالخ  مدرم ، نآ  اما  تسا ؛ هاگآ 

یـسایس و روما  میظنت  مدرم و  ياهراک  ریبدـت  نامه  ایند » روما   » زا روظنم  دـیاش  .دنتـشادن  هعماج  یـسایس  ینید و  لـئاسم  هب  لـماک 
هب مدرم  تیادـه  زین  تهج و  رییغت  تعدـب و  فیرحت و  زا  اهنآ  ظـفح  نید و  ماـکحا  ناـیب  نید ،» روما   » زا دارم  و  ناـنآ ، یعاـمتجا 

.دشاب يراگتسر  حالف و  نامیا و 

( نیبُملا ُنارْسُخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  )

( .دنداد ماجنا  اهنآ  هک  تسا  راکشآ  نایز  نیرتگرزب  نیا  انامه  دشاب ، هاگآ  )

، تسین یکچوک  هلأسم ي 

جک رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ 

جک راوید  دور  یم  اّیرث  ات 

باعرا و يزاسوج و  اـب  مه  دـعب  و  [ 255  ] دـندرک نیعم  ار  رکبوبا  هفیقـس  رد  دـندمآ و  رفن  جـنپ  دنتـسشن و  تکاس  اهنیا  هک  نیمه 
زا دیدهت ،

هحفص 392] ] 

مالـسا ریـسم  دوش ، فرحنم  دبا  ات  تفالخ  ریـسم  دش  ببـس  نیا  دندومن ، بصغ  شلها  زا  ار  تفالخ  هرخالاب  دنتفرگ و  تعیب  مدرم 
نآ هانگ  رد  دـندوب  رگ  هراظن  دنتـسشن و  تکاس  زور  نآ  رد  هک  اهنآ  دـشاب ، ملظ  داسف و  هدـنیآ  رد  هچ  ره  تقو  نآ  دوش ؛ فرحنم 

.تسا یگرزب  نایز  نارسخ و  دوخ  نیا  و  دنتسه ؛ کیرش 

هفیقس باحصا  یسایس  ياه  هزیگنا 

)؟ مالسلا هیلع  نَسَحلا  ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  يذَّلا  اَم  (َو 

)؟ دنیامن دروخرب  مالسلا ) هیلع  یلع  ترضح   ) نسحلا یبا  اب  هنایوجماقتنا  اهنیا  هک  دش  ثعاب  یلماع  هچ  (و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  اهنیا 
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عافد قح  زا  گنج ، ياهنادیم  رد  دوب ؛ سرتن  كاب و  یب  دوب ؛ عاجش  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  زا  ریغ  دنتشاد ؟ يا  هنیک  ینمـشد و  هچ 
هنوگچیه لها  ّقح ، زا  عافد  رد  هک   ) يا هتشذگ  دوخ  زا  عاجـش و  مدآ  کی  دنتـسناوت  یمن  اهنیا  درک ؛ یم  عافد  مالـسا  زا  درک ؛ یم 

: دیامرف یم  هک  تسا  نیا  دننیبب ؛ روما  سأر  رد  ار  دوبن ) يا  هحماسم  هلماعم و 

( ِهِْفیَس َریکَن  ْهنِم  ِهَّللاَو  اوُمَقَن  -( ) 1)

( .دنتفرگ ماقتنا  وا  زادنارب  لطاب  ریشمش  رطاخ  هب  وا  زا  مسق  ادخ  هب  (و 

هحفص 393] ] 

تارکنم و لباقم  رد  وا  هراومه  هکنیا  رطاخ  هب  دنریگب ، ماقتنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دنتساوخ  یم  دندوب و  تحاران  اهنیا  ینعی 
میرح طقف  و  داد ، یم  ماجنا  تسوا  یعرـش  هفیظو ي  هک  داد  یم  صیخـشت  ار  هچنآ  دوبن ، یـسایس  هلماعم  لها  داتـسیا ، یم  دـسافم 

ار یـسایس  تاظحالم  يا  هراـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  نیقی  هب  داد ؛ یم  رارق  رظن  دـم  ار  یهلا  ياهـشزرا  نید و  دـنوادخ و 
هدـیدان تمیق  هب  یلو  داد ، یمن  تسد  زا  ار  تردـق  مالـسلا  هـیلع  یلع  دـندش و  یمن  قـفوم  وا  ناـفلاخم  داد ، یم  رارق  هجوـت  دروـم 

ار هتـسیاشان  ياهراک  یـضعب  تردق ، هب  ندیـسر  يارب  دندوبن  یـضار  ترـضح  نآ  و  دـش ، یم  مامت  نید  یلـصا  ياهـشزرا  نتفرگ 
دـسافم و يولج  دوخ ، ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  دـنا ؛ هتفرگ  راکنا  يانعم  هب  ار  ریکن »  » هملک اجنیا  .دـنوش  بکترم 

.تفرگ یم  ار  لطاب 

( ِهِفتِحل ِِهتالابُم  َهَِّلق  َو  -( ) 2)

( .دوخ گرم  زا  دوب  وا  ندیسرتن  یکاب و  یب  رطاخ  هب  (و 

چیه دـسرتب ، گرم  زا  ناسنا  رگا  تشادـن ؛ یکاب  همهاو و  گرم  زا  دوب و  یعاجـش  مدآ  کی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  يارب 
رد اج  همه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دینیب  یم  هکنیا  دیامن ؛ عافد  قح  زا  دنک و  گنج  دناوت  یمن  هاگ 
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ِهَّللاَو : ) دنیامرف یم  دوخ  ترـضح ، تشادن ؛ ییابإ  گرم  زا  هک  دوب  نیا  يارب  درک ، یم  هزرابم  توغاط  اب  داتـسیا و  یم  لطاب  لباقم 
قایتشا سنا و  زا  رتشیب  گرم ، هب  بلاط  یبا  رـسپ  سنا  قایتشا و  مسق ، ادخ  هب  (: » هِّمُأ يْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَملِاب  ُسَنَا  ٍبلاط  یبَأ  ُْنبَال 

«. دشاب یم  شردام  ناتسپ  هب  كدوک 

هحفص 394] ] 

( ِِهتَأْطَو َهَّدِش  َو  -( ) 3)

(.( نآ ندرک  ِهل  و   ) لطاب يور  رب  وا  ياهمدق  یمکحم  تلع  هب  (و 

ِهل دوخ  ياپ  ریز  ار  نیقفانم  رافک و  لطاب و  لها  ترضح  نآ  ینعی  تسا ؛ ندرک  هل  اپ  ریز  ار  يزیچ  نتـشاذگ و  مدق  يانعم  هب  أطو » »
.دندرک یم  لمع  هناعطاق  دنتشاذگ و  یم  مکحم  دنراذگب ، لطاب  يور  اپ  دنتساوخ  یم  هک  یتقو  دندرک ، یم  دوبان  و 

دروخرب ماگنه  رد  هچ  یـسایس ، ینید و  لـئاسم  رد  ترـضح  نآ  تیعطاـق  تحارـص و  تبالـص و  زا  تسا  هیاـنک  همه  تاریبعت  نیا 
.اهحانج دارفا و  اب  یعامتجا  یسایس ، ياهدروخرب  ای  نمشد و  اب  یماظن 

( ِِهتَْعقَو َلاکَن  َو  -( ) 4)

( .درک یم  تبوقع  تّدش ) هب  ار  نمشد  هزرابم ، گنج و  رد   ) هکنیا رطاخ  هب  (و 

رد يدـج  روط  هب  گنج ، رد  ینعی  دـشاب ؛ یم  تبوقع  يانعم  هب  لاـکن »  » و تسا ، نمـشد  رب  ندـش  عقاو  گـنج و  ياـنعم  هب  هعقو » »
.درک یم  تبوقع  ار  نانآ  داتسیا و  یم  رافک  لباقم 

( هَّللا ِتاذ  یف  ُهَرُّمَنَت  َو  -( ) 5)

( .ادخ هار  رد  وا  يریذپان ) میلست  تعاجش و  و   ) یتفص گنلپ  رطاخ  هب  (و 

رگا دهد ؛ یمن  تسد  زا  هاگ  چیه  ار  شتعاجش  دوش و  یمن  میلـست  تقو  چیه  گنلپ  گنلپ ، ینعی  رمن » ، » تسا رِمَن »  » هدام زا  رّمَنَت » »
نآ دوش و  یمن  نمشد  میلست  تسا و  تفص  گنلپ  هک  تسا  نیا  شیانعم  َرَّمَنَت » : » دنیوگب یمدآ  کی  هب 
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و تسا ؛ یقاب  نانچمه  نمشد  رب  شبضغ  تلاح 

هحفص 395] ] 

.تسوا فادها  هار و  وا و  نید  ادخ و  هَّللا ،» تاذ  یف   » زا دوصقم 

کی دننامه  نمـشد  لباقم  رد  وا  هکنیا  يارب  رگم  دـنتفرگن  ماقتنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دـنیامرف : یم  هلمج  نیا  رد  ترـضح 
ماقم لام و  ایند و  هب  یگتسباو  ای  نامیا  فعض  تلع  هب  ای  نمـشد  ربارب  رد  ندش  میلـست  .دش  یمن  میلـست  زگره  داتـسیا و  یم  گنلپ 

.دندوب كاپ  اّربم و  اهنیا  همه ي  زا  ترضح  نآ  و  تسا ؛ گرم  زا  سرت  ای  و  نآ ،

.دناوخ میهاوخ  ار  نآ  هدنیآ  هسلج ي  رد  هَّللاءاش  نا  هک  دراد  همادا  ترضح  مالک 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  هَّللا  یَّلَص  َو 

هحفص 397] ] 

سرد 14

هراشا

: نیوانع

تشذگ هچنآ  هب  یهاگن 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  قح  هب  تیمکاح  زا  ییاهیگژیو 

تمعن نارفک  ملظ و 

هفیقس باحصا  ددجم  خیبوت 

هفیقس نایرج  زا  يریوصت 

هفیقس زا  دعب  مدرم  ياه  یماک  خلت  ینیب  شیپ 

هفیقس زا  دعب  کیدزن  ياه  هنتف  هب  تراشب 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  زا  راصنا  رجاهم و  نادرم  یهاوخرذع 

هحفص 399] ] 
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، ًاحجـس ًاریـس  مهبراسل  و  اـهیلع ، مهلمح  و  اـهیلإ ، مهدرل  هحـضاولا ، هجحلا  لوبق  نع  اولاز  و  هحیـاللا ، هجحلا  نع  اولاـم  ول  هَّللااـت  و 
مهردـصأل و  هابناج ، قنرتی  هاتفـض و ال  حـفطت  ًایور ، ًایفاص  ًاریمن  ًالهنم  مهدروأل  و  هبکار ، لمیال  هرئاس و  لکیال  هشاشخ و  ملکیـال 

و لفاکلا ؛ هعبـش  لهانلا و  ير  ریغ  لئانب ، ایندلا  نم  یظحی  و ال  لئاطب ، ینغلا  نم  یلحتی  نکی  مل  و  ًانالعإ ، ًارـس و  مهل  حصن  و  اناطب ،
نَأ ول  و  بذاکلا ؛ نم  قداصلاو  بغارلا ، نم  دهازلا  مهل  نابل 
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نم اوملظ  نیذلاو  نوبـسکی ؛ اوناک  امب  مهانذخأف  اوبذـک  نکلو  ضرألاو ، ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  يرقلا  لهأ 
.نیزجعمب مه  ام  اوبسک و  ام  تائیس  مهبیصیس  ءالؤه 

ٍدامع يأ  یلإ  و  اودنتسإ !؟ دانـس  يأ  یلإ  يرعـش  تیل  مهلوق ! بجعف  بجعت  نإ  و  ًابجع !! رهدلا  كارأ  تشع  ام  و  عمتـساف ! مله  الأ 
، ًالدـب نیملاـظلل  سئب  و  ریـشعلا ، سئبـل  یلوـملا و  سئبـل  اوـکنتحا !؟ اومدـقأ و  هیرذ  هـیأ  یلع  و  اوکـسمت ؟ هورع  هیأـب  و  اودـمتعا !؟

نودـسفملا مه  مهنإ  الأ  ًاعنـص ، نونـسحی  مهنأ  نوبـسحی  موق  سطاعمل  امغرف  لـهاکلاب ؛ زجعلاو  مداوقلاـب ، یبانذـلا  هَّللاو  اولدبتـسإ 
.نورعشیال نکلو 

، تحقل دـقل  يرمعل  اـمأ  نومکحت !؟ فیک  مکل  اـمف  يدـهی ، نأ  ـالإ  يدـهیال  نم  مأ  عبتی ، نأ  قحأ  قحلا  یلإ  يدـهی  نمفأ  مهحیو 
رسخی کلانه  ًادیبم ، ًافاعذ  ًاطیبع و  ًامد  بعقلا  لم ء  اوبلتحا  مث  جتنت ، امثیر  هرظنف 

هحفص 400] ] 

و مراص ، فیـسب  اورـشبأ  و  ًاشأج ، هنتفلل  اونئمطاو  اسفنأ ، مکایند  نع  اوبیط  مث  نولوـألا ، سـسأ  اـم  بغ  نولاـتلا  فرعی  و  نولطبملا ،
دق و  مکب ، ینأ  و  مکل ! ًهرسح  ایف  ًادیصح ؛ مکعمج  و  ًادیهز ، مکئیف  عدی  نیملاظلا ، نم  دادبتسا  و  ٍلماش ، جرهب  و  مشاغ ، دتعم  هوطس 

.نوهراک اهل  متنأ  اهومکمزلنأ و  مکیلع ، تیمع 

و نیرذـتعم ، راصنألاو  نیرجاهملا  هوجو  نم  ٌموق  اهیلإ  ءاجف  نهلاجر ، یلع  مالـسلااهیلع  اهلوق  ءاسنلا  تداـعأف  هلفغ : نب  دـیوس  لاـق 
.هریغ یلإ  هنع  انلدع  امل  دقعلا ، مکحن  و  دهعلا ، مربن  نأ  لبق  رمألا  اذه  انل  رکذ  نسحلاوبأ  ناک  ول  ءاسنلا ، هدیس  ای  اولاق :

.مکریصقت دعب  رمأ  و ال  مکریذعت ، دعب  رذعالف  ینع ، مکیلإ  مالسلااهیلع : تلاقف 

هحفص 401] ] 

تشذگ هچنآ  هب  یهاگن 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

روطنامه
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ترضح تدایع  هب  هک  ینامز  راصنا ، رجاهم و  نانز  يارب  لزنم  رد  هک  تسا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مود  هبطخ ي  نیا  میتفگ  هک 
.دنا هدناوخ  دندوب ، هدمآ 

هب یلاکشا  هچ  مدرم  نیا  هک  دندومرف  راصنا ، رجاهم و  هب  ضارتعا  نمـض  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تشذگ  لبق  هسلج ي  رد 
یب اهگنج و  رد  ناشیا  تماهش  تعاجش و  نآ  هکنیا  زج  دندرک ؟ ینمـشد  ناشیا  هب  تبـسن  ارچ  دنتـشاد ؟ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یـضعب دـننادرگرب ؟ ترـضح  نآ  زا  ار  تفالخ  هک  تسا  هدـش  ببـس  شیاه ، یگتـشذگ  دوخ  زا  ادـخ و  ياضر  يارب  ناشیا  یکاب 
!! وا ّرپ  دمآ  سوواط  نمشد  دنورن ، ناشغارس  نارگید  هک  دوش  یم  ببس  صاخشا  ياهیبوخ  اهتقو 

هحفص 402] ] 

یلع ترضح  قح  هب  تیمکاح  زا  ییاهیگژیو 

: دنیامرف یم  همادا  رد  ترضح  الاح 

( هَحِضاولا ِهَّجُحلا  ِلُوبَق  ْنَع  اُولاز  هحیاللا و  هجحَملا  ِنَع  اُولام  َْول  ِهَّللااَت  (َو 

راکـشآ حـضاو و  ياههار  جـجح و  زا  مدرم  هک  هاگره  دیـسر ) یم  تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  ، ) دـنگوس ادـخ  هب  )
،( دندنادرگ یم  يور  دنوادخ 

( اْهیَلَع ْمُهَلَمَح  اْهَیلِإ َو  ْمُهَّدََرل  -( ) 1)

( .درک یم  راداو  اهنآ  رب  ار  نانآ  دنادرگ و  یمرب  ادخ  حضاو  ياه  تجح  يوس  هب  ار  مدرم  ترضح  نآ  انامه  )

ار یهلا  ياهـشزرا  قـح و  ربارب  رد  اـهنآ  یتواـفت  یب  دارفا و  فارحنا  دندیـسر ، یم  تفـالخ  تیمکاـح و  هب  ترـضح  نآ  رگا  ینعی 
[ . 256  ] دومن یم  تیاده  یهلا  میقتسم  طارص  تقیقح و  قح و  هار  هب  ار  نانآ  درک و  یمن  لمحت 

هحفص 403] ] 

( ًاحُجُس ًاْریَس  ْمِِهبَراَسل  َو  -( ) 2)

( .یمرن میالم و  ریس  کی  ار ، مدرم  داد  یم  ریس  انامه  (و 

تیاده تمیالم  شمرن و  اب  هکلب  درک ، یمن  تیادـه  ار  مدرم  تنوشخ  اب  ترـضح  ینعی  تسا ، یمرن  تمیالم و  يانعم  هب  حجـس » »
رکبوبا دومن ؛ یم 
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هیلع یلع  ترـضح  تسد  هب  تفالخ  رگا  دـیامرف  یم  ترـضح  دـندش ، راک  هب  لوغـشم  دـنتخادنا و  ولج  ار  دوخ  تدـش ، اـب  رمع  و 
، دومن یم  زیهرپ  تدـش  تنوشخ و  زا  درب ، یم  ادـخ  فرط  هب  داد و  یم  تاجن  فارحنا  زا  ار  مدرم  هک  یلاـح  نیع  رد  دوب ، مالـسلا 

.دنریگ رارق  تلادع  قح و  ریسم  رد  هقالع  نامیا و  اب  مدرم ، دیاب  هکلب  دومن ، تیاده  ار  مدرم  دوش  یمن  لمع  تدش  روز و  اب  اریز 

( ُهشاشِخ ُملکَیال  )

( .دندید یمن  يا  همدص  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  )

هدش یم  هدافتسا  ناوارف  روط  هب  هیبشت  زا  ناگرزب  تاملک  رد  متفگ  هک  روطنامه  دنا و  هدرک  هدافتسا  هیبشت  زا  ترضح  زاب  اجنیا  رد 
.تسا

نآ دوب و  لصتم  نآ  هب  رتش  راـسفا  هک  تسا  یبوچ  مه  شاـشخ » « ؛ تسا هدوب  اـهبرع  يارب  یمهم  هلیـسو ي  کـی  رتش  ناـمز  نآ  رد 
ینیب دندیـشک ، یم  ار  نآ  تدـش  راـشف و  اـب  رگا  دـنهد ، تکرح  ار  رتش  دنتـساوخ  یم  یتقو  دـندرک ، یمورف  رتش  ینیب  رد  ار  بوچ 

تسا و هیبـشت  نیا  هـتبلا  .دـش  یمن  مـخز  رتـش  ینیب  دـنداد  یم  تـکرح  ار  نآ  شمرن  یمرن و  اـب  رگا  یلو  هدـش ؛ یم  مـخز  ناوـیح 
و دنا ؛ هدومرف  نهذ  هب  بیرقت  يارب  ترضح 

هحفص 404] ] 

راشف و مدرم  هک  يروط  هب  دنک ، تیاده  شمرن  اب  دیاب  دنک ، يربهر  تیاده و  ار  مدرم  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم 
: دنیامرف یم  هک  تسا  نیا  دننیبن ؛ همدص 

هکنیا زا  هیانک  دـنکن ؛ حورجم  ار  نآ  ینیب  شاشخ  ینعی  هشاشخ :» ملکیال  : » هک یمرن  شمرن و  اـب  هارمه  ریـس  کـی  ًاحجـس :» ًاریـس  »
یم رتش  ینیب  رد  هک  تسا  یبانط  بوچ  نامه  مه  شاـشخ »  » تسا و ندرک  حورجم  ياـنعم  هب  ملک » « ؛ دـننیبن يا  همدـص  چـیه  مدرم 

دندرک و
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.تسا هدوب  لصتم  نآ  هب  راسفا 

( ُهرئاس ّلکیال  (َو 

( .دش یمن  هتسخ  نآ  اب  هدننکریس ي  (و 

هتـسهآ و راومه و  رگا  اّما  دـنوش ، یم  هتـسخ  ناـنآ  مه  يوش و  یم  هتـسخ  وت  مه  يربب ، ار  دارفا  تنوشخ  يدـنت و  اـب  یهاوخب  رگا 
.دنام دنهاوخ  یقاب  راک  رخآ  ات  و  نانآ ، هن  يوش و  یم  هتسخ  وت  هن  ینک ، ناشیربهر  یهد و  تکرح  ار  نانآ  تمیالم  اب  هارمه 

( هبِکار ّلمی  (و ال 

( .دش یمن  هتسخ  لولم و  تسا ، راوس  رتش  نآ  رب  هکنآ  (و 

؛ تفر یمن  راـک  هب  نآ  رد  يدـنت  تنوـشخ و  درک و  یم  تکرح  ارادـم  شمرن و  اـب  هعماـج  هلفاـق ي  ینعی  تسا ؛ هیبـشت  همه  اـهنیا 
هطبار ًارهق  و  دشاب ، یم  تموکح  تالکـشم  ربارب  رد  اهنآ  یتوافت  یب  مدرم و  مکاح و  یگتـسخ  تنوشخ ، يدـنت و  تبقاع  هرخالاب 

تموکح مدرم و  ي 

هحفص 405] ] 

.دش دهاوخ  رتفیعض  زور  هب  زور 

( ًاّیور ًاِیفاص  ًاریمَن  ًالَْهنَم  مُهَدَرْوَأل  َو  -( ) 3)

( .دنک ناشباریس  هک  یفاص  اراوگ و  بآ  لحم  رب  درک  یم  دراو  ار  نآ  انامه  (و 

فاص هناخدور ي  کی  رب  ار  اهنآ  امنهار  تقو  کی  دنربب ، یبآ  يوج  رانک  هب  دنهاوخب  دنتسه  هنـشت  هک  ار  يدارفا  هتـسد  کی  رگا 
دنا و هدرک  هدافتـسا  هیبشت  زا  ترـضح  زاب  اجنیا  رد  دناسر ؛ یم  يرـضم  دولآ و  لگ  بآ  لحم  رب  مه  تقو  کی  درب و  یم  اراوگ  و 

اراوگ رایـسب  هک  يروخـشبآ  کی  هب  ار  مدرم  درک ، یم  تیاده  ار  هعماج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  هک  دنیامرفب  دـنهاوخ  یم 
.دناسر یم  دشاب 

یم لهنم »  » نآ هب  تشادرب و  بآ  هناخدور  زا  دوشب  ات  دـندرک  یم  زاب  ار  ییاج  کی  اه  هناخدور  راـنک  رد  روخـشبآ ؛ ینعی  لـهنم » »
، زیمت بآ  يانعم  هب  ود  ره  رمن »  » و ریمن »  » .دنتفگ
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یم یبآ  هب  ریمن »  » یلو اراوگ ، بآ  ینعی  رمن » ، » دنک یم  قرف  رمن »  » اب ریمن »  » دندقتعم یـضعب  هتبلا  دنوش ، یم  لامعتـسا  عفان  دیفم و 
نآ ندروخ  یلو  دیآ ، یم  ناتـشوخ  نآ  زا  مه  یلیخ  تسه و  اراوگ  امـش  يارب  يزیچ  کی  اسب  هچ  دـشاب ؛ عفان  دـیفم و  هک  دـنیوگ 
یم ترـضح  سپ  دشابن ؛ اراوگ  تسا  نکمم  دیفم  زیچ  نیا  یلو  تسا  دـیفم  امـش  يارب  زیچ  کی  یهاگ  اما  دراد ؛ ررـض  امـش  يارب 

یعفان دیفم و  بآ  هک  درک  یم  دراو  يروخشبآ  کی  هب  ار  امش  دش ، یم  مکاح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  دنیامرفب  دنهاوخ 
.درک یم  ناتباریس  و  ًاّیور :» ، » دوب فاص  نآ  بآ  ًایفاص :» « ؛ تشاد امش  يارب 

هحفص 406] ] 

هیبشت عفان  دـیفم و  كاپ و  زیمت و  بآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتموکح  ياه  همانرب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اـجنیا  رد 
.دنا هدرک 

( ُهاِبناج ُقنرتی  ُهاتفض و ال  حفطت  )

( .درادن نجل  نآ  فرط  ود  تسا و  بآ  زا  رپ  روخشبآ  نیا  بل  ود  )

هرانک تسا و  هدش  نیـشن  هت  نآ  رد  هدیدنگ  بآ  رادقم  کی  دـینیب  یم  یهاگ  دـیورب ، يا  هناخدور  ای  روخـشبآ  کی  رانک  هب  یتقو 
.دنک یم  بارخ  ار  بآ  هدش و  طولخم  اهنجل  دیرادرب ، بآ  دیهاوخ  یم  ات  دعب  تسا ، هدش  لاغشآ  نجل و  هب  هدولآ  نآ  ياه 

حفطت « ؛ درادـن مه  نجل  لـگ و  تسا و  بآ  زا  رپ  هک  درک  یم  دراو  يروخـشبآ  کـی  هب  ار  امـش  دـنیامرف : یم  ترـضح  اـجنیا  اـما 
.درادن نجل  زین  نآ  فرط  ود  و  ُهاِبناج :» قنرتی  و ال  ، » تسا بآ  زا  رپ  روخشبآ  نیا  بل  ود  هاتفض :»

هب هک  دـنا  هدرک  يا  هنـشت  ياهرتش  زا  هتـسد  کی  تیادـه  هب  ار  هعماج  تیادـه  ایوگ  تسا ؛ هیبشت  همه  اهنیا  متفگ ، هک  يروطناـمه 
يروخشبآ کی 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  روما  مامز  ترـضح ، رگا  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخ  یم  تقیقح  رد  دـنروخب ؛ تسا  ناشلیم  قباـطم  هک  ار  یبآ  اـت  دـنوش  یم  هدرب 
تیادـه دـشاب  دـیفم  اهنآ  يارب  هک  يا  هطقن  کی  هب  ار  مدرم  یمرن  اب  هکلب  درک ، یمن  هرادا  تنوشخ  اب  ار  هعماج  تفرگ ، یم  تسد 

هچ ره  تشادن و  دوجو  ضیعبت  یتلادع و  یب  یگنسرگ و  رگید  ینعی  دروآ ؛ یم  نوریب  باریس  روخـشبآ  نآ  زا  ار  اهنآ  دومن و  یم 
تلادع هب  ار  نامه  دوب ،

هحفص 407] ] 

.دندرک یم  میسقت  مدرم  نایم 

( ًاناطب ْمُهَرَدْصَأل  َو  -( ) 4)

(.( دندوب هدش  باریس  و   ) دوب بآ  زا  رپ  ناشمکش  هک  یلاح  رد  دنادرگ  یمزاب  ار  نانآ  (و 

اجنآ زا  ار  اهنآ  یتقو  و  مُهَدَرْوَأ ،» : » دـیوگ یم  برع  دـننک ، روخـشبآ  دراو  ار  اهرتش  یتقو  تسا ؛ مُهَدَرْوَأ »  » لـباقم رد  مُهَرَدْـصَأ » »
دنادرگ یمزاب  روخشبآ  نآ  زا  ار  اهنآ  يروط  ینعی  دشاب ، یم  مکـش  يُرپ  يانعم  هب  ناطب »  » و مُهَرَدْصَأ ؛» : » دیوگ یم  دنروآ ، نوریب 

.دندوب هدش  باریس  همه  دوب و  هدش  رپ  ناشیاهمکش  هک 

( ًانالْعِإ ًاّرِس َو  ْمَُهل  َحَصَن  َو  -( ) 5)

تحیصن ار  نانآ  دوب و  مدرم  هاوخریخ  ناهنپ ، راکشآ و  تروص  هب  دوب ) هداتفا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسد  هب  تفالخ  رگا  و  ))
( .درک یم 

نانآ زوسلد  هاوخریخ و  زین  مدرم  مشچ  زا  رود  هب  ًاعقاو و  هکلب  دـیامن ، یهاوخریخ  تاغیلبت  رد  رهاظ و  رد  طقف  هک  دوبن  نینچ  ینعی 
.دوب

( ٍلئاِطب ینِغلا  َنِم  یّلحَتَی  ْنُکَی  َْمل  َو  -( ) 6)

( .درک یمن  هریخذ  درب و  یمن  يا  هرهب  دوخ  يارب  هعماج  تورث  زا  لاح  نیع  رد  (و 

رد ار  لاملا  تیب  درادرب و  یعفن  دوخ ، ناگتسب  اب  شدوخ  يارب  دوب ، وا  رایتخا  تحت  هک  یلاوما  هعماج و  تورث  زا  هک  دوبن  روط  نیا 
شدوخ عفانم  هار 
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.دنک فرصم  شتردق  و 

يزیچ زا  هک  یماگنه  و  تسا ، ینیریش  و  ْولُح »  » هدام زا  یّلحت » »

هحفص 408] ] 

« ٍلئاِطب ، » هعماـج تورث  زا  ینِغلا :» َنِم  ، » دُرب یمن  يدوس  هرهب و  یّلحَتَی :» ْنُکَی  َْمل  « ؛ دوش یم  هتفگ  ِیلَح » ، » دـنربب یبوخ  دوس  هرهب و 
.دربب یعفن  دوخ  يارب  هکنیا  هب 

( ِِلفاْکلا هَْعبَش  ِلِهاَّنلا َو  ّيَر  َْریَغ  ٍِلئاِنب ، اینُّدلا  َنِم  یظْحی  (و ال 

، تسا ماتیا  لیفک  هک  یسک  دننام  و   ) دیماشآ یم  بآ  دش ، یم  شا  هنـشت  رگا  هکنیا  رگم  درب ، یمن  ایند  زا  دوخ  يارب  يا  هرهب  وا  (و 
( .دروخ یم  ینان  همقل  دش ) یم  شا  هنسرگ  رگا 

يارب ار  ییاهزیچ  کی  هک  دوبن  هنوگنیا  درب و  یمن  ایند  زا  يا  هرهب  ّظح و  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  تسا ، ظح »  » هداـم ي زا  یظحی » »
همقل کی  طقف  هکنیا  رگم  دـیامن ، هدافتـسا  دوخ  یـصخش  عفانم  تهج  رد  نیملـسم  لاملا  تیب  هعماج و  تورث  زا  درادرب و  شدوخ 

! زگره دیامن ، شاپ  تخیر و  دنک و  هریخذ  هکنیا  اما  دشونب ؛ یبآ  هعرج  دش  شا  هنشت  هچنانچ  دروخب و  ینان 

«: ِلفاکلا هَْعبَش  َو  ، » دماشآ یم  بآ  یمک  رادقم  کی  دوش ، یم  روخشبآ  کی  دراو  هک  یمدآ  نوچمه  هکنیا  رگم  ِلِهاّنلا :» ّيَر  َْریَغ  »
یسک ینعی  لفاک » « ؛ دروخ یم  شدوخ  مه  ینان  همقل  دش ،) یم  هنسرگ  هک  یتروص  رد   ) دنک یم  ار  ماتیا  تلافک  هک  یسک  دننام  و 
يارب ار  میتی  لام  درادن  قح  رگید  اما  دروخب ، شدوخ  مه  نان  همقل  کی  هک  دراد  قح  یـصخش  نینچ  دنک ؛ یم  ار  ماتیا  تلافک  هک 

هب ار  تموکح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  دنیامرفب  دنهاوخ  یم  اجنیا  رد  مه  ترضح  دنک ؛ هریخذ  شدوخ 

هحفص 409] ] 

يزودنارز و رکف  هب  دروخ و  یم  يرصتخم  نان  بآ و  هعماج ، دارفا  زا  یکی  دننامه  تفرگ ، یم  تسد 
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رد ار  یمدرم  تاناکما  لاوما و  لاملا و  تیب  نوگانوگ  ياـه  هناـهب  اـب  هک  دوبن  نینچ  و  دوبن ؛ دوخ  يارب  هعماـج  تورث  يروآ  عمج 
[ . 257  ] دریگ راک  هب  شدوخ  تموکح  ریسم 

( ِبِغاَّرلا َنِم  ُدِهاّزلا  ُمَُهل  َناَبل  َو  -( ) 7)

هچ ایند و  هب  تبسن  تبغر  یب  یسک  هچ  هک  دش  یم  نشور  مدرم  يارب  دش ) یم  رقتسم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  رگا  و  ))
( .تسا نآ  هب  بغار  یسک 

ترضح هک  تسا  هدوب  ییاه  يور  هدایز  اهیراک و  طارفا  کی  زین  نامز  نآ  رد  هک  درک  هدافتـسا  ترـضح  مالک  نیا  زا  ناوتب  دیاش 
لاـح نیا  اـب  یلو  تسا ، هتـشذگن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  يداـیز  تدـم  زونه  هکنیا  اـب  دـننز ؛ یم  هشوـگ  نینچ  نیا 

.تسا هدوب  ییاه  يراک  فارسا  يرس  کی  مکاح ، هاگتسد  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا 

هب دراد  لیامت  هک  یـسک  نآ  زا  بِغاّرلا :» َنِم   » ایند هب  تسا  تبغر  یب  یـسک  هچ  هک  دـش  یم  رهاـظ  مدرم  يارب  دِـهاّزلا :» ُمَُهل  َناـَبل  »
دننک ملظ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  هب  هک  دنوش  رـضاح  يایند  تسایر  ماقم و  زور  دنچ  تفالخ و  رطاخ  هب  هک  نیمه  ایند ؛

دنتسه و ایند  هب  بغار  اهنیا  هک  تسا  لیلد  نیرتگرزب  نیمه  دنیامن ، تراسج  يّدعت و  هنوگنیا  و 

هحفص 410] ] 

.دراد شزرا  یلیخ  ناشیارب  ماقم 

( ِبِذاکلا َنِم  ُقِداَّصلاَو  )

( .دش یم  هداد  صیخشت  وگغورد  زا  وگتسار  مدرم ، يارب  (و 

.دیوگ یم  غورد  یسک  هچ  تسار و  یسک  هچ  هک  دوش  یم  مولعم 

: دنیامرف یم  هدرک و  داهشتسا  نآرق  هفیرش  هیآ ي  هب  همادا  رد  ترضح 

تمعن نارفک  ملظ و 

( ِضْرَألاَو ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  مِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُقلا  َلْهَأ  ّنَأ  َْول  (َو 

ار یتاکرب  دندوب ، يوقت  لها  دندروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  لها  رگا  (و 
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( .میدوشگ یم  اهنآ  رب  نیمز  نامسآ و  زا 

[ . 258  ] َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکلَو  )

( .میدرک ناش  هذخاؤم  دندرک  یم  لمع  هچنآ  هب  ام  سپ  دنتفگ ، غورد  نانآ  یلو  )

ام ّلُـک  ْنِم  ْمُکاـتآ  َو  : ) دـیامرف یم  دـنک ، یم  رکذ  ار  دوخ  ياـهتمعن  هکنآ  زا  دـعب  میهاربا ، هروس ي  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
ِهَّللا َهَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ  َو  ( ؛ تسا هدومن  اطع  دـنوادخ  دراد ، جاـیتحا  شینورد  یتاذ و  دادعتـسا  بسح  هب  رـشب  هک  ار  هچ  ره  هوُُمْتلَأَـس :)

تقو نآ  دیرامشب ؛ ار  اهنآ  دیناوت  یمن  دینک ، باسح  دیهاوخب  ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  و  اهوُصُْحتال :)

هحفص 411] ] 

لاؤس نیا  هب  خساپ  رد  هیآ  همادا ي  رد  دنوادخ  دراد ؟ دوجو  رشب  یناگدنز  رد  دوبمک  همه  نیا  ارچ  سپ  دسرپب  یسک  تسا  نکمم 
نارفک دایز  هکنآ  يرگید  تسا و  ملاظ  دایز  هکنیا  یکی  دراد : دب  تلصخ  ود  ناسنا  [ (: 259  ] ٌراّفَک ٌمُولََظل  َناْسنإلا  َّنِإ  : ) دیامرف یم 

ار نآ  اّما  دنراد ، بآ  ًالثم  دـننکن ؛ هدافتـسا  ادـخ  ياهتمعن  زا  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  هک  تسا  نآ  تمعن  نارفک  دـنک ؛ یم  تمعن 
قح يا  هدع  کی  هکنآ  ینعی  مه  مولَظ »  » .دنیامنن يرادرب  هرهب  نآ  زا  یبوخ  هب  اّما  دنراد ، نداعم  نیمز و  هکنیا  ای  دننک ؛ یمن  لرتنک 

.دننک یم  زواجت  نانآ  قوقح  هب  دنروخ و  یم  ار  نارگید 

ساسا نیا  يور  نانآ ؛ تمعن  نارفک  يرگید  اهناسنا و  ملظ  یکی  تسا : ّتلع  ود  هب  دراد  دوجو  دـینیب  یم  هک  ییاهدوبمک  نیا  مامت 
نیمأت ار  رـشب  تاجایتحا  مامت  ادخ  رگا  هک  دنک  لاؤس  یـسک  هچنانچ  ٌراّفَک :) ٌمُولََظل  َناْسنإلا  َّنِإ  : ) دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  تسا 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  یگراچیب  دوبمک و  رقف و  داد : دهاوخ  باوج  ادخ  دراد ، دوجو  رقف  دوبمک و  ارچ  سپ  دنک 
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.دننک یم  تمعن  نارفک  رگید  هدع ي  کی  دنروخ و  یم  ار  نارگید  قح  يا  هدع  کی  دنتسه ، رافک  ملاظ و  اهناسنا 

ِءامَّسلا َو َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُقلا  َلهأ  َّنَأ  َْولَو  : ) دـیامرف یم  نآرق  هفیرـش ي  هیآ ي  هب  دانتـسا  اب  ترـضح  لاح 
اهنآ رب  انامه  دـنتخاس ، یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  نامیا  مدرم  رگا  : » ینعی َنُوبِـسْکَی ) اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکلَو  ِضْرَألا 

نیمز نامسآ و  زا  یتاکرب 

هحفص 412] ] 

«. میدرک راتفرگ  دنتفگ  هک  یغورد  هب  ار  اهنآ  ام  سپ  دنتفگ ، غورد  نانآ  یلو  میدوشگ ؛ یم 

: دنیامرف یم  هدرک و  کسمت  نآرق  هب  زین  همادا  رد  ترضح 

( اُوبَسَک ام  ُتائِّیَس  مُُهبیُصیَس  ِءالؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلاو  )

( .دیسر دهاوخ  اهنآ  هب  دنا ، هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هجیتن ي  يدب و  يدوز  هب  مدرم ، نیا  زا  دندرک  ملظ  هک  یناسک  (و 

یعیبط راثآ  نآ  ینعی  دنـسر ؛ یم  دـنا  هدرک  هک  ییاهراک  يدـب  هب  نانآ  مدرم ،) ریاس  ای   ) هّکم لها  زا  دنتـسه  ملاظ  هک  یناسک  ینعی 
.دوش یم  هعماج  ریگنابیرگ  هرخالاب  تشز ، ياهراک 

[ . 260  ] َنیزِْجعُِمب ْمُهام  (َو 

( .تسین هتخاس  يراک  نانآ  زا  ماگنه  نآ  رد  (و 

هفیقس باحصا  ددجم  خیبوت 

( ْعِمَتْساَف َُّملَه  الَأ  )

!( دیونشب دییایب و  )

هب صاصتخا  باطخ  نیا  اّما  دـندوب ، نز  همه  دـندوب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دزن  هک  یناسک  هچ  رگا  تسا ، همه  هب  باطخ  نیا 
یـضعب دوش و  یم  هدافتـسا  َّنُُّملَه »  » هملک زا  اهنز  يارب  دوش و  یم  هتفگ  اهدرم  يارب  َُّملَه »  » هک دـنا  هتفگ  یـضعب  هتبلا  درادـن ؛ اـهنز 

« َُّملَه  » هک دنا  هدش  لئاق  رگید 

هحفص 413] ] 

لماش ناشباطخ  دـنیامرف و  یم  یلک  روط  هب  ترـضح  اجنیا  تروص  ره  رد  اّما  دوش ؛ یم  لامعتـسا  اهنز  يارب  مه  اـهدرم و  يارب  مه 
، دیونشب دییایب و  ناگمه  ینعی  تسا ، همه 
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، باطخ تسا و  هدمآ  ریم » فرـص   » يادتبا رد  هک  هَّللا » َكدَّیأ  نادـب   » ای دوش ، یم  هدروآ  بلاطم  زا  یـضعب  لوا  رد  هک  مَلْعِإ »  » لثم
.دوش یم  لماش  ار  مومع  درادن و  یصاخ  صخش  هب  صاصتخا 

( ًابَجَع رْهَّدلا  َكارَأ  َتْشِع  ام  (َو 

( .دنایامن یم  ار  روآ  بجعت  ياهزیچ  امش  هب  راگزور  دینک ، یم  یناگدنز  دیتسه و  هدنز  هک  ینامز  ات  )

یم ناشن  امـش  هب  ار  یبیجع  ياهزیچ  راگزور  روما ، ناراکردـنا  تسد  يا  ینعی  صاخ ؛ صخـش  هن  تسا ، همه  هب  باطخ  مه  اجنیا 
هب یمالسا  تفالخ  مالـسا و  مان  هب  هدع  کی  يراگزور  درک  یم  رواب  یـسک  هچ  دیدرک ؛ یبیجع  ياهراک  ام  اب  هک  هنوگنامه  دهد ،

؟ دننک تیانج  ملظ و  همه  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  رتخد و 

.دنک یمن  توافت  انعم  یلو  تسا ؛ هدمآ  ...ّنکارأ » ّنتشع  ام  «، » كارَأ َتْشِع  ام   » ياج هب  اه  هخسن  یضعب  رد 

( ْمُُهلْوَق ٌبَجَعَف  ْبْجعَت  نِإ  (َو 

( .تسا روآ  بجعت  اهنیا  لوق  سپ  ینک ، یم  بجعت  رگا  (و 

.تسا هدش  دراو  اهناسنا  رشن  رشح و  تمایق و  نارکنم  دروم  رد  و  تسا ، هدش  هتفرگ  دیجم  نآرق  زا  هلمج  نیا 

هحفص 414] ] 

)!؟ اوُدَنَتْسإ ٍدانِس  ِّيَأ  یلإ  يْرعِش  َْتَیل  )

)؟ دنا هدرک  دانتسا  يدنتسم  زیچ  هچ  هب  نانیا  متسناد  یم  شاک  يا  )

روط نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  اب  دـندومن ؟ نیـشن  هناـخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرک و  هیکت  یهاـگ  هیکت  هچ  هب  مدرم 
!؟ دنتفر نارگید  غارس  هب  هدرک و  راتفر 

اهر ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لثم  یمکحم  يوق و  هاگ  هیکت  هک : دـشاب  نیا  ترـضح  دارم  هکنیا  اـی 
؟ دندومن باختنا  هاگ  هیکت  ناونع  هب  ار  یناسک  هچ  نانآ  ياج  هب  دندرک و 

)!؟ اوُدَمَتْعِإ ٍدامِع  ِّيَأ  یلإ  (َو 

(و
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)؟ دندومن دامتعا  هدرک و  هیکت  یهاگ  هیکت  نوتس و  هچ  هب 

؟ دشاب اکتا  دامتعا و  لباق  هک  تسا  ینوتس  هچ  ربمایپ ، تیب  لها  زا  سپ  ینعی  تسا ، رتبسانم  مود  يانعم  اب  هلمج  نیا 

)!؟ اوُکَّسَمَت ٍهَوْرُع  ِهَّیَِأب  (َو 

)؟ دنا هدز  گنچ  يا  هریگتسد  هچ  هب  (و 

ناوارف نآ  رد  يدعت  ملظ و  تیاهن  رد  دندرک ، تسرد  اهنیا  هک  تموکح  نیا  دشاب ، هتشاد  حیحـص  هاگ  هیکت  کی  هعماج  دیاب  ینعی 
، دش فرحنم  دوخ  یعقاو  ریـسم  زا  تموکح  یتقو  اما  دندرک ، یم  هظحالم  يرادقم  کی  رهاظ  رد  رمع  رکبوبا و  الاح  دش ؛ دـهاوخ 

.دش دنهاوخ  مکاح  اهدیزی  اه و  هیواعم  تیاهن  رد 

هحفص 415] ] 

)!؟ اوکنَتْحا اُومَْدقأ َو  ٍهَّیِّرُذ  ِهَّیَأ  یلَع  (َو 

)!؟ دننک یم  ناشدوبان  دندرک و  مادقا  يا  هیرذ  هچ  هیلع  رب  (و 

هّیرذ : » هک تسانعم  نیا  هب  [ ( 261  ] ًالیلق ّالا  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحَأل  َو  : ) دیوگ یم  هک  مه  ناطیـش  و  تسا ، ندرک  دوبان  يانعم  هب  کنتحإ » »
«. ار نانآ  زا  یمک  ددع  رگم  مرب  یم  نیب  زا  ار  اهنآ  منک و  یم  دوبان  ار  مدآ  ي 

يدوبان دـصق  هدرک و  مادـقا  ینادـناخ  هیرذ و  هچ  ررـض  رب  اهنیا  اوُکَنَتْحاَو :»؟ اُومَدـْقَأ  ٍهَّیِّرُذ  ِهَّیَأ  یلَع  َو  : » دـیامرف یم  ترـضح  ـالاح 
ایآ و  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هیرذ ي  يدوباـن  يارب  هفیقـس  هئطوت  هک  دـندش  هجوـتم  مدرم  اـیآ  ینعی  دـنراد ؟ ار  ناـشیا 

؟ دنراد نانآ  تالامک  تاماقم و  فادها و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هیرذ ي  تیب و  لها  زا  یعالطا  یتخانش و 

( ریشَعلا َْسِئَبل  یلوَملا َو  َْسِئَبل  )

( .دشاب شکمک  دهاوخ  یم  تسا و  نآ  ریشع  هکنآ  تسا و  هعماج  نیا  يالوم  هکنآ  تسا  دب  هچ  (و 

ای یلوم » « ؛ ] 262  ] تسا هدش  هدافتسا  دیجم  نآرق  زا  زین  هلمج  نیا 
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؛ تسا تسود  قیدـص و  يانعم  هب  مه  ریـشع »  » و بحم ، قیفر و  روای و  يانعم  هب  ای  و  کـلام ، اـقآ و  ینعی  تسا  فراـعتم  ياـنعم  هب 
يارب يدب  هاگ  هیکت  اهنیا  ینعی  دنتسه ؛ هاگ  هیکت  انعم ، ود  ره  هب  ریشع ، یلوم و  سپ 

هحفص 416] ] 

[ . 263  ] دندرک تسرد  ناشدوخ 

( ًالََدب َنیِملاَّظِلل  َْسِئب  (َو 

( .تسا يدب  هاگ  هیکت  اههاگ ، هیکت  نیا  ناملاظ  يارب  (و 

نابلط تصرف  هک  تسا  هفیقس  نایرج  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  روظنم  و  [ . 264  ] تسا هدش  هدافتـسا  دیجم  نآرق  زا  زین  هلمج  نیا 
.دندومن یفرعم  نیملسم  هفیلخ  ماما و  ار  رکبوبا  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  ياج  هب 

هفیقس نایرج  زا  يریوصت 

( ِمِداوَْقلِاب یبانّذلا  ِهَّللاَو  اُولَْدبَتْسِإ  )

( .دنا هتفرگ  ار  بقع  ياهلاب  هدرک و  اهر  ار  ولج  ياهلاب  نانیا  مسق  ادخ  هب  (و 

.دنیوگ یم  ار  مد  يور  بقع  ياهلاب  مد و  لاذ ، مض  هب  یبانذ »  » ولج و ياهلاب  همداق »  » عمج مداوق » »

تاراعتـسا تاهیبشت و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ـالوم  تاـملک  رد  مدرک  ضرع  ًـالبق  هک  روطناـمه 
.دوش یم  تفای  ناوارف 

مه رگید  ناگدنرپ  دنراد ، رارق  ولج  رد  هک  دراد  لاب  هد  يراکش  زاب  دنیوگ  یم  تساهنآ ، يولج  ياهلاب  ناشبوخ  ياهلاب  ناگدنرپ ،
مه تساهنآ و  ندیرپ  هلیسو ي  مه  ناشیولج ، ياهلاب  ناشدوخ  بسح  هب  مادک  ره 

هحفص 417] ] 

هزادنا هب  دراد ، رارق  اهنآ  مد  تمـسق  رد  هک  بقع  ياهلاب  اما  دننک ؛ یم  عافد  دوخ  زا  اهلاب  نآ  اب  مه  دشاب و  یم  ناشتردق  هلیـسو ي 
.درادن تیمها  ولج  ي 

، دنـشاب يا  هتخپ  هدیزرو و  لقاع ، عاجـش ، دارفا  هعماج ، ياهورـشیپ  رگا  هک  دنیامرفب  دـنهاوخ  یم  هدرک و  هیبشت  ترـضح  اجنیا  رد 
ياهلاب دندرک ، ار  راک  نیمه  زین  اهنیا  دیامرف  یم  ترضح  دننام ؛ یم  ولج  ياهلاب  لثم  اهنیا 
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.دنا هتفرگ  کمک  مد  تمسق  یبقع و  ياهلاب  زا  هتشاذگ و  رانک  ار  دنتسه  شرپ  تعاجش و  تردق و  هلیسو ي  هک  بوخ 

ياهلاب ياج  هب  مِداوَْقلِاب :» ، » هتفرگ رارق  مُد  تمـسق  رد  هک  ار  ییاهلاب  یبانّذلا :» ، » دنا هتفرگ  لَدب  نانیا  مسق  ادخ  هب  ِهَّللاَو :» اُولَْدبَتـسإ  »
رد اما  بنذ ؛ دـنیوگ : یم  دنفـسوگ  مُد  هب  ًالثم  دـنیوگ ، یم  بنذ »  » رگید تاناویح  رد  یهتنم  دـشاب ، یم  مُد  يانعم  هب  یبانذ » « ؛ ولج

«. یبانذ : » دنیوگ یم  بنذ »  » ياج هب  ًالومعم  ناگدنرپ 

هک مه  تیـصخش  یب  تسپ و  دارفا  هب  دـنا ؛ هتفرگ  تسا  هلـضف  تفاثک و  لحم  هک  ار  بقع  ياـهلاب  دـنا و  هداد  ار  ولج  ياـهلاب  ینعی 
شزرااب هک  ار  ییاهمدآ  نانیا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دوش ؛ یم  هتفگ  یبانذ » ، » دـنرادن هدارا  دوخ  زا  دنتـسه و  نارگید  وریپ  ًـالومعم 

ار تیوه  یب  تسپ و  دارفا  هتـشاذگ و  رانک  دنـشاب  یم  هعماج  لـماکت  یقرت و  شرپ و  هلیـسو ي  هدوب و  عاجـش  رادولج و  دنتـسه و 
ناشن مه  خیرات  دنا ؛ هدرک  باختنا 

هحفص 418] ] 

هزرابم گنج و  لها  دندرک و  یم  درگ  بقع  هشیمه  یمّود  یلّوا و  ربیخ ، گنج  دننام  تخـس  ياهگنج  زا  یلیخ  رد  هک  تسا  هداد 
يورـشیپ يزوریپ و  هلیـسو ، تفر و  یم  ولج  دوب و  مدـقم  ناـگمه  رب  اـه  هنحـص  همه ي  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـما  دـندوبن ،

.دوب ناناملسم 

( ِلِهاکلِاب َزجَعلاَو  )

( .دنا هتفرگ  ار  مُد  دنا و  هداد  ار  ندرگ  کیدزن  یگدمآرب  (و 

« زجع  » و دشاب ،) مدرم  أجلم  دئادش  تالکـشم و  رد  هک  یـسک  ینعی  موقلا » لهاک   )» دنیوگ یم  هناشود  طسو  یگدمآرب  هب  لهاک » »
دـنا و هداد  ار  هدوب  اهنآ  لامک  ببـس  نابیتشپ و  أجلم و  هک  لهاک  نآ  اـهنیا  هک  اـنعم  نیا  هب  دوش : یم  هتفگ  مُد  ندـب و  رخآ  وزج  هب 

تسا شزرا  مک  هک  ار  یسک 
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.دنا هتفرگ  دراد  رارق  یتسپ  هبترم ي  رد  مُد  دننام  و 

( ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ٍمْوَق  ِسِطاعَِمل  ًامْغرَف  )

( .دنا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  دندرک  نامگ  دندرک و ) هنتف   ) هک یناسک  نآ  ینیب  دوش  هدیلام  كاخ  هب  سپ  )

ْمُهَّنَأ َنُوبَـسْحَی  : » هک یناسک  ینیب  دوش  هدـیلام  كاخ  هب  ینعی  ینیب ؛ ینعی  هسطع ، ناکم  ياـنعم  هب  تسا ، سطعم »  » عمج سطاـعم » »
ملظ و ساسا  دنتخاس و  جراخ  قح  ریسم  زا  ار  مدرم  دندرک و  هنتف  عقاو  رد  یلو  دندرک  یبوخ  راک  دننک  یم  لایخ  ًاْعنُص :» َنُونِـسُْحی 

.دندومن يزیر  یپ  مالسا  خیرات  رد  ار  فارحنا 

: دنیامرف یم  همادا  رد  نآرق ، هفیرش  هیآ ي  هب  دانتسا  اب  ترضح 

هحفص 419] ] 

[ . 265  ] َنوُرُعْشَیال ْنِکلَو  َنوُدِسْفُملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  )

(.( دنشاب یم  حلصم  دننک  یم  نامگ  و   ) دننک یمن  كرد  یلو  دنتسه ، دسفم  انامه  نانآ  دیشاب ! هاگآ  )

( يدُْهی ْنَأ  ّالإ  يِّدِهَیال  ْنَم  ْمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفَأ  [ 266 ! ] ْمُهَْحیَو )

دیاب دوخ  هکنآ  ای  تسا ، رتهب  يو  زا  يوریپ  يربهر و  يارب  دـنک ، یم  تیادـه  قح  هب  ار  نارگید  هک  یـسک  ایآ  اهنآ ، رب  هلاـن  هآ و  )
)؟ دوش تیاده 

ماما رادولج و  دـیاب  وا  دـنک ، ییامنهار  دـناوت  یم  رتهب  ار  هعماج  تسا و  نید  ینابم  هب  ملعا  هک  یـسک  نآ  دـنک  یم  تلالد  هیآ  نیا 
.دراد يرگید  تیاده  کمک و  هب  زاین  دراد و  رارق  دعب  هبتر ي  رد  لئاسم  كرد  تیاده و  رد  هک  یسک  هن  دشاب ،

[ . 267 [ !؟ َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  )

)!؟ دینک یم  مکح  هنوگچ  تسا ، هدش  هچ  ار  امش  سپ  )

همه زا  شناد  ملع و  رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دینک !؟ یم  امش  هک  تسا  یتواضق  هچ  نیا  هک  دینک  هعجارم  ناتدوخ  یلقع  زاکترا  هب 
الاح ارچ  تسا ، هدوب  رتولج 
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!؟ ددرگ لامیاپ  وا  قوقح  دوش و  نیشن  هناخ  دیاب 

هحفص 420] ] 

هفیقس زا  دعب  مدرم  ياه  یماک  خلت  ینیب  شیپ 

( ْتَحَِقل ْدََقل  يرْمََعل  امَأ  )

( .تسا هدش  نتسبآ  هزات  دنا ، هدرک  تسرد  اهنیا  هک  یتموکح  نیا  دنگوس  مناج  هب  هک  دیشاب  هاگآ  )

دینیبب و  دوش ، یم  هچ  شا  هچب  دینیبب  دعب  ات  تسا ، نتـسبآ  هزات  دـنا ، هدرک  تسرد  هفیقـس  رد  اهنیا  هک  تموکح  نیا  تفالخ و  نیا 
هب رجنم  تیاهن  رد  تماما  تموکح و  رد  فارحنا  هکنیا  دنراد و  هراشا  هدنیآ  هب  اجنیا  رد  ترضح  دوش ؛ یم  دیلوت  نآ  زا  يریش  هچ 

رخسمت هب  ار  یمالسا  ماکحا  مالـسا و  مامت  دنوش و  ناناملـسم  مکاح  سابع ، ینب  هیما و  ینب  اهدیزی و  اه و  هیواعم  هک  دوش  یم  نیا 
زینک رـس  رب  همامع  دـنک و  یم  عامج  شزینک  اب  اـی  دـنک و  یم  انـش  بارـش  ضوح  رد  دور و  یم  [ 268  ] دیلو هک  ییاج  ات  دـنریگب ؛

.دشک یم  اجنیا  هب  مالسا  راک  دناوخب !!! زامن  مدرم  يارب  دجسم  رد  دورب  ات  دراذگ  یم  تسم 

.تسا هدش  نتسبآ  هزات  دنا ، هدرک  تسد  اهنیا  هک  تموکح  نیا  تَحَِقل :» ْدََقل  يرْمََعل  امَأ  »

( جتنت امَْثیَر  هرظنَف  )

( .دروآ یم  راب  هب  يا  هرمث  هچ  دینیبب  ات  دینامب  راظتنا  رد  دینک و  ربص  سپ  )

بصن اب  دشاب و  هتشاد  يردصم  يانعم  هرظن »  » تسا نکمم 

هحفص 421] ] 

.دشاب یم  ماگنه  رادقم و  يانعم  هب  امثیر »  » و دشاب ؛ ریدقت  رد  اورظنأ »  » ینعی نآ  لعف  هک  دوش  هدناوخ 

( ًاطیبَع ًامَد  بعقلا  ْلِم َء  اُوبَلَتْحا  َُّمث  )

( .دیشودب هزات  نوخ  ریش ) ياج  هب  ، ) گرزب ياهراغت  هزادنا ي  هب  نآ  زا  سپس  )

نآ زا  يا  هجیتن  نینچ  دیسر ، رمث  هب  یتقو  دنارذگ و  یم  ار  دوخ  يرادراب  نارود  نآلا  دیا ، هدرک  تسرد  امش  هک  تفالخ  نیا  ینعی 
نآ زا  ریش  ياج  هب  دیریگب و 
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رپ يانعم  هب  بعقلا » ألم   » و تسا ، ندیـشود  يانعم  هب  بالتحا »  » راغت و حدـق و  ینعی  بعق »  » .دیـشود دـیهاوخ  صلاخ  هزات و  نوخ 
.صلاخ ینعی  مه  طیبع »  » و دشاب ؛ یم  حدق  ندش 

( ًادیبم ًافاعُذ  (َو 

( .دیشودب کلهم  ّمس  نآ  زا  ریش ) ياج  هب   ) (و

تیاهن رد  دـیا ، هدرک  تسرد  امـش  هک  یتموکح  نیا  ینعی  کلهم ؛ ینعی : مه  دـیبم »  » تسا و ّمس »  » يانعم هب  لاذ »  » مض هب  فاعُذ » »
.دش دهاوخ  یهتنم  اهاجنیا  هب 

مان هب  مالسا  خیرات  لوط  رد  هک  ار  بصاغ  ياهتموکح  تایانج  اه و  هنتف  غیلب ، حیـصف و  تالمج  نیا  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هنتف ار  اهنآ  همه ي  ساسا  هشیر و  و  دنا ، هدومن  نایب  ینیب و  شیپ  عطاق  حیرص و  روط  هب  دندش ، بکترم  یمالسا  تموکح  مالسا و 

.دنا هتسناد  هفیقس  گرزب  ي 

( َنُولِْطبُْملا ُرَسُْخی  َِکلانُه  )

هحفص 422] ] 

( .دنا هتفر  لطاب  هار  هک  یناسک  دنوش  یم  راکنایز  هک  تساجنیا  )

( َنُولَّوَألا َسَّسَأ  ام  َّبِغ  َنُولاّتلا  فِْرعَی  (َو 

( .دندومن سیسأت  ناشناگتشذگ  هک  ار  هچنآ  تبقاع  دید  دنهاوخ  ناگدنیآ  (و 

هفیقس زا  دعب  کیدزن  ياه  هنتف  هب  تراشب 

( ًاسُْفنَأ ْمُکاْینُد  ْنَع  اُوبیط  َُّمث  )

( .دوخ يایند  يارب  دیشاب  شوخ  دیدیسر ) دوخ  دارم  هب  هک  نونکا  ))

( ًاشأج ِهَْنتِْفِلل  اوُّنئَمْطا  (َو 

( .دمآ دهاوخ  هک  ییاه  هنتف  يارب  دشاب  نئمطم  ناتبلق  (و 

.دش دیهاوخ  بوشآ  هنتف و  راچد  هدنیآ  رد  هک  دشاب  نئمطم  ناتبلق  دیشاب و  هتشاد  نیقی  ینعی  تسا ؛ بلق  يانعم  هب  شأج » »

( ٍمِراص ٍْفیَِسب  اوُرِْشبَأ  (َو 

( .دیآ یم  نآ  لابند  هب  هک  يا  هدنرب  ياهریشمش  هب  ار  امش  داب  تراشب  (و 
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یب نامولظم و  نوخ  دوخ ، ياهریـشمش  اب  هک  دـنوش  مکاح  یناسک  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نآ  شا  هجیتن  دـیدرک  امـش  هک  يراـک  نیا 
جاجح ریشمش  اهنت  دننکن ؛ محر  سکچیه  هب  دنزیرب و  ار  ناهانگ 
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.دناسر لتق  هب  هفوک  رد  ار  رفن  رازه   120 [ ، 269  ] فسوی نب 

هحفص 423] ] 

( ٍمِشاغ ٍدَتْعُم  ِهَوْطس  (َو 

( .دراد یم  اور  ار  يدعت  ملظ و  رثکادح  هک  يزواجتم  تردق  (و 

هب ار  امـش  داب  تراشب  ینعی  دـنک ؛ یم  ار  ملظ  تیاهن  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  زین  ٍمِشاغ » ٍدَـتْعُم   » تسا و تردـق  يانعم  هب  هوطـس » »
.تشاد دهاوخ  اور  امش  رب  ار  اهملظ  نیرتشیب  دراد ، هک  یتردق  هلیسو ي  هب  هک  یسک  ییاناوت  تردق و 

( ٍلِماش ٍجرهب  (َو 

( .دوش یم  لماش  ار  اج  همه  تسا و  ریگارف  هک  یجرم  جره و  هب  ار ) امش  داب  تراشب  و  ))

( ًادیهَز ْمُکَئیف  عدَی  َنیِملاّظلا ، َنِم  ٍداْدِبتْسا  (َو 

نآ رد  یـسک  هک  يا  هنوگ  هب  دراذگ ، یم  یقاب  ار  لاملا  تیب  زا  یمک  رادـقم  هک  ناملاظ  زا  يدادبتـسا  هب  ار ) امـش  داب  تراشب  و  ))
( .دنک یمن  تبغر 

( ًادیصَح ْمُکعمج  (َو 

(.( دیامن یم  ماع  لتق  ار  همه  و   ) دنک یم  ورد  ار  امش  تیعمج  (و 

لتق هب  هراشا  ترـضح ، دوصقم  دـنرب ؛ یم  راک  هب  تعارز  لوصحم  ندومن  ورد  يارب  ًالومعم  تسا و  هدـش  ورد  يانعم  هب  دیـصح » »
.دندرک یم  ورد  ار  مدرم  تعارز ، دننام  هک  تسا  نارگید  سابع و  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  ياه  ماع 

( ْمُِکب ّینَأ  َو  ْمَُکل ! ًهَرْسَح  ایَف  )

)؟ دیتسه وس  نیمادک  هب  و  داب ! امش  رب  هودنا  ترسح و  سپ  )

، ناناملسم امش  هدنیآ ي  عاضوا  یلعف و  عضو  يارب  دیاب  ینعی 

هحفص 424] ] 

.دروخ هصغ  ترسح و 

!( نوهِراک اَهل  ُْمْتنَأ  اهوُمُکُمِْزُلنَأ َو  ْمُْکیَلَع ، ْتَیِمَع  ْدَق  (َو 
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ناتدوخ هکنآ  لاح  میقتسم ،) طارص  و   ) ادخ تمحر  رب  مینک  راداو  ار  امـش  ام  ایآ  تسا ، هدش  مگ  امـش  رب  ادخ  تمحر  قح و  هار  )
( .دیراد تهارک 

زا هتفرگرب  هلمج  نیا 
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دنوادخ تمحر  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوصقم  دشاب ؛ یم  دوخ  موق  هب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  مالک  تسا و  دیجم  نآرق 
لها تقیقح ، رد  و  دنتـشگ ؛ مورحم  نآ  زا  ناناملـسم  هفیقـس ، نایرج  اب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تماما  تمحر  اجنیا ، رد 

هنتف و ثعاـبو  دنتـشادن  لـیامت  ناـنآ  زا  يا  هدـع  یلو  دـنوشن ، مورحم  تمعن  نیا  زا  مدرم  هک  دنتـشاد  رارـصا  مالـسلا  مـهیلع  تـیب 
[ . 270  ] دندش ناناملسم  تیمورحم 

ارهز ترضح  زا  راصنا  رجاهم و  نادرم  یهاوخرذع 

نایاپ هب  دـندوب ، هدرک  داریا  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  هب  باـطخ  تداهـش  رتسب  رد  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  اـجنیا  رد 
: تسا هدروآ  همادا  رد  جاجتحا » « ؛ دیسر

راصنا رجاهم و  نانز  سپ  : » دیوگ یم  دوب  ربخ  يوار  هک  هلفغ  نب  دـیوس  َّنِِهلاجِر :) یَلع  اَهلْوَق  ُءاسِّنلا  ِتَداعَأَف  هلفغ : نب  دـیوس  َلاق  )
ار هچنآ 

هحفص 425] ] 

«. دندرک فیرعت  دوخ  نادرم  يارب  دوب ، هتفگ  ناشیارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک 

یهاوخرذع ناونع  هب  راصنا ، نیرجاهم و  ناگرزب  زا  يا  هتـسد  کی  و  (: » َنیرِذَتْعُم راصنَألاَو  َنیرِجاهُملا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌمْوَق  اْهَیلِإ  َءاج  (َو 
«. دندمآ مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دزن 

: دنتفگ سپ  (: » .ِهِْریَغ یلِإ  اْنلَدَع  اَمل  دْقَعلا ، َمکَْحن  دْهَعلا َو  َمرُبن  ْنَأ  َْلبَق  ْرمَألا ، اَذه  اَنل  َرَکَذ  نَسَْحلاُوبَأ  َناک  َْول  ءاسِّنلا ، َهَدِّیَس  ای  اُولاقَف : )
وا اب  مینک و  مکحم  رکبوبا  اب  ار  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  اـم  هکنآ  زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما   ) نسحلاوبا رگا  ناـنز ، رورـس  يا 

«. میدرک یمن  عوجر  يرگید  هب  هدرکن و  اهر  ار  وا  ام  زگره  درک ، یم  دزشوگ  ام  هب  ار  هتکن  نیا  مییامن ، تعیب 

هب مینکشب و  ار  دوخ  تعیب  دهع و  میناوت  یمن  ًاعرـش  میا و  هتـسب  نامیپ  هدرک و  تعیب  رکبوبا  اب  ام  تسا و  هدش  رید  رگید  نآلا  ینعی 
اما میراذگب ؛ اپ  ریز 
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رکبوبا اب  میتشاذـگ و  یمن  اهنت  ار  وا  هاگ  چـیه  ام  تفگ ، یم  ام  هب  ار  بلاطم  نیا  دـمآ و  یم  راک  لّوا  ناـمه  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 
! میدرک یمن  تعیب 

( .ْمُکِریصْقَت َدَْعب  َْرمَأ  ْمُکِریذْعَت َو ال  َدَْعب  َرْذُع  الَف  یّنَع ، مُْکَیلِإ  مالسلااهیلع : َْتلاقَف  )

تسا و هدنامن  یقاب  يرذع  هناقداص  ریغ  یهاوخرذع  زا  دعب  رگید  سپ  نم ، زا  دیوش  رود  دومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  سپ  )
( .درادن دوجو  يرما  امش ، هانگ ) و   ) ریصقت نیا  زا  دعب 

نیشن هناخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیدرک و  ریصقت  هکنآ  زا  دعب  ینعی  .دوش  یم  هتفگ  تقیقح  فالخرب  حیحـص و  ریغ  رذع  هب  ریذعت » »
هب دیدومن و 

هحفص 426] ] 

یلـص ادخ  لوسر  رتخد  هناخ ي  رد  امـش ، تعیب  رب  هیکت  اب  رکبوبا  تموکح  دـیتشاد و  اور  تراسج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  تیب  لها 
الاح دش ، بکترم  ار  تیانج  همه  نآ  دیشک و  شتآ  هب  دش - یمن  هناخ  نآ  دراو  هزاجا  نودب  لیئربج  هک  ییاج  ار - هلآ  هیلع و  هَّللا 

[ . 271 [ !؟ دیروآ یم  رذع  دیا و  هدمآ  هتشذگ ، راک  زا  راک  هک 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ٍدّمحم  لآ  ٍدّمُحم َو  یلَع  هَّللا  یَّلَص  َو 

هحفص 429] ] 

قداص رفعج  ماما  ترضح  نابز  زا  كدف  بصغ  يارجام 

سرد 15

هراشا

: نیوانع

تیاور دنس  یسررب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  ناتساد  زاغآ 

رکبوبا اب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هّجاحم ي 

تماما لبمس  كدف ،

نمیأ ّما  تداهش  كدف و 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  طسوت  رکبوبا  خیبوت  كدف و 

رکبوبا اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جاجتحا 

هحفص 431] ] 

: لاق مالسلا ، هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  نامثع ، نب  دامح  نع 

یلـص هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  لیکو  جرخأ  نم  كدف  یلإ  ثعب  راصنألاو ، نیرجاهملا  عیمج  یلع  رمألا  هل  ماقتـسا  رکبوبأ و  عیوب  امل 
؛ اهنم هلآ  هیلع و  هَّللا 
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تجرخأ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبأ  نم  یثاریم  ینعنمت  مل  تلاق : مث  رکب ، یبأ  یلإ  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  تءاـجف 
؟ یلاعت هَّللا  رمأب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یل  اهلعج  دق  كدف و  نم  یلیکو 

.ٍدوهشب کلذ  یلع  یتاه  اهل : لاقف 

، هَّللاب كدشنأ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  امب  کیلع  جتحأ  یتح  رکبابأ  ای  دهشأ  ال  نمیأ : مأ  هل  تلاقف  نمیأ ؛ مأب  تءاجف 
َّلج َّزع و  هَّللا  نأ  دهـشأف  : » تلاق یلب ، لاقف : هنجلا ؟» لـهأ  نم  هأرمإ  نمیأ  مأ  : » لاـق هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  ملعت  تسلأ 

«. یلاعت هَّللا  رمأب  مالسلااهیلع  همطافل  ًاکدف  لعجف  [ ( 272  ] هقح یبرقلاذ  تآف   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  یحوأ 

تعدإ همطاف  َّنإ  لاقف : باتکلا ؟ اذه  ام  لاقف : رمع  لخدف  اهیلإ ؛ هعفد  ًاباتک و  اهل  بتکف  کلذ ، لثمب  دهـشف  مالـسلا  هیلع  ٌّیلع  ءاجف 
یف ٌء اذه  لاق : و  هقزم !! هیف و  لفتف  مالسلااهیلع  همطاف  نم  باتکلا  رمع  ذخأف  اهل ؛ هتبتکف  یلع ، نمیأ و  مأ  اهل  تدهـش  و  كدف ، یف 

ءایبنألا رشاعم  انإ  : » لاق هنأب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  نودهشی  هصفح  هشیاع و  ناثدحلا و  نب  سوأ  لاق : و  نیملسملل ؛

هحفص 432] ] 

.هیف انرظنل  اهریغ  اهعم  ناک  ول  هحلاص ، هأرمإ  یهف  نمیأ  مأ  هسفن و  یلإ  رجی  اهجوز  ًایلع  َّنإف  ٌهقدص ؛» ُهانکرت  ام  ثرونال و 

ءاج کلذ  دعب  ناک  املف  .اذه  یباتک  تقزم  امک  کنطب  هَّللا  قَّزم  لوقت : یه  هنیزح و  هیکاب  امهدنع  نم  مالسلااهیلع  همطاف  تجرخف 
لوسر نم  اهثاریم  همطاف  تعنم  مل  رکبابأ ! ای  لاقف : راصنألاو ، نیرجاهملا  هلوح  دجـسملا و  یف  وه  رکب و  یبأ  یلإ  مالـسلا  هیلع  ٌّیلع 

و هلآ ؟ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
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.هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هایح  یف  هتکلم  دق 

.هیف اهل  َّقح  الف  الإ  و  اهل ، هلعج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نأ  ًادوهش  تماقأ  نإف  نیملسملل ، یف ٌء  اذه  رکبوبأ : لاقف 

دی یف  ناک  نإف  لاق : ـال ؛ لاـق : نیملـسملا ؟ یف  یلاـعت  هَّللا  مکح  فـالخب  اـنیف  مکحتأ  رکباـبأ ! اـی  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاـقف 
یلع هنیبلا  اهتلأس  همطاف  لاب  امف  لاق : هنیبلا ، لأسأ  تنک  كایإ  لاق : هنیبلا ؟ لأست  نم  هیف ، اـنأ  تیعدا  مث  هنوکلمی ، ییـش ٌء  نیملـسملا 

تیعدا ام  یلع  ینتلأس  امک  ادوهـش ، هوعدا  ام  یلع  هنیب  نیملـسملا  لأست  مل  و  هدعب ، هَّللا و  لوسر  هایح  یف  هتکلم  دق  و  اهیدی ؟ یف  ام 
یف ٌء وهف  الإ  و  ٍلودع ، ٍدوهشب  تیتأ  نإف  کتجح ! یلع  يوقنال  انإف  کمالک ، نم  انعد  یلع ! ای  رمع : لاقف  رکبوبأ ؛ تکـسف  مهیلع ؟

!! هیف همطافل  کل و ال  َّقحال  نیملسملل 

هحفص 433] ] 

نیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

رتسب رد  يرگید  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  یکی  میدـناوخ ، مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  هبطخ  ود  اجنیا  اـت 
هدـمآ ربتعم  ياهباتک  رد  هدـش و  لقن  كدـف  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مه  ار  یتیاور  تسا  بساـنم  لاـح  تداـهش ؛

.میربب ار  مزال  هدافتسا ي  نآ  زا  میناوتب  هَّللاءاش  نا  ات  هدرک  وگزاب  ناردارب  نارهاوخ و  يارب  تسا ،

تیاور دنس  یسررب 

رد شردـپ  زا  ار  یتیاور  [ ( 273  ] ُهَّقَح یبْرُقلا  اَذ  ِتآَـف   ) هفیرـش ي هیآ ي  لـیذ  دوـخ ، ریـسفت  رد  هَّللا » همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع  »
خیاشم زا  متشه و  هقبط ي  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  هک  دنراد  هّجوت  نایاقآ  دنک ؛ یم  لقن  كدف  مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  دروم 

زا هَّللا  همحر  ینیلک  موحرم  دشاب ، یم  هَّللا  همحر  ینیلک  موحرم 
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هقبط ي

هحفص 434] ] 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  تقیقح  رد  هَّللا  همحر  میهاربا  نب  یلع  دراد ؛ تیاور  داـیز  ناـشیا  زا  و  [ 274  ] تسا مهن 
ار ناـشیا  ربق  دنتـساوخ  یم  توغاـط  ناـمز  رد  تسا ؛ نوفدـم  ناخیـش  ناتـسربق  نیمه  رد  مق ، رد  نونکا  تسا و  هدرک  یم  یگدـنز 

دـش بجوم  راک  نیمه  دندناوخ و  هحتاف  وا و  ربق  رـس  يالاب  دنتفر  هَّللا  همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللاهیآ  موحرم  یلو  دـننک ، بارخ 
.دننکن بارخ  دنسرتب و  اهنآ  هک 

یم یگدـنز  هفوـک  رد  لّوا  هَّللا  همحر  مشاـه  نب  میهاربا  دـنک ؛ یم  لـقن  مشاـه » نب  میهاربا   » شردـپ زا  هَّللا ، همحر  میهاربا  نب  یلع 
هدوب نایعیش  لوبق  دروم  هفوک  رد  هک  ار  یثیداحا  ینعی  ار  اه  یفوک  ثیداحا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هدمآ و  مق  هب  اهدعب  یلو  هدرک ،

.دنا هدرک  لوبق  هب  یقلت  ار  وا  ثیداحا  زین  اه  یمق  هداد و  رشن  مق  رد 

عامجا باحـصا  ناـگرزب  زا  مشـش و  هقبط ي  زا  هک  هَّللا » همحر  ریمع  یبا  نبا   » زا تسا  متفه  هقبط ي  زا  دوخ  هک  مشاـه  نب  میهاربا 
، دشاب یم  [ 275]

هحفص 435] ] 

.تسا حیحص  تهج  ره  زا  تیاور  اجنیا  ات  سپ  دنک ؛ یم  لقن 

زا تسا و  یفقاو  یـسیع  نب  نامثع  ...نامثع ؛» نب  دامح  یـسیع و  نب  نامثع  نع  : » تسا هدـمآ  همادا  رد  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  رد 
مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  دنیوگ  یم  لاجر  ملع  ياملع  تسا و  هقبط  مه  ریمع  یبا  نبا  اب  دشاب و  یم  مشـش  هقبط ي 

رفعج نب  یـسوم  ترـضح  يالکو  زا  رفن  هس  دزن  276 ؛ ]  ] تسا هیفقاو  هقرف ي  ناکرا  زا  وا  دراد ، تیاور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  و 
ترضح هک  دنتفگ  اهنآ  دندیسر ، تداهش  هب  ترضح  یتقو  دوب ، دوجوم  يدایز  لوپ  مالسلا  هیلع 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  لیوحت  ار  نیمهـس  اهلوپ و  دنتـساوخ  یم  هکنیا  يارب  دمآ ، دنهاوخ  ًادعب  دنا و  هدرک  تبیغ  هکلب  هتفرن ، ایند  زا 
ملع ياملع  لاح  نیع  رد  اّما  یـسیع ؛» نب  نامثع   » و ینئاطب » هزمح  یبأ  نب  یلع  «، » يدنق دایز  : » زا دندوب  ترابع  رفن  هس  نیا  دنهدن ؛

.دوش یم  لمع  شتیاور  هب  تسا و  قثوم  یسیع ، نب  نامثع  هک  دنیوگ  یم  لاجر 

مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  یـسیع  نب  ناـمثع  هک  میدـیدن  ییاـج  رد  اـم  تیاور ، نیا  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  يا  هتکن 
زا دناوتب  یسیع  نب  نامثع  هکنیا  رد  ام  تقیقح  رد  دشاب ، هتشاد  تیاور 

هحفص 436] ] 

هدوب مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  رـصع  مه  مشـش و  هقبط ي  زا  وا  نوچ  میراد ؛ لکـشم  دنک ، لقن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دننک لقن  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنناوت  یم  دنشاب ، مجنپ  هقبط ي  زا  هک  یناسک  اهنت  تسا و 

نب دامح  یـسیع و  نب  نامثع  نع  : » دوب هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد   ) نامثع نب  داّـمح  اـّما  و  یـسیع ؛ نب  ناـمثع  دروم  رد  نیا 
ماـما زا  مه  دـناوت  یم  رگید  تراـبع  هب  دـشاب ؛ یم  مجنپ  هقبط ي  زا  مه  مشـش و  هقبط ي  زا  مه  ینعی  تسا ، نیتقبط  وذ  ...ناـمثع )»

.دیامن لقن  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  مه  مالسلا و  هیلع  قداص 

نب دامح   » زا تسا ، مشـش  هقبط ي  زا  هک  یـسیع » نب  نامثع   » هک تسا  هدوب  تروص  هب  لـصا  رد  تراـبع  هک  میهد  یم  لاـمتحا  اـم 
نامثع هکنیا  هن  هدومن ؛ لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  نامثع  نب  دامح  و  دـشاب ، هدرک  لقن  تسا ، مجنپ  هقبط ي  زا  هک  نامثع »

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  نودب  ود  ره  نامثع ، نب  دامح  یسیع و  نب 

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


«، مالـسلا هیلع  هَّللادـبع  یبأ  نع  ناـمثع ، نب  داـمح  یـسیع و  نب  ناـمثع  : » مییوـگب هکنیا  ياـج  هب  تقیقح  رد  دنـشاب ؛ هدرک  لـقن  ار 
«. ...مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبأ  نع  نامثع ، نب  دامح  نع  یسیع ، نب  نامثع  : » دشاب تروص  نیا  هب  ترابع 

نبا  » زا مه  وا  تسا و  مشاه » نب  میهاربا   » هک دنک  یم  لقن  شردـپ  زا  میهاربا » نب  یلع   » نوچ تسا ، بوخ  تیاور  دنـس  لاح  ره  هب 
؛ دـنک یم  لقن  نامثع » نب  دامح   » زا میرواـین ) باـسح  هب  ار  یـسیع  نب  ناـمثع  هکنیا  لاـمتحا  قبط   ) مه ریمع  یبا  نبا  و  ریمع ،» یبا 

هک نامثع » نب  دامح   » زا دناوت  یم  تسا و  مشش  هقبط ي  زا  ریمع » یبا  نبا   » نوچ

هحفص 437] ] 

يررـض تیاور  دنـس  هب  دشابن ، ای  دشاب  تاور  هلـسلس ي  رد  یـسیع » نب  نامثع   » هچ سپ  دنک ؛ لقن  تیاور  تسا ، مجنپ  هقبط ي  زا 
.تسا بوخ  تیاور  نیا  دنس  دناسر و  یمن 

مه اب  ییاهتوافت  رـصتخم  لقن ، ود  نیا  هتبلا  تسا ؛ هدمآ  میهاربا » نب  یلع  ریـسفت   » رد مه  هدش و  لقن  جاجتحا »  » رد مه  تیاور ، نیا 
هدرک ذخا  رگید  ياج  زا  مه  دـیاش  و  دـشاب ، هتفرگ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  ار  تیاور  جاجتحا ، باتک  تسا  نکمم  لاح  دـنراد ؛

هدوب و يرگید  ياهباتک  رد  تیاور  تسا  نکمم  دراد ، دوجو  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  جاجتحا و  نایم  ییاهتوافت  لاـح  ره  هب  دـشاب ؛
[ . 277  ] تسا باتک  ود  ره  زا  ذوخأم  ام  هتشون ي  و  تسا ؛ یکی  شا  هدمع  یلو  تسا ، هدوب  توافتم  اهنآ  خاسنتسا 

قداص ماما  نابز  زا  ناتساد  زاغآ 

( راْصنَألاَو َنیرِجاهُْملا  ِعیمَج  یلَع  رمَألا  َُهل  َماقَتْسا  رَکبُوبأ َو  َعیُوب  اَّمل  لاق : مالسلا ، هیلع  هَّللاِْدبَع  یبَأ  ْنَع  )

مکحم راصنا  نیرجاهم و  مامت  رب  وا  تموکح  ياه  هیاپ  دش و  تعیب  رکبوبا  اب  هک  ینامز  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  )
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( .تشگ

هک مه  نآرق  رد  دوش ، یم  هتفگ  تموکح  هب  ًالومعم  رمأ » »

هحفص 438] ] 

ْتَقَرَم ٌهَِفئاط َو  ْتَثَکَن  رمَألِاب  ُتضهَن  اّمَلَف  : ) دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ای  و  [ ( 278  ] رمألا یف  ْمُهْرِواش  َو  : ) دیامرف یم 
رد دندش ،) جراخ  نید  زا  رگید  يا  هّدع  دندرک و  ضقن  ار  تعیب  يا  هّدع  دیسر ، نم  تسد  هب  تموکح  هک  نیمه  [ (: ) 279  ] يرخأ

.دنا هدرک  یم  ریبعت  رمأ »  » ظفل هب  تموکح  زا  دشاب و  یم  تموکح  رمأ »  » زا دوصقم  اهتارابع ، نیا  یمامت 

رب وا  تموکح  ینعی  دیدرگ ،» مکحم  وا  رب  رمأ  دش و  تعیب  رکبوبا  اب  هک  ینامز  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مه  اجنیا  رد 
.تفای ماکحتسا  ناناملسم 

( اْهنِم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  هَمِطاف  َلیکَو  َجَرْخَأ  ْنَم  كَدَف  یلِإ  َثََعب  )

( .دیامن نوریب  اجنآ  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  لیکو  صخش ، نآ  ات  داتسرف  كدف  هب  ار  یصخش  )

نیا دّیؤم  نیمه  دنا و  هتشاد  كدف  هقطنم ي  رد  يرازگراک  لیکو و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  ترابع  نیا  زا 
دنچ یط  رد  تسا  دیعب  ّالاو  هدوب ؛ مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رایتخا  رد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  كدف  هک  تسا 

دومن باختنا  ار  یلیکو  تعرـس  اب  ناوتب  طیارـش  عاضوا و  نآ  رد  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  زور ) هد  دودح   ) زور
نیع رد  [280 ؛ ]

هحفص 439] ] 

.دنتسه عمج  لباق  ود  نیا  هتبلا  هک  تسا  هدمآ  مه  ثاریم »  » ظفل تیاور  رد  لاح ،

هتـشاد مه  يا  همـشچ  کی  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  هنیدم ؛ یلاوح  زاجح ، رد  هدوب  يدابآ  هیرق ي  غاب و  کی  كدف 
بآ هک 
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یم خسرف  دودح 24  هک  هتـشاد  هلـصاف  هنیدـم  زا  لزنم  هس  هدوب و  هار  زور  هس  هب  کیدزن  اجنآ  ات  ًابیرقت  تسا ؛ هدیـشوج  یم  نآ  زا 
.دوش

زا ار  كدـف  هک  دـتفا  یم  رکف  هب  هعفد  کـی  روطچ  تسوا ، تسد  رد  ًارهاـظ  زیچ  همه  هدـش و  ناناملـسم  هفیلخ ي  هک  رکبوبا  لاـح 
عبنم کی  ناونع  هب  كدـف  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  تسا : نشور  نآ  لیلد  دـیامن ؟ بصغ  ار  نآ  دریگب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

، دشاب ترـضح  رایتخا  رد  یلام  عبنم  نینچ  یتقو  هدش و  یم  بوسحم  تماما  تیب  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  يارب  مهم  یلام 
رکبوبا و دنشاب ؛ هتشاد  رطخ  اهنآ  تموکح  يارب  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دنوش و  یم  عمج  ناشیا  فارطا  مه  رفن  دنچ  یعیبط  روط  هب 

فیعضت هعماج  رد  تشاد  ناکما  هک  ییاج  ات  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ّتیعقوم  دنتـساوخ  یم  رمع 
نیا دنشاب ؛ هتشادن  ار  نانآ  تیمکاح  اب  هزرابم  ناوت  هاگ  چیه  ات  دنیامن 

هحفص 440] ] 

«: اـهنم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  هَمِطاـف  َلـیکَو  َجَرْخَأ  نَم  كَدَـف  یلإ  َثََعب  ، » دیـسر تفـالخ  هب  یتـقو  رکبوبا  هک  تسا 
اجنآ زا  ار  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلااهیلع - همطاف  ترضح  لیکو  صخـش ، نآ  داتـسرف و  كدف  هب  ار  یـسک  »

«. درک جارخا 

« هیرق  » نوچ ددرگ و  یمزاب  كدـف  هیرق ي  هب  ریمـض  ینعی  تسا ، هیرق »  » رابتعا هب  تسا ، هدـمآ  ثنؤم  ریمـض ، اهنم »  » رد هکنیا  ّتلع 
.تسا هدش  هدروآ  ثنؤم  ددرگ ، یمرب  نآ  هب  هک  يریمض  دشاب ، یم  يزاجم  ثنؤم 

رکبوبا اب  ارهز  ترضح  هجاحم ي 

( رَکب یبَأ  یلإ  مالسلااهیلع  ءارْهَّزلا  ُهَمِطاف  ْتَءاجَف  )

( .دنتفر رکبوبا  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  سپ  )

هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  یبَأ  ْنِم  یثاریم  ینعَنْمَت  مِزل  َْتلاق : َّمث  )
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)؟ كَدَف ْنِم  یلیکَو  َتْجَرْخَأ  هلآ و  و 

زا ار  نم  لیکو  هدنیامن و  يدرک و  مورحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  ثاریم  زا  ارم  ارچ  رکبوبا )! يا  : ) دندومرف هاگنآ  )
)؟ يدومن نوریب  كدف 

یل اهَلَعَج  ْدَق  َو  : » دنیامرف یم  يدعب  ترابع  رد  یلو  دنیامن ؛ یم  ثاریم  هب  ریبعت  كدف  زا  و  یثاریم » : » دنیامرف یم  اجنیا  رد  ترـضح 
رارق نم  يارب  ار  كدف  لاعتم ، يادخ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ینعی  یلاعَت :» ِهَّللا  ِْرمَِأب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر 

تافو زا  دعب  ثاریم » ، » بوخ تسا ؛ هداد 

هحفص 441] ] 

هقیرط هتفرگ ؛ ّقلعت  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  كدف  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  ّقلعت 
، ثاریم هکلب  دشاب ؛ یمن  تسه  ام  نهذ  رد  هک  یحالطصا  ثرا  ثاریم »  » زا روظنم  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  ترابع  ود  نیا  عمج  ي 

ظاحل نیمه  هب  دوش ؛ یم  هتفگ  دشاب ، مه  ردپ  تایح  نامز  رد  ولو  دسرب ، دنزرف  هب  ردـپ  هیحان ي  زا  هک  يزیچ  هب  نآ  ماع  يانعم  هب 
.تسا هدرب  ثرا  هب  ردپ  تایح  نامز  رد  هک  یتروص  رد  هدرب ، ثرا  هب  شردپ  زا  ار  دادعتسا  شوه و  ینالف  دنیوگ  یم  هک  تسا 

( یلاعَت هَّللا  ِْرمَِأب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  یل  اهَلَعَج  ْدَق  (َو 

( .تسا هداد  رارق  نم  يارب  لاعتم  يادخ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  كدف  هکنآ  لاح  (و 

ارهز ترـضح  اریز  تسین ، یحالطـصا  ثرا  نآ  ثاریم ، زا  روـظنم  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  تراـبع  نیا  زا  دـش ، هتفگ  هـک  روطناـمه 
دشاب هدیسر  ردپ  هیحان ي  زا  هک  نیمه  نیاربانب  دنیوگ ، یمن  نخس  تفاهتم  هک  مالسلااهیلع 
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يادخ رما  هب  كدف  دنا ، هدرک  حیرصت  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  هنوگنامه  عقاو  رد  و  تسا ؛ ثرا  دشاب ، شتایح  نامز  رد  ولو 
هدش لقن  ینـس  هعیـش و  زا  يرایـسب  تایاور  تسا و  هدش  راذگاو  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  طسوت  لاعتم و 
دارم هک  تساوخ  حیـضوت  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دش ، لزان  ُهَّقَح ) یبْرُقلا  اذ  ِتآَف   ) هفیرـش ي هیآ ي  یتقو  هک  تسا 
ارهز ترـضح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  و  دشاب ، یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دارم ، داد : خساپ  لیئربج  تسیک ؟ یبرقلااذ »  » زا

رارق ناشیا  يارب  ار  كدف  دنتساوخ و  ار  مالسلااهیلع 

هحفص 442] ] 

[ . 281  ] دنداد

تماما لبمس  كدف ،

ربمایپ روطچ  هتشاد ، دمآرد  همه  نیا  هک  كدف  دننک  یم  لاکـشا  رگید  یـضعب  ای  اهتـسینومک  هکنیا  دیا ، هدینـش  نم  زا  اهراب  ار  نیا 
دوخ تیب  لها  هب  اهراب  هدرک ، یم  طایتحا  یلیخ  ناناملسم  لاوما  رد  هک  يربمایپ  تسا ، هداد  شرتخد  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هکنیا اب  تسا ؟ هداد  شرتخد  هب  هدوب ، يدایز  دمآرد  عبنم  هک  ار  كدف  روطچ  دننک ، تیاعر  ار  یتسیز  هداس  هک  هدرک  یم  شرافس 
؟ نارگید هّفص و  باحصا  ریظن  دوب ، دب  یلیخ  راصنا ، رجاهم و  ناناملسم  رثکا  یلام  عضو 

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوب ، هدروخ  هرگ  تیالو  تماما و  رما  اب  كدف  هک  دسر  یم  رظن  هب 
ار نیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  تماما  تیب  يارب  يدمآرد  عبنم  کی  مه  یلام  رظن  زا  دنتساوخ  یم  دندومرف ، نییعت  دوخ  نیـشناج  ناونع 

هب ار  نآ  رایتخا  رگا  هک  دنتسناد  یم  مه 

هحفص 443] ] 

بصغ نتفرگ و  دنهدب ، مالسلا  هیلع  یلع 
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یلص ربمایپ  رتخد  ترـضح  نآ  نوچ  هک  ظاحل  نیدب  دنداد ؛ مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  نآ  اذل  تسا و  رت  تحار  یلیخ  نآ ،
رتشیب ار  ناشدوخ  تیهام  تقیقح  رد  دنتفرگ ، ار  كدف  مه  رگا  و  دـننک ؛ بصغ  ار  نآ  دنـشکب  تلاجخ  اهنآ  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا 

نیا سپ  دنتـشادن ؛ هاـگن  مه  ار  ناـشیا  میرح  هدرک و  تراـسج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  راـگدای  هب  هنوـگچ  هک  دـنیامن  نـشور 
تسد دنتـساوخ  یم  عقاو  رد  دنا ، هداد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ار  كدف  هک  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسایس 

تقیقح رد  و  دنـشابن ، جاـتحم  تسا  تماـما  هداوناـخ ي  هک  هداوناـخ  نیا  .دـشابن و  یلاـخ  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع 
هب نآ  ءاطعا  ترضح ، نآ  هب  كدف  ءاطعا  هک  دنتشاد  رارق  یتیعقوم  رد  تیالو ، تماما و  روحم  ناونع  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هک تسا  يا  هحیحـص  تایاور  تسا ، هدروخ  هرگ  تماما  اب  كدف  هکنیا  دهاش  مدرک  ضرع  هک  روطنامه  و  تسا ؛ هدوب  تماما  تیب 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  دیـشرلا  نوراه  يزور  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  یتیاور  هلمج  زا  دراد ؛ بلطم  نیا  رب  تلالد 
نآ دودح  رگا  دنتسناد  یم  نوچ  دندرکن ، لوبق  ادتبا  ترضح  منادرگزاب ، امش  هب  ار  نآ  ات  نک  صخـشم  ار  كدف  دودح  هک  تفگ 

نّیعم كدف  يارب  ار  مالـسا  روشک  دودح  مه  ترـضح  درک و  رارـصا  نوراه  یلو  درک ؛ دهاوخن  لوبق  زگره  وا  دـننک ، صخـشم  ار 
[ !. 282  ] دیهاوخ یم  ار  تفالخ  امش  دوش  یم  مولعم  سپ  هوا ! تفگ : نوراه  دندرک ،

هحفص 444] ] 

هکلب تسا ، هدوبن  یلام  ًافرص  هلأسم ي  کی  كدف ، هلأسم ي  هک  بلطم  نیا  رب  تسا  هاوگ  اه ، هناشن  نیا  همه ي  هصالخ 
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[ . 283  ] تسا هتشاد  میقتسم  طابترا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  هلأسم ي  اب  هک  هدوب  یمهم  یسایس و  رما  کی 

هحفص 448] ] 

نمیا ما  تداهش  كدف و 

نم يارب  لاعتم  يادخ  رما  هب  مردپ  هک  ار  هچنآ  ارچ  : » دندومرف رکبوبا ، هب  باطخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تشذگ  هک  هنوگنامه 
»؟ یتفرگ نم  زا  تسا ، هداد  رارق 

( ٍدوُهُِشب َِکلذ  یلَع  یتاه  رَکبُوبَأ : اَهل  َلاقَف  )

ثرا رد  دشاب ، ثرا »  » كدف رگا  اجنیا  رد  زاب  روایب )! ار  يدوهش  بلطم  نیا  رب  تفگ : مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  هب  رکبوبا  سپ  )
نآ حلطـصم  يانعم  هب  ثرا  هک  دراد  نیا  زا  ناشن  دوخ  دندروآ ، دهاش  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هکنیا  و  درادـن ؛ انعم  دوهـش  هک 

.تسا هدوبن  روظنم 

( نَْمیَأ ّمُِأب  ْتَءاجَف  )

( .دندروآ دهاش  ناونع  هب  ار  نمیا  مأ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  سپ  )

هحفص 449] ] 

هدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدیسر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  تسا  هدوب  يزینک  نمیا » ّما  »
؛ دنا هدوب  دنم  هقالع  وا  هب  یلیخ  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تشاد و  هقالع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلیخ  نز  نیا  دندوب ؛

.تسا هدوب  یتکرباب  دوجو  ًاعقاو  و  دوب ، هملس »  » شردام مان  و  هکرب »  » وا یلصا  مان 

یم نمیأ » ّما   » وا هب  سپ  نآ  زا  دروآ و  اـیند  هب  نمیأ »  » ماـن هـب  دـنزرف  کـی  وا  زا  درک و  رهوـش  یجرزخ » دـیبع   » هـب اهدـعب  هـکرب » »
دصرد دص  هک  ینز  اب  دهاوخ  یم  سکره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يزور  تفر و  ایند  زا  شرهوش  یتدم  زا  سپ  دنتفگ ؛

تقو نآ  دریگب ؛ ار  نمیا  ّما  دنک ، جاودزا  تسا  تشهب  لها 
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.دش دلوتم  نانآ  زا  دیز » نب  هماسا   » درک و جاودزا  نمیا  ّما  اب  هثراح » نب  دیز  »

رد دنک ؛ تکرش  اهگنج  رد  هتـشاد  هقالع  یلیخ  تسا و  هدوب  ظفح  زا  ار  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  هدوب و  ییافو  اب  نز  یلیخ  نمیا  ّما 
مالـسا هب  تمدخ  یلیخ  هصالخ  هدناسر و  یم  بآ  مالـسا  نایرکـشل  هب  هتـشاد و  هدهع  هب  ار  نیحورجم  ياوادم  دحا ، ردب و  گنج 

مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نارادافو  نادنم و  هقالع  زا  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هدرک و 
.تسا هدوب 

: دنروآ یم  دهاش  ناونع  هب  ار  نمیا  ما  ترضح ، اجنیا  رد  الاح 

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق  اِمب  َْکیَلَع  َّجَتْحَأ  یّتَح  رَکبابَأ  ای  ُدَهْشَأ  ال  نَْمیأ : ّمُأ  َُهل  َْتلاقَف  )

ادـخ لوسر  هچنآ  هب  منک  جاـجتحا  وت  اـب  هکنیا  رگم  مهد ، یمن  یهاوگ  وـت  لـباقم  رد  نم  تفگ : رکبوـبا  هب  باـطخ  نمیا  ّما  سپ  )
( .تسا هدومرف  نم ) ّقح  رد   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص 

هحفص 450] ] 

)؟ هَّنَْجلا ِلْهَأ  ْنِم  ٌهَأَْرمِإ  نَْمیأ  ّمُأ  لاق : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  مَْلعَت  َتَْسلَأ  هَّللِاب ، كُدُْشنَأ  )

تـشهب لها  زا  ینز  نمیا  ّما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناد  یمن  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  رکبوبا ! يا  )
)؟» تسا

( یلب لاقف : )

(.( مناد یم   ) يرآ تفگ : باوج  رد  رکبوبا  )

تسار و دهد ، یم  نآلا  هک  یتداهـش  دیوگ و  یمن  غورد  زگره  تسا ، تشهب  لها  هک  یـسک  دیوگب  تساوخ  یم  نمیا  ّما  عقاو  رد 
.تسا تقیقح  نیع 

هَمِطاِفل ًاکَدَـف  َلَعَجَف  [ ( 284  ] هَّقَح یبرُقلااذ  ِتآَـف  : ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ِلوُـسَر  یلإ  یحْوَأ  َّلَـج  َّزَع َو  هَّللا  َّنَأ  ُدَهْـشَأَف  َْتلاـق : )
( یلاعَت ِهَّللا  ِْرمَِأب  مالسلااهیلع 

تداهش سپ  تفگ : نمیا  ّما  )
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رما هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپ  هدب ،» ار  نادنواشیوخ  قح  : » هک دومرف  یحو  ادـخ  لوسر  هب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  هب  مهد  یم 
( .داد رارق  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  ار  كدف  لاعتم  يادخ 

هحفص 451] ] 

( َِکلذ ِْلثِِمب  َدِهَشَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ءاجَف  )

( .داد تداهش  نمیا  ّما  دننامه  دمآ و  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ  )

دش و لزان  هَّقَح ) یبْرُقلااَذ  ِتآَف  : ) هیآ ي هکنیا  رب  داد  تداهش  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب ، هتفگ  نمیا  ّما  هک  روطنامه  ینعی 
.داد رارق  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يارب  ار  كدف  لاعتم ، يادخ  رما  هب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

( اْهَیلإ ُهَعَفَد  ًاباتِک َو  اَهل  َبَتَکَف  )

( .دنادرگزاب ترضح  نآ  هب  ار  كدف  تشون و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يارب  يا  همان  رکبوبا  سپ  )

ار كدـف  هلابق ي  دـش و  میلـست  دـنداد ، تداهـش  نمیا  ّما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچمه  لداع  دـهاش  ود  دـید  رکبوبا  یتقو  هصـالخ 
.داد مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  لیوحت  تشون و 

)؟ باتِْکلا اَذه  ام  َلاقَف : رَمُع ، َلَخَدَف  )

)؟ تسیچ هتشون  نیا  تفگ : و  دش ، دراو  رمع  ماگنه  نیا  رد  سپ  )

( اَهل ُُهْتبَتَکَف  ٌِّیلَع  نَْمیَأ َو  ّمُأ  اَهل  ْتَدِهَش  كَدَف َو  یف  ْتَعَّدَإ  َهَمِطاف  َّنِإ  َلاقَف : )

يارب يا  هماـن  مه  نم  سپ  دـنداد ؛ تداهـش  وا  عفن  هب  مه  یلع  نمیا و  ّما  درک و  اـعدا  كدـف  رد  همطاـف  اـنامه  داد : خـساپ  رکبوبا  )
(.( مداد ناشیا  هب  ار  كدف  و   ) متشون همطاف 

( نیِملْسُْمِلل ْیَف ٌء  اذه  َلاق  َو  هَقَّزَم ! هیف َو  َلَفَتَف  مالسلااهیلع  هَمِطاف  ْنِم  َباتِْکلا  رَمُع  َذَخَأَف  )

هحفص 452] ] 

نیملـسم یف ء  نیا  تفگ  و  درک ! هراـپ  ار  نآ  تخادـنا و  ُفت  نآ  رد  هتفرگ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  ار  هماـن  رمع  ناـهگان )  ) سپ )
[285  ] تسا
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.(

ثِّرَُونال َو ِءاِیْبنَألا َو  َرِشاعَم  ّانِإ  َلاق : ُهَّنَِأب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  یلَع  نوُدَهْـشَی  هَصْفَح  هَِشیاع َو  ناثدحلا و  نب  سوا  َلاق : (َو 
( ٌهَقَدَص ُهانْکََرت  ام 

ام : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  رب  دـنهد  یم  تداهـش  هصفح  هشیاع و  ناثدـح و  نب  سوا  تفگ : رمع  هاـگنآ  )
[ «.( 286  ] تسا هقدص  دنام ، یم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  یقاب  ثرا  ءایبنا  هفیاط ي 

( ِهیف انْرَظََنل  اهُْریَغ  اهَعَم  َناک  َْول  هَِحلاص ، ٌهَأْرمِإ  نْمیأ  ّمأ  ِهِسْفَن َو  یلإ  ُّرجَی  اهُجْوَز  ًاِّیلَع  َّنِإَف  )

وا هارمه  يرگید  درف  رگا  تسا و  یحلاص  نز  مه  نمیا  ّما  و  دهد ، یم  تداهـش  شدوخ  عفن  هب  وا  تسا و  همطاف  رهوش  یلع  انامه  )
[ .( 287  ] میدرک یم  نآ  يارب  يرکف  کی  داد ، یم  تداهش 

هحفص 453] ] 

( هَنیزَح هیِکاب  امِهِْدنِع  ْنِم  مالسلااهیلع  ُهَمِطاف  ْتَجَرَخَف  )

( .دوب نوزحم  درک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  رمع  رکبوبا و  دزن  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  سپ  )

( اذه یباتِک  َْتقَّزَم  امَک  َکَنَْطب  ُهَّللا  َقَّزم  ُلوُقَت : َیِه  (َو 

ادخ دومرف : رمع ) هب  باطخ  دـش ، یم  جراخ  ود  نآ  دزن  زا  نیگمغ  نانک و  هیرگ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک   ) تلاح نآ  رد  (و 
( .يدومن هراپ  ارم  هتشون ي  نیا  هک  هنوگنامه  دنک ، هراپ  ار  تمکش 

باجتسم ًاروف  اهاعد  تسین  مزال  هک  دوش  یم  هدیمهف  اجنیا  زا  هتبلا  و  دش ؛ باجتسم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نیرفن  اهلاس  زا  دعب 
.دنسرب تباجتسا  هب  اهاعد  یّصاخ  نامز  رد  هک  تسا  نآ  رد  تحلصم  یهاگ  دنوش و 

یلع ترضح  طسوت  رکبوبا  خیبوت  كدف و 

( راْصنَألاَو َنورِجاهُملا  هلْوَح  ِدِجْسَْملا َو  ِیف  َوُه  رَْکب َو  یبَأ  یلِإ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاج  َِکلذ ، َدَْعب  َناک  اّمَلَف  )

رد دمآ ، رکبوبا  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ناتساد ، نیا  زا  دعب  )
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( .دندوب هدش  عمج  وا  رود  راصنا  نیرجاهم و  هدوب و  دجسم  رد  وا  هک  یلاح 

هیلع و هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهایَح  یف  ُْهتَکَلَم  ْدَـق  هلآ َو  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اـهَثاریِم  هَمِطاـف  َْتعَنَم  َِمل  رکباـبَأ ! اـی  َلاـقَف : )
)؟ هلآ

هحفص 454] ] 

هک یلاح  رد  يدرک ، عنم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ثاریم  ارچ  رکبوبا ! يا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  )
)؟ دوب نآ  کلام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  مالسلااهیلع  همطاف  انامه 

تایح نامز  رد  هک  دنیامرف  یم  هلـصافالب  همادا  رد  یلو  دنا ، هدرک  حرطم  ار  ثرا  هلأسم ي  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زین  اجنیا  رد 
ثرا نآ  دوصقم ، دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسا و  هدوب  كدف  کلام  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هچرگ يزیچ ، ره  لماش  تسا و  دارم  نآ  معا  يانعم  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  هکلب  دـشاب ؛ یمن  میراد  رظن  رد  ام  هک  یحلطـصم 

هیلع و هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  كدف  ینعی  تسا ؛ دراوم  نآ  زا  زین  كدف  ددرگ و  یم  دوش ، ءاطعا  ردپ  تایح  نامز  رد 
یم قرف  ام  حلطصم  ثرا  اب  نیا  تسا و  هدش  ءاطعا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  لاعتم ، يادخ  رما  هب  ترضح و  نآ  بناج  زا  هلآ 

.دنک

هلحن و كدـف  هک  دـیرادن  لوبق  رگا  ینعی  تسا ، تاـشامم  ناوـنع  هب  هدوـمرف  هک  ار  ثرا  ترـضح ، دـنا : هتفگ  اـه  یـضعب  هکنیا  و 
تایح نامز  رد  ردپ  ءاطعا  لماش  هک   ) انعم نیا  هب  ثرا  اریز  تسین ؛ یتسرد  فرح  ًارهاظ  نیا  تسا ، ثرا  لقاال  سپ  تسا ، شـشخب 

ناتدای رگا  و  درادن ، یتافانم  ششخب  هلحن و  اب  دوش ) مه  شیوخ 
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زا سپ  اّما  دـندرک ، هیکت  یلیخ  ثرا  يور  ترـضح  میدـناوخ ، یم  ار  دجـسم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  یتقو  دـشاب 
سپ دندرک ؛ هلحن »  » هب ریبعت  كدف  زا  و  یْنبا » َهَْغُلب  یبَأ َو  َهَلِْحن  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هباطخ  دجـسم ، زا  تشگزاب 

یم زین  دسر  یم  دنزرف  هب  وا - تایح  نامز  رد  هچرگ  ردـپ - هیحان ي  زا  هک  ییاهزیچ  لماش  ثرا ، زا  ترـضح  دارم  دوش  یم  مولعم 
تقیقح رد  .ددرگ و 

هحفص 455] ] 

« .دشاب لوا  لسن  تایح  نامز  رد  دنچ  ره  رگید ؛ لسن  هب  لسن  زا  تسا  يزیچ  لاقتنا  «: » ثرا »

( نیِملْسُْمِلل ْیَف ٌء  اذه  رَکبُوبَأ : َلاقَف  )

( .تسا نیملسم  یف ء  كدف ، داد : خساپ  رکبوبا  سپ  )

دوب هدرک  اضما  هتشون و  همان  شدوخ  رکبوبا  هنرگو  تسا ، نیملسم  یف ء »  » كدف دیوگ : یم  تسا و  هتفرگ  دای  رمع  زا  رکبوبا  الاح 
.دیوگ یم  ار  نیمه  مه  وا  تسا ، ناناملسم  یف ء »  » كدف هتفگ  رمع  نوچ  اّما  تسا ؛ مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نآ  زا  كدف  هک 

اّیهم تفالخ  هنیمز ي  رمع  يارب  نوچ  درک و  هفیلخ  ار  رکبوبا  هرخالاب  رمع  زین  هفیقس  رد  هدنادرگ و  یم  ار  رکبوبا  رمع ، تقیقح  رد 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  اذل  درک ؛ باختنا  تفالخ  هب  ار  رمع  رکبوبا ، مه  دعب  دنداد و  یم  ضرق  نان  رگیدـکی  هب  عقاو  رد  هدوبن ،

.دندرک میسقت  ناشدوخ  نیب  ار  تموکح  ناتسپ  ود  رفن ، ود  نیا  [ (: 288  ] اهیعرض ارّطشت  ام  ّدشل  : ) دنیامرف یم  هیقشقش  هبطخ ي  رد 

باتک رد  ًالبق  هک  روطنامه  تسا ؛ عوجر »  » ياـنعم هب  تغل  رد  یف ء » « ؛ تسا نیملـسم  یف ء » ، » كدـف نیا  دـیوگ : یم  رکبوبا  ـالاح 
هدرک قلخ  بوخ  ياهمدآ  يارب  دـنوادخ  ار  اهتمعن  نآ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  ّهنأک  دـنیوگ ، یم  یف ء »  » هکنیا میتفگ ، هیقفلا » هیالو  »

قحان هب  یلو  تسا ،
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هحفص 456] ] 

تقیقح رد  دننک ، ناناملـسم  میلـست  ار  اهنآ  دوخ  ای  دـنریگب ، راّفک  زا  ار  قطانم  نآ  ناناملـسم  رگا  دـعب  تسا ، هداتفا  راّفک  تسد  هب 
ِلْهَأ ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  زین  دـنوادخ  هکنیا  و  تسا ؛ هدرک  عوجر  شّلحم  هب  هدیـسر و  رادـقح  هب  قح 

.دراد بلطم  نیمه  هب  هراشا  ...شربمایپ ،) هب  دنادرگرب  اهاتسور ، اهرهش و  مدرم  لاوما  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  [ ( ) 289  ] يرُْقلا

( ِهیف اَهل  َّقَح  الَف  ّالإ  َو  اَهل ، ُهَلَعَج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ًادوُهُش  ْتَماقَأ  ْنِإف  )

يارب ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  رب  درک  دوهش  هماقا ي  همطاف  رگا  سپ  تسا ) نیملسم  یف ء  نیا  تفگ : رکبوبا  ))
( .درادن كدف  رد  یقح  هنوگچیه  وا  ّالاو  تسوا ،) نآ  زا  سپ   ) تسا هداد  رارق  همطاف 

اّما تسین ؛ لماک  دـنک و  یمن  تیافک  هدروآ ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  يدوهـش  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هنأـک  رکبوبا  اـجنیا  رد 
: دراذگ یم  ودرگ  تسوپ  يوت  ار  وا  ياپ  تسد و  فورعم  لوق  هب  هک  دهد  یم  رکبوبا  هب  یخساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رکبوبا اب  یلع  ترضح  جاجتحا 

)؟ نیِملْسُملا ِیف  یلاعَت  ِهَّللا  ِمْکُح  ِفالِِخب  انیف  ُمُکَْحتَأ  رَکبابَأ ! ای  مالسلا : هیلع  َنینِمؤُملاُریمأ  َلاقَف  )

هحفص 457] ] 

مکح ناناملـسم  هرابرد ي  ادـخ  مکح  فالخرب  ام  هرابرد ي  وت  ایآ  رکبوبا ! يا  دومرف : رکبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  )
)؟ ینک یم 

ال) َلاق : )

( هن تفگ : رکبوبا  )

)؟ هَنِّیَْبلا ُلَأسَت  نَم  ِهیف ، اَنَأ  ُْتیَعِّدا  َُّمث  ُهَنوُِکلْمَی  ْییَش ٌء  َنیِملْسُملا  ِدَی  یف  َناک  ْنِإَف  َلاق : )

، منک اعّدا  نآ  تیکلام  رد  نم  هاگنآ  دنشاب ، نآ  کلام  هک  دشاب  يزیچ  ناناملسم  تسد  رد  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  )
و لیلد )  ) هنّیب یسک  هچ  زا  وت 
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)؟ یهاوخ یم  هاوگ 

( هَنِّیَبلا ُلَأْسَأ  ُْتنُک  َكاّیِإ  َلاق : )

( .مهاوخ یم  لیلد  هنّیب و  ینک ) یم  اعّدا  هک   ) وت زا  اهنت  تفگ : رکبوبا  )

( اْهیَدَی یف  ام  یلَع  هَنِّیَبلا  اَهَْتلَأَس  مالسلااهیلع  هَمِطاف  لاب  امَف  َلاق : )

فرصت رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  ینک  یم  لیلد  هنّیب و  ياضاقت  مالسلااهیلع  همطاف  زا  هک  تسیچ  ّتلع  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  )
)؟ دراد رارق  وا 

)؟ مِْهیَلَع ُْتیَعَّدا  ام  یلَع  ینَْتلَأَس  امَک  ًادوُهُش ، ُهوعَّدا  ام  یلَع  ًهَنَِّیب  َنیِملْسُملا  لَأْسَت  َْمل  َو  هدَْعب ؛ هَّللا َو  ِلوُسَر  ِهایَح  یف  ُْهتَکَلَم  ْدَق  (َو 

زا ارچ  و  تسا ؛ هدوب  كدـف  کلام  نآ ، زا  دـعب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تایح  ناـمز  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـنامه  (و 
هک هنوگنامه  یهاوخ ، یمن  دننک  یم  اعدا  هچنآ  رب  دهاش  هنّیب و  نیملسم 

هحفص 458] ] 

)؟ یتساوخ مدوب  هدرک  اعدا  هچنآ  رب  لیلد  هنیب و  ياضاقت  نم  زا  مدز ) هک  یلاثم  رد  )

نیا کلام  میوگب  میایب و  نوریب  زا  نم  دشاب و  دوخ  هناخ ي  رد  یسک  هچنانچ  رگا  هک  تسا  نیا  رکبوبا  هب  ترضح  لاکشا  هصالخ 
زا هکنآ  ای  تسا  دیلاوذ »  » هتسشن و هناخ  رد  ًالعف  هک  یسک  نآ  زا  دینک ؟ یم  هنّیب  دوهـش و  ياضاقت  یـسک  هچ  زا  امـش  متـسه ، هناخ 

هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک ؛ بلط  هنّیب  دـهاش و  یعدـم ، زا  دـیاب  هک  تسا  مولعم  دـنک ؟ یم  اـعدا  هدـمآ و  نوریب 
« رکنم « ؛ تسا یفاک  دروخب  مسق  هک  نیمه  دنک و  هماقا  هنّیب  لیلد و  دیاب  یعدـم  رَْکنَأ ) ْنَم  یلَع  ُنیمَیلاَو  یعَّدُـملا  یَلَع  ُهَنِّیَْبلَا  : ) تسا

یعدم هک  امش  سپ  تسا ؛ نم  کلم  هناخ  ییوگ  یم  يدمآ و  نوریب  زا  هک  یتسه  وت  یعّدم »  » هتسشن و هناخ  رد  هک  تسا  نآ 
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.دیروایب دهاش  هنّیب و  دیاب  دیتسه 

تافو زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  زا  هدوب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تیکلام  رد  كدف  مه  اجنیا  رد 
هماقا ي دیاب  یتسه  یعدم  هک  وت  سپ  تسا ؛ ناناملـسم  لام  ییوگ  یم  يا و  هدـمآ  وت  الاح  تسا ، هدوب  ترـضح  رایتخا  رد  ناشیا ،
زا وت  هکنیا  نیارباـنب  تسا ؛ هدوـب  اـجنآ  رد  مه  ناـشلیکو  تسا و  دـیلاوذ »  » هک مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هن  ییاـمن ، دوهـش  هنّیب و 

دهدـب ترـضح  هب  یباوج  تسناوتن  دـش و  بولغم  رکبوبا  اجنیا  رد  .تسادـخ  مکح  فـالخ  ینک ، یم  بلط  دـهاش  هناـخ  بحاـص 
[ . 290]

هحفص 459] ] 

( رَْکبُوبَأ َتَکَسَف  )

( .دش تکاس  رکبوبا  سپ  )

هحفص 460] ] 

ََکل َو َّقَحال  َنیِملْـسُْمِلل  ْیف ٌء  َوُهَف  ّالإ  َو  ٍلِداع ، ٍدوُهُِـشب  َْتیَتَأ  ْنِإَف  َِکتَّجُح ! یلَع  يوقنال  ّانِإَف  َکِمالَک ، ْنِم  انْعَد  ِّیلَع ! ای  رَمُع : َلاقَف  )
!!( ِهیف هَمِطاِفل  ال 

دوهش رگا  مینک ! ثحب  میناوت  یمن  وت  اب  ام  نک ، اهر  ار  اهفرح  نیا  یلع ! يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  رمع  هظحل  نیا  رد  )
نآ رد  یّقح  همطاف  يارب  هن  وت و  يارب  هن  تسا و  نیملسم  هب  ّقلعتم  ّالاو  تسا ) مالسلااهیلع  همطاف  نآ  زا  كدف  سپ   ) يدروآ یلداع 

!!( دشاب یمن 

نآ بوـلغم  یگبلط  ثحب  رد  حالطـصا  هب  و  دـنک ، ثحب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـب  دـناوت  یمن  هـک  دـید  رمع  یتـقو  اـجنیا  رد 
یمن نامرـس  اهفرح  نیا  زا  اـم  هک  تفگ  يردـلق  روز و  يور  زا  درک و  رارکت  ار  شا  هتـشذگ  فرح  ناـمه  زاـب  دوش ، یم  ترـضح 
ندرک ثحب  ییاناوت  درک  فارتعا  هکنیا  رب  هوالع  عقاو  رد  و  يرادن ! كدـف  رد  یقح  هنوگچیه  هکنیا  ای  يروآ ، یم  دـهاش  ای  دوش ،

اب
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.دومن تفلاخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  مکح  اب  همه  روضح  رد  تحارص و  اب  درادن ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  الوم 

.هدنیآ هسلج ي  يارب  دنام  یم  هَّللاءاش  نا  هک  دنیامن  موکحم  ار  رکبوبا  هدش و  دراو  يرگید  هار  زا  دنهاوخ  یم  ترضح  اجنیا  رد 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلع  هَّللا  یّلَص  َو 

هحفص 461] ] 

سرد 16

هراشا

: نیوانع

تشذگ هچنآ  هب  یهاگن 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  طسوت  رکبوبا  حاضیتسا 

مدرم يرکف  شخرچ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ردپ  رازم  رب  مالسلااهیلع  همطاف  زوس 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  رورت  هئطوت ي 

رورت هئطوت ي  فشک 

زامن لاح  رد  رکبوبا  ینامیشپ  دیدرت و 

مالسلا هیلع  ریما  ترضح  طسوت  رمع  دیدهت 

هحفص 463] ] 

دیری امنإ  : ) ّلج ّزع و  هَّللا  لوق  نع  ینربخأ  مالـسلا : هیلع  لاق  معن ؛ لاق : هَّللا ؟ باتک  أرقت  رکبابأ  اـی  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاـقف 
ًادوهـش نأ  ولف  لاق : مکیف ، لب  لاق : انریغ ؟ یف  مأ  انیف  تلزن ، نمیف  [ ( 291  ] ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا 

یلع همیقأ  امک  دـحلا  اهیلع  میقأ  تنک  لاق : اهب ؟ ًاعناص  تنک  ام  هشحافب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاـف  یلع  اودـهش 
هراهطلاب و هَّللا  هداهش  تددر  کنأل  مالسلا : هیلع  لاق  مل ؟ و  لاق : نیرفاکلا ؛ نم  هَّللادنع  تنک  نذإ  مالسلا : هیلع  لاق  نیملسملا ؛ ءاسن 

هداهـش تلبق  مث  هتایح ، یف  هتـضبق  دـق  ًاکدـف و  اهل  لـعج  نأ  هلوسر ، مکح  هَّللا و  مکح  تددر  اـمک  و  اـهیلع ، ساـنلا  هداهـش  تلبق 
هنیبلا : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دـق  و  نیملـسملل ، یف  هنأ  تمعز  و  ًاکدـف ، اهنم  تذـخأ  اهیلع و  هیبقع  یلع  لئاب  یبارعا 
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؛» هیلع یعدملا  یلع  نیمیلاو  یعدملا ، یلع 
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.هیلع یعدا  نم  یلع  نیمیلاو  یعدا ، نم  یلع  هنیبلا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  تددرف 

عجر و  مالـسلا ؛» هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هَّللاو  قدص  : » اولاق ضعب و  یلإ  مهـضعب  رظن  و  اورکنأ ، سانلا و  مدـمدف  مالـسلا : هیلع  لاق 
.هلزنم یلإ  مالسلا  هیلع  ٌّیلع 

: لوقت یکبت و  یه  اهیبأ و  ربقب  تفاط  دجسملا و  مالسلااهیلع  همطاف  تلخد  و  مالسلا : هیلع  لاق 

هحفص 464] ] 

اهلباو ضرألا  دقف  كاندقف  انإ 

بغتال مهدهشاف و  کموق  لتخاو 

هثبنه ٌءابنأ و  كدعب  ناک  دق 

بطخلا رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول 

انسنؤی تایآلاب  لیربج  ناک  دق 

بجتحم ریخلا  لکف  انع  باغف 

هب ءاضتسی  ًارون  ًاردب  تنک  و 

بتکلا هزعلا  يذ  نم  لزنت  کیلع 

انب فختسا  ٌلاجر و  انتمهجت 

بصتغن مویلا  نحنف  انع  تبغ  ذإ 

تیقب ام  انشع و  ام  کیکبن  فوسف 

بکس اهل  ٍلامهتب  نویعلا  اّنم 

اذـه یف  انم  یلع  سلجم  تیأر  امأ  هل : لاق  مث  هاعدـف ، رمع  یلإ  رکبوبأ  ثعب  و  امهلزنم ، یلإ  رمع  رکبوبأ و  عجرف  مالـسلا : هیلع  لاق 
دلاخ : » لاق هلتقی !؟ نمف  لاق : هلتقب ، رمأت  نأ  يأرلا  رمع : لاقف : يأرلا ؟ امف  انرمأ ، انیلع  ندسفیل  هلثم  رخآ  ًادعقم  دـعق  نئل  هَّللاو  مویلا ،

«. دیلولا نب 

نب یلع  لتق  یلع  ولو  امتئـش ، ام  یلع  ینالمحإ  لاق : میظع ، رمأ  یلع  کلمحن  نأ  دـیرن  هل : الاقف  امهاتأف ، دـیلولا  نب  دـلاخ  یلإ  اثعبف 
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هیلإ مقف  تملـس  اذإـف  هولـصلا ، یف  هبنجب  مق  دجـسملا و  رـضحا  رکبوبأ : لاـق  هلتقأ ؟ یتم  دـلاخ : لاـقف  كاذ ، وهف  ـالاق : بلاـط ، یبا 
.معن لاق : هقنع ، برضاو 

هحفص 465] ] 

؛ رکب یبأ  تحت  تناک  سیمع و  تنب  ءامسأ  تعمسف 
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کب نورمتأی  ألملا  َّنإ  : ) مالسلا هیلع  ٍّیلعل  یلُوق  مالسلا و  امهیئرقا  مالـسلا و  مهیلع  همطاف  ٍّیلع و  لزنم  یلإ  یبهذإ  اهتیراجل : تلاقف 
ام نیب  مهنیب و  لوحی  هَّللا  َّنإ  : ) اهل یلوق  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف  تءاجف ، [ ( 292  ] نیحصاَّنلا نم  کل  ّینإ  جرخاف  كولتقیل 

(. نودیُری

رکبوبأ سلج  املف  فیسلا ؛ هعم  و  هبنجب ، یلصی  دیلولا  نب  دلاخ  و  رکب ؛ یبأ  فلخ  یلص  و  دجسملا ، رضح  و  هولـصلل ، أیهت  ماق و  مث 
نظ یتح  ملـسی ، نأ  رـسجیال  ًارکفتم  لزی  ملف  هسأب ، مالـسلا و  هیلع  ٍّیلع  هدش  فرع  و  هنتفلا ، فاخ  لاق و  ام  یلع  مدـن  دهـشتلا ، یف 

.اهسدق هنأ  سانلا 

نینمؤملاریمأ لاقف  مالـسلا !» هیلع  هتاکرب  هَّللاهمحر و  مکیلع و  مالـسلاو  کترمأ ، ام  نلعفتال  دـلاخ ! اـی  لاـقف : دـلاخ ، یلإ  تفتلا  مث 
یل ال لاق  هنأ  الول  هَّللاو ، يإ  لاق : ًالعاف !؟ تنک  وأ  لاق : .کقنع  برـضب  ینرمأ  لاـقف : هب ؟ كرمأ  يذـلا  اـم  دـلاخ ! اـی  مالـسلا : هیلع 

.کتلتقل میلستلا ، لبق  هلتقت 

ای سانلا : لاقف  هبعکلا ، بر  هلتقی و  رمع : لاقف  هیلع ، ساـنلا  عمتجاـف  ضرـألا ، هب  دـلجف  مالـسلا  هیلع  ٌّیلع  هذـخأف  مالـسلا : هیلع  لاـق 
نم ٌدـهع  ول ال  هَّللاو  كاّهـص ، نبای  لاـق : هبیبـالتب و  ذـخأف  رمع ، یلإ  تفتلا  مث  هنع ، یلخف  ربقلا ، بحاـص  قحب  هَّللا ، هَّللا  نسحلااـبأ !

.ُهلزنم لخد  و  ًاددع ؛ لقأ  ًارصان و  فعضأ  انیأ  تملعل  قبس ، هَّللا  نم  ٌباتک  و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 

هحفص 467] ] 

تشذگ هچنآ  هب  یهاگن 

ُنیعَتْسَن ِِهب  میحرلا َو  نمحرلا  هَّللا  مسب 

ترضح تیاور  نیا  تسا  بوخ  میتفگ  میدناوخ و  ار  كدف  هرابرد ي  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ ي  هتـشذگ  ياه  هسلج  رد 
.دراد یبوخ  بلاطم  كدف  هرابرد ي  تسا و  بوخ  حیحص و  دنس ، رظن  زا  هک  میناوخب  زین  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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نآ درک ، بضغ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ار  كدف  رکبوبا  یتقو  هک  میتفگ  میدناوخ و  ار  تیاور  زا  يرادقم  لبق  هسلج ي  رد 
هَّللا یلـص  ربمایپ  بناج  زا  كدف  دنهد  تداهـش  هکنیا  رب  دومن  بلط  دهاش  رکبوبا  یتقو  دـندومن و  ضارتعا  هتفر و  وا  دزن  ترـضح 
همان زین  رکبوبا  دنداد و  تداهش  بلطم  نیا  رب  نمیا  ّما  مالسلا و  هیلع  یلع  هدش ، راذگاو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و 
درک هراپ  ار  همان  دش و  دراو  رمع  هظحل  نامه  رد  یلو  دننادرگزاب ؛ مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  كدف  هکنیا  رب  ینبم  تشون  يا 

مالسلا هیلع  یلع  تداهش  تفگ  و 

هحفص 468] ] 

.دنک یمن  تیافک  ییاهنت  هب  مه  نمیا  ما  تداهش  تسین و  لوبق  دروم  نیا  رد 

هدـمآ درگ  وا  رود  راصنا  نیرجاهم و  زا  یعمج  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  رکبوبا  رب  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ 
رد كدف  نوچ  دینک ، هماقا  دیاب  امـش  ار  دهاش  هنّیب و  دومرف : دناشک و  حاضیتسا  هب  ار  وا  درک و  هّجاحم  رکبوبا  اب  اجنآ  رد  و  دندوب ؛

ربمایپ ادخ و  مکح  قبط  تسا و  ناناملـسم  همه ي  هب  ّقلعتم  نآ  هک  دـیتسه  یعدـم  امـش  هدوب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رایتخا 
مالـسلا هیلع  یلع  الوم  هب  باطخ  رمع  یلو  دش ، تکاس  رکبوبا  اجنیا  رد  رکنم ؛ هن  دیامن  هماقا  هنّیب  دیاب  یعّدم  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص 

.دشاب یمن  همطاف  وت و  يارب  كدفرد  یقح  چیه  هکنیا  ای  روایب  دهاش  ای  میمهف ، یمن  ار  اهفرح  نیا  ام  تفگ :

: ناتساد هلابند ي  الاح  دندش و  دراو  يرگید  هار  زا  دش ، هجاوم  رمع  ییوگروز  یقطنم و  یب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو 

نینمؤملاریما طسوت  رکبوبا  حاضیتسا 

ُأَْرقَت رَکبابَأ ! ای  مالسلا : هیلع  َنینِمْؤُملاُریمَأ  َلاقَف  )
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)؟ ِهَّللا َباتِک 

)؟ یناوخ یم  نآرق  ایآ  رکبوبا ! يا  دومرف : رکبوبا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  )

( ْمَعَن َلاق : )

( يرآ تفگ : رکبوبا  )

هحفص 469] ] 

[ ( 293  ] ًاریهطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  : ) َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ینِْربْخَأ  مالـسلا : هیلع  لاـق  )
اناـمه (: » تسا هدومرف  هک   ) ّلـجوّزع يادـخ  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( )؟ اـنِْریَغ یف  ْمَأ  اـنیف  َْتلََزن ، ْنَمیف 

هچ هرابرد ي  هیآ ) نیا  «، ) دـنادرگ رهاط  كاـپ و  ار  امـش  دربب و  نیب  زا  تیب  لـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ 
)؟ ام ریغ  ای  ام  هرابرد ي  تسا ، هدش  لزان  یسک 

( ْمُکیف َْلب  َلاق : )

( .تسا هدش  لزان  امش  هرابرد ي  هتبلا  تفگ : رکبوبا  )

)؟ اِهب ًاِعناص  َْتنُک  ام  ٍهَشِحاِفب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  ْتِنب  هَمِطاف  یلَع  اوُدِهَش  ًادوُهُش  َّنَأ  ْوَلَف  رکبابا ! ای  مالسلا : هیلع  َلاق  )

هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هیلع  رب  دنداد  تداهـش  دندمآ و  يا  هّدع  کی  رگا  رکبوبا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  )
)؟ يدرک یم  لمع  هنوگچ  وا  هب  تبسن  وت  یتشز ، راک  کی  هب  هلآ 

( َنیِملْسُْملا ِءاِسن  یلَع  ُهُمیقُأ  امَک  ّدَْحلا  اَْهیَلَع  ُمیقُأ  ُْتنُک  َلاق : )

( .منک یم  يراج  ّدح  ناملسم  نانز  ریاس  رب  هک  هنوگنامه  مدرک ، یم  يراج  ّدح  وا  رب  تروص  نیا  رد  تفگ : رکبوبا  )

هحفص 470] ] 

( َنیِرفاکلا َنِم  ِهَّللاَْدنِع  َْتنُک  نَذِإ  مالسلا : هیلع  لاق  )

( .يوش یم  بوسحم  رفاک  ادخ  دزن  رد  ینک ، نینچ  رگا  نیاربانب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  )

)؟ َِملَو لاق : )

)؟ ارچ تفگ : رکبوبا  )

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


( اْهیَلَع ِساّنلا  َهَداهَش  َْتِلبَق  هَراهَّطلِاب َو  ِهَّللا  َهَداهَش  َتْدَدَر  کَّنَِأل  مالسلا : هیلع  َلاق  )

تسا كاپ  رهاط و  وا  هکنیا  رب  ینبم  ادخ  تداهش  وت  هکنیا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  )
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!!( يا هدومن  لوبق  ار  وا  هیلع  رب  مدرم  تداهش  يا و  هدرک  در  ار 

هک تسا  هدرک  هدارا  ادخ  دنتسه و  رهاط  كاپ و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هک  دیامرف  یم  نآرق  رد  ادخ 
!؟ يراد یم  مّدقم  ادخ  تداهش  رب  زا  مدرم  زا  هّدع  کی  تداهش  ییآ و  یم  وت  الاح  دیامن ، رود  نانآ  زا  ار  یکاپان  يدیلپ و 

( ًاکَدَف اَهل  َلَعَج  ْنَأ  ِِهلوُسَر  َمْکُح  ِهَّللا َو  َمْکُح  َتْدَدَر  امَک  )

( .دندوب هداد  رارق  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  ار  كدف  هک  دوب ) نیا  مکح  نآ  و   ) يا هدرک  در  شلوسر ر  ادخ و  مکح  هک  هنوگنامه  )

یبْرُْقلااَذ ِتآَف   ) هفیرش ي هیآ ي  هب  دنراد  هراشا  ترضح  اجنیا  رد 

هحفص 471] ] 

زا روـظنم  لـیئربج  زا  دـش ، لزاـن  هیآ  نیا  یتـقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  و  میداد ؛ حیـضوت  لـبق  هسلج ي  رد  هک  [ ( 294  ] هَّقَح
ار بلطم  نیا  هتبلا  هک  دنتـشاذگ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رایتخا  رد  ار  كدف  دنوادخ ، رما  هب  هاگنآ  دندش و  ایوج  ار  یبرقلااذ » »

[ . 295  ] دنا هدروآ  دوخ  تایاور  رد  یّنس  هعیش و 

( ِهتایَح یف  ُْهتَضَبَق  دَق  (َو 

( .تشاد رایتخا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ار  كدف  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (و 

هکلب تسین ؛ نآ  یحالطـصا  يانعم  اـجنیا ، رد  ثاریم  زا  روظنم  هک  دـننک  یم  دـییأت  ار  اـنعم  نیا  تراـبع ، نیا  رد  هراـبود  ترـضح ،
یم لماش  مه  ار  دشاب  شتایح  نامز  رد  دـنچ  ره  دـشاب ، هدـش  هدیـشخب  ردـپ  هیحان ي  زا  هک  يزیچ  تسا و  رظن  ّدـم  نآ  معا  يانعم 

ربمایپ بناج  زا  هک  تسا  هدوب  يا  هیده  و  هیطع »  » ینعی هدوب ، هلیُحن »  » ای هلحن »  » عقاو رد  كدف  ًالصا  .دوش و 
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.تسا هدش  اطعا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

( َنیِملْسُْمِلل ْیف ٌء  ُهَّنَأ  َتْمَعَز  ًاکَدَف َو  اْهنِم  َتْذَخَأ  اْهیَلَع َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  ٍِلئاب  ٍِّیبارْعا  َهَداهَش  َْتِلبَق  َُّمث  )

ترضح هیلع  رب  دنک ، یم  لوب  دوخ  ياهاپ  رب  هک  ار  ینابایب  برع  نآ  تداهش  وت  سپس  )

هحفص 472] ] 

!( دشاب یم  ناناملسم  هب  ّقلعتم  تسا و  یف ء »  » نآ هک  يدرک  نامگ  هتفرگ و  وا  زا  ار  كدف  يدرک و  لوبق  مالسلااهیلع  ارهز 

هک دـنهد  یم  تداهـش  هصفح  هشیاع و  ناثدـح و  نب  سوا  تفگ : درک و  لقن  رَمُع  هک  ثیدـح  نآ  هب  دـنراد  هراشا  ترـضح  اجنیا 
یمن یقاب  ثرا  ناربمایپ  هفیاط ي  ام  ینعی : هَقَدَـص » ُهانْکََرت  ام  ثّرَُونـال َو  ِءاـِیْبنَألا  َرِـشاعَم  ُنَْحن  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

یم و  دنهد ؛ یم  رونام  یلیخ  ثیدح  نیا  يور  كدـف ، هب  عجار  مه  ّتنـس  لها  تسا ؛ هقدـص  دـنام  یم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ و 
.دشاب هتشاد  ناثدح  نب  سوا  هب  هراشا  ْهیَبِقَع » یلَع  ٌلئاب  : » دومرف هک  ترضح  نایب  تفگ  ناوت 

هشیاـع و یناـبایب و  برع  تداهـش  یتشاذـگ و  اـپ  ریز  يدرک و  در  ار  شلوسر  ادـخ و  مکح  وت  هک  دـیامرف  یم  ترـضح  هصـالخ 
ارهز ترـضح  هب  ار  كدف  ادخ ، روتـسد  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  یتشاد ! مّدقم  ادخ  مکح  رب  هدرک و  لوبق  ار  هصفح 

.تسا ناناملسم  همه ي  نآ  زا  كدف  هک  يدرک  اعّدا  هدرک و  بصغ  ار  نآ  وت  اّما  دوب ، هدرک  ءاطعا  مالسلااهیلع 

( ِْهیَلَع یعَّدُملا  یَلَع  ُنیمَیلاَو  یعَّدُملا  یَلَع  ُهَنِّیَْبلَا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  َلاق  ْدَق  (َو 

تسا یعّدم  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  هکنآ  لاح  و 
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( .دروخب مسق  دیاب  رکنم )  ) هیلع یعدم  دروآ و  لیلد  هنّیب و  دیاب  هک 

کلام فّرصتم و  دوب و  دیلاوذ »  » كدف هب  تبسن  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نوچ  دیتسه ، یعّدم  امـش  اجنیا  رد  هک  تسا  حضاو  و 
امش دوب ، نآ 

هحفص 473] ] 

مـسق مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دییامن و  هنّیب  هماقا ي  دیاب  امـش  سپ  تسا ، ناناملـسم  همه ي  نآ  زا  نیا  دییوگ  یم  دـیا و  هدـمآ 
.دندرکن لوبق  اهنآ  یلو  نمیا ، ّما  يرگید  مالسلا و  هیلع  یلع  یکی  دندروآ ، مه  دهاش  ود  ترضح  نیا ، زا  هتشذگ  دروخب ؛

( هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  َلْوَق  َتْدَدَرَف  )

( .يدرک ّدر  مه  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  وت  سپ  )

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هتفگ ي  فالخرب  تقیقح  رد  يدرک ، بلط  دـهاش  هنّیب و  دـیلاوذ ، رکنم و  زا  هک  تلمع  نیا  اـب  وت  ینعی 
.یتشاذگ اپ  ریز  ار  ترضح  نآ  لوق  يدرک و  لمع 

مدرم يرکف  شخرچ 

( اوُرَْکنَأ ُساّنلا َو  َمَْدمَدَف  مالسلا : هیلع  لاق  )

ادـص رـس و  رکبوبا ) لمع  هب  تبـسن   ) یتحاران يور  زا  مدرم  سپ  دـیامرف : یم  تسا ) تیاور  يوار  هک   ) مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  )
( .دمآ ناشدب  رکبوبا ) لمع  نیا  زا   ) هدرک و

هب تبـسن  رکبوبا  ارچ  هک  دـندش  تحاراـن  مدرم  ینعی  دـنیوگ ؛ یم  دـشاب  بضغ  یتحاراـن و  يور  زا  هک  ییادـص  رـس و  هب  َمَدـْمَد » »
.دومن لامیاپ  ار  نانآ  قوقح  درک و  لمع  هنوگنیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

( مالسلا هیلع  ٍبلاط  یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللاَو  َقَدَص  اُولاق  ٍضَْعب َو  یلِإ  ْمُهُضَْعب  َرَظَن  (َو 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : هدرک و  هاگن  رگید  یضعب  هب  نانآ  زا  یضعب  (و 

هحفص 474] ] 

( .دیوگ یم  تسار 

دنتسناد یم  اهنآ  نوچ 
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رد هدوب و  ناشیا  فرـصت  رد  نونکات  هدش و  راذگاو  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  كدف  هک 
ای لیلد  دیاب  هک  دنتسه  رمع  رکبوبا و  نیا  هکلب  دروایب ؛ دهاش  تسین  مزال  هدوب ، دیلاوذ »  » نوچ تسا و  هتـشاد  هدنیامن  لیکو و  اجنآ 

رکبوبا لمع  هب  تبسن  دندرک و  قیدصت  ار  ترضح  نآ  دندینش ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانخس  یتقو  اذل  و  دنیامن ؛ هماقا  دهاش 
.دندومن یتحاران  زاربا 

( ِهلِْزنَم یلِإ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َعَجَر  (َو 

( .دنتشگزاب دوخ  لزنم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  )

ردپ رازم  رب  همطاف  زوس 

:( لوُقَت یْکبَت َو  َیِه  اهیبَأ َو  ِْربَِقب  ْتَفاط  َدِجْسَملا َو  مالسلااهیلع  هَمِطاف  ْتَلَخَد  َو  مالسلا : هیلع  َلاق  )

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشردپ  ربق  دندش و  دجسم  لخاد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  و  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  )
[ (: 296  ] دندناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  و  دندرک ، فاوط  ار  هلآ -

هحفص 475] ] 

اهَِلباو ِضْرَألا  َدْقَف  َكانْدَقَف  ّانِإ  »

« بَغَتال ْمُهْدَهْشاَف َو  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو 

هراظن دـندش ؛ فرحنم  وت  موق  و  دـهد ؛ یم  تسد  زا  ار  شراشرـس  ناراب  نیمز ، هک  هنوگنامه  میداد ، تسد  زا  ار  وت  اـم  ربماـیپ ! يا  )
( .وشم بیاغ  ام  زا  ار و  موق  نیا  نک 

تـسد زا  ار  شراشرـس  ناراب  نیمز ، هک  ینداد  تسد  زا  هنوگنآ  میداد ، تسد  زا  ار  وت  ام  تسا ؛ یعون  قلطم  لوعفم  ِضْرَألا » َدـْقَف  »
.دریم یم  دور و  یم  نیب  زا  نیمز  دورب ، تسد  زا  یتقو  راشرس  ناراب  راشرس ؛ ناراب  ینعی : ِلباو » « ؛ دهد یم 

هَثَْبنَه ٌءاْبنَأ َو  َكَدَْعب  َناک  ْدَق  »

« بطخلا ُِرثْکَت  َْمل  اهَدِهاش  َْتنُک  َْول 

رس ُرپ  ثداوح  اهربخ و  امش  زا  دعب  قیقحت  هب  )
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( .دش یمن  گرزب  هثداح  هاگ  چیه  دیدوب ، عیاقو  نیا  رظان  دهاش و  امش  رگا  هک  داد  خر  ییادص  و 

رگا داتفا و  قاّفتا  ییاه  هنتف  ثداوح و  امـش  تلحر  زا  دـعب  ینعی  دـنوش ؛ یطاق  مه  اب  هک  ییاهادـص  رـس و  ثداوح و  ینعی : هثبنه » »
هب ردقنیا  امـش  دوجو  اب  دنتـشادن  تأرج  اهنیا  ینعی  دش ؛ یمن  گرزب  هثداح  هاگ  چیه  دیدوب ، ثداوح  نیا  دهاش  دیدوب و  هدنز  مش 
ربخ مسا و  هب  جایتحا  ینعی  تسا ، هّمات  َناک » ْدَق   » رد َناک »  » .دـنیامن زواجت  نانآ  میرح  هب  دـننک و  تراسج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

.درادن

انُِسنُؤی ِتایْآلِاب  ُلیْربِج  َناک  دَق  »

« بَجَتُْحم ِْریَْخلا  ُّلُکَف  اّنَع  َباغَف 

هدیـشوپ ام  زا  اهیبوخ  همه ي  سپ  دش ، بیاغ  ام  زا  مه  لیئربج  یلو ) ( ؛ دوب ام  شخب  مارآ  سنوم و  دروآ  یم  هک  یتایآ  اب  لیئربج  )
( .دش

هحفص 476] ] 

یم هک  تیب  نیا  لئاق  ّالاو  دـشاب ؛ وا  نآ  زا  تیب ، نیا  زا  لبق  ات  دـیاش  تسا ، هثاثا  نب  دـنه  تایبا  نیا  رعاش  دـنیوگ  یم  یـضعب  هکنیا 
.تسا مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  صخش  ًامتح  دوب ، ام  سنوم  تفگ و  یم  نخس  ام  اب  لیئربج  دیامرف :

ِهب ُءاضَتُْسی  ًارُون  ًارَدب َو  َْتنُک  «َو 

« ُبتُکلا ِهَّزِعلا  يِذ  ْنِم  ُلزنت  ْکیَلَع 

بحاص يادخ  فرط  زا  دش  یم  لزان  وت  رب  دش ؛ یم  ادیپ  ینشور  نآ  هلیسو ي  هب  هک  يدوب  يرون  و  يدوب ، هدراهچ  بش  هام  وت  (و 
( .ینامسآ ياهباتک  تّزع ،

اِنب َّفَخَتْسا  ٌلاجِر َو  [ 297  ] اْنتَمَّهََجت »

« بصتُغن ُمْوَْیلا  ُنْحَنَف  اّنَع  َْتبِغ  ْذِإ 

بـصغ دروم  زورما  ام  سپ  يدش ؛ بیاغ  ام  زا  هک  نامز  نآ  میدش  کبـس  ام  و  دـندرک ، دروخرب  ام  اب  هناسوبع  يدـنت و  اب  ینادرم  )
( .میوش یم  عقاو 
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تیَقب ام  انْشِع َو  ام  َکیْکبَن  َفْوَسَف  »

« بَکَس اَهل  ٍلامْهَِتب  ِنُویُْعلا  اّنِم 

( .مینک یم  هیرگ  امش  يارب  دراد ، نازیر  کشا  ام  ياهمشچ  هک  یمادام  میا ؛ هدنز  هک  یتقو  ات  درک ، میهاوخ  هیرگ  وت  يارب  ام  (و 

مه بکـس »  » يانعم و  دـشاب ؛ یم  نایرج »  » يانعم هب  و  دادـعَت ،»  » لـثم لاـعْفَت ،»  » نزو رب  لـمه ،»  » هّداـم ي زا  تسا  ردـصم  لاـمْهَت » »
، دراد کشا  ام  ياهمـشچ  هک  ینامز  ات  تفای و  دهاوخ  همادا  وت  يارب  ام  هیرگ ي  راوگرزب ! ردپ  يا  ینعی : تسا ؛ دایز  دـنت و  شزیر 

امش نادقف  تبیصم  رد 

هحفص 477] ] 

[ . 298  ] مینک یم  هیرگ 

ریما ترضح  رورت  هئطوت ي 

( امِِهلِْزنَم یلِإ  رَمُع  رَکبُوبَأ َو  عَجَرَف  مالسلا : هیلع  َلاق  )

( .دنتشگزاب دوخ  لزنم  هب  کی  ره  رمع ، رکبوبا و  سپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  )

داتسرف و رمع  غارـس  هب  ار  یـصخش  رکبوبا  و  ( ) ِمْوَْیلا اَذه  یف  اّنِم  ٍِّیلَع  َسِلْجَم  َْتیَأَر  امَأ  َهل : َلاق  َُّمث  ُهاعَدَف ، رَمُع  یلِإ  رَکبُوبَأ  َثََعب  (َو 
)؟ ام اب  ار  یلع  زورما  دروخرب  يدیدن  ایآ  تفگ : رمع  هب  هاگنآ  دناوخ ، دوخ  شیپ  هب  ار  وا 

؟ درب ار  ام  يوربآ  مدرم  روضح  رد  هنوگچ  زورما  مالسلا  هیلع  یلع  يدیدن  ینعی 

( انَْرمَأ اْنیَلَع  َّنَدِسُْفَیل  رَخآ  ًادَعْقَم  َدَعَق  ِْنَئل  ِهَّللاَو  )

( .تخاس دهاوخ  لزلزتم ) و   ) دساف ام  رب  ار  ام  تموکح  دشاب ، هتشاد  تروص  نیا  هب  يرگید  تسشن  کی  وا  رگا  مسق ، ادخ  هب  )

رد زونه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  تاـیحور  نآ  دوب و  هدـمآ  رکبوبا  تسد  هب  هزاـت  تموکح  تموکح ؛ ینعی  رما ،»  » میتفگ
تموکح دنک ، جاجتحا  وا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  رگید ، هسلج ي  کی  رد  رگا  هک  دیسرت  رکبوبا  نیمه ، يارب  تشاد و  دوجو  اهیـضعب 

اذل دوش ؛ هتفرگ  وا  تسد  زا 
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: دنک یم  یهاوخرظن  رمع  زا 

هحفص 478] ] 

)؟ ْيأَّرلا اَمَف  )

)؟ تسیچ وت  رظن  )

( ِِهْلتَِقب َُرمَْأت  ْنَأ  ُْيأَّرلا  رَمُع : َلاقَف  )

( .دنشکب ار  وا  ات  یهد  روتسد  دیاب  نم  رظن  هب  تفگ : رمع  سپ  )

)؟ ُهُلتْقَی ْنَمَف  َلاق : )

)؟ دشکب ار  وا  دناوت ) یم   ) یسک هچ  تفگ : رکبوبا  )

( دیلَولا ُْنب  ُِدلاخ  َلاق : )

!( دیلو نب  دلاخ  تفگ : رمع  )

[ . 299  ] درک داهنشیپ  ار  وا  اذلف  دراد ، هنیک  یلیخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  دیلو  نب  دلاخ  تسناد  یم  رمع 

هحفص 479] ] 

( امُهاتَأَف دیلَْولا  ِْنب  ِِدلاخ  یلإ  اثَعَبَف  )

( .دیسر ود  نآ  روضح  هب  مه  وا  دنداتسرف و  دیلو  نب  دلاخ  دزن  ار  یصخش  رمع  رکبوبا و  سپ  )

( ٍمیظَع ٍرمَأ  یلَع  َکَلِمْحن  ْنَأ  ُدیُرن  َُهل : الاقَف  )

( .مییامن راداو  یگرزب  راک  هب  ار  وت  هک  میا  هدرک  هدارا  دنتفگ : ود  نآ  سپ  )

!( بلاط یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْلتَق  یلَع  َْولَو  اُمْتئِش  ام  یلَع  ینالِمْحِإ  َلاق : )

!( دشاب بلاطیبا  نب  یلع  نتشک  راک ، نآ  هچ  رگا  دیراداو ، دیهاوخ  یم  هچنآ  ره  رب  ارم  تفگ : ود  نآ  هب  دیلو  نب  دلاخ  )

! دنتسه يرکف  هچ  رد  شیاقفر  هک  هدز  یم  سدح  مه  دلاخ  دوش  یم  مولعم 

( َكاذ َوُهَف  الاق : )
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( .تسا نیمه  زین  ام  هتساوخ ي  دنتفگ : رمع  رکبوبا و  )

)؟ ُهُلْتقَأ یتَم  ِدلاخ : لاقَف  )

)؟ مشکب ار  وا  ینامز  هچ  تفگ : دلاخ  سپ  )

هحفص 480] ] 

(. هولَّصلا ِیف  ِِهْبنَِجب  ُْمق  َدِجْسَْملا َو  ِرضْحا  رَکبُوبَأ : َلاق  )

( تسیاب زامن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  وش و  رضاح  دجسم  رد  تفگ : رکبوبا  )

، هدوب هّیقت  يارب  ای  الاح  تسا ؛ هدناوخ  یم  زامن  مه  رکبوبا  رس  تشپ  هتفر و  یم  دجسم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوش  یم  مولعم 
.ناناملسم تدحو  ظفح  تحلصم و  يارب  ای 

ِْهَیلِإ ْمُقَف  ُتْمَّلَس  اذِإَف  )
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( هَُقنُع ْبِرْضاَو 

!( نزب ار  وا  ندرگ  وش و  دنلب  مداد ، ار  زامن  مالس  نم  یتقو  سپ  تفگ ): همادا  رد  رکبوبا  ))

( مَعَن لاق : )

( .مشچ تفگ : دیلو  نب  دلاخ  )

رورت هئطوت ي  فشک 

( رَکب یبَأ  َتَْحت  َْتناک  ْسیَمُع َو  ُْتِنب  ُءامْسَأ  ْتَعِمَسَف  )

( .دینش دوب  رکبوبا  رسمه  هک  سیمع » تنب  امسا   » ار وگتفگ  نیا  )

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  ادتبا  تسا ؛ هدوب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  نادنم  هقالع  زا  سیمع » تنب  ءامـسا  »
اب دوش ، یم  رکبوبا  رـسمه  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  رفعج  تداهـش  زا  دعب  دـنک و  یم  جاودزا  وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردارب 

.دشاب یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هب  نارادافو  نادنم و  هقالع  زا  لاح  نیا 

هحفص 481] ] 

َكُوُلتْقَِیل َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَملا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  ِّیلَِعل  یلُوق  مالَّسلا َو  اَمِهیئَرقا  َو  ع »  » هَمِطاف ٍِّیلَع َو  ِلِْزنَم  یلِإ  یبَهْذِإ  اِهتَیِراِجل : َْتلاـقَف  )
[ (. 300  ] َنیحِصاَّنلا َنِم  ََکل  ّینِإ  ْجُرْخاَف 

هیلع یلع  يارب  ناـسرب و  مالـس  ود  ره  هب  ورب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  لزنم  هب  تفگ : دوـخ  زینک  هب  ءامـسا  سپ  )
نم انامه  دیوش ، جراخ  رهـش  زا  سپ  دنا ، هدید  كرادت  ار  امـش  نتـشک  هئطوت ي  تعامج  نیا  : » وگب ناوخب و ) ار  هیآ  نیا   ) مالـسلا

«.( مهاوخ یم  ار  امش  حالص  ریخ و 

هاگتسد رد  هک  ینمؤم  نآ  رد  هک  دراد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناتـساد  هب  هراشا  تسا و  هدش  هتفرگ  میرک  نآرق  زا  هلمج  نیا 
رارق دننک و  یم  تروشم  دنراد  ّتیعمج  موق و  هک  دیوگب  وا  هب  ات  داتسرف  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دزن  ار  یـصخش  هدوب ، نوعرف 
رکذ اب  تساوخ  سیمع ، تنب  ءامسا  زین  اجنیا  رد  مهاوخ ؛ یم  ار  وت  ریخ  نم  وش و  جراخ  رهش  زا  سپ  دنشکب ؛ ار  وت  هک  دنراذگ  یم 

نیا
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.يوش جراخ  هنیدم  زا  تسا  رتهب  دنراد و  رس  رد  ار  وت  لتق  هشقن ي  رمع ، رکبوبا و  هک  دنامهفب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هیآ 

( َنوُدیُری ام  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنِإ  اَهل : یلوَق  مالسلا : هیلع  نینِمْؤُملاُریمَأ  َلاقَف  ْتَءاجَف ، )

ار اهنآ  دنوادخ  وگب : ءامسا  هب  دومرف : وا ) خساپ  رد   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  سپ  دناسر ؛) ترـضح  هب  ار  ماغیپ  و   ) دمآ مه  زینک  )
«.( دوش یم  اهنآ  عنام  دناسر و  یمن  دنراد  هک  یفده  هب 

هحفص 482] ] 

دراذگ یمن  درک و  دهاوخ  یثنخ  ار  نانآ  هشقن ي  هئطوت و  دـنوادخ  هک  دـنامهف  یم  ءامـسا  هب  هلمج ، نیا  نایب  اب  اجنیا  رد  ترـضح 
.دنسرب ناشفده  هب  اهنآ  هک 

( ِهولَّصِلل َأَّیَهَت  َماق َو  َُّمث  )

( .دندش زامن  هدامآ ي  دنتساخرب و  ترضح  سپس  )

( رَْکب یبَأ  َْفلَخ  یّلَص  َدِجْسَْملا َو  َرضَح  (َو 

( .دندناوخ زامن  رکبوبا  رس  تشپ  هدش و  رضاح  دجسم  رد  (و 

( ْفیِّسلا ُهَعَم  َو  ِهْبنَِجب ، یِّلَُصی  دیلَْولا  ُْنب  ُِدلاخ  (َو 

( .دوب وا  هارمه  هب  يریشمش  هک  یلاح  رد  داتسیا ، زامن  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رانک  رد  مه  دیلو  نب  دلاخ  (و 

زامن لاح  رد  رکبوبا  ینامیشپ  دیدرت و 

( هَسَْأب مالسلا َو  هیلع  ٍِّیلَع  َهَّدِش  َفِرَع  َو  َهَْنتِْفلا ، َفاخ  َلاق َو  ام  یلَع  َمِدَن  ِدُّهَشَّتلا ، ِیف  رَْکبُوبَأ  َسَلَج  اّمَلَف  )

میلـست تعاجـش و  دوش و  هنتف  دیـسرت  دـش و  نامیـشپ  دوـب  هتفگ  دـلاخ  هب  هچنآ  زا  تسـشن ، زاـمن  دّهـشت  يارب  رکبوـبا  یتـقو  سپ  )
( .دش روآدای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يریذپان 

بلاغ دـلاخ  رب  دراد  هک  یتخـسرس  تعاجـش و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  نکمم  نآلا  تفگ : دوخ  اب  دّهـشت  لاح  ناـمه  رد  رکبوبا 
رگا ای  دوش ،

هحفص 483] ] 

يارب هرخالاب  دنوش و  کیرحت  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  مدرم و  دوش ، ّقفوم  دناوتب  مه  دلاخ 
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.دوش تسرد  هنتف  وا  تموکح 

( اهَسْدَق ُهَّنَأ  ُساَّنلا  َّنَظ  یّتَح  مِّلَُسی ، ْنَأ  رِسْجَیال  ًارِّکَفتُم  لَزَی  ْمَلَف  )

رد وا  دندرک  رکف  مدرم  هک  اجنآ  ات  تشادن  دهدب  ار  زامن  مالس  هکنیا  تأرج  دوب و  ندرک  رکف  لاح  رد  روطنیمه  زامن  دهشت  رد  (و 
( .تسا هداتفا  هابتشا  هب  زامن 

!!( ُهتاکََرب ِهَّللاُهَمْحَر َو  ْمُْکیََلَع َو  ُمالَّسلاَو  ُکتْرَمَأ ، ام  َّنَلَعْفَتال  ِدلاخ ! ای  َلاقَف : ِِدلاخ ، یلإ  َتَفَْتلا  َُّمث  )

مالـسلاو هدن ! ماجنا  مدوب ، هداد  روتـسد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  دلاخ ! يا  تفگ : درک و  تافتلا  دلاخ  هب  زامن )! لاح  رد   ) رکبوبا هرخالاب  )
(!( داد ار  زامن  مالس  و   ) .هتاکرب هَّللاهمحر و  مکیلع و 

)؟ ِهب َكَرَمَأ  يذَّلا  اَم  ِدلاخ ! ای  مالسلا : هیلع  َنینِمْؤُملاُریمَأ  َلاقَف  )

)؟ دوب هدرک  رما  وت  هب  ار  يزیچ  هچ  رکبوبا  دلاخ ! يا  دومرف : درک و  دلاخ  هب  ور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  )

( کُِقنُع ِبْرَِضب  ینَرَمَأ  َلاقَف : )

!( منزب ار  وت  ندرگ  ات  دوب  هداد  روتسد  رکبوبا  تفگ : دلاخ  )

)؟ ًالِعاف َْتنُک  َوَأ  مالسلا : هیلع  َلاق  )

)!؟ يدرک یم  ار  راک  نیا  وت  ایآ  دومرف : ترضح  )

!( َُکْتلَتََقل ِمیلْسَّتلا ، َْلبَق  ُْهُلتْقَتال  یل  َلاق  ُهَّنَأ  َْول ال  ِهَّللاَو ؛ يِإ  َلاق : )

هحفص 484] ] 

!( مدوب هتشک  ار  وت  انامه  شکن ، ار  وا  هک  دوب  هتفگن  زامن  مالس  زا  لوبق  وا  رگا  مسق ؛ ادخ  هب  يرآ  تفگ : دلاخ  )

( ضْرَألا ِِهب  َدلَجَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ُهَذَخَأَف  مالسلا : هیلع  َلاق  )

)؛ دیبوک نیمز  هب  مکحم  هتفرگ و  ار  دلاخ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دیامرف : یم  دنتسه ) تیاور  يوار  هک   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  )

( ِهَبْعَْکلا ِّبَر  ُهُلتْقَی َو  رَمُع : َلاقَف  ِْهیَلَع ، ُساَّنلا  َعَمَتْجاَف  )

: ُساَّنلا َلاقَف  ( ) .دشک یم  ار  وا  یلع  هبعک ، يادخ  هب  تفگ : همهاو ) سرت و  يور  زا   ) رمع دندش و  عمج  وا  رود  همه  مدرم  سپ  )
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! نَسَْحلاَابَأ ای 

( ُْهنَع یّلَخَف  ْربَْقلا ؛ ِبِحاص  ِّقَِحب  هَّللَا  هَّللَا 

و نک ؛ اهر  شکن و  ار  وا   ) ربق نیا  بحاص  قح  هب  ار ، ادـخ  نسحلاابا ! نیا  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  مدرم  سپ  )
( .تشادرب دلاخ  زا  تسد  ترضح ، سپ  دندرک ؛) هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ربق  هب  هراشا 

ریما ترضح  طسوت  رمع  دیدهت 

( ِهبیبالَتب َذَخَأَف  رَمُع ، یلإ  َتَفَْتلا  َُّمث  )

( .دنتفرگ ار  وا  سابل  هقی ي  هدرک و  رمع  هب  ور  ترضح  سپس  )

.تسا هقی  دوصقم  و  دریگ ؛ یم  رارق  هداّلق  عضوم  کیدزن  هک  سابل  زا  یتمسق  ینعی  تسا  بیبلت »  » عمج بیبالت » »

ِهَّللا َنِم  ٌباتِک  َو  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ٌدْهَع  َْول ال  ِهَّللاَو  كاّهَص ! َْنباَی  َلاق : (َو 

هحفص 485] ] 

( هلِْزنَم َلَخَد  َو  ًادَدَع ؛ ُّلَقَأ  ًارِصان َو  ُفَعْضَأ  انُّیَأ  َتِْملََعل  قَبَس ،

یلـص ادخ  لوسر  بناج  زا  يدهع  هچنانچ  رگا  مسق  ادخ  هب  كاّهـص ! رـسپ  يا  دندومرف : هدرک و  رمع  هب  باطخ  ترـضح ، هاگنآ  )
هک یتسناد  یم  انامه  دوبن ، رتولج  ادـخ  بناج  زا  يروتـسد  و  مشاب ) تکاـس  هک  متـشادن  روتـسد  و   ) تشادـن دوجو  هلآ  هیلع و  هَّللا 

( .دنتفر دوخ  لزنم  هب  ترضح  هاگنآ  تسا ؛ رتمک  ام  زا  کیمادک  ددع  میرتفیعض و  روای  رای و  ثیح  زا  ام  زا  کیمادک 

ات درک  داهنشیپ  رکبوبا  هب  هک  دوب  رمع  ًالصا  هدرک و  تسرد  رمع  ار  اهیزاب  نیا  همه ي  هک  دنتـسناد  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
[ . 301  ] دنداد رارق  شیوخ  باتع  دروم  ار  وا  هتفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  اذل  دننک ؛ حرط  ار  رورت  هشقن ي  دناوخارف و  ار  دلاخ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َّقح  َمَلَظ  ٍملاظ  َلّوَأ  نَْعلا  ّمهّللا 

َکلذ یلَع  َُهل  ٍعبات  َرِخآ  َو 

ْمُْکیَلَع مالَّسلاَو 
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ُهتاکََرب ِهَّللاُهَمْحَر َو  َو 

یقرواپ

ص 310. ج 5 ، هباغلادسا ، [ 1]

ص 75. ملسم ج 5 ، ص 126 و  ج 2 ، يراخب ، حیحص  ص 55 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 2]

ص 300. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  [ 3]

تبصع ص )  ) هتافو دعب  برعلا  ناف  هریغ ، فیسب  مالسلا و  هیلع  یلع  فیسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هقارا  مد  لک  نا  ملعاو 
وا تام ، ناف  لتاقلا ، ءامدلا  کلتب  تبلاط  یلتق  اهنم  لتق  اذا  برعلا  هداع  هذه  ...هدحو و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعب  امدلا  کلت 

.هلها نم  سانلا  لثما  اهب  تبلاط  هتبلاطم  اهیلع  ترذعت 

ص 158. ج 43 ، راحب ، [ 4]

.157 ج 43 ، راحب ، [ 5]

.هعصاق هبطخ  هب  فورعم  خ 192  هغالبلا ، جهن  [ 6]

ص 17. ینیما ، همالع ي  مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  [ 7]

ص 173. ج 43 ، راحب ، [ 8]

ص 54. ج 43 ، راحب ، [ 9]

.تسا هدروآ  ار  تنس  لها  عبانم  مامت  هک   235 ص 232 - ج 7 ، ریدغلا ، دیرگنب : [ 10]

ص 158. تسا ، همطاف  همطاف  یتعیرش ، یلع  رتکد  [ 11]

ص 213. ج 43 ، راحب ، [ 12]

ص 749. باعیتسالا ، [ 13]

ص 77. ییابطابط ، ياقآ  همجرت ي  ماین ، رد  یهز  همطاف  یناتک ، نامیلس  [ 14]

همان ي 45. هغالبلا ، جهن  فینح ، نب  نامثع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  همان  زا  [ 15]

نآ مود  دـح  و  ندـع »  » نآ لوا  دـح  دـیامرف : یم  دـناد : یم  مالـسا  ملاع  لبمـس  ار  كدـف »  » یتیاور رد  رفعج  نب  یـسوم  ماما  [ 16]
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«. ناتسنمرا  » اه و هریزج  رانک  رد  ایرد  لحاس  مراهچ  دح  و  اقیرفآ »  » نآ موس  دح  و  دنقرمس » »

بلط زا  ریغ  يزیچ  كدـف  ندرک  بـلط  نیارباـنب  ص 332 . ج 3 ، يرظتنم ، یلعنیـسح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  هـیقفلا ، هیـالو  زا  لـقن  هـب 
زا كدف  تساوخرد  هک  دوب  هتفایرد  شیوخ  دوجو  همه ي  اب  همطاف  .دوبن  تفالخ  ندوبر  زج  يزیچ  كدف  ندوبر  دوبن و  تفالخ 
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هبلاطم دوب و  راتساوخ  ار  يرگید  ثرا  يو  دوبن ، یناتسلخن  راتساوخ  مه  وا  هتبلا  دش ؛ یمن  وا  هب  نیمز  نآ  نتـشگزاب  ببـس  وا  فرط 
هار دادـتما  نآ  رد  و  دوـب ، تلاـسر  نیریـش  هوـیم ي  نآ  رد  دوـب ، قـح  تلاـصا  نآ  رد  دوـب ، سفن  تزع  نآ  رد  هـک  یثرا  درک : یم 

.دنک تساوخزاب  ار  نآ  ات  دمآ  دجسم  ياضف  هب  همطاف  هک  دوب  یثرا  نآ  نیا ، ...شردپ 

ص 193. ماین ، رد  یهز  همطاف  یناتک  نامیلس  دیرگنب :

ص 219. ماین ، رد  یهز  یناتک ، نامیلس  [ 17]

ص 19. ج 1 ، هسایسلاو ، همامالاو  ص 205 ، راحب ج 28 ، ص 202 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، : » دیرگنب [ 18]

ص 205. ج 28 ، راحب ، [ 19]

.دعب هب  ص 108  دلج 8 ، میدق ،) پاچ   ) راونالاراحب [ 20]

.دشاب یم  تنس  لها  ياملع  زا  هک  تسا  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکب  یبا  فیلأت  كدف » هفیقس و   » باتک [ 21]

دلج 16 ص 211. يدلج ، تسیب  هرود ي  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  [ 22]

یلع یبأ  خیـش  موحرم  هب  ار  باـتک  نیا  ناـگرزب ، زا  یـضعب  هحفـص ي 253 ؛ لوا ، دـلج  هوسا ،) تاراشتنا   ) یـسربط جاجتحا  [ 23]
رد هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم  هک  هنوگناـمه  ارهاـظ  اـما  دـنهد ؛ یم  تبـسن  ناـیبلا » عمجم   » فیرـش ریـسفت  فلؤم  هر ،)  ) یـسربط

تبـسن دشاب و  یم  هر )  ) یـسربطلا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  یبأ  فیلأت  باتک ، نیا  دـیامرف ، یم  ( 9 / 1  ) راحب تامدقم 
.تسا هتفرگ  تروص  هابتشا  يور  زا  نایبلا » عمجم   » ریسفت بحاص  هب  باتک  نیا  نداد 

.تسا رت  حیحص  عمجأ »  » ارهاظ و  هدش ؛ رکذ  عمتجإ »  » رگید یضعب  رد  هدمآ و  عمجأ »  » اه هخسن  زا  یضعب  رد  [ 24]

.31 ( 24 : ) رون [ 25]

نکل ٌراـمِخ ، هب : ُرَتُْسی  اـمل  لاـقی  و  ییـشلا ء ، رتـس  رمخلا : لـصأ  دـیوگ : تادرفم  رد  بغار  و  و 257 ؛  256 / 4 برعلا ، ناـسل  [ 26]
هأرملا هب : یطغت  امل  امسا  فراعتلا  یف  راص  رامخلا 
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.298 تادرفملا ، .ٌرُمُخ  هعمج  و  اهسأر ،

هک دنک  یم  باجیا  یعقاوم  رد  اما  .دشاب  یمن  نآ  لاثما  ماقم و  لام و  هب  هاگ  چـیه  ادـخ  يایلوا  ناگرزب و  تیـصخش  هچ  رگا  [ 27]
کی هلأـسم  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  و  دـیامن ؛ تاـعارم  زین  ار  رما  رهاـظ  دوـخ ، يوـنعم  تیـصخش  زا  يادـج  گرزب ، صخـش  نآ 

روظنم هب  تقیقح  رد  رهاظ ، ظفح  عقاوم  نیا  رد  دـنا و  هتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  لطاب  قح و  حانج  ود  هکلب  تسین ، نایم  رد  صخش 
یم كاپ  يّربم و  نآ  زا  ادخ  يایلوا  ماقم  هک  صاخ  يدرف  يارب  يرهاظ  تیعقوم  تیـصخش و  بلج  هن  تسا ، تلادع  قح و  میظعت 

.دشاب

: هدوب لدتعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یشم  اریز  تسا ، حیحـص  مود  لامتحا  نامه  اهلویذ » أطت   » هلمج ي يانعم  رد  نیاربانب  [ 28]
.باتش هلجع و  اب  هن 

.دنرب یم  راک  هب  زین  فاق  مض  هب  ار  هیطبق »  » .اهبرع [ 29]

یلو اـم : وـل ، یک ، نأ ، نِا ، تسا : فرح  جـنپ  نآ  دور و  یم  ردـصم  لـیوأت  هـب  شا  هلـص  اـب  هـک  تـسا  نآ  یفرح » لوـصوم  [ » 30]
.نآ دننام  يذلا و  ریظن : .دشاب  یم  دوخ  لوخدم  ندش  هفرعم  بجوم  دور و  یمن  ردصم  هب  لیوأت  یمسا » لوصوم  »

« یحو  » و یلعا ، ألم  فرط  زا  یلک  روط  هب  ای  دـنوادخ و  بناج  زا  سفن  رد  تسا  يزیچ  اـقلا  يوغل ، ياـنعم  بسح  هب  ماـهلا » [ » 31]
رد ءاقلا  هب  یهاگ  عیرـس - هراشا ي  ینعی  یحو - اریز  دـشاب ، یم  ماـهلا  زا  معا  نآ  ياـنعم  ارهق  و  عیرـس ؛ هراـشا ي  زا  تسا  تراـبع 

، تسا زومرم  روعـش  زیارغ و  هلیـسوب ي  یهاگ  و  دراد ؛ هراشا  نآ  هب  اـهیوقت ) اـهروجف و  اـهمهلاف   ) هفیرـش ي هیآ ي  هک  تسا  سفن 
ریظن دوجوم ، کی  تقلخ  تیفیک  هب  یهاگ  و  لسع ، روبنز  هب  یحو  ریظن 
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داجیا اب  کلم ؛ طسوت  تسا  ناربمایپ  اب  دـنوادخ  هنایفخم ي  نتفگ  نخـس  هب  یهاگ  و  هدـمآ ؛ نآرق  رد  هک  نامـسآ  نیمز و  هب  یحو 
راک هب  ناسنا  دروم  رد  طقف  ماهلا »  » نآرق رد  رگید : ترابع  هب  باوخ و  هلیـسو ي  هب  اـی  نآ و  دـننام  تخرد و  اـی  اـضف  رد  ییادـص 

دروم رد  یحو »  » یفرط زا  تسا ؛ هتفر  راک  هب  ناـسنا  ریغ  ناـسنا و  رد  یحو »  » یلو تسا ، یلمع  لـقع  ناـمه  دوصقم  هک  هدـش  هدرب 
(. مهئایلوا یلا  نوحویل  نیطایشلا  ّنا  : ) ماعنا هروس ي  « 121  » هیآ ي ریظن : تسا  هتفر  راک  هب  زین  دنوادخ  ریغ 

«. دومن ماهلا  ناسنا  هب  ار  اهیبوخ  اهیدب و  دنوادخ  سپ  « ؛ 8 98 ؛) : ) سمش [ 32]

تسا و هدش  هراشا  تسا ، ثحب  دروم  دیدج  میدـق و  مالک  ملع  رد  هک  یلقع  حـبق  نسح و  هلأسم ي  هب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد  [ 33]
روجف و دنک و  كرد  ار  اهیدب  اهیبوخ و  تسا  رداق  یهلا  تقلخ  ترطف و  بسح  هب  ماهلا و  هلیـسو ي  هب  ناسنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد 

اهیدب اهیبوخ و  ملظ و  تلادـع و  صیخـشت  رد  يرـشب  عماوج  دارفا و  فالتخا  .نیاربانب  دـهد ؛ صیخـشت  ار  ملظ  تلادـع و  يوقت و 
.اهنآ لصا  هن  تسا  ملظ  لدع و  دراوم  قیداصم و  هب  طوبرم  بلغا 

.7 (: 28  ) صصق [ 34]

.68 (: 16  ) لحن [ 35]

هلمج ي ای  هملک  نآ ، زا  لبق  هک  دور  یم  راک  هب  یماگنه  نآ  و  تسا ، هینایب »  » اـهنآ زا  یکی  هک  دراد  ینوگاـنوگ  یناـعم  نم  [ » 36]
«. ...ءانثلاو : » هلمج ي ریظن  دشاب  هتشاد  حیضوت  نایب و  هب  زاین  هک  هدش  هتفگ  یمهبم 

نآ اب  هک  دوش  یم  یفرح  هب  بلق  مود  هزمه ي  دشاب  نکاس  مود  هزمه ي  دشاب و  مه  رانک  يا  هملک  رد  هزمه  فرح  ود  رگا  [ 37]
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« واو  » اب دـشاب  همـض  رگا  و  دوش ؛ یم  ءالآ »  » هب لیدـبت  دراد و  بسانت  فلا  اب  هک  ءالأَأ »  » رد هزمه  هحتف  دـننام  .دراد  بسانت  تکرح 
.دش دهاوخ  ءای »  » هب لیدبت  دشاب ، هرسک  هک  یتروص  رد  تشاد و  دهاوخ  بسانت 

.صاخ هزادنا ي  دح و  هب  ندوبن  دودحم  ینعی  زواجت ، [ 38]

.34 (: 14  ) میهاربا [ 39]

.قباس هلمج ي  ای  هملک  هب  دوخ  لوخدم  ندومن  قلعتم  لصو و  ینعی  تسا ؛ ندوب  هلص  مال ،»  » یناعم زا  یکی  [ 40]

7 (: 14  ) میهاربا [ 41]

، ادخ تینادحو  هب  تداهـش  : » دوش یم  تروص  نیا  هب  ترابع  يانعم  هک  تسا  هدش  تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  لِعُج »  » هتبلا [ 42]
«. تسا هدش  هداد  رارق  نآ  لیوأت  هجیتن و  صالخا  هک  تسا  يا  هملک 

: تسا هجوت  لباق  يولوم  يونثم  راعشا  طابترا  نیا  رد  [ 43]

هار هب  ار  ینابش  هک  یسوم  دید 

هلإ يا  ادخ و  يا  تفگ  یمه  وک 

ترکاچ نم  موش  ات  ییاجک  وت 

ترس هناش  منک  مزود  تقراچ 

: دهد یم  همادا  و 

منک هناش  ترس  ات  ییاجک  وت 

منز هیخب  مزود و  ار  تا  هماج 

مشک تیاهشپش  میوش  تا  هماج 

مشتحم يا  مروآ  تشیپ  ریش 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  ات 

نم ياهزب  همه  وت  يادف  يا 

.نم ياهیه  یه و  یه  تدای  هب  يا 
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: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ ي  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  [ 44]

( ...نطفلا صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دعب  هکردی  يذلا ال  نودهتجملا ، هقح  يدؤی  ...نولئاقلا و ال  هتحدم  غلبیال  يذلا  دمحلا هللا  )

ار وا  قح  دنناوتن  وا - حدم  تخانـش و  هار  رد  نارگـشالت - ...دنیوگ و  وا  يانث  حدم و  دنناوتن  ناگدننک  حدم  هک  ار  ییادخ  دمح ، )
(. .دنسر یمن  وا  هب  زگره  تفرعم - يایرد  كریز - ناروانش  دنلب و  هدارا ي  تمه و  نابحاص  هک  ییادخ  .دنیامن  ادا 

.56 (: 51  ) تایراذلا [ 45]

« ملاعلا ثودح   » باب دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  مجنپ  تیاور  رد  هلمج ، زا  [ 46]
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: تایاور رد  نینچمه  ...دحاو » ربدملا  نا  یلع  ...رمالا  هحص  لد  ...ًادحاو  ریبدتلاو  ایراج  کلفلاو  امظتنم  قلخلا  انیأر  املف  هدمآ ...« :
.تسا هدش  هراشا  تقلخ  ماظن  رد  يراج  مظن  هلأسم ي  هب  باب ، نیمه   4 ، 3 ، 2 ، 1

.فـالتخا تتـشت و  رد  اریز  تسین ؛ راـگزاس  تلم  کـی  هملک ي  تتـشت  قرفت و  اـب  تشهب  هک  دوش  یم  هدـیمهف  هلمج  نیا  زا  [ 47]
.ددرگ یم  عییضت  هعورشم  قوقح  زا  يرایسب 

.72 (: 9  ) هبوت [ 48]

تشهب  » يرگید دوش و  یم  ساسحا  يورخا  ساوح  هب  هک  سوسحم » تنج   » یکی دنتسه : لئاق  تشهب  عون  ود  هب  تفرعم  لها  [ 49]
طوبرم هک  ءاقل »  » تشهب و  ناوضر »  » تشهب دـننک و  یم  ریوصت  یتاجرد  بتارم و  مادـک  ره  يارب  تسا و  لوا  زا  رتالاب  هک  لوقعم »

.تسا هلمج  نآ  زا  .دشاب  یم  دنوادخ  ءایلوا  هب 

.1 (: 17  ) ءارسإ [ 50]

زین تسا ) ناسنا  ندـش  ییادـخ  نآ ، تقیقح  هک  تسا  يرهوگ  تیدوبع ، « ) هیبوبرلا اههنک  هرهوج  هیدوبعلا  : » فورعم ثیدـح  [ 51]
تیدوبع انامه  يونعم ، لماکت  لحارم  ریاس  هب  لـین  و  ناـسنا ، جورع  تلاـسر و  یلـصا  هنیمز ي  ینعی  دراد ، هراـشا  تیعقاو  نیمه  هب 

.دشاب یم 

«. تسا دمحا  شمان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ ) و   ) لوسر هب  متسه  هدنهد  تراشب  هک  یلاح  رد  « ؛ 6 (: 61  ) فص [ 52]

.دشاب یم  طیلقراف » : » نآ برعم  هک  تسا  هدوتس » رایسب   » يانعم هب  سوتیلکیرپ » [ » 53]

مناج هک  نم » هدیزگرب ي   » مدومن و يریگتسد  ار  وا  هک  نم  هدنب ي  کنیا  : » تسا هدمآ  ءایعـشا  باتک  زا  باب 42  تاروت ، رد  [ 54]
دنلب ار  دوخ  زاوآ  دز و  دـهاوخن  دایرف  وا  دزاس - رداص  اهتما  يارب  ار  فاصنا  اـت  مهن  یم  وا  رب  ار  دوخ  حور  نم  تسا  دونـشخ  وا  زا 

تسکش دهاوخن  ار  هدش  درخ  ین ء  دیناونش - دهاوخن  اه  هچوک  رد  ار  نآ  دومن و  دهاوخن 
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دهاوخن رـسکنم  دیدرگ و  دهاوخن  فیعـض  وا  دنادرگ  رداص  یتسار  هب  ار  تلادع  ات  تخاس  دهاوخن  شوماخ  ار  فیعـض  هلیتف ي  و 
درک و نهپ  ار  اهنآ  دـیرفآ و  ار  اهنامـسآ  هک  هَوُهَی  ادـخ  دنـشاب  وا  تعیرـش  رظتنم  اه  هریزج  دـهد و  رارق  نیمز  رب  ار  فاصنا  ات  دـش 

نم دیوگ  یم  نینچ  دهد ، یم  دنکلاس  هک  ینانآ  رب  ار  حور  دنـشاب و  نآ  رد  هک  یموق  هب  ار  سفن  دینارتسگ و  ار  نآ  جـیاتن  نیمز و 
مهاوخ اـهتما  رون  موق و  دـهع  ار  وت  تشاد و  مهاوخ  هاـگن  ار  وت  هتفرگ  ار  وت  تسد  ما و  هدـناوخ  تلادـع  هب  ار  وـت  متـسه  هَوُـهَی  هک 

متسه و هَوُهَی  نم  يروآ  نوریب  سبحم  زا  ار  تملظ  رد  ناگدننیشن  نادنز و  زا  ار  ناریـسا  ییاشگب و  ار  ناروک  نامـشچ  ات  دینادرگ 
عقاو نیتسخن  عیاقو  کنیا  داد  مهاوخن  هدیشارت  ياهتب  هب  ار  شیوخ  شیاتس  رگید و  یـسک  هب  ار  دوخ  لالج  تسا و  نیمه  نم  مسا 

.مهد یم  ربخ  نآ  زا  ار  امش  دیآ  دوجو  هب  هک  نآ  زا  لبق  منک و  یم  مالعا  وت  ياهزیچ  زا  نم  دش و 

یم تقلخ  ییاهن  فدـه  هک  تسا  لماک  ناسنا  متا  قادـصم  سپ  تسا ، تاـقولخم  فرـشا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نوچ  [ 55]
زا لبق  ملاع ، ییاهن  فدـه  هک  تسین  یکـش  .دراد و  هراشا  انعم  نیمه  هب  كْالفَألا ) ُْتقَلَخ  اَمل  َكـالَْول  : ) یـسدق ثیدـح  و  دـشاب ؛

.تسا هدوب  دنوادخ  هجوت  دروم  نآ ، قلخ 

.دوش هتسب  عمج  هرابود  تسا ، عمج  هک  يا  هملک  ینعی  [ 56]

.تسا هدش  رکذ  رومألا » یلَی  اِمب   » هملک ي رومألا » لیآمب   » ياج هب  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  [ 57]

هدارا يور  زا  هکلب  يرایتخا ، ریغ  رابجا و  لکش  هب  هن  هتبلا  [ 58]
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سوق رد  ار  يونعم  لماکت  لحارم  هک  ناسنا  مان  هب  رایتخا  لقع و  اـب  يدوجوم  تقلخ  هب  دوب  هتفرگ  قلعت  یلزا  ملع  اریز  تخانـش ؛ و 
جوا هب  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبن  دـننام  اهناسنا  زا  یـضعب  اهنت  دـیامن و  یط  دـناوت  یم  تخانـش  هدارا و  اـب  دوعص 

.دنوش یم  عماج » نْوک   » رهظم حالطصا  هب  دیسر و  دنهاوخ  لماکت 

.30 (: 30  ) مور [ 59]

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوجو  نوچ  دشاب : نیا  هلمج  يانعم  دیاش  تسا و  هدمآ  هتمحر » ریداقمل  ، » اه هخسن  یضعب  رد  هتبلا  [ 60]
ینیوـکت و تمحر  ندوـمن  ردـقم  ذـیفنت و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تثعب  تقیقح  رد  تسا ، نیملاـعلل » هـمحر   » نآرق ریبـعت  هـب 

.دشاب یم  دنوادخ  یعیرشت 

.30 (: 30  ) مور [ 61]

نمؤم و حلاص و  ار  اهنآ  زا  یضعب  هدش و  مالعا  بلطم  نیا  ًاحیرص  نج  هروس ي  رد  دنشاب ؛ یم  فیلکت  دروم  زین  اه  نج  هتبلا  [ 62]
.تسا هتسناد  رفاک  ار  یضعب 

ماهفا يارب  یلو  درادن ، قحال  قباس و  تالمج  مظن  قایـس و  اب  یطابترا  نادنچ  هک  دـنیوگ  یم  يا  هلمج  هب  هضرتعم » هلمج ي  [ » 63]
.تسا هدش  هدروآ  يدصقم 

لقن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ینس  هعیش و  قیرط  زا  رتاوتم  دانسا  اب  تسا و  فورعم  نیلقث » ثیدح   » هب قوف ، ثیدح  [ 64]
.تسا هدش 

.23 (: 42  ) يروش [ 65]

.تسا هدماین  ترابع  لوا  رد  مُکیف » هَّلل  َو   » هملک تسا و  هدمآ  ْمُکیلإ » ُهَمَّدَق  دهع   » طقف جاجتحا ، ياه  هخسن  زا  یضعب  رد  [ 66]

يدام تشهب  زا  رتالاب  يونعم و  تسا  یتشهب  نآ  و  دنیوگ ؛ یم  تفرعم  باحـصا  هک  ناوضر » تشهب   » هب دشاب  هراشا  مه  دیاش  [ 67]
.يرهاظ ذئاذل  و 

نآرق هاگره  ( ) اوتصنأ هل و  اوعمتساف  نآرقلا  أرق  اذا  و  : ) فارعا هروس ي  هفیرش ي 204  هیآ ي  [ 68]
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هملک ي اذل  دراد و  هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  دیوش .) تمحر  راوازـس  هک  دیاش  دیـشاب ، تکاس  دیهدارف و  شوگ  نآ  هب  دش ، هدـناوخ 
.دوش هداد  شوگ  نآ  هب  تقد  اب  دیاب  نآرق  توالت  ماگنه  ینعی  عامسا :»  » هن هدش  هدرب  راک  هب  عامتسا » »

.7 (: 59  ) رشح [ 69]

.43 (: 2  ) هرقب [ 70]

.43 (: 2  ) هرقب [ 71]

.183 (: 2  ) هرقب [ 72]

.196 (: 2  ) هرقب [ 73]

.190 (: 2  ) هرقب [ 74]

.32 (: 3  ) نارمع لآ  [ 75]

.32 (: 17  ) ءارسإ [ 76]

.90 (: 5  ) هدئام [ 77]

.12 (: 49  ) تارجح [ 78]

.276 (: 2  ) هرقب [ 79]

.9 (: 17  ) ءارسا [ 80]

.92 (: 3  ) نارمع لآ  [ 81]

.32 (: 7  ) فارعا [ 82]

ص 116. ج 8 ، میدق .) پاچ   ) راونالاراحب [ 83]

.2 (: 24  ) رون [ 84]

.257 (: 2  ) هرقب [ 85]

.14 (: 20  ) هط [ 86]
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.103 (: 9  ) هبوت [ 87]

هب دراد  هراشا  هلمج  نیا  دـیامرف : یم  ِقزِّرلا » یف  ًاءاِمن  و   » هلمج ي لـیذ  راونـالاراحب  رد  هَّللا  همحر  یـسلجم  همـالع ي  موحرم  [ 88]
، تاکز زا  دارم  هکنیا  ربانب  هتبلا  (، 39 (: 30  ) مور ( ) نوُفِعْضُملا مُه  َِکئلوُأَف  هَّللا  َهْجَو  َنوُدیُرت  ٍهوکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو   ) هفیرش ي هیآ ي 

.هقدص ره  هن  دشاب  بجاو  تاکز 

، یعقاو هزور  يازج  هک  انعم  نیا  هب  متـسه ؛» هزور  يازج  نم  : » ینعی دـشاب ، لوهجم  لعف  لکـش  هب  هب » يزجُأ  ، » یلاـمتحا رباـنب  [ 89]
.تسا هزور  شاداپ  ازج و  راگدرورپ  يونعم  ءاقل  دوهش و  تقیقح  رد  تسوا ؛ دوهش  هَّللا و  یلا  لوصو 

رکذ مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  شیامرف  يارب  مه  ار  يرگید  يانعم  راونالاراحب  رد  هَّللا  همحر  یـسلجم  همالع ي  موحرم  هتبلا  [ 90]
هملک ياج  هب  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ؛ هدش  هداد  رارق  صالخا  ءاقب  میکحت و  يارب  هزور  هکنیا  نآ  دنا و  هدرک 

هرابرد ي هدرک و  رکذ  تایاور  زا  لقن  نیا  دـییأت  دروم  هدـمآ - نتم  رد  هک  ار - لوا  يانعم  ناشیا  تسا ، هدـش  رکذ  ًانییبت » «، » ًاـتیبثت »
یتاحیضوت نآ 
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.دنهد یم  هئارا  ار 

هبطخ ي 27. هغالبلا : جهن  [ 91]

هب هیقفلا ، هیالو  باـتک  لوا  دـلج  رد  داـهج ، ثحب  هک  دوش  یم  يروآداـی  ثیدـح 2 ؛ داهجلا ، باب  دلج 11 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ 92]
.تسا هدش  حرطم  لیصفت 

ثیدح 15. ربصلا ، باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ج 2 ، یفاک ، لوصا  .ك  ر ، [ 93]

.155 (: 2  ) هرقب [ 94]

.156 (: 2  ) هرقب [ 95]

.214 (: 2  ) هرقب [ 96]

.10 (: 39  ) رمز [ 97]

.104 (: 3  ) نارمع لآ  [ 98]

.تسا هدش  حرطم  ًاحورشم  روحم  هدزاود  نمض  هیقفلا » هیالو   » باتک مود  دلج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحابم  [ 99]

.83 (: 2  ) هرقب [ 100]

.دراد يزیچ  ای  لعف و  ناکم  لحم و  رب  تلالد  هک  یمسا  ینعی  ناکم ،» مسا  [ » 101]

.دنک یم  يزیچ  ای  راک  رازبا  هلیسو و  رب  تلالد  هک  یمسا  ینعی  تلآ ،» مسا  [ » 102]

150 و 346. یفاک 2 / [ 103]

.179 (: 2  ) هرقب [ 104]

.7 (: 76  ) رهد [ 105]

.11 (: 76  ) رهد [ 106]

.90 (: 5  ) هدئام [ 107]

يور دـندروآ ؛ یم  تسد  هب  اهنآ  اب  ار  اهراک  رـش  ریخ و  تیلهاج ، رد  هک  زیت  كون  ياهریت  ینعی  تسا ، َملَز »  » عمج مـالزا » [ » 108]
.دنتسناد یم  راک  نآ  ندوب  دب  رب  لیلد  دوب ، لعفتال »  » مادک ره  و  ندوب ، بوخ  رب  لیلد  ار  نآ  دوب ، هدش  هتشون  ْلَعفإ »  » هک مادک  ره 
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.23 (: 24  ) رون [ 109]

.23 (: 45  ) هیثاج [ 110]

.106 (: 12  ) فسوی [ 111]

.128 (: 7  ) فارعا [ 112]

.28 (: 35  ) رطاف [ 113]

27 و 28. (: 35  ) رطاف [ 114]

نادنمشناد زا  دنرایـسب  هک  ارچ  درب ، یم  یپ  زین  لاعتم  يادخ  هب  ًاموزل  یعیبط ، مولع  هب  ملاع  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  [ 115]
هاگآ یعیبط و  مولع  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  درادن ؛ دوجو  اهنآ  رد  یـسرتادخ  عوشخ و  هنوگ  چـیه  هک  یعیبط  مولع 

هب رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  مظن  تقد و  تادوجوم و  تقلخ  تمظع  هب  ندش 
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یپ ادخ  تمظع  یگرزب و  هب  هک  ره  درب و  یپ  وا  هقلطم ي  تردق  لاعتم و  يادخ  تمظع  هب  ناوت  یم  یبوخ  هب  اهنآ ، ندـمآ  دوجو 
، تسا یـسرتادخ  یـسانشادخ و  هار  نیوکت ، ماظن  یگنوگچ  هب  ندرب  یپ  تقیقح  رد  دنک ؛ یم  ادیپ  عوشخ  وا  هب  تبـسن  ًاتعیبط  درب ،

.دنراد یمرب  مدق  دوخ  ملع  ریسم  فالخرب  هک  یناملاع  اسب  هچ  تسا و  يرگید  بلطم  دیامیپب ، ار  هار  نیا  یعیبط  ملاع  ره  هکنیا  اما 

هک دشاب  یم  لوقآ »  » لوعفم ینعی  تسا ؛ لوق  لوقم  تقیقح  رد  ترضح  مالک  رد  ...مُکءاج » ْدََقل  : » هلمج ي 128 ؛ (: 9  ) هبوت [ 116]
.دندومرف یلبق  هلمج ي  رد  ترضح 

.128 (: 9  ) هبوت [ 117]

.107 (: 21  ) ءایبنا [ 118]

.94 (: 15  ) رجح [ 119]

.29 (: 48  ) حتف [ 120]

.125 (: 16  ) لحن [ 121]

ییاهتیعمج بازحا و  : » ینعی ( 11 ص : ( ) بازحالا َنِم  ٌموُزْهَم  َِکلانُه  ام  ٌْدنُج  : ) هفیرش هیآ ي  هب  دشاب  هراشا  هلمج ، نیا  دیاش  [ 122]
بازحا نادـناعم و  یلک  تسکـش  ای  تسا و  ردـب  گنج  ای  دوصقم  و  دـندروخ ؛» تسکـش  تلادـع - مالـسا و  ربارب  رد  یگمه - هک 

.دندرک یم  ینکشراک  تلادع ، دیحوت و  ههبج ي  ربارب  رد  هک  لکشتم 

هب دومن و  كاـپ  ار  مدرم  ربماـیپ ، (: » 164 نارمع : لآ  (، ) َهَمْکِحلاو َباـتکلا  مهُمّلَُعی  مِهیکَُزی َو  َو  : ) دـیامرف یم  نآرق  هـک  نـیا  [ 123]
تمکح باـتک و  میلعت  همّدـقم ي  هنیمز و  هیکزت  تقیقح ، رد  تسا ؛ تیعقاو  نیمه  هب  هراـشا  تخومآ ،» ار  تمکح  باـتک و  ناـنآ 

.درادن ناکما  اهلد  رد  شناد  تمکح و  ومن  دشر و  دوشن ، كاپ  اهتلاهج  تافارخ و  زا  اهناسنا  نهذ  ات  دشاب ؛ یم 

هشیاع و هملـس و  ما  زا  تنـس ، لها  قیرط  زا  تیاور  لهچ  دودح  : » تسا هدمآ  هحفص ي 311 ، دلج 16 ، نازیملا ، ریـسفت  رد  [ 124]
داجس ماما  رمیا و  ترضح  زا  هعیش ، قیرط  زا  تیاور  یس  دودح  و  نارگید ،
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، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  ًارـصحنم  رکذلا  قوف  هیآ ي  دراد  حیرـصت  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  و 
«. تسا هدش  لزان 

(. تسا هدش  سابتقا  نارمع  لآ  هروس ي  هیآ ي 103  زا  ًانیع  ترضح ، هلمج ي  نیا  [ 125]

.26 (: 8  ) لافنا [ 126]

ْمُکَذَْـقنَأَف راّنلا  نِم  ٍهَْرفُحافَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  : ) تسا هدـمآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ ي 103  لـیذ  میرک  نآرق  رد  نومـضم  نیمه  [ 127]
(. اْهنِم

.تسا هدش  سابتقا  هدئام  هروس ي  هیآ ي 64  زا  ترضح ، هلمج ي  نیا  [ 128]

یمنزاب مالسلا  هیلع  یلع  سپ  : » دوش یم  نینچ  نآ  يانعم  هک  تسا  هدمآ  اهحانج » «، » اهخامص  » ياج هب  اه  هخسن  یـضعب  رد  [ 129]
.تسا تکوش  تردق و  زا  هیانک  لاب ، درک ؛» یم  هل  دوخ  ياپ  ریز  ار  اهنآ  لاب  هکنیا  رگم  تشگ ،

تـشپ رب  هن  هدوب ، ناشیا  ندب  يولج  رب  هشیمه  ترـضح ، نآ  هب  هدراو  ياهمخز  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  تهج  نیمه  هب  و  [ 130]
.دندوب راّرف  ریغ  راّرک  ترضح  نآ  دندرکن ؛ نمشد  هب  تشپ  هاگ  چیه  اریز  نآ ؛

.Opportunist [ 131]

ره رد  هک  یتعاجش  تلصخ  تبسانم  هب  عاجش ، درم  يارب  ریش - دسا -»  » هملک ي لامعتسا  دننام  تسا ، زاجم  یعون  هراعتسا » [ » 132]
.دشاب یم  ود 

ات دندرک ، بارخ  مدرم  نیب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  یتیصخش  یتوکلم  هرهچ ي  هک  دوش  یم  هدیشک  اجنآ  هب  راک  و  [ 133]
زامن لها  یلع  رگم  دنسرپ : یم  بجعت  اب  دسر ، یم  ماش  مدرم  شوگ  هب  دجسم  رد  ترضح  نآ  ندروخ  تبرض  ربخ  یتقو  هک  اجنآ 
یلعا توکلم  هب  اج  نامه  دننک و  یم  دیعبت  هذـبر  هب  یمالـسا  تموکح  رد  لالخا  ماهتا  هب  ار  هر )  ) رذوبا لثم  یـصخش  زین  و  دوب !؟

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  هب  دریگ و  یم  رارق  مجاهت  دروم  دوب  یحو  لوزن  لحم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ ي  ددنویپ و  یم 
؛ دوش یم  ءاذیا  تناها و  هلآ 
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.دش یم  ماجنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ  مالسا و  مان  هب  اهتیانج  نیا  همه ي  هک  یلاح  رد 

....و دوب  هدش  رهاظ  درمریپ  کی  لکش  هب  هک  دوب  ناطیش  درک  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یسک  لوا  هک  تسه  مه  تیاور  رد  [ 134]

.54 (: 43  ) فرخز [ 135]

رتشیب رد  ور  نیا  زا  تشاد ؛ یصاخ  هاگیاج  نامز  نآ  مدرم  گنهرف  رد  اذل  و  دوب ، یلم  گرزب  هیامرـس ي  نامز ، نآ  رد  رتش  [ 136]
.تسا هدش  هدافتسا  گرزب ، هیامرس ي  نیا  اب  نامز  نآ  مدرم  دروخرب  یگنوگچ  و  رتش ) ِلبِا :( »  » هملک ي زا  لاثم  اه و  هیانک 

.54 (: 43  ) فرخز هوُعاطَأف ؛) ُهَمْوَق  َّفَخَتْساَف  [ ) 137]

هس زونه  تسا و  کیدزن  مُخریدغ ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  امـش  تعیب  دهع و  نامز  هک  دشاب  نیا  ترـضح ، روظنم  مه  دیاش  [ 138]
.دیا هداهن  اپ  ریز  هتسکش و  ار  نآ  هک  تسا  هتشذگن  نامیپ  تعیب و  نیا  زا  هام 

لعف هزیگنا ي  ّتلع و  هل ،» لوعفم   » یلو دوش ؛ یم  هدروآ  لعف  لابند  انعم  دـیکأت  يارب  هک  تسا  لعف  ردـصم  قلطم ،» لوعفم  [ » 139]
.دنک یم  نایب  ار 

لعف هزیگنا ي  ّتلع و  هل ،» لوعفم   » یلو دوش ؛ یم  هدروآ  لعف  لابند  انعم  دـیکأت  يارب  هک  تسا  لعف  ردـصم  قلطم ،» لوعفم  [ » 140]
.دنک یم  نایب  ار 

.تسا هدش  هتفرگ  هبوت  هروس ي  هیآ ي 49  زا  ًانیع  هلمج  نیا  [ 141]

.35 (: 10  ) سنوی [ 142]

151 و 152. (: 26  ) ءارعش [ 143]

رد هدوب و  ساّنلا  هقفا  ساّنلا و  ملعا  یملع ، رظن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تنـس ، لها  املع  زا  يرایـسب  یّتح  خـیرات و  تداهـش  هب  [ 144]
زا دروم  داتفه  زا  شیب  رد  رمع  هک  تسا  فورعم  درک و  یم  لاؤس  ترضح  نآ  زا  ار  ادخ  مکح  مّود ، هفیلخ ي  لئاسم ، زا  يرایـسب 

یلع ترضح  زا  تسناد ، یمن  ار  ادخ  مکح  هک  يدراوم 
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ٌِّیلَع َْول ال  : » تفگ ادـخ  مکح  ندـیمهف  زا  سپ  مّود  هفیلخ ي  اهراب  دـندرک و  ییاـمنهار  ار  وا  ترـضح  نآ  هدیـسرپ و  مالـسلا  هیلع 
.دوب هدش  كاله  رمع  دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  رگا  ینعی  رَمُع » َکَلََهل 

.9 (: 17  ) ءارسإ [ 145]

.دشاب یم  فهک  هروس ي  هیآ ي 50  زا  هتفرگرب  هلمج  نیا  [ 146]

.85 (: 3  ) نارمع لآ  [ 147]

.16 (: 27  ) لمن [ 148]

5 و 6. (: 19  ) میرم [ 149]

.75 (: 8  ) لافنا [ 150]

.11 (: 4  ) ءاسن [ 151]

.180 (: 2  ) هرقب [ 152]

.دنیوگ یم  يریسفت » فطع  ، » دوش یم  هدروآ  شیپ  تالمج  نییبت  ریسفت و  يارب  هک  يا  هلمج  ای  هملک  هب  [ 153]

راهظا تخـس  كدف  هیـضق ي  زا  دندوب ، هدـش  عمج  وا  رود  مدرم  هک  یتقو  گرم ، ماگنه  رکبوبا  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  [ 154]
یلـص ربمایپ  هب  بوسنم  ثیدـح  هب  يداقتعا  رکبوبا  دوش ، یم  مولعم  دـیریگب ؛ سپ  ار  ناتتعیب  تفگ : یم  مدرم  هب  و  دومن ، ینامیـشپ 

.تسا هتشادن  ناربمایپ  نتشاذگن  ثرا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

، ثرا ناونع  هب  ار  كدف  دش  رضاح  كدف ، دروم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  لالدتـسا  جاجتحا و  زا  سپ  رکبوبا  رگید ، فرط  زا 
.دش عنام  دیمهف و  رمع  ناهگان  هک  دنادرگرب  ترضح  هب 

.تسا هدش  سابتقا  هدئام  هروس ي  هیآ ي 50  زا  یتوافت  رصتخم  اب  نونقوی ،» ٍموقل   » ات هیلهاجلا » مکحفا   » هلمج ي زا  [ 155]

هب یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدمآ ، ردیح  دیـس  لوکـشک  زا  لقن  هب  دوخ  كدف  باتک  رد  یـسدقم  رقاب  ياقآ  [ 156]
ییف سمخ ، هک  تفگ  وا  هب  رمع  دش ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه  دندومرف : ریمع  نب  لضفم  هب  ترضح  نآ  : » هدروآ نومـضم  نیا 
دیما هب  دـننک و  یم  اهر  ار  اهنآ  تسا  یلاخ  نانآ  تسد  دـندید  مدرم  یتقو  اریز  نک ، هرداصم  وا  تیب  لـها  یلع و  زا  ار  كدـف  ء و 

هب ایند  لانم  لام و 
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« .دومن مورحم  دوب  نانآ  هب  ّقلعتم  هچنآ  زا  ار  تیب  لها  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  زین  رکبوبا  دش ؛ دنهاوخ  هجوتم  وت  يوس 

(. ص 175 هعابطلل ، مَّلعملاراد  كدف ، )

ءاه  » لّوا هملک ي  رخآ  هب  دننک ، ادـج  دـعب  هملک ي  زا  ار  يا  هملک  دـنهاوخ  یم  هک  یماگنه  تسا و  توکـس »  » زا تکـس » [ » 157]
فرح کی  رگا  تسا ؛ زیاج  يدراوم  رد  و  مزال ، تکـس » ءاه   » قاحلا فقو ، لاح  رد  دراوم  یـضعب  رد  دـنیامن ؛ یم  هفاـضا  تکس »

.دشاب یم  زیاج  فقو ، يارب  ءاه »  » ندروآ هبطخ - نتم  رد  یثرا -»  » ریظن دشاب  يا  هملک  رخآ  رد  ءای »  » لثم هفاضا 

.25 ، 19 (: 69  ) هّقاح [ 158]

.26 ، 20 (: 69  ) هّقاح [ 159]

یفارحنا تیمکاح  دنناوتب  ات  دنا  هدومن  حرطم  ثرا  ناونع  هب  ار  كدف  هلأسم ي  ناناملـسم ، فطاوع  کیرحت  يارب  ترـضح  [ 160]
ناـمز رد  يداـیز  تاـیاور  قبط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ار  كدـف »  » هنرگو دـنیامن ؛ موکحم  یمومع  راـکفا  رد  ار  رکبوبا 

.دندوب هدومن  راذگاو  ششخب ، و  هلحن »  » ناونع هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  دوخ ، تایح 

، دندنام توافت  یب  تکاس و  دندید و  ار  یگرزب  ملظ  نینچ  هک  دوب  ناناملسم  همه ي  هب  باطخ  نخس ، زا  تمـسق  نیا  ردص  [ 161]
تکاس نآرق  مکح  فیرحت  ربارب  رد  هنوگچ  هک  تسا  مدرم  هجوتم  زاب  تمـسق  نیا  نایاپ  تسا و  رکبوبا  هب  باـطخ  هلمج  نیا  یلو 

.دنا هدش 

.16 (: 27  ) لمن [ 162]

5 و 6. (: 19  ) میرم [ 163]

.75 (: 8  ) لافنا [ 164]

.11 (: 4  ) ءاسن [ 165]

.180 (: 2  ) هرقب [ 166]

يدودـح ات  تسا  هدـش  ریبعت  ریخ »  » هب هک  وا  لاوما  هب  تبـسن  یلک  روط  هب  ار  ّتیم  ناگتـسب  مامت  نیدـلاو و  زین  هیآ  نیا  دافم  [ 167]
لاح ره  هب  یلو  دنتسه ، هیآ  نیا  خسان  ثرا  تایآ  نیرسفم ، زا  یضعب  رظن  هب  دنچ  ره  تسا ؛ هتسناد  قح  يذ 
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هب تبسن  ار  دوخ  دنشاب  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناگتسب  ءابرقا و  زا  ًاعطق  هک  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  قوف  هیآ ي  ساسا  رب 
؟ هن ای  دوش  هتفگ  نآ  رب  ثرا  ناونع  هاوخ  دنناد ، یم  قح  يذ  ربمایپ  لاوما 

كرت نإ   ) هیآ ي هب  یبا » ْنِم  ثرا  ـال   » و ِْنیَیَْثنُـألا ) ّظَـح  ُلـْثِم  ِرَکَّذـِلل   ) هیآ ي هب  یل » هوـظح  ـال   » هلمج ي هـک  دراد  لاـمتحا  [ 168]
.دوش طوبرم  ضعبب ) یلوا  مهضعب  ماحرالااولوا  و   ) هیآ ي هب  انَْنَیب » َمِحَرال   » هلمج ي و  ددرگزاب ، ...ًاریخ )

سنج کی  زا  لعفلا » مال   » ینعی رخآ  فرح  اـب  نآ  طـسو  فرح  ینعی  لـعفلا » نیع   » هک دـنیوگ  یم  يا  هملک  هب  فعاـضم » [ » 169]
.دوش یم  ّدم »  » هدش و ماغدا  هک  َدَدَم »  » دننام دشاب ،

لثم دـشاب ؛ ءای  واو و  فلا ، ینعی : هّلع  فرح  هس  زا  یکی  لعفلا ،» مال   » ینعی نآ  رخآ  فرح  هک  دـنیوگ  يا  هملک  هب  صقان » [ » 170]
«. یمر »

.2 (: 20  ) هط [ 171]

رد نآ  تایآ  ثرا و  هلأسم ي  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  کسمت  تلع  دـیامرف : یم  هطبار  نیا  رد  هر )  ) یـسلجم موحرم  [ 172]
رب مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  نیا  اب  ار - كدف  ندوب  ششخب  هلحن و  رب  ینبم  ترضح  نآ  ياعدا  رکبوبا  هک  تسا  نیا  هبطخ ، نیا 

رکنم ار  نآ  دناوتن  رکبوبا  ات  دندومن  حرطم  تسا  نید  يرورـض  هک  ار  ثرا  هلأسم ي  ترـضح ، اذل  درک و  در  دنداد - تداهـش  نآ 
ص 120. ج 8 ، میدق ،) پاچ   ) راونالاراحب .دوش 

.26 (: 17  ) ءارسا [ 173]

هب هحفـص ي 329  موس ، دـلج  هیمالـسالا ،» هلودـلا  هقف  هیقفلا و  هیالو  یف  تاسارد   » باتک هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  [ 174]
.دوش هعجارم  دعب ،

ص 237. جاجتحالا ج 1 ، [ 175]

زا دعب  دنا ، هتشاد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  ییاهرگراک  ای  هدنیامن  دراد  يداریا  هچ  هک  دنک  لاکشا  یسک  تسا  نکمم  [ 176]
لوسر تلحر 
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ترضح طسوت  كدف  تیکلام  ینعی  دندش ، تیلاعف  هب  لوغشم  كدف  هقطنم ي  رد  ترـضح  نآ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
؟ دشاب هدوب  حلطصم  ثرا  نامه  ثرا ، زا  دارم  نیاربانب  هتفرگ و  تروص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالسلااهیلع  ارهز 

هتفریذپ تروص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هاتوک  رایـسب  تدم  رد  كدف  بصغ  تفگ : دیاب  لاکـشا  نیا  باوج  رد 
هک دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ینارحب  عاـضوا  هب  هجوت  اـب  هاـتوک و  تدـم  نیا  رد  و 

تایاور خیرات و  نیا  رب  هوالع  دنشاب ؛ هدرک  عیسو  هقطنم ي  نآ  رد  هدنیامن  رگراک و  نداتـسرف  هب  مادقا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هب ترـضح ، نآ  طسوت  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  كدـف  هک  دـنراد  بلطم  نیا  رب  حیرـصت  ینـس ، هعیش و 

رگراک و هقطنم ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  ترـضح  نآ  تسا و  هدـش  ءاطعا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
.دنا هتشاد  لیکو 

تسین یترورض  تسا و  حلطصم  ثاریم  نامه  ثاریم ، هک  تسا  هدش  روآدای  دوخ  كدف  باتک  رد  هر )  ) ردص هَّللاهیآ  دیهش  [ 177]
هتفگ نینچ  باحصا  هکنانچ  ار ، نآ  ندوب  ثاریم  هبنج  سپس  دندرک و  حرطم  ار  كدف  ندوب  هلحن  ناونع  لوا  ترضح ، مییوگب  هک 
ًاعطق مالسا  رد  هک  ار  ثراوت  هلأسم ي  تیمکاح ، اب  دوخ  یسایس  هزرابم ي  زاغآ  رد  ترضح  هک  تسا  نیا  یعیبط  بیترت  هکلب  دنا ؛
ربمایپ كرتام  لک  سمخ و  كدـف و  لماش  ثرا  اریز  دـنیامن ؛ ءافیتسا  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  قح  هکلب  ات  دـنیامن  حرطم  تسا ، تباث 

، هلحن ياعدا  یلو  دشاب ، یم 
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، خیراتلا یف  كدف   ) دنیامن حرطم  ار  كدف  ندوب  هلحن  هلأسم ي  هلحرم ، نیا  رد  ندـشن  قفوم  زا  سپ  .دوش و  یم  كدـف  لماش  طقف 
هحفص ي 88)

یلـص ربمایپ  هب  اهیدوهی  دوخ  ار  نآ  هکلب  دشن ؛ حتف  حالـس  روز و  اب  هدوب ، نیـشن  يدوهی  هقطنم ي  هک  كدف  تفگ : دـیاب  یفرط  زا 
همه هب  طوبرم  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  صخش  هب  ّقلعتم  لاوما  هنوگنیا  اهقف  زا  یخرب  رظن  زا  و  دنداد ، هلآ  هیلع و  هَّللا 
ینعی تاج » هصلاخ   » تفگ ناوت  یم  هتبلا  .دنشاب  یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  لاوما ، نوناق  لومشم  نیاربانب  تسین ، ناناملـسم  ي 
ربمایپ تماعز  تیالو و  تیثیح  ماقم و  هب  طوبرم  هدیـسر ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسد  هب  گنج  نودـب  حلـص و  اب  هک  یلاوما 

تمصع و تیب  لها  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  هک  دشاب  یهلا  هقح ي  تموکح  رایتخا  رد  ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  دیاب  تسا و 
هب ضارتـعا  تقیقح  رد  كدـف ، دروم  رد  تیمکاـح  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ضارتـعا  و  دنـشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  تراـهط 

، هطلاغم تروص  هب  لالدتـسا و  نیمه  اب  زین  رکبوبا  و  دشاب ؛ ماقم  نآ  رایتخا  رد  دـیاب  كدـف  هک  تسا  تماما  تماعز و  ماقم  بصغ 
.درک تکاس  هدنبیرف ، لالدتسا  نیمه  اب  زین  ار  مدرم  دومن و  یفّرعم  هّقح  تموکح  قادصم  ار  شدوخ  اریز  دومن ؛ بحاصت  ار  كدف 

يانعم انعم ، رظن  زا  یلو  دوش ؛ یمن  فرص  ینعی  دراد  ار  مسا  ّتیصاخ  ظفل ، رظن  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتاملک  هب  لعف » مسا  [ » 178]
.دشاب یم  اراد  ار  لعف 

نوچ دشاب ، تمایق  زور  باذع  یمتح  هدعو ي  دیاش  نآ  دوصقم  تسا و  هدـش  هتفرگ  ماعنا  هروس ي  هیآ ي 67  زا  هلمج  نیا  [ 179]
دبای و یم  همتاخ  ایند  تانایرج  رگید  زور  نآ  رد 
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هتفای و نایاپ  يزور  اهتموکح  اهتـسایر و  اهملظ و  نیا  هرخالاب  دـنیامرفب : دـنهاوخ  یم  ترـضح  دـنریگ ؛ یم  رارق  ثداوح ، راـبخا و 
.دسر یم  دوخ  دعوم  رقم و  هب  يربخ  ره  دوش و  یم  مامت 

.تسا هدش  هتفرگ  هیآ ي 39  دوه ، هروس ي  زا  هلمج  ود  نیا  [ 180]

.144 (: 3  ) نارمع لآ  [ 181]

.255 (: 2  ) هرقب [ 182]

هک تسین  انعم  نادـب  نیا  اـّما  دـشاب ، ظوفحم  ناـشیا  تمرح  دـیاب  تسا و  مزـال  تاداـس  هب  مارتحا  دـش ، ناـیب  هک  هنوگناـمه  [ 183]
ماکحا قبط  هک  ارچ  دنـشاب ؛ یّـصاخ  يرترب  ضیعبت و  عون  کی  ياراد  هتـشاد و  قرف  هعماج  دارفا  رگید  اب  یقوقح  ظاحل  زا  تاداـس 

هک تسین  انعم  نیا  هب  تاداس  هب  مارتحا  زین  و  دنـشاب ؛ یم  يواسم  ربارب و  یقوقح  ظاحل  زا  یمالـسا ، هعماج ي  دارفا  همه ي  مالـسا ،
و ْمُکیقتَأ ) هَّللاَْدنِع  ْمُکمَرْکأ  َّنِإ  : ) میرک نآرق  هدومرف ي  هب  هک  ارچ  دنتـسه ، يرتشیب  تلزنم  برق و  ياراد  لاعتم ، يادخ  دزن  ناشیا 

تاداس يرآ ، یهلا ؛ ياوقت  هب  رگم  درادن ، یتفارش  چیه  یشبح  هایس  رب  یشیرق  دیـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف ي  هب 
هدومرف هب  دنراد و  ترضح  نآ  اب  یبسن  دنویپ  عون  کی  هک  تهج  نآ  زا  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  ناراگدای و 
مارتحا هک  ارچ  تشاد ، هاگن  ار  ناشیا  میرح  تشاذگ و  مارتحا  نانآ  هب  دیاب  هدلُو ،» یف  ُظَفُْحی  ءرملا  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ي 

.تسا ردپ  میرکت  تقیقح  رد  دنزرف ، هب 

.دش هتفگ  « 231  » هحفص ي یقرواپ  رد  لعف » مسا   » يانعم [ 184]

ربخ هدنیآ  زا  هک  یسک  دروم  رد  هلمج  نیا  هک  تغل  ملع  ياملع  زا  یضعب  تاملک  لقن  زا  دعب  هر )  ) یسلجم هماّلع ي  موحرم  [ 185]
تسین دیعب  تقیقح  رد  : » هدومرف دوش ، یم  هتفگ  زین  دهد  یم 
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، هدمآ شیپ  مالـسا  تّما  يارب  هک  ییاهتبیـصم  تفالخ و  بصغ  زا  دعب  ثداوح  هب  دـنا  هتـساوخ  یم  لثم »  » نیا رکذ  اب  ترـضح  هک 
« .دنیامن هراشا 

(. هحفص ي 220 دلج 8 ، میدق ،» پاچ   » راونالاراحب )

30 (: 21  ) ءایبنا [ 186]

هفیرش تایآ  زا  تسا  یسابتقا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زادگناج  تبیـصم  فصو  رد  ترـضح  تالمج  نیا  [ 187]
ْتَرَدَْـکنا ُموُجُّنلا  اذإ  ْتَرِّوُک َو  ُسْمَّشلا  اذإ  : ) دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـیامن ؛ یم  فیـصوت  ار  تماـیق  هماـگنه ي  نآ ، رد  هک  نآرق  ي 

.دنیامن هیبشت  تمایق  هثداح ي  هب  ار  گرزب  تبیصم  نیا  دنهاوخ  یم  ترضح  و  ...و )

.144 (: 3  ) نارمع لآ  [ 188]

زونه تفگ ، ینخـس  نینچ  وا  هک  یماـگنه  اریز  دوب ، یـسایس  راـک  کـی  رمع  راـتفگ  نیا  دـندقتعم  نیخروـم  زا  یـضعب  هتبلا  [ 189]
نامز ات  ربمایپ  گرم  مالعاپ  تساوخ  یم  رمع  دنسرب و  یبولطم  میمـصت  هب  دندوب  هتـسناوتن  يربهر  هلأسم ي  يارب  هفیقـس  باحـصا 

ار دوخ  راک  هفیقـس  نآ ، لابند  هب  دش و  مالعا  ًاروف  ترـضح  نآ  تلحر  میمـصت ، زا  سپ  اذل  و  دتفا ؛ ریخأت  هب  یعطق  يریگ  میمـصت 
.درک یلمع 

.185 (: 3 : ) نارمع لآ  [ 190]

.144 (: 3  ) نارمع لآ  [ 191]

.117 (: 5  ) هدئام [ 192]

.هدئام هروس ي  هیآ ي 117  ریسفت  لیذ  ص 127 ، ج 3 ، يراخب ، حیحص  [ 193]

.ایبنا هروس ي  ریسفت  ص 4 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  [ 194]

.144 (: 3  ) نارمع لآ  [ 195]

.تسا هدش  نایب  « 231  » هحفص ي یقرواپ  رد  لعف  مسا  يانعم  [ 196]

، لعفلا ءاف  ِواو » ، » لالعا رثا  رد  هک  هدوب  قاسوتـسا »  » لـصا رد  دـشاب ؛ یم  لاعفتـسا »  » باـب ردـصم  يواو و  لاـثم  قاـسیتسا » [ » 197]
.تسا هدش  ءای »  » هب لیدبت 

15 (: 25  ) ناقرف [ 198]

8 (: 14  ) میهاربا [ 199]
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، رفک زا  دوصقم  تسا  نکمم  : » هدومرف قوف ، لاـمتحا  رب  هوـالع  میدـق ،) پاـچ   ) ص 123 راـحب ، دـلج 8  رد  یـسلجم  همالع  [ 200]
َو : ) هفیرش هیآ ي  ریظن  رکش ؛ لباقم  رد  دشاب ، تمعن  نارفاک 
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(. ٌدیدَِشل یباذَع  َّنِإ  ُمتْرَفَک  ِْنَئل  مُکندیزَأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأت  ذإ 

.49 (: 18  ) فهک [ 201]

.86 (: 12  ) فسوی [ 202]

هغیص ي هب  هک  تسا  اهوبقتحاف »  » زا رتبـسانم  لاعفا ، باب  هغیـص  هب  اهوبقحاف » : » هدومرف هر )  ) یـسلجم هماّلع ي  هک  هنوگنامه  [ 203]
هب ای  ددرگ و  یمرب  كدف  هب  ای  ءاه »  » ریمـض .تسا و  یمّود  تسا  ندرک  عمج  يانعم  هب  و  هدـش ، لقن  هچنآ  یلو  دـشاب ؛ لاعتفا  باب 

.تسین بیع  نودب  یلو  دننک ، یم  شا  هدامآ  ندش  راوس  يارب  هک  يرتش  هب  هک  تسا  نآ  هیبشت  ترضح ، دوصقم  و  تفالخ ؛

.تسا هدش  هتفرگ  هزمه  هروس ي  هیآ ي 7  زا  هلمج  نیا  [ 204]

.227 (: 26  ) ارعش [ 205]

121 و 122. (: 11  ) دوه [ 206]

.6 (: 19  ) میرم [ 207]

.16 (: 27  ) لمن [ 208]

.تسا هدوب  نامثع »  » شردپ مان  و  هَّللادبع »  » رکبوبا مان  [ 209]

ص 284. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 210]

: دوش یم  نشور  یبوخ  هب  هتکن  دنچ  تاملک  نیا  زا  [ 211]

لماوع و رکبوبا و  لثم  یـسک  هک  دوب  داـیز  يردـق  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  یعاـمتجا  ّتیـصخش  يونعم و  ذوفن  هکنیا  لّوا 
دروخرب ینلع و  تفلاخم  تأرج  لاح ، نیا  اب  دـنازرل ، یم  ار  نانآ  تیمکاـح  ياـه  هیاـپ  ترـضح ، نآ  نانخـس  هکنیا  اـب  وا ، يداـیا 

.دزاس عناق  تکاس و  ار  ترضح  نآ  لیحلا  فیاطل  اب  رودقملا و  یتح  دیشوک  یم  رکبوبا  دنتشادن و  ار  ترضح  نآ  اب  یمسر 

یمالسا ياهشزرا  يدایز  ّدح  ات  دوب ، کیدزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  هب  یلیخ  نوچ  مکاح  یـسایس  وج  هکنیا  مّود :
یـسایس قانتخا  دوب و  یقاب  زونه  دوب ، هدش  هداد  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  رد  هک  یلقع  یعرـش و  ياهیدازآ  و 

.دننزب یفرح  دنناوتن  تیمکاح  نافلاخم  یلک  هب  هک  دوب  هدشن  مکاح  ردق  نآ 

يراکادف و تماهش و  مّوس :
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يردتقم مکاح  دومن  تأرج  هک  دوب  يّدـح  هب  دوب ، هدروآ  تسد  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ناماد  رد  تیبرت  زا  هک  ترـضح  نآ  نامیا 
حاضیتسا هدش ، لافغا  مدرم  لباقم  رد  دندوب ، تنس  نآرق و  حالـس  هب  حلـسم  رهاظ  هب  هکنیا  اب  ار  شا  هتـسد  راد و  رکبوبا و  نوچمه 

زج طیارش ، نآ  رد  قمع و  اوتحم و  نیا  اب  یتکرح  نینچ  دیامن ؛ مالعا  یعرـش  ریغ  ار  وا  تیمکاح  یمالـسا و  رهاظ  هب  ماظن  دیامن و 
.دوبن یلمع  يرگید  صخش  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  لثم  زا 

رمع و رکبوبا ، ثلثم : بزح  هفیقـس ، راـک  ساـسا  هحفـص ي 63 ، دوخ ، كدـف  باتک  رد  هر )  ) ردـص هَّللاـهیآ  دیهـش  رظن  هب  [ 212]
هحفـص ي 58 رد  و  دنداد ؛ لیکـشت  يدحاو  ههبج ي  دـندش و  دـّحتم  مه  اب  تموکح  ندرک  هضبق  يارب  هک  دوب  حارج  هدـیبعوبا ي 
، رمع تفالخ ؛ يربهر و  لوئـسم  رکبوبا ، : » دندومن میـسقت  دوخ  نیب  نینچ  نیا  ار  اهراک  يرفن  هس  بزح  نیا  هک  تسا  هدش  روآدای 

« ...یلام روما  لوئسم  هدیبعوبا ، و  ییاضق ؛ هّوق ي  لوئسم 

ص 7 يدروام ، هیناطسلا  ماکحا  [ 213]

یم لـقن  هیوبا  دومحم  زا  ریز  حرـش  هب  یبلطم  هحفـص ي 113 ، داهتجا ،» ّصن و   » باتک رد  هر )  ) نیدـلا فرـش  دیـس  موحرم  [ 214]
: دنک

هک میدرک  لوـبق  ضرف  رب  هکنیا : نآ  میوـگب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هـب  تبـسن  رکبوـبا  عـضوم  هراـبرد ي  يا  هـتکن  دـیاب  »
یقاب ثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ام  : » تیاور دننام  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ینظ  ربخ  اب  ثرا - تایآ  ریظن  نآرق - یعطق  تامومع 

هکرت ي زا  هک  تشاد  ار  ّقح  نیا  رکبوبا  لاـح  ره  هب  یلو  دوب ،) یعدـم  رکبوبا  هک  هنوگناـمه   ) دروـخب صیـصخت  میراذـگ -» یمن 
اریز دشخبب ، مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
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هَّللا یلـص  ربمایپ  كَرت » ام   » زا يرادقم  وا  هک  هنوگنامه  تشاد ؛ زین  ار  نآ  تردـق  رکبوبا  دوبن و  نآ  اب  فلاخم  ناناملـسم  زا  یـسک 
« .داد رارق  ناورم  رایتخا  رد  ار  كدف  نامثع ، ًادعب  دیشخب و  نارگید  و  هملسم » نب  دمحم   » و ماوع » نب  ریبز   » هب ار  هلآ  هیلع و 

: دهد یم  همادا  هر )  ) نیدلا فرش  دیس  موحرم  سپس 

، مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هب  تبسن  هفیلخ  ود  عضوم  زا  بجعت  اب  اهنآ  هک  دنک  یم  لقن  هتشذگ  ياملع  یضعب  زا  دیدحلا  یبا  نبا  »
ربمایپ رتخد  اب  هفیلخ  ود  نیا  هک  دومن  یم  اضتقا  یناسنا  تمارک  ینید ، نیزاوم  زا  هتـشذگ  دنا : هتـشاد  راهظا  هدومن و  موکحم  ار  نآ 

« .درادن یباوج  مالک ، نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  هاگنآ  دننکن ؛ دروخرب  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

.دوش یم  هتفگ  بجعت  ماقم  رد  ًاحالطصا  هملک  نیا  و  ادخ ؛ تسا  هزنم  كاپ و  ینعی  هَّللا ،» ناحبس  [ » 215]

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هقلطم ي  تیالو  هک  تفایرد  یبوخ  هب  ناوت  یم  مالک  نیا  زا  [ 216]
.دریذپ تروص  عرش  هدودحم ي  رد  نآرق و  تاروتسد  قباطم  دیاب  .طیارشلا  عماج  هیقف  زین  و 

.16 (: 27  ) لمن [ 217]

5 و 6. (: 19  ) میرم [ 218]

.6 (: 19  ) میرم [ 219]

.16 (: 27  ) لمن [ 220]

2 (: 20  ) هط [ 221]

مالسلااهیلع ارهز  ترـضح  سابتقا  ّتلع  دیاش  و  تسا ؛ هدش  سابتقا  هیآ ي 18  فـسوی ، هروـس ي  زا  ریخا ، هلمج ي  هس  نیا  [ 222]
دشاب یم  تمهت  بیرف و  غورد و  رـصنع  هس  نآ  و  دراد ، دوجو  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  فسوی و  نایرج  نیب  هک  تسا  یطابترا 

ندومن دراو  اـب  یفرط  زا  و  مدرم ، بیرف  تیاور و  لـعج  اـب  یفرط  زا  شا  هتـسد  راد و  رکبوبا و  هتـشاد ؛ دوجو  ناـیرج  ود  ره  رد  هک 
هنتف ره  كّرحم  و  يرگ » هنتف   » تمهت
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.دنیامن فرحنم  ار  يربهر  تماما و  ریسم  دنتسناوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  رب  ندوب 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  اب  تیمکاح  یمالـسا  ریغ  نشخ و  دروخرب  اـب  هطبار  رد  هحفـص ي 69  كدف ، باتک  رد  هر )  ) ردص دـیهش 
: »... تشاد راهظا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  تبـسن  رکبوبا  هک  تسا  يریبعت  اهدروخرب ، نیا  رهاظم  زا  یکی  تسا : هدش  روآدای 

!!« دیآ یم  ششوخ  يدب  زا  هک  تسا  لاحط  ما  دننامه  هَّللاب ) ذوعن   ) وا و  هعماج ، رد  يا  هنتف  ره  هشیر ي  یلع 

هدش سابتقا  هیآ ي 24  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هروس ي  زا  یتواـفت  رـصتخم  اـب  مکبولق » یلع   » هلمج ي اـت  هلمج  نیا  [ 223]
.تسا

.10 (: 30  ) مور [ 224]

174 (: 2  ) هرقب [ 225]

.هغالبلا جهن  همان ي 47  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  تیصو  زا  [ 226]

مدرم هدارا ي  هب  ار  كدـف  بصغ  تفالخ و  نایرج  هک  دـشاب  رکبوبا  ياـعدا  هب  هراـشا  ترـضح ، هلمج ي  نیا  تسا  نکمم  [ 227]
مهیلع تیب  لها  دروم  رد  یمیمـصت  دـب  دـیدرک و  یباـختنا  دـب  ینعی  تسا ، نتـساوخ  ندرک و  رما  ياـنعم  هب  هراـشا »  » .داد و تبـسن 

.دیتفرگ مالسلا 

22 (: 50  ) ق [ 228]

78 (: 40  ) رفاغ [ 229]

ای لاح  تسا ؛ هدش  هدورـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  هرابرد ي  هک  دهد  یم  ناشن  نآ  نیماضم  تیب ، دـنچ  زا  ریغ  [ 230]
هدورس هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياثر  رد  ار  اهنآ  هثاثا » تنب  دنه   » ای دنا و  هدومرف  دوخ  ار  اهنآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

.تسا

نآ يانعم  دهاوخ و  یم  ربخ  مسا و  هصقان » ناک   » یلو دشاب ، یم  ندمآ » دوجو  هب   » يانعم هب  دـهاوخ و  یمن  ربخ  همات » ناک  [ » 231]
.دوش یم  لیمکت  ربخ »  » ندمآ اب  ییاج ، ره  رد 

یبوخ هب  دنا ، هتسناد  هدش  بصغ  ار  ثرا  همه ي  هک  ترضح  ریبعت  نیا  زا  [ 232]
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تیبلا لها  تماما  بصغ  هب  تقیقح  رد  ترضح  نآ  هتـشاد و  کیلبمـس  هبنج ي  تماما  يارب  كدف  هلأسم ي  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
هک ارچ  دـندومن ؛ بصغ  ار  ثرا  همه ي  ینعی : بصتغم » ثرـإلا  لـک  و  : » دـندومرف یمن  هنرگو  دـنا ، هدوـب  ضرتـعم  مالـسلا  مهیلع 
نآ هکنیا  ّتلع  و  تسا ؛ هدوبن  ترضح  نآ  ثرا  همه ي  دوش - بوسحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ثاریم  هک  یتروص  رد  كدف -

ندشن مهتم  ای  نیرـضاح  یـسایس  كرد  فعـض  هظحالم ي  هب  دیاش  دنا ، هدومرفن  حیرـصت  تفالخ  تماما و  هلأسم ي  هب  ترـضح ،
.دشاب رگید  تاهج  ای  یهاوخ  تردق  هب  ترضح  نآ 

، تسا هدمآرد  نآرق  لکش  هب  عومجم  رد  هک  تسا  یهلا  ياهدمایپ  ای  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  اهباتک  لوزن  زا  دوصقم  [ 233]
هب ترـضح  نآ  اریز  دـشاب ؛ یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  نآرق  زا  لبق  ینامـسآ  بتک  ندومن  هضرع  دوصقم  هکنیا  اـی  و 

.دندوب هاگآ  ًالماک  اهباتک ، نآ  هدشن ي  فیرحت  قئاقح 

ص 126. دلج 8 ، میدق ،) پاچ   ) راونالاراحب [ 234]

مهیلع یـسیع  یـسوم و  میهاربا ، حون ، مدآ ، ثراو  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هظحالم ، نیمه  اب  و  [ 235]
ثراو ...و  اهدـیزی  اه ، هیواعم  ًالباقتم  و  دنتـسه ؛ ءایبنا  هثرو ي  ءاملع  تسا و  هدـمآ  ثراو  تراـیز  رد  هکناـنچ  دنـشاب ، یم  مالـسلا 

.دوب دنهاوخ  ...و  اهدورمن  اهنوعرف ،

اـسب و  تسا ، هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هداس  یگدـنز  هلیـسو ي  اـهنت  كدـف ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ترـضح  مـالک  زا  [ 236]
یمومع حلاصم  فراصم و  رد  ار  كدـف  دـمآرد  مظعا  تمـسق  هتـشادرب و  دوخ  یلومعم  یگدـنز  تهج  ار  نآ  زا  يزیچان  تمـسق 

یم لمع  هیعرش ، تاهوجو  هرابرد ي  يربک  تبیغ  روط  رد  دیلقت  مظعم  عجارم  هک  يا  هویش  دننامه   ) دنا هدرب  یم  راک  هب  ناناملـسم 
یگدنز ترورض و  دح  رد  دنیامن و 
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هک یللع  زا  یکی  و  دنیامن ) یم  فرـصم  نید  جیورت  اه و  هزوح  حـلاصم  تهج  رد  ار  یقبام  هتـشادرب و  دوخ  يارب  یلومعم  هداس و 
هتفرگ رارق  یگدنز  هقیـضم ي  راشف و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هک  دوب  لایخ  نیا  هب  دومن ، بصغ  ار  كدف  يرکبوبا  تیمکاح 

ار ییاهتیصخش  خیرات  لوط  رد  هار  نیمه  زا  اهتموکح  هک  نانچنآ  دنروآ ! دورف  نانآ  هنابصاغ ي  عورشمان  تیمکاح  هب  میلست  رس  و 
.دنا هدروآرد  دوخ  تموکح  دییأت  یحادم و  هب 

204 (: 2  ) هرقب [ 237]

هبطخ ي 210. هغالبلا ، جهن  [ 238]

مدرم فیلکت  تروص  نیا  رد  دنتـشاد ، ار  قوف  تلاح  هک  دـندوب  يدایز  ياهتیـصخش  راصنا  نیرجاـهم و  ناـیم  رد  هنافـسأتم  [ 239]
! تسا نشور  يداع 

هیلع مایق  يربهر  لوبق  داهنشیپ  يا ، هدع  هکنیا  اب  تسا : هدش  روآدای  هحفص ي 79  كدف ، باتک  رد  ردص  دیهش  هراب  نیا  رد  [ 240]
قح و ققحت  بلاط  اهنیا  هک  دندوب ، هاگآ  ًالماک  نانآ  فده  هب  ترضح  نآ  یلو  دندومن ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  تیمکاح 

فرط زا  دنداد ؛ یفنم  باوج  نانآ  هب  ترـضح  اذل  و  دنـسرب ، تردق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  طسوت  دنهاوخ  یم  هکلب  دنتـسین ، تلادع 
رانک هشوگ و  رد  هک  ییاهـشروش  هب  هجوت  اب  دنتـسکش ، یم  ار  توکـس  دندرک و  یم  مایق  طیارـش ، نآ  رد  ترـضح  نآ  رگا  رگید ،
نیا و  دروخ ؛ یم  تسکـش  رفک  كرـش و  لباقم  رد  اـپون  مالـسا  تخیر و  یم  مه  هب  روما  مظن  ًاـعطق  دوب ، هداد  خر  یمالـسا  روشک 

.دوب رافک  نیدناعم و  هتساوخ ي  نامه 

یلع ترضح  هلمج ي  نیا  دوب ، تماما  زا  عافد  كدف  هلأسم ي  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یلصا  فده  هکنیا  هب  هجوت  اب  [ 241]
عفد رطاخ  هب  دنا  هتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و  هدوب ، راک  رد  هیقت  طیارش  ای  هک  درک  انعم  روط  نیا  دیاب  ار  مالسلا  هیلع 
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هنابش يزور  هغلب ،» قزر و   » زا دوصقم  هکنیا  ای  و  ددرگن ؛ المرب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ییاهن  یفخم و  فده  تیب ، لها  زا  رطخ 
روما یتح  تسا ، داـعبا  تاـهج و  همه ي  رد  تیبلا  لـها  جاـتحیام  هکلب  تسین ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هناـخ ي  يرورـض  زور 

لامتحا هتکن ، دـنچ  .دوب  دـهاوخن  تیبلا  لها  هنازور ي  كاشوپ  كاروخ و  زا  رتمک  روما ، نیا  ترورـض  اریز  یعامتجا ؛ یـسایس و 
: دنک یم  دییأت  ار  لوا 

، تسه نآ  رد  سکره  هناخ و  دنکن  تعیب  یلع  رگا  هک  درک  دیدهت  رمع  مالسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زا  تعیب  نتفرگ  نایرج  رد  - 1
یبوخ هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  تیمکاـح  رطخ  ناـیرج ، نیا  زا  دوش ، یم  هدیـشک  شتآ  هب  دـشاب ، همطاـف  دـنچ  ره 

هحفص ي 69) ردص ، دیهش  كدف ،  ) .دوش یم  نشور 

هشیر ي یلع ، تفگ : ینانخـس  یط  رکبوبا  هفیلخ ، روضح  رد  دجـسم و  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هباطخ ي  ماـمتا  زا  سپ  - 2
یبا نبا  زا  لـقن  هـب  دـلج 8 ، میدـق ، پاـچ  راونـالاراحب ،  ) ...ددرگزاـب لوا  لاـح  هب  عاـضوا  دـهاوخ  یم  وا  و  تسا ، هنتف  نیا  یلـصا 
رارق رطخ  ضرعم  رد  هدوب و  تیمکاح  اـب  تفلاـخم  ماـهتا  ضرعم  رد  ًادـیدش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوش  یم  مولعم  دـیدحلا )

.دنتشاد

ترـضح عفن  هب  دش و  کیرحت  يا  هدع  تاساسحا  دجـسم ، رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نانخـس  رثا  رد  هدمآ : قوف  عبنم  رد  - 3
هچ ءاهفس  نیا  تفگ : درک و  ریبعت  ءاهفس »  » هب نانآ  زا  دومن و  دیدهت  ار  اهنآ  ًاروف  رکبوبا  یلو  دنداد ، ییاهراعـش  مالـسلا  هیلع  یلع 

؛ دـنا هدوب  رظن  ریز  ًاـقیقد  ترـضح  نآ  هدوب و  يداـع  ریغ  ًـالماک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طیارـش  دوش ، یم  مولعم  دـنیوگ !؟ یم 
.دنامب یفخم  تیمکاح  دید  زا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ییاهن  فده  يژتارتسا و  هک  هدوب  نیا  تحلصم  نیاربانب 

.127 ج 8 ، میدق ،) پاچ   ) راونالاراحب [ 242]

هط [ 243]
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94 (: 20)

ج 43 ص 159 راونالاراحب ، [ 244]

دنس اب  كدف » هفیقـس و   » باتک زا  ص 233 ، دلج 16 ، دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ي  جـهن  حرـش  رد  جاجتحا ، باتک  رب  هوالع  [ 245]
هَّللا همحر  قودـص  موحرم  رابخالا » یناعم   » باتک و  رگید ، دنـس  اب  قاقحا »  » و ءاسنلا » مالعا  «، » ءاسنلا تاغالب   » ياهباتک زین  و  دوخ ،

.تسا هدمآ  هبطخ  نیا  دوخ ، هب  صوصخم  دنس  ود  اب 

یناعم  » باتک زا  لقن  هب  - 1 هدرک : لقن  رگید  دنـس  ود  اب  ار  هبطخ  نیا  دلج 16 ، راحب ، رد  هَّللا  همحر  یـسلجم  همالع ي  هتبلا  [ 246]
« یلاما  » باتک زا  لقن  هب  مالـسلا 2 - هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  زا  وا  نسح و  نب  هَّللادبع  زا  هَّللا  همحر  قودـص  رابخالا »

.سابع نبا  زا  لقن  هب  یسوط  خیش 

3 (: 93  ) یحضلا [ 247]

يانعم رد  هتفرگ و  یقیقح  يانعم  زا  ار  يا  هملک  یهباشت ، نیرتکچوک  اـب  هک  تسا  ظاـفلا  يزاـجم  ياـنعم  ناـمه  هراعتـسا » [ » 248]
.دننک یم  لامعتسا  نآ  يزاجم 

هبطخ ي 210. هغالبلا ، جهن  [ 249]

.نآ رادقم  هب  هجوت  نودب  دراد ، تلالد  انعم  لصا  رب  سنج » ءات   » دراد و انعم  ندوب  یکی  رب  تلالد  تدحو » ءات  [ » 250]

.نآ رادقم  هب  هجوت  نودب  دراد ، تلالد  انعم  لصا  رب  سنج » ءات   » دراد و انعم  ندوب  یکی  رب  تلالد  تدحو » ءات  [ » 251]

اه و هدسفم  هچ  بجوم  دوخ ، یلـصا  ریـسم  زا  تماما  تفالخ و  ندرک  فرحنم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  زین  خـیرات  و  [ 252]
.دراد هلأسم  نیا  رد  هشیر  نونکات ، نامز  نآ  زا  ناناملسم ، ياهیگراچیب  اهتبیصم و  مامت  عقاو  رد  دیدرگ و  ییاهیزیرنوخ 

مُهتدلَق ْدََقل  : » دـندومرف هک  مه  قباس  ترابع  رد  هک  دـشاب  نیا  رب  هنیرق  دـیاش  هتـشگزاب ، تفالخ  هب  اهوعزعز »  » ریمـض هکنیا  [ 253]
.ددرگزاب تفالخ  هب  اهتقبر »  » ریمض اهتقبر ،»

سیسأت مالسا و  يزوریپ  رد  هک  يا  هقباس  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  [ 254]
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ریسم تسناوت  یم  هک  یـسک  اهنت  و  دندوب ، یمالـسا  تموکح  مکحم  ساسا  هیاپ و  کی  نوچمه  دنتـشاد ، یمالـسا  لدع  تموکح 
لئاضف اوقت و  ملع و  رد  هک  ارچ  دندوب ، ترـضح  نآ  دشاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  طخ  هدنهد ي  همادا  هداد و  موادـت  ار  توبن 

.دنتشادن ربمایپ  اب  ییاوقت  یملع و  هباشت  چیه  هک  ییاهنآ  هن  دندوب ، ربمایپ  ولت  یلات  یحور  تالامک  یناسفن و 

، رکبوبا هرفن : هس  یـسایس  بزح  هب  ار  هفیقـس  نایرج  ساـسا  هحفـص ي 63 ، شیوخ ، كدف  باتک  رد  ردـص  هَّللاهیآ  دیهـش  [ 255]
ربمایپ تلحر  زا  دـعب  یـسایس  ياـهنایرج  ثداوح و  زا  يرایـسب  أـشنم  ار  بزح  نیا  و  دـنناد ، یم  طوبرم  حاّرج  هدـیبعوبا ي  و  رمع ،
یلصا ياضعا  نیب  ار  روشک  مهم  روما  بزح ، نیا  هک  دنا  هدش  روآدای  باتک  نامه  هحفص ي 58  رد  هتسناد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نییعت تموکح  داصتقا  یلام و  روما  يارب  هدـیبعوبا ، و  ییاضق ، روما  يارب  رمع  و  تفالخ ، يربهر و  يارب  رکبوبا  درک : میـسقت  دوخ 

.دندش

هب لـین  هلیـسو ي  ار  تموکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دـشاب  مه  هتکن  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوصقم  دـیاش  [ 256]
قشاع بلط و  هاج  هاوخ و  تردق  ترضح  نآ  ینعی  دنتسین ؛ لئاق  یـشزرا  دوخ  يدوخ  هب  تموکح  يارب  و  دنناد ، یم  یهلا  فادها 
شفک نیا  دندومرف : سابع  نبا  هب  اذل  و  دندوب ، نآ  ياهـشزرا  نید و  فادها  ققحت  تلادع و  قح و  ناهاوخ  هکلب  دـندوبن ، تسایر 
یلطاب ای  مراد ، اپرب  ار  یقح  مناوتب  تراما  تردق و  وترپ  رد  هکنیا  رگم  تسا ، رت  شزرااب  امش  رب  تراما  تفالخ و  زا  نم  شیپ  هراپ 

مالسا تلادع و  قح و  هکنیا  ياج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دوب  شرگن  نیا  اب  مربب ؛ نیب  زا  ار 
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، دیـسرن تردق  هب  رهاظ  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  ات  درک ، اهنآ  يادف  ار  دوخ  دنک ، ادـف  تراما  تردـق و  هب  ندیـسر  يارب  ار 
.دوشن تسس  شزرا و  یب  نید ، حور  یهلا و  ياهشزرا 

تاناکما جرخ  یعرـش ، يرهاظ و  تاررقم  رظن  زا  دشاب ، نآ  سأر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لثم  هک  یتموکح  هکنیا  اب  [ 257]
ات دنشاب  مدرم  نیرتفیعـض  لثم  تاناکما ، زا  ندرب  هرهب  یگدنز و  رظن  زا  دنتـساوخ  یم  ترـضح ، یلو  تشادن ؛ یلاکـشا  نآ  هار  رد 

.دنشاب خیرات  لوط  رد  اهناسنا  هدنز ي  هشیمه  ماما  یعقاو و  يوگلا  دنناوتب 

(. 96 (: 7  ) فارعا [ 258]

34 (: 14  ) میهاربا [ 259]

(. 51 (: 39  ) رمز [ 260]

62 (: 17  ) ءارسا [ 261]

13 (: 22  ) جح [ 262]

، کیرـش هیاسمه ، مسَق ، مه  قیفر ، بحم ، هیلع ، معنم  معنم ، هدنب ، دبع و  اقآ ، کلام و  هلمج : زا  دراد ، يدایز  یناعم  یلوم » [ » 263]
...و ناسنا  کیدزن 

50 (: 18  ) فهک [ 264]

(. 12 (: 2  ) هرقب [ 265]

هـصغ اهنآ  يارب  دزوس و  یم  شلد  ناسنا  ینعی  ْلیَو ؛»  » فـالخ هب  دور ، یم  راـک  هب  يزوسلد  ناونع  هب  هَْحیَو »  » هک تشذـگ  [ 266]
.دروخ یم 

(. 35 (: 10  ) سنوی [ 267]

.دیسر تموکح  هب  يرجه  لاس 68  رد  تسا و  هیما  ینب  يافلخ  زا  یکی  کلملادبع » نب  دیلو  [ » 268]

نادنز طساو »  » رهش رد  .دیـسر  تموکح  هب  يرجه  زا 73  دـعب  ياهلاس  رد  تسا و  هیما  ینب  ياـفلخ  زا  فسوی » نب  جاـجح  [ » 269]
.دومن هلثم  شتموکح  لوط  رد  ار  رفن  رازه  دودح 120  تشاد و  ینادنز  رازه  دودح 33  هک  تخاس  یفرعم 

تسا نیا  دنا  هدرک  هدافتسا  مالسلا  هیلع  حون  موق  هب  طوبرم  هیآ ي  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یتبـسانم  هباشت و  هجو  [ 270]
هیلع حون  موق  همه ي  لماش  نافوط ، باذع و  هک  هنوگنامه  دـیدرگ ، ناناملـسم  مامت  ریگنماد  هفیقـس  نایرج  زا  یـشان  ياه  هنتف  هک 

.دش یلیلق  هدع  زج  مالسلا ،
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زا هتبلا  [ 271]
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بذک دصق  دنتـسه و  قداص  دوخ  راتفگ  رد  دوش  ضرف  هچ  رگا  اهنآ - هک  دوش  یم  هدـیمهف  روط  نیا  راصنا  رجاهم و  مالک  موهفم 
زا نونکا  ام  رگا  دنیوگب  دننک و  هئربت  ار  دوخ  ات  دنا  هدمآ  اهنت  هکلب  دـنرادن ؛ ار  هتـشذگ  ناربج  دـصق  زین  رـضاح  لاح  رد  دـنرادن -

هدرک تعیب  رکبوبا  اب  ام  دـنک ، تعیب  ياضاقت  ام  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مینک ، یم  تیامح  رکبوبا 
یلاح رد  .میرادرب  تسد  وا  زا  میناوت  یمن  رگید  میا ، هدرک  مکحم  وا  اب  ار  دوخ  تعیب  میا و  هتسب  نامیپ  دهع و  وا  اب  هک  لاح  و  میا ؛

تماما هب  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  و  دندومن ، نشور  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ار  تفالخ  تماما و  هلأسم ي  هک 
.تسا هدوب  لطاب  ًالصا  رکبوبا  اب  تعیب  عضو ، نیا  اب  سپ  دندومن ؛ بوصنم 

38 (: 30  ) مورلا [ 272]

38 (: 30  ) مور [ 273]

هب يوار  ره  یلومعم  رمع  هبـساحم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  لقن  بسح  رب  ار  ثیداحا  نایوار  لاجر ، ملع  رد  [ 274]
مّود هقبط ي  رد  نیعبات  باحـصا ، زا  دعب  دنـشاب ؛ یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  لّوا ، هقبط ي  دنا ؛ هدرک  میـسقت  یتاقبط 

.دریگ یم  رارق  دوخ  هب  صوصخم  هقبط ي  رد  یثّدحم  ره  تبسن  نیمه  هب  ...و و 

زا دشاب ، تسرد  نانآ  ات  یثیدح  دنس  هلسلس  رگا  دنیوگ  یم  لاجر  ملع  ياملع  هک  دنتـسه  رفن  دنچ  ثیدح ، نایوار  نایم  رد  [ 275]
دنچ نیا  هب  و  دشاب ؛ هدشن  هتخانش  وا  دنچ  ره  تسا ، دامتعا  لباق  دشاب  دنس  رد  سکره  مالسلا ، هیلع  موصعم  هب  دسرب  ات  دعب  هب  نانآ 

.دوش یم  هتفگ  عامجا » باحصا   » رفن

نانآ دوخ  هک  تسا  نیا  عامجا » باحصا   » يانعم دنا  هتفگ  یخرب 
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رفن هدجه  عامجا  باحصا  .دنشاب و  دامتعا  دروم  زین  مالسلا  هیلع  موصعم  نانآ و  نیب  طیاسو  هکنیا  هن  دنـشاب ، یم  دامتعا  دروم  دارفا 
.تسا هدمآ  یلاجر  بتک  رد  نانآ  یماسا  هک  دنتسه 

تماما هب  ار  متفه  ماما  زا  دـعب  رگید  ناماما  یلو  دـنراد ، لوبق  ار  متفه  ماما  ات  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـسک  هب  هیفقاو » هقرف ي  [ » 276]
.دنرادن لوبق 

.مور هروس ي  ریسفت  ص 500 ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  ص 134 ؛ ج 1 ، جاجتحا ، [ 277]

.نک تروشم  مدرم  اب  تموکح  لئاسم  رد  ربمایپ ) يا  : ) ینعی 159 ؛ (: 3  ) نارمع لآ  [ 278]

.هیقشقش هبطخ ي  مّوس ، هبطخ ي  هغالبلا : جهن  [ 279]

دروم ود  رد  دوش ، یم  لقن  كدـف  رد  رکبوبا  اب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هجاحم ي  هک  یماـگنه  تیاور ، نیمه  نمـض  رد  [ 280]
هدومن کیلمت  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  ناشتایح  نامز  رد  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ترضح 

هَّللا یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  یل  اهَلَعَج  ْدَق  َو  : » دـیامرف یم  ترـضح  نآ  رکبوبا ، اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هّجاحم ي  رد  نینچمه  دـنا ؛
« یبَأ َهَلِْحن   » هملک ي زین  هنیدم  دجسم  رد  ترضح  نآ  هبطخ ي  رد  و  تسا ؛ دارم  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  ًارهاظ  هک  هلآ » هیلع و 

.دشاب یم  مردپ » ششخب   » يانعم هب  هک  تسا  هدمآ 

هیآ هک  یماگنه  دنا : هدرک  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  یلعیوبا ، زاّزب ، هدمآ : روثنملاّرد »  » ریسفت رد  [ 281]
ارهز ترضح  هب  ار  كدف  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دش ، لزان  دراد - رارق  هیآ ي 26  ءارسا ، هروس ي  رد  هک  قوف - هفیرـش ي  ي 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  نتساوخ  حیضوت  نایرج  .تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  زین  ار  ناتساد  نیمه  .دندیشخب  مالسلااهیلع 

باتک لافنا  باب 1  زا  تیاور 5  رد  هدش ، رکذ  هیآ ي  دوصقم  هب  تبسن  لیئربج  زا  هلآ  و 
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زا دلج 8 ، راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  .تسا  هدیدرگ  رکذ  مجنپ  تیاور  هحفـص ي 543 ، لوا ، دلج  یفاک ، باتک  زین  و  لئاسو ،
.تسا هدش  رکذ  قوف ، هفیرش ي  هیآ ي  لوزن  نأش  نوماریپ  فلتخم  ياهدنس  اب  يدایز  تایاور  زین  هحفص 93  میدق ، پاچ 

ص 435. ج 3 ، بقانم ، [ 282]

: رّکذت دنچ  يروآدای  [ 283]

رازه كدف 24  هنالاس ي  دمآرد  یتیاور  رد  هدمآ : كدـف  هدام ي  لیذ  هحفص ي 351 ، دلج 2 ، راحبلاهنیفس  فیرش  باتک  رد  - 1
.تسا هدش  لقن  رانید  رازه  رگید 70  تیاور  رد  و  رانید ،

هدمآ حرـش  نیا  هب  كدف  دودح  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یتیاور  كدف ، هدام ي  لیذ  نیرحبلا  عمجم  باتک  رد  - 2
فیـس یمّوس : و  رـصم - رد  انیـس  هقطنم ي  رد  تسا  هدوب  يرهـش  ًالامتحا  هک  رـصم - شیرع  يرگید : و  دحا ، هوک  دح : کی  تسا :

ماش هفوک و  نیب  تسا  هدوب  يا  هقطنم  ًالامتحا  هک  لدـنجلاهمود  یمراهچ : و  ناتـسنمرا - رزخ و  رحب  ای  رمحا  يایرد  لـحاس  رحبلا -
.داد خر  اجنآ  رد  تیمکح  نایرج  هک 

ارچ هک  لاؤس  نیا  باوج  اـب  هطبار  رد  هحفـص ي 128 ، میدق ) پاچ  ، ) راونالاراحب دـلج 8  رد  هارث  باط  یـسلجم  هماّلع  موحرم  - 3
رد مدرم  مومع  روضح  رد  هک  اجنآ  ات  دنتشاد  رارـصا  كدف  هب  عجار  دق  نیا  دنتـشاد ، هک  يدهز  نآ  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

- ناشیا دالوا  هب  ّقلعتم  هکلب  دوبن ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  طابترا  رد  طقف  كدف  تسا : هدومرف  دندومن ، حرطم  ار  نآ  دجـسم 
مهیلع تیبـلا  لـها  همه ي  هب  طوبرم  هک  يزیچ  نینچ  رد  یهاـتوک  هحماـسم و  ًارهق  و  دوـب ، زین  مالـسلا - مهیلع  راـهطا  همئا ي  ینعی 

« ...دش یم  عییضت  نانآ  قوقح  اسب  هچ  یهاتوک  هحماسم و  رثا  رد  اریز  دوبن ، زیاج  تسا  مالسلا 

مان هب  هیماما  ياملع  زا  یکی  زا  زین  دیدحلا  یبا  نبا  - 4

كدف يارجام  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 408زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


دوبن يزیچ  مالـسلااهیلع ، همطاف  زا  كدف  نتفرگ  زا  رمع  رکبوبا و  هزیگنا ي  : » دـنک یم  لقن  نومـضم  نیا  هب  یمالک  یقت » نب  یلع  »
رـشن جاجتحا ، « ) .دـیامن فرـص  نانآ  تیمکاح  تفـالخ و  اـب  هزراـبم  رد  ار  نآ  دـمآرد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـساوخ  یمن  هکنیا  زج 

ص 91) ج 1 ، یضترم ،

لقن هحفص ي 80 ، دلج 4 ، هغالبلا  جهن  حرش  باتک  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زا  كدف  باتک  هحفص 72  رد  ردص  دیهش  هطبار  نیمه  رد 
مدرم و هماـع ي  روما  فرـص  ار  كدـف  دـمآرد  هک  دـنداد  یعطق  لوق  رکبوـبا  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هکنیا  اـب  تسا : هدرک 
اب هزرابم  فرص  ار  كدف  دمآرد  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اسب  هچ  دیـسرت  یم  و  دوبن ، نئمطم  وا  لاح  نیا  اب  دنیامنب  نانآ  حلاصم 

« ...دیامن تیمکاح 

دیتاسا زا  هک  یقراـفلا  نب  یلع  دوخ  داتـسا  زا  دـیوگ : یم  هحفـص ي 284 ، هدش ، دای  باتک  دـلج 16  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
؛؟ هن ای  تفگ  یم  تسار  كدف ، هب  تبـسن  دوخ  ياعدا  دروم  رد  همطاف  ایآ  امـش ، رظن  هب  مدیـسرپ : دوب ، دادـغب  رد  هیبرع  هسردـم ي 
یم هک  یلاـح  رد  نـم - باوـج  رد  دـنادرگنرب ؟ وا  هـب  ار  كدـف  رکبوـبا ، ارچ  سپ  مدیـسرپ : تـفگ ، یم  تـسار  يرآ  داد : باوـج 

یعدـم دـمآ و  یم  ادرف  همطاف  دوب ، هدـنادرگرب  همطاف  هب  ار  كدـف  زور  نآ  رکبوبا  رگا  تفگ : دومن ، راهظا  یفیطل  مالک  دـیدنخ -
يزاین هکنیا  نودب  دوب ، هدومن  لوبق  كدف  ياعدا  هب  تبـسن  ار  همطاف  تقادص  اریز  تشادن ، يرذـع  زین  رکبوبا  و  دـش ، یم  تفالخ 

.دشاب هتشاد  دهاش  هنّیب و  هب 

.تسا هتفگ  حازم  یخوش و  اب  ار  نآ  دنچ  ره  تسا ، یتسرد  فرح  داتسا  مالک  نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  سپس 

عوضوم کی  كدف  هلأسم ي  حرط  هکنیا  هرابرد ي  كدف ، باتک  رد  هارث  باط  ردص  هَّللاهیآ  دیهش  - 5
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رفک و مالسا و  ههبج ي  ود  یلجت  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  طسوت  كدف  حرط  دنا : هدش  روآدای  هحفص ي 49  رد  تسا ، یسایس 
هبناج همه  یبالقنا  گرزب و  فده  کی  لبمـس  زمر و  ار  كدـف  هحفـص 48 و 63 ، رد  .تسا و  روش  ّصن و  لباقت  قافن و  ناـمیا و 

و هتـسناد ، دش  يزیر  یپ  حارج ، هدـیبعوبا ي  رمع و  رکبوبا ، يرفن : هس  بزح  طسوت  هفیقـس ، رد  نآ  ساسا  هک  تقو  تیمکاح  هیلع 
ای هلحن »  » ناونع هب  ینیمز  هعطق  ندروآ  تسد  هب  لابند  هب  طقف  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رگا  دنا : هدـش  روآدای  هحفص ي 50  رد 
هب تبسن  هنّیب  لیمکت  تداهـش و  يادا  يارب  ار  يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایعیـش  نارادفرط و  نیب  زا  ًاعطق  دندوب ، ثاریم » »

.دوب يرگید  زیچ  ترضح  نآ  فده  نکلو  دندرک ، یم  ادیپ  كدف 

یّلجت هلحرم  شـش  رد  تیمکاح ، اب  ار  دوخ  هزراـبم ي  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک : دـنا  هدرک  دـیکأت  هحفـص ي 87  رد  هاگنآ 
: دنداد

نآ حرط  زا  لبق  ثرا ، ناونع  هب  كدف  حرط  و  نآ ؛) ریغ  كدف و  زا  معا   ) ثاریم هبلاطم ي  تهج  رکبوبا  شیپ  هدنیامن  نداتـسرف  : 1
.تسا هدوب  ششخب » هلحن و   » ناونع هب 

.رکبوبا اب  دنت  هرکاذم ي  میقتسم و  تلاخد  : 2

.هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  مهد  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  فورعم  هباطخ ي  داریا  : 3

.راصنا رجاهم و  نانز  يارب  عطاق  هباطخ ي  داریا  : 4

ترـضح نآ  دزن  یهاوخرذـع  دـصق  هب  نانآ  هک  یماگنه  تداهـش ، رتسب  رد  رمع  رکبوبا و  اـب  دولآ  بضغ  هاـتوک و  هرکاذـم ي  : 5
.نانآ زا  دوخ  یتحاران  بضغ و  بتارم  نالعا  و  دندوب ؛ هدمآ 

تداهش زا  سپ  مسارم  رد  ناشیا  نیفلاخم  روضح  تکرش و  هب  تبسن  تیاضر  مدع  رب  ینبم  ترضح  نآ  فورعم  ّتیصو  : 6
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.دوخ

هحفص رد  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  هن  دندش  تضهن  هدننکزاغآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هکنیا  ّتلع  اب  هطبار  رد  ردص ، دیهش 
یفطاع ياه  هبنج  یکی  دوب : تبثم  مهم و  رصنع  ود  ياراد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  طسوت  مایق  عورـش  : » دنا هدش  روآدای  ي 86 

نارود تارطاخ  مسجت  مدرم و  فطاوع  کـیرحت  هب  تبـسن  يرتشیب  تردـق  ندوب ، ربماـیپ  رتخد  لـیلد  هب  ترـضح  نآ  اریز  هیـضق ،
هزراـبم هدـننک ي  عورـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  اریز  نآ ، یـسایس  هبنج ي  يرگید  و  تشاد ؛ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

یم رظن  هب  .دوب » يوق  رایـسب  تقو ، تیمکاح  اب  هناحلـسم  هزرابم ي  عورـش  نیملـسم و  ياصع  قش  یلخاد و  گنج  لامتحا  دـندوب ،
هب تردق  ندیـسر  زا  دعب  و  هدوب ، شلها  تسد  هب  تردق  تفالخ و  هب  ندیـسر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  ّتلع  دسر 

.تسین روظنم  نادب  هزرابم  هب  يزاین  رگید  شلها ،

؟ دندنادرگنرب شلها  هب  ار  كدف  تردق ، تفالخ و  هب  ندیسر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ارچ  هک  تسا  نیا  مشش  هتکن ي  : 6
.دندنادرگرب مشاه  ینب  هب  ار  نآ  نومأم ، زیزعلادبع و  نب  رمع  هلمج : زا  ءافلخ  زا  رفن  دنچ  هکنیا  اب 

: هدش حطم  یتارظن  هطبار  نیا  رد 

، دوش یم  مولعم  دـنتفرگن  سپ  ار  كدـف  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  رما  نیمه  زا  تسا : هتفگ  ینغم  باتک  رد  هاضقلا  یـضاق  : 1
هب تسیاب  یم  هنرگو  تسا ، همطاف  هب  طوبرم  كدف  هک  دندوب  هدادن  تداهش  رکبوبا ، اب  همطاف  ترـضح  هّجاحم ي  نایرج  رد  ناشیا 

.دنریگب سپ  ار  نآ  هدومن و  لمع  دوخ  ملع 

ص 270) ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  )

رد نمیا  ّما  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نداد  تداهـش  ناونع  عبانم ، نآ  رد  اریز  تسا ، لطاب  اعدا  نیا  یّنـس ، هعیـش و  عبانم  قبط  اّما 
تسا و هدش  حرطم  كدف ، دروم 
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.تسین راکنا  ياج 

زاـب عوضوم  نیا  يارب  ار  یـصوصخم  باـب  هحفـص ي 141 ، میدـق ،) پاچ   ) راونالاراحب دـلج 8  رد  یـسلجم ، هماـّلع ي  موحرم  : 2
؛ تسا هدرک  لقن  تسا ، مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  طسوت  كدف  نتفرگن  سپ  ّتلع  نایب  رب  لمتـشم  هک  ار  یتایاور  ادتبا  رد  و  هدومن ،

ترضح رگید  تسا ، هداد  ار  مولظم  ملاظ و  شاداپ  دنوادخ  نوچ  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اهنآ  زا  یـضعب  رد 
يارب یلو  دننک ، یم  مادقا  مدرم  قوقح  يارب  ناماما  هدمآ : رگید  یـضعب  رد  ...دـنهد و  ماجنا  یمادـقا  دنتـساوخن  مالـسلا  هیلع  یلع 

رظن هب  دیاش  هک  هدرک  لقن  ار  لامتحا  نیا  هاضقلا  یـضاق  زا  یـسلجم  موحرم  سپـس  .دننک  یمن  یـشالت  ناشدوخ  هب  طوبرم  قوقح 
ناماما هیقت ي  ناکما  نوماریپ  ار  یحورشم  ثحب  و  تسا ، هدوب  هیقت  تاعارم  مالسلا ، هیلع  ریما  ترـضح  ندرکن  مادقا  ّتلع  نایعیش ،

.تسا هدومن  داریا 

لباق تردـق  ناشیا ، تردـق  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تموکح  ماگنه  اریز  تسا ، دـیعب  دروم  نیا  رد  هیقت  لاـمتحا  یلو 
هب ترـضح  نآ  دنتـشاد ، تلاـخد  كدـف  هیـضق ي  رد  رمع  رکبوبا و  نوچ  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  تسا ؛ هدوـبن  هیواـعم  زج  یهجوـت 

نانآ ياه  همانرب  ماکحا و  زا  يرایـسب  تهج  نیا  زا  و  دنهد ، ماجنا  یمادقا  نانآ  راک  فالخرب  دنتـساوخ  یمن  حلاصم  یـضعب  رطاخ 
.تسا هتسناد  ترضح  نآ  ندرکن  مادقا  ّتلع  ار  رما  نیمه  یفاش ، باتک  رد  یضترم  دیس  موحرم  و  دندادن ؛ رییغت  ار 

رد هّلظّدم  داتسا  ترضح  زین  امهارث و  باط  یـسلجم  همالع  موحرم  ردص و  هَّللاهیآ  دیهـش  رظن  زا  هک  تسا  یبلطم  مّوس ، لامتحا  : 3
هیلع و هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هیرظن ، نیا  ساسارب  دوش ؛ یم  هدافتسا  دشاب ، یم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  طوبرم  هک  كدف ، دروم 

تسد ندوبن  یلاخ  يارب  ار  كدف  هلآ 
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مهیلع تیبلا  لها  تماما  تفالخ و  هلأسم ي  هناوتشپ ي  ات  دنتشاذگ ، مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رایتخا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها 
يرادیاپ تمواقم و  دوخ  قح  قاقحا  ریـسم  رد  دـنناوتب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  كدـف ، هلیـسو ي  هب  تقیقح  رد  و  دـشاب ؛ مالـسلا 

.دنام یمن  یقاب  نآ  بیقعت  يارب  يا  هزیگنا  رگید  دندیسر ، تموکح  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  یماگنه  نیاربانب  دنیامن ؛

.38 (: 30  ) مور [ 284]

.دمآ دهاوخ  یف ء »  » يانعم [ 285]

.دش تبحص  تیاور  نیا  ندوب  یلعج  نوماریپ  قباس ، ياهسرد  رد  [ 286]

یلو درادن ، دوجو  جاجتحا  باتک  رد  هَنیزَح » هیکاب  مالسلااهیلع  هَمِطاف  ْتَجَرَخَف   » ات نیِملْـسُْمِلل » ْیف ٌء  اذه  َلاق : َو  : » ترابع زا  [ 287]
«، هَنیزَح هیکاب  امِهِْدنِع  ْنِم  مالسلااهیلع  همِطاف  ْتَجَرَخَف  : » ترابع رد  زین  و  تسا ؛ هدمآ  ص 155 ، دلج 2 ، میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  رد 

.تسا هدشن  رکذ  هنیزح »  » و امهدنع » نم  : » هملک ود  جاجتحا ، رد 

.هیقشقش هبطخ ي  مّوس ، هبطخ ي  هغالبلا : جهن  [ 288]

7 (: 59  ) رشح [ 289]

هدش روآدای  هدرک  لقن  هاضقلا  یضاق  زا  هک  یثحب  نمض  هحفص ي 285 ، هغالبلا ، جهن  حرش  زا  دلج 16  رد  دیدحلا  یبا  نبا  [ 290]
تسین هشدخ  لباق  هک  دی »  » لیلد هب  رکبوبا  اب  هّجاحم  ماقم  رد  هک  ارچ  دوب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  فرـصت  رد  كدف  رگا  تسا :

، دوب هدومن  حرطم  تسا  تیکلام  رب  یمکحم  لیلد  هک  ار  دی »  » هدعاق ي ناشیا  رگا  دومن ؟ حرطم  ار  ثرا  هلأسم ي  درکن و  لالدتسا 
دحاو ربخ  طسوت  ثرا  هلدا ي  مومع  تفگ : ناوتب  اـت  دـنک  لـقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  ار  یتیاور  تسناوت  یمن  رکبوبا 

.تسا هدروخ  صیصخت 

تقیقح رد  كدف ، ندوب  شـشخب » هلحن و   » هلأسم ي حرط  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ار  باوج  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  سپس 
ششخب و دیوگ : یم  هداد و  خساپ  تسا ، هدومن  ار  نآ  رب  دی »  » نتشاد كدف و  رد  فّرصت  ياعّدا 
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نودـب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ءاطعا  تسا  نکمم  یلو  تسا ، یعطق  دـنچ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  كدـف  ءاـطعا 
.تسا معا  ءاطعا  تغل  اریز  تسین ، دی »  » نتشاد رب  لیلد  ءاطعا ، درجم  سپ  هدوب ، مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  فّرصت  ضبق و 

تایح نامز  رد  كدف  لیوحت  شـشخب و  ّتنـس ، لها  زا  يرایـسب  هعیـش و  یعطق  عبانم  قبط  تفگ : دیاب  دـیدحلا  یبا  نبا  باوج  رد 
يارب مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسا و  دیدرت  لباق  ریغ  ملـسم و  يرما  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

هب هک  حلاص ) یحبـص   ) هغالبلا جـهن  همان ي 45  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و  دـندوب ، هدومن  نییعت  لوئـسم  لـیکو و  كدـف 
زا ...دوب ؛» ام  تسد  رد  كدـف  : » ینعی ...كدـف ) انیدـیا  یف  تناـک  یلب  : ) دـنا هدومرف  ًاحیرـص  دـنا ، هدومن  موقرم  فینح  نب  ناـمثع 
رب تلالد  تسا و  دـیدحلا  یبا  نبا  لوبق  دروم  یّتح  هک  یتایاور  سپ  تسا ، هدـش  هظحالم  لوانت  ذـخا و  زین  ءاـطع »  » تغل رد  یفرط 

نیاربانب دـشاب ؛ یم  ام  بلطم  تحـص  رب  لیلد  دراد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  كدـف  ءاـطعا 
ارهز ترـضح  طسوت  كدـف  ندوب  فرـصت  رد  و  دـی »  » موهفم زج  یموهفم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  طـسوت  هلحن »  » ناونع حرط 

هتساوخ یم  ترـضح  هک  دشاب  نیا  دی ،»  » ناونع هن  دندرب ، راک  هب  ترـضح  ار  هلحن »  » ناونع هکنیا  ّتلع  دیاش  .درادن و  مالـسلااهیلع 
نم هب  ار  كدف  ترضح  نآ  اریز  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هریس ي  لمع و  فالخرب  ًاقیقد  امش  راک  دننامهفب  رکبوبا  هب  دنا 

.تسا رتبسانم  دی »  » ریبعت زا  ریبعت  نیا  و  دیتفرگ ! امش  اّما  دندیشخب 

.33 (: 33  ) بازحالا [ 291]

20 (: 28  ) صصق [ 292]

.33 (: 33  ) بازحا [ 293]

[294]
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.38 (: 30  ) مور

.كدف رمأ  یف  تایآلا  لوزن  باب  دلج 8 ، میدق ،) پاچ   ) راونالاراحب [ 295]

تئارق هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبـنلا  دجـسم  رد  شیوـخ  هبطخ ي  ناـیب  زا  سپ  ترـضح  هک  تسا  یتاـیبا  ناـمه  راعـشا ، نـیا  [ 296]
.دنشاب هدناوخ  اهراب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ار  تایبا  نیا  دیاش  دندومرف و 

.دشاب هناسوبع  يدنت و  اب  هک  يدروخرب  ینعی  مّجهت » [ » 297]

.تسا هدش  لقن  يرتدایز  راعشا  یمق  ریسفت  رد  هک  تسا  هدمآ  جاجتحا  یقرواپ  رد  [ 298]

تأشن هریون » نب  کـلام   » هیـضق ي زا  تفرگ ، لد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هنیک ي  دـیلو ، نب  دـلاخ  هک  یللع  زا  یکی  [ 299]
يارب ار  دیلو  نب  دلاخ  تفرگ ، تسد  هب  ار  نیملسم  تفالخ  دیسر و  تردق  هب  ژاتناش  يزاسوج و  اب  رکبوبا  هکنیا  زا  سپ  دریگ : یم 

زا يو  دوب ؛ هریون » نب  کـلام  ، » دریگب تاـکز  اـهنآ  زا  اـت  دوب  هدـش  رومأـم  دـلاخ  هک  یناـسک  هلمج  زا  دوـمن ؛ رومأـم  تاـکز  ذـخا 
اذل تسناد و  یم  یبصغ  ار  رکبوبا  تموکح  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نادنم  هقالع  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نارادتـسود 

اب روز  هب  بش  نامه  رد  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  کلام  دادـترا ، مرج  هب  هنادرمناوجان و  زین  دـلاخ  درک ؛ يراددوخ  تاـکز  نداد  زا 
یلو دندومن ؛ ضارتعا  تّدش  هب  تیانج  نیا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هثداح  نیا  عوقو  زا  سپ  دـش !! رتسبمه  يو  رـسمه 

تسا و ادـخ ) ریـشمش  « ) هَّللا فیـس  ، » دـلاخ ریـشمش  هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : هتخادرپ و  دـلاخ  زا  عافد  هب  رکبوبا 
!!. دنک یمن  اطخ  زگره  ادخ  ریشمش 

.20 (: 28  ) صصق [ 300]

ياملع زا  یکی  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنک : یم  لقن  میدـق ) پاچ   ) هحفص 96 راونالاراحب ، دـلج 8  رد  یـسلجم  هماّلع  موحرم  [ 301]
دش هچ  دیسرپ : بیقن »  » مان هب  تنس  لها 
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دوخ هناخ ي  رد  تسناوت  دنام و  ملاس  هئطوت  رورت و  رطخ  زا  لاس  نیدنچ  دنتـشاد ، وا  اب  هک  اه  هنیک  اهینمـشد و  همه  نآ  اب  یلع  هک 
؟ دیامن یگدنز 

رکف زا  یلک  هب  داـتفا ، تعاـمج  نآ  تسد  هب  تردـق  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـب  نیا  ّتلع  : » تفگ باوـج  رد  بـیقن » »
اب روما  یـضعب  رد  ًانایحا  و  دوب ، میرک  نآرق  میظنت  يروآ و  عمج  زامن و  تدابع و  لوغـشم  ًاـمئاد  تفر و  نوریب  تردـق  تساـیس و 
اهر دوـخ  لاـح  هـب  ار  وا  دـندید ، یمن  وا  هیحاـن ي  زا  ار  يرطخ  هـک  رما  ناـیلوتم  ور  نـیا  زا  دوـمن ، یم  یگنهاـمه  زین  رما  ناـیلوتم 

« ...دندوب هدرک  رورت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هنرگو  دندومن ،
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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
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