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

اهیدب زا  یشوپ  مشچ  نآ -  نارفک  تمعن و  رکش   - 319

نیقتم تنیز  نیحلاص -  رویز   - 3217

لدع شرتسگ   - 3325

مشخ شتآ  ندناشن  ورف  ظیغ -  ندرب  ورف   - 3432

شزاس حلص و  داجیا  نداد -  دنویپ  ار  ناگدنکارپ   - 3539

مدرم بویع  نتشاد  ناهنپ  نارگید -  ياهیبوخ  رشن   - 3646

عضاوت ینتورف و  ترشاعم -  رد  مرن  عبط   - 3754

تمیالم ییوخ و  مرن  راتفر -  نسح   - 3861

بوخ ياهراک  رد  نتفرگ  یشیپ  ترشاعم -  رد  قلخ  نسح   - 3969

تمیالم زا  يراددوخ  لضفت -  شرتسگ   - 4076

تقشم لمحت  ییوگ و  قح  اجبان -  ناسحا  كرت   - 4183

دب ياهراک  ندرمش  رایسب  بوخ -  ياهراک  ندرمش  مک   - 4290

یعارتخا ياهرظن  زا  بانتجا  نیملسم -  اب  یماگمه  لمع -  مامت  رد  یلاعت  يراب  تعاطا   - 4397

یناوتان مایا  رد  توق  تساوخرد  نس -  رَبِک  رد  قزر  تعسو  تساوخرد   - 44104

تریصب دقَف  زا  ندنام  ظوفحم  تدابع -  رد  هحماسم  زا  تینوصم   - 45110

قح هب  نادنم  هقالعزا  ندشن  ادج  ناگدیربادخ -  زا  نتسج  يرود  قح -  تبحم  فالخ  ياهراک  ماجنا  زا  زیهرپ   - 46118

ادخ هاگشیپرد  طقف  عرضت  ادخ -  زا  تجاح  ندومن  بلط  نتساوخ -  ددم  ادخ  زا  اهنت  ترورض  عقوم   - 47125

رارطضا عقوم  ادخ  ریغ  زا  نتساوخن  يرای   - 48132
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ندومنن عرضت  ادخ  ریغ  لباقمرد  سرت  ماگنه  ندشن -  عضاخ  ادخ  ریغ  لباقم  رد  رقف  عقوم   - 49139

یلاعت يراب  ضارعا  نیقحتسم  راگدرورپ -  نالذخ  نیقحتسم   - 50146

یلاعت يراب  نمشد  نایز  هب  یشیدنا  لام   - ندوب راگدرورپ  تردق  رکف  رد  ندوب -  یهلا  تمظع  دای  رد   - 51153

رضاح دارفا  هب  ییوگدب  نامیا -  لها  زا  تبیغ  لطابیهاوگ -  ناملسم -  يوربآ  هب  ضرعت  حیبق -  نانخس  مانشد -  شحف و   - 52160

راگدرورپ تمظع  دجم و  نایب  دنوادخ -  هتسیاش  حدم  یلاعت -  يراب  شیاتس   - 53167

راگدرورپ گرزب  يایاطع  شرامش  دنوادخ -  ناسحا  هب  فارتعا  یهلا -  ياهتمعن  رکش   - 54174

نارگید هب  ندرکن  متس  تساوخرد  نارگید -  متس  عفد  تساوخرد   - 55181

راگدرورپ لضفت  اب  نایغط  زا  ندنام  رانکرب  یلاعتیراب -  ياطع  وترپ  رد  رقف  زا  ندنام  نوصم  یهلا -  تیاده  ای  تلالض  زا  ندنام  نوصم   - 56188

ندوب نئمطم  یلاعت  يراب  لضف  هب  نتشاد -  قایتشاراگدرورپ  تشذگ  هب  ندومن -  دصق  ار  ادخ  وفع  ندش -  دراو  یهلا  شزرمآ  میرح  هب   - 57195

تمحر ياطعا  تساوخرد  یهلا -  لضفت  زج  ترخآ  رد  يا  هریخذ  نتشادن  دوش -  وفع  هیام  هک  یلمع  ندوب  دقاف  ددرگ -  ترفغم  بجوم  هکیزیچ  نتشاد   - 58

راگدرورپ یضرم  ياهراک  نداد  ماجنا  نتشگ -  قفوم  شور  نیرتکاپ  هب  یهلا -  ياوقت  هب  ندش  مهلم  مدرم -  تیاده  رد  نتفگ  نخس  تساوخرد   - 59208

قح نید  رد  تایح  گرم و  يانمت  رترب -  هار  ندومیپ   - 60216

222یقرواپ
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دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و 

باتک تاصخشم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

همدقم

تسا هیداجس  هفیحص  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  همجرت و  مود  شخب  درذگ ، یم  امش  رظن  زا  هک  یباتک 
 . تسا هتفرگ  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  نادنم و  هقالع  رایتخا  رد  نونکا  مه  هدیسر و  پاچ  هب  هدش و  میظنت  لصف  یس  رد  هک  تسا 

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

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

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

هجوت یـسررب و  دروم  ددـعتم  تاهج  زا  ار  ثیداحا  هدومن و  تقد  هعلاطم و  مالـسالا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد  زارد  ناـیلاس  هل  مظعم 
دنچ ای  کی  هلمج ،  ره  تبسانم  هب  ع )   ) ماما مالک  ریسفت  همجرت و  نمض  باتک  نیا  رد  دینک ، یم  هظحالم  هک  يروط  هب  ؛  تسا هداد  رارق 

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

هک نانچنآ  ار  نتـشیوخ  نیرمت ،  اب  دنوش ، فقاو  نخـس  قمع  هب  دنیامن ، تقد  ماما  مالک  رد  دیاب  هک  روط  نآ  یناسک  رگا  تسا .  هدومرف 
ریـسفت همجرت و  دـندرگ . یم  لیان  تیناسنا  عیفر  ماقم  هب  دـندنب  راک  هب  ار  اهنآ  المع  و  دـندرگ ، قلختم  تاـیقلخ  نآ  هب  دـنزاسب و  هدومرف 

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

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

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

 . تسا هدمآ  یقرواپ 
لابقتـسا دروم  دـیدرگ و  رـشتنم  هتـشذگ  لاس  رد  نآ  لوا  شخب  هک  تسا  شخب  هس  رب  لمتـشم  قالخالا  مراکم  ياـعد  ریـسفت  همجرت و 

هدنیآ رد  یلاعت  يراب  يرای  هب  هک  تسا  پاچ  هدامآ  زین  باتک  موس  شخب  دیسر . مود  پاچ  هب  هدش ،  بایان  يدوزب  تفرگ و  رارق  مومع 
ناگدنناوخ لابقتـسا  اب  لوا ،  شخب  دننام  زین  قالخالا  مراکم  ياعد  ریـسفت  حرـش و  باتک  شخب  نیمود  تسا  دیما  دـش . دـهاوخ  رـشتنم 

. دناسر يرای  یناسنا  يایاجس  همیرک و  قالخا  هب  لین  رد  ار  یمالسا  فراعم  نارادتسود  دوش و  هجاوم  مرتحم 
یمالسا گنهرف  رتفد 

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

طسب یف  نیقتملا ،  ۀنیز  ینـسبلا  و  نیحلاصلا ،  ۀیلحب  ینلح  و  هلا ،  دمحم و  یلع  لص  مهللا  َهئیـسلا -  نع  یـصغا  و  ۀنـسحلا ،  رکـشا  نا  و 
ضفخ و  هکیرعلا ،  نیل  و  هبئاعلا ،  رتس  و  ۀفراعلا ،  ءاشفا  و  نیبلا ،  تاذ  حالـصا  و  ۀـقرفلا ،  مض  و  ةرئانلا ،  ءافطا  و  ظیغلا ، مظک  و  لدـعلا ، 

یلع لاضفالا  و  ریبعتلا ، كرت  و  لصفتلا ،  راثیا  و  ۀلیـضفلا ،  یلا  قبـسلا  و  ۀقلاخملا ،  بیط  و  حیرلا ،  نوکـس  و  ةریـسلا ،  نسح  و  حانجلا ، 
لمکا و  یلعف ،  یلوق و  نم  لق  ناورشلا  راثکتسا  و  یلعف ،  یلوق و  نم  رثک  ناوریخلا  لالقتـسا  و  زع ، نا  قحلاب و  لوقلا  و  قحتـسملا ،  ریغ 
عسوا لعجا  و  هلا ،  دمحم و  یلع  لص  مهللا  َعرتخملا -  يارلا  لمعتسم  و  عدبلا ،  لها  ضفر  و  ۀعامجلا ،  موزل  و  ۀعاطلا ،  ماودب  یل  کلذ 

ضرعتلاب و ال  کـلیبس ،  نع  یمعلا  ـال  و  کـتدابع ،  نع  لـسکلاب  ینیلبت  ـال  و  تبـصن ،  اذا  یف  کـتوق  يوقا  و  تربک ،  اذا  یلع  کـقزر 
کلاسا و  ةرورـضلا ،  دـنع  کب  لوصا  ینلعجا  مهللا  َکیلا -  عمتجا  نم  ۀـقرافم  و ال  کنع ،  قرفت  نم  ۀـعماجم  و ال  کتبحم ،  فـالخل 

و تقرتفا ،  اذا  كریغ  لا  ؤسل  عوضخلاب  و ال  تررطضا ،  اذا  كریغب  ۀناعتس  الاب  ینتفت  و ال  ۀنکسملا ،  دنع  کیلا  عرـضتا  و  ۀجاحلا ،  دنع 
 . نیمحارلا محرا  ای  کضارعا ،  کعنم و  کن و  الذخ  کلذب  قحتساف  تبهر ،  اذا  کنود  نم  یلا  عرضتلاب  ال 

ام و  كودـع ،  یلع  اریبدـت  و  کتردـق ،  یف  ارکفت  و  کتمظعل ،  ارکذ  دـسحلا  ینطتلا و  ینمتملا و  نم  یعور  یف  یقلی  ام  لعجا  مهللا  َ- 
اقطن کلذ  هبـشا  ام  رـضاح و  بس  وا  بئاغ  نم  ؤم  بایتغا  وا  لطاب  ةداهـشوا  ضرع  متـش  ارجاه و  وا  شحف  ۀـظفل  نم  یناسل  یلع  يرجا 

نملظا و ال  ینع ،  عفدلل  قیطم  تنا  نملظا و  و ال  هلا ،  دمحم و  یلع  لص  مهللا  َکننمل -  ءاصحا  و  کناسح ،  اب  افارتعا  و  کل ،  دـمحلاب 
َيدجو كدنع  نم  نیغطا و  و ال  یعسو ،  كدنع  نم  نرقتفا و  و ال  یتیاده ،  کتنکما  دق  نلـضا و  و ال  ینم ،  ضبقلا  یلع  رداقلا  تنا  و 

یل بجوی  اـم  يدـنع  سیل  و  تقثو ،  کلـصفب  و  تقتـشا ،  كزواـجت  یلا  و  تدـصق ،  كوـفع  یلا  و  تدـف ،  کـترفغم و  یلا  مهللا  - 
َیلع لصفت  و  هلا ،  دمحم و  یلع  لصف  کلضف ،  الا  یسفن  یلع  تمکح  نا  دعب  یل  ام  و  كوفع ،  هب  قحسا  ام  یلمع  یف  و ال  کترفغم ، 

 ، یلثملا ۀقیرطلا  یب  کلسا  مهللا  َیضرا -  وه  امب  ینلمعتسا  و  یکزا ،  یه  یتلل  ینقف  و و  يوقتلا ،  ینمهلا  و  يدهلاب ،  ینقطنا  مهللا و  - 
 . ییخا توما و  کتلم  یلع  ینلعجا  و 

اهیدب زا  یشوپ  مشچ  نآ -  نارفک  تمعن و  رکش   - 31

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ۀئیسلا نع  یصغا  ۀنسحلا و  رکشا  نءا  و 
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قیفوت  تساوخرد 
مالسلا هیلع  داجـس  ماما  تسا .  زورما  ثحب  ینارنخـس و  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  یلاعت  يراب  تساوخ  هب 

میامن یشوپ  مشچ  اه  يدب  زا  مش و  اب  رازگ  رکش  ار  اه  یبوخ  هک  امرف  تیانع  قیفوت  نم  هب  اهلا ! راب  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد 
.

 . مینادب ار  رکش  يانعم  تسا  مزال  ماما  ياعد  لوا  هلمج  يانعم  ندش  نشور  يارب 
ۀمعنلا ةافاکم  وه  حراوجلا و  رئاس  رکش  و  معنملا ،  یلع  ءانثا  وه  ناسللا و  رکش  و  ۀمعنلا ،  روصت  وه  بلقلا و  رکش  برضءا :  ۀثالث  رکشلا 

(1  ) هقاقحتسا ردقب 
بلق  رکش 

نتفگ و انث  نآ  تسا و  ناـبز  رکـش  رگید  نآ  تسا ،  تمعن  روصت  نآ  تسا و  بلق  رکـش  یکی  تسا :  هنوگ  هس  رکـش  دـیوگ  یم  بغار 
تمعن روصت  ینعی  بلق ،  رکش  هتبلا   . تمعن زا  هدافتسا  رد  تسا  وضع  ندرب  راک  هب  نآ  حراوج و  رکـش  موس  و  تسا ،  معنم  ندومن  دمح 

زکرم ناـمرف  هب  حراوـج  رگید  ناـبز و  تسا ،  میمـصت  زکرم  هدارا و  نوناـک  بـلق  اریز  تـسا ،  حراوـج  رکـش  ناـبز و  رکـش  زا  رتـمهم  ، 
تحت حراوج  نابز و  اعبط  تسا ،  دنوادخ  زا  تسوا  رایتخا  رد  تمعن  هچ  ره  هک  دشاب  هتـشاد  رواب  لد  رد  یمدآ  یتقو  تسا .  یهدـنامرف 

هدـیدرگ ناشن  رطاخ  تایاور  لالخ  رد  بلطم  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  ادـخ  رازگ  رکـش  دوجو  مامت  اب  ناسنا  دـنراد و  رارق  بلق  رکـش  ریثءات 
 : تسا

(2 . ) اهرکش يدا  دقف  هبلقب  اهفرفف  ۀمعنب  هیلع  هللا  معنا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
اب تسا ،  یهلا  هیطع  تمعن  نآ  هک  تسا  فراع  وا  لد  دـیامرف و  یم  اطع  ار  یتمعن  يو  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

 . تسا هدروآ  ياج  هب  ار  تمعن  رکش  یبلق  تفرعم  نامه 
دنوادخ  زا  یسوم  لا  ؤس 

لاقف كرکـش ،  فیکف  کتما  ءاوح  هتجوز  کتنج و  هتنکـسا  كدـیب و  مدآ  تقلخ  یهلا  هتاجانم :  یف  لاق  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نا  يور 
(3 . ) ارکش هتفرعم  تناکف  ینم  کلذ  نا  ملع 

 ، يدیرفآ تدوخ  تسد  هب  ار  مدآ  اهلا ! راب  درک : ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دوخ  تاجانم  رد  نارمع  نب  یسوم  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
نآ همه  هک  تسناد  مدآ  دومرف : دنوادخ  دومن ؟ رکش  ارت  هنوگچ  وا  يدیزگ ،  شیرـسمه  هب  ار  اوح  يداد ،  ياج  ار  وا  تدوخ  تشهب  رد 

رواب نیا  اب  تسا و  دـنوادخ  زا  اهتمعن  مامت  دراد  رواب  لد  رد  هک  یـسک  دروآ . ياج  هب  ارم  رکـش  تفرعم ،  نیا  اب  وا  تسا و  نم  زا  اهتمعن 
ياهتمعن رازگ  رکـش  زین  لمع  ماقم  رد  هک  دیامن  تبقارم  دیاب  وا  تسا ،  هدومن  ار  یبلق  هفیظو  يادا  هدروآ و  ياج  هب  ار  رکـش  نیرت  یلاع 

، دوشن هانگ  بکترم  یهلا  يایاطع  زا  کی  چیه  اب  ینعی  تسا ،  تمعن  بحاص  یـضرم  هک  دوش  فرـص  یئاج  رد  تمعن  ره  دشاب و  یهلا 
دننام دـشاب ، ناسنا  دوجو  زا  جراخ  ياهتمعن  هاوخ  دور و  یم  راک  هب  وا  هدارا  رایتخا  هب  هک  دـشاب  ندـب  ياضعا  حراوج و  اـیاطع  نآ  هاوخ 

زا بانتجا  یهلا و  ياضر  قفو  رب  تمعن  ندرب  راک  هب  عماج ،  رکش  و  ؛  لیبق نیا  زا  ییاهتمعن  رگید  و  مالک ،  ذوفن  تیبوبحم ،  ماقم ،  لام ، 
 . تسا ناهانگ 

(4  . ) نیملاعلا بر  هللادمحلا  دبعلا : لوق  رکشسلا  مامت  مراحملا و  بانتجا  معنلل  رکشلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
تمعن  نارفک 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  دیوگب : ادخ  هدنب  هک  تسا  نیا  لماک  مامت و  رکش  تسا و  ناهانگ  زا  زیهرپ  اهتمعن  رکـش  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
یـضرم هک  دـهد  ماجنا  ار  یلامعا  شماقم  هاج و  اب  و  شتورث ،  لام و  اب  شمدـق ،  ملق و  اب  شنابز ،  تسد و  اـب  یناـسنا  رگا  نیارباـنب  . - 

نآ اب  ددرگ ، هانگ  بکترم  اهتمعن  نآ  زا  یکی  اب  رگا  و  تسا ،  هدروآ  ياج  هب  ار  تمعن  رکـش  دوخ  هزنم  كاپ و  لمع  اـب  وا  دـشاب ،  ادـخ 
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يدزد تسد ،  تمعن  نارفک  تسا و  نتفرگ  هداتفا  تسد  ای  یگدـنز  ياهزاین  عفر  تسد ،  تمعن  رکـش  تسا .  هدومن  تمعن  نارفک  لمع 
یب ماقم ،  تمعن  نارفک  و  تسا ،  ملاظ  تسد  ندرک  هاتوک  مولظم و  تیامح  ماقم ،  تمعن  رکش  تسا .  ندیبوک  مولظم  رس  رب  ای  ندرک و 

فقوت اجنآ  رد  دیـسر ، راق  يذ  لزنم  هب  دوخ  نایماظن  اـب  ع )   ) یلع تسا .  ناـیوگروز  ناراکمتـس و  هب  ندرک  يراـی  افعـض و  هب  ییاـنتعا 
ضرع تسیچ ؟  نم  نیلعن  تمیق  دومرف : يو  هب  دمآ . شروضح  هب  سابع  نب  هللادـبع  دومن . یم  ریمعت  ار  دوخ  هراپ  نیلعن  ع )   ) ماما دومن .

: درادن یتمیق  درک 
تموکح  شزرا  لدع و  هماقا 

(5  ) الطاب عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  مکترما  نم  یلا  بحا  یهل  هللا  و  مالسسلا :  هیلع  لاقف 
يونعم هدافتسا  تموکح  رگنس  زا  مناوتب  هکنآ  رگم  امـش ، رب  تموکح  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  شزرا  یب  نیلعن  نیا  ادخ  هب  مسق  دومرف :

دراد و تدابع  رجا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمعن  رکـش  يرازگ :  رکـش  رجا  میامن .  عفد  ار  یلطاـب  اـی  مراد  اـپ  رب  ار  یقح  میاـمنب ،  یهلا  و 
یمارگ لوسر  زا  یتیاور  نمض  تراشب  نیا  دندرگ و  یم  رادروخرب  دنوادخ  گرزب  شاداپ  زا  سدقم  هفیظو  نیا  ماجنا  اب  تمعن  نابحاص 

 : تسا هدیدرگ  مالعا  نارازگ  رکش  هب  (ص ) 
تسا  تدابع  رکش 

یلتبملا رجاک  رجالا  نم  هل  رکاشلا  یفاعملا  بستحملا و  مئاصلا  رجاک  رجالا  نم  هل  رکاشلا  معاـطلا  لاـق :؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(6  . . ) عناقلا مورحملا  رجاک  رجالا  نم  هل  رکاشلا  یطعملا  رباصلا و 

یـسک شاداپ  دننامه  وا  رجا  تسا ،  دنوادخ  رازگـساپس  دروخ و  یم  اذغ  هک  سک  نآ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
، دنک یم  رکـش  تمالـس  تمعن  رب  ار  ادخ  تسا و  ملاس  هک  یـسک  ؛  تسا هتفرگ  هزور  یهلا  باوث  هب  لین  روظنم  هب  ادـخ و  يارب  هک  تسا 
هب تسا و  رادروخرب  دـنوادخ  تمعن  زا  هک  یـسک  ؛ دـنک یم  ربص  يرامیب  رد  دـنوادخ  يارب  هک  تسا  ینامیا  اب  رامیب  رجا  دـننامه  وا  رجا 

. دیامن یم  لمحت  ار  یگدنز  هقیضم  تسا و  عناق  ادخ  يارب  هک  تسا  یمورحم  تسدیهت  رجا  دننامه  وا  رجا  دیامن ، یم  اطعا  نارگد 
دوـخ يارب  ار  اـهتمعن  مکارت  دـنوش و  یم  رادروـخرب  نوگاـنوگ  ياـهتمعن  زا  یپ  رد  یپ  ددرگ و  یم  راـکهانگ  دارفا  ماـک  هب  اـیند  یهاـگ 

ار طوقـس  لزانم  ناشدولآ ،  هانگ  تایح  مایا  ندنارذگ  اب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  ناشتلفغ  اهتمعن  نآ  هکنآ  زا  لفاغ  درادـنپ ، یم  تداعس 
 : هدومرف نانیا  هرابرد  فیرش  نآرق  دیامیپ . یم  اجیردت 

لفاغ  دارفا  تمعن و 
(7  . ) نوملعی ثیح ال  نم  مهجردتسنس  انتایاب  اوبذک  نیذلا  و 

دوش و یم  ناشتلفغ  شیازفا  هیام  اهتمعن  نامه  میزاس و  یم  معنتم  دوخ  ياهتمعن  هب  ار  نانآ  دـننک ، یم  بیذـکت  ار  ام  تاـیآ  هک  یناـسک 
. دنیامیپ یم  ار  یهابت  تکاله و  جرادم  دننادب  ناشدوخ  هکنیا  نودب 

کلذ نم  رافغتسالا  نع  ۀمعنلا  کلت  هیهلت  ۀمعنلا  هل  ددجتف  بنذلا  بنذی  دبعلا  وه  لاقف :  ۀیالا  هذه  نع  لئس  هنا  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 
(8  . . ) بنذلا

نامه دوش و  یم  دـیدجت  يو  رب  تمعن  دـنک و  یم  هاـنگ  هک  تسا  يا  هدـنب  وا  دومرف : دـش ، لا  ؤس  هیآ  نیا  هراـبرد  ع )   ) قداـص ماـما  زا 
. دراد یم  زاب  شرافغتسا  زا  دنک و  یم  لفاغ  ار  وا  تمعن ،  دیدجت 

هیآ لومـشم  دـنا و  لفاغ  دارفا  زا  ایآ  هک  دـننادب  و  دـندرگ ، هاگآ  شیوخ  يونعم  عضو  زا  دنـسانشب ، ار  دوخ  هکنیا  يارب  تمعن  ناـبحاص 
: دنیامن هجوت  تیاور  نیا  هب  هن  ای  دنا  جاردتسا 

یهلا  دمح  شزرا 
اراد ینقزری  نا  هللا  توعد  ینال  لاق  ملو .  لاـق   . اجردتـسم نوکا  نا  تیـشخ  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعیب  ـال  تلق  لاـق ،  فیرظ  نب  نانـس  نع 
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 : لوقا لاق  لوقت ؟  یـش ء  ياف  لاق  امداخ . ینقزرف  اـمداخ  ینقزری  نا  هتوعد  و  اـفلا ، ینقزرف  مهرد  فلا  ینقزری  نا  هللا  توعد  و  ینقزرف ، 
(9  . ) تیطعا امم  لضفا  تیطعا  امف  لاق :  هللادمحلا . 

ادـخ زا  متفگ  هچ ؟  يارب  دومرف : مشاب .  جردتـسم  هکنیا  زا  مفئاـخ  نم  مدرک :  ضرع  ع )   ) قداـص ماـما  هب  دـیوگ : یم  فیرظ  نب  ناـنس 
. داد مداخ  دهدب  یمداخ  نم  هب  متساوخ  داد ، مهرد  رازه  دهدب  مهرد  رازه  دص  نم  هب  متساوخ  داد ، هناخ  دهدب  يا  هناخ  نم  هب  متـساوخ 

وت هب  هک  ییاهتمعن  نآ  زا  تدـمح  هیطع  دومرف : هللادـمحلا .  میوگ :  یم  درک  ضرع  ییوگ ؟  یم  هچ  اهتـساوخرد  نیا  تباـجا  رد  دومرف :
هب و  يرادن ،  تلفغ  ادخ  زا  یتسین ،  ناجردتسم  زا  وت  یلاعت  يراب  دمح  قح و  ترـضح  هب  هجوت  اب  ینعی  تسا - .  رتالاب  رترب و  هدش  اطع 

 . ییآ یمن  لفاغ  راکهانگ و  هورگ  نآ  باسح 
ینیوکت  ياهتمعن 

یـصاخ يارجم  هار و  شنیرفآ  ماظن  رد  يدوجوم  ره  شیادـیپ  يارب  تسا و  بابـسا  لـیاسو و  ملاـع  مینک  یم  تسیز  نآ  رد  هک  یناـهج 
یقرط يراجم و  زا  زین  یلاعت  يراب  ترضح  ياهتمعن  دیآ . دوجو  هب  دشوپب و  ققحت  هماج  هلیسو  نادب  هار و  نآ  زا  دیاب  هک  هدیدرگ  ررقم 

طیارـش ینیوکت و  لـلع  طـقف  اـهتمعن  زا  یـضعب  يارجم  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـسر ، یم  مدرم  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  ياـضق  هک 
هک نآ  رون  شبات  باتفآ و  تمعن  دننام  درادن ، هلخادم  اهنآ  شیادیپ  رد  ناسنا  تسد  هدـیدرگ و  ررقم  تقلخ  ماظن  رد  هک  تسا  یـصاخ 

نینچمه ددرگ و  یم  رشب  دیاع  یناهیک  گرزب  مرج  نیا  زا  يرایسب  ياهتمعن  تسا و  نآ  هب  هتسباو  ناویح  تابن و  تایح  یناسنا و  تایح 
تادوجوم رگید  وا و  تایح  هیام  هک  بآ  دوجو  زا  یمدآ  دراب و  یم  ناراب  يوج  طیارـش  ربا و  دـیلوت  بآ ،  ریخبت  رثا  رب  هک  ناراب  تمعن 

دمح نابز  لد و  رد  تسا  تمعن  یطعم  هک  ار  راگدیرفآ  ترـضح  دیاب  اهتمعن  لیبق  نیا  رکـش  يادا  يارب  دوش . یم  دـنم  هرهب  تسا  هدـنز 
هب دنرـشب و  دارفا  زا  یناسک  اهنآ  ياطعا  يراجم  هک  تساهتمعن  زا  یـضعب  تشاد .  تمعن  همادا  تساوخرد  شـسدقم  هاگـشیپ  زا  دومن و 
هک دنوادخ  رکش  رب  هوالع  هک  هداد  روتـسد  سدقم  عرـش  دراوم  لیبق  نیا  رد  دسر . یم  ام  هب  نانآ  هلیـسو  هب  اهتمعن  نآ  فلتخم  ياهلکش 

نانآ لباقم  رد  ار  یـسانشقح  بتارم  دومن و  رکـش  دنتـسه  اهناسنا  هک  ار  تمعن  نآ  هب  لوصو  هار  دـیاب  تسا  تمعن  لصا  یطعم  قلاـخ و 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تشاد .  زاربا 

هناحبـس هللا  نیب  کنیب و  امیف  ءاعدلا  هل  صلخت  ۀنـسحلا و  ۀلاقملا  هل  رـشنت  هفورعم و  رکذـت  هرکـشت و  ناف  کیلع  فورعملا  يذ  قح  اما  و 
. اهیلع کسفن  انطوم  هل  ادـصرم  تنک  الا  هتءافاک و  لعفلاب  هتءافاکم  نکما  نا  مث  ۀـینالع  ارـس و  هترکـش  دـق  تنک  کلذ  تلعف  اذا  کناف 

(10)
تمعن  هطساو  رکش 

تسا نیا  هداد  یتمعن  وت  هب  هدومن و  ماجنا  ار  یفورعم  تا  هرابرد  هک  یسک  قح  اما  تسا :  هدمآ  نینچ  ع )   ) داجـس ماما  قوقح  هلاسر  رد 
ییامن و اعد  دنوادخ  دوخ و و  نیب  وا  هرابرد  یهد و  رـشن  ییوگب و  ار  نآ  یـشاب و  هتـشاد  تدای  رد  ار  وا  یبوخ  ییامن و  رکـش  ار  وا  هک 

یمن يرادن و  تردق  رگا  نک و  یفالت  ار  وا  تمعن  یناوت  یم  رگا  سپس  يا  هدروآ  اجب  راکـشآ  ناهن و  رد  ار  وا  رکـش  يدرک  نینچ  رگا 
. زاس ایهم  هدامآ و  تمعن  نآ  ندرک  یفالت  يارب  ار  لد  شاب و  تصرف  رظتنم  یناوت 

تسا تمعن  بحاص  هک  دنوادخ  رکش  رانک  رد  هدش و  هتخانش  مهم  رایسب  دشاب  ام  هب  تمعن  لوصو  هطـساو  هک  یـسک  رکـش  مالـسا ،  رد 
هدیسر مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  دروآ و  اجب  ار  وا  تمدخ  قح  دومن و  رکش  زین  ار  تمعن  لوصو  هطـساو  دیاب 

 : تسا
(11  . ) لجوزع هللا  رکشی  مل  نیقولخملا  نم  معنملا  رکشی  مل  نم  لاق :  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  هب  یلع  نع 

هدومنن و ادا  ار  قلاخ  دنوادخ  رکش  دنکن  ادا  ار  ادخ  قولخم  تمعن  رکش  هک  یسک  هدومرف :  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح 
 . تسا هدرواین  اجب 
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نیدلاو  ادخ و  رکش 
اج هب  ار  گرزب  تمعن  نیا  رکـش  دـیاب  تساـم و  يارب  دـنوادخ  تمعن  نیرتـگرزب  تسا  مزـال  نآ  همادا  يارب  هک  ییاوـق  تاـیح و  تمعن 

 . میروآ
 . میدمآ یمن  دوجو  هب  ام  دـندوب  یمن  ود  نآ  رگا  تسا و  هدـش  اطعا  ام  هب  ردام  ردـپ و  هلیـسو  هب  ردـقنارگ  تمعن  نیا  هک  میناد  یم  یلو 

نیا يارجم  هک  ار  ردام  ردپ و  نینچمه  میـشاب و  رازگرکـش  ار  دـنوادخ  یگدـنز ،  تمعن  رد  میراد  هفیظو  مالـسا ،  روتـسد  قبط  نیاربانب 
 : تسا هدومن  هیصوت  ناسنا  هب  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  میئامن .  رکش  دنا  هدوب  گرزب  ضیف 

(12  . ) کیدلاولو یل  رکشا  نا 
 . شاب رازگ  رکش  ار  تردام  ردپ و  ارم 

ملعم  زا  ملعتم  رکش 
 ، ملع ضیف  يارجم  هک  میناد  یم  یلو  میـشاب  رازگـساپس  تمعن ،  نیا  ياطعا  رد  ار  وا  دـیاب  یلاعت و  يراـب  فرط  زا  تسا  یـضیف  زین  ملع 

مامت نیاربانب  دراد . یم  قفوم  شیورـشیپ  هب  مدـق  هب  مدـق  دریگ و  یم  ار  لصحم  تسد  یملع  فلتخم  جرادـم  رد  هک  تسوا  تسا ،  ملعم 
: دنیامن رکش  دنشاب  هک  یماقم  هبترم و  ره  رد  ار  دوخ  ناداتسا  نیسردم و  ناریبد ،  ناراگزومآ ،  دیاب  هدرکلیصحت  دارفا 
(13 . ) اریما تنک  نا  کملعم و  کیبال و  کسلجم  نم  مق  اریقح و  ناک  نا  کفیض و  مرکا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

ردپ و مارتحا  هب  نینچمه  درادن و  گرزب  شزرا  یعامتجا  تیصخش  رظن  زا  وا  هچ  رگا  نک  مارتحا  ار  تنامهم  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . یشاب هعماج  ياورنامرف  هچ  رگا  زیخ  اپرب  نک و  مایق  تملعم 

یتیاور رد  مرتحم  ناگدنونـش  مامت  دیاب  تسا ،  مهم  هدنزرا و  دح  هچ  ات  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  رد  قولخم  تمعن  رکـش  مینادب  هکنآ  يارب 
نآ لولدـم  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  المع  دـنراد و  لوذـبم  ار  هجوت  تقد و  لامک  مناـسر  یم  ضرع  هب  ص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  هک 

رکـش هب  تبـسن  اـیند  رد  هک  یتلفغ  زا  ددرگ و  اـپرب  یهلا  لدـع  همکحم  دـسر و  ارف  تماـیق  زور  هکنآ  زا  شیپ  دـندنب ، راـک  هب  ار  تیاور 
: دندرگ یتحاران  رثءات و  راچد  دنوش و  هدنکفارس  دنا ، هتشاد  یهلا  ياهتمعن  طیاسو 

قولخم  رکش  تیمها 
یب ترما  بر !  يا  لوقیف  رانلا . یلا  هب  رمءایف  لجوزع  هللا  يدـی  نیب  فقویف  ۀـمایقلا  موی  دـبعب  یت  ؤی  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

، اذـکب یلع  تـمعنا  بر  يا  لوـقیف  یتـمعن .  رکــشت  مـل  کـیلع و  تـمعنا  ینا  يدـبع !  يا  هللا :  لوـقیف  نآرقلا .  تءارق  دـق  راـنلا و  یلا 
مل تنا  الا  يدبع  تقدص  یلاعت :  هللا  لوقیف  رکشلا . ددعی  معنلا و  یـصحی  لازی  الف  اذکب . کترکـشف  اذکب  یلع  تمعنا  اذکب و  کترکش 
نم اهقاس  نم  رکشی  یتح  هیلع  اهتمعنا  ۀمعنب  دبع  رکش  لبقا  نا ال  یسفن  یلع  تیلآ  دق  ینا  هیدی و  یلع  یتمعن  کیلع  تیرجا  نم  رکـشت 

(14  . ) هیلا یقلخ 
. دهد یم  باذع  نامرف  وا  هرابرد  دنوادخ  دندروآ و  یم  یهلا  هاگـشیپ  هب  تمایق  رد  ار  يا  هدنب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
 ! نم هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  مدوب .  نآرق  يراق  ناملـسم و  ایند  رد  نم  هکنآ  اب  يدومرف  خزود  هب  رما  ما  هرابرد  اهلاراب ! دنک  یم  ضرع 
ار تمعن  نالف  مدرک ،  رکش  ارت  يداد  ار  تمعن  نالف  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  يدرواین .  ياجب  هب  ار  اهنآ  رکـش  مداد و  وت  هب  ار  ییاهتمعن 
زج ییوگ ،  یم  تسار  نم !  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  درب . یم  مان  اهرکش  زا  درمش و  یم  ار  اهتمعن  کی  هب  کی  مدومن ،  رکش  ارت  يداد 

هدنب هب  هک  ار  ییاهتمعن  رکش  ما  هدومن  دهع  دوخ  اب  نم  و  يدرکن ،  رکش  مدناسر  وت  هب  ار  دوخ  تمعن  وا  تسد  هب  نم  هک  ار  یـسک  هکنآ 
 . تسا هدیسر  يو  هب  وا  طسوت  نم  تمعن  هک  ار  یسک  دنک  رکش  ات  متفریذپن  ما  هداد  يا 

رثا نآ  زا  دوخ  رازگرکـش ، تسا و  یناور  رثا  ياراد  تسا ،  قولخم  زا  یـسانشقح  قلاخ و  زا  تعاطا  هکنیا  رب  هوالع  تمعن  هطـساو  رکش 
. ددرگ یم  عفتنم 
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قولخم  رکش  یناور  رثا 
. افطعت احالـص و  هنم  کل  بجوی  کیلع  طخاسلل  كرکـش  ءافو و  ءاضر و  هدـیزی  کنع  یـضارلل  كرکـش  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(15)
يدونـشخ و رب  ترکـش  دـشاب ، یـضار  وت  زا  اـبلق  رگا  ینک  یم  ادا  ار  شرکـش  دـهد و  یم  تمعن  وت  هب  هک  سک  نآ  هدومرف :  ع )   ) یلع

. ددرگ یم  شتفوطع  ریمض و  حالص  بجوم  وت  رکش  دشاب ، نیگمشخ  وت  رب  رگا  دیازفا و  یم  شیافو 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تسا ،  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما 

تسا  رطخ  مالعا  هک  يرکش 
مامت لماش  هک  هتفگ  نخس  يا  هنوگ  هب  ع )   ) ماما دینک  یم  هظحالم  میامن .  رکـش  ار  یبوخ  هک  رادب  مقفوم  اهلاراب ! ؛  ۀنـسحلا رکـشا  نا  و 

هدیسر يو  هب  رشب  تسد  هطـساو  اب  هک  ییاهتمعن  هاوخ  هدومرف و  اطعا  وا  هب  هطـساو  نودب  راگدیرفآ  هک  ییاهتمعن  هاوخ  دوش ، یم  اهتمعن 
بجوم تمعن  رکـش  فیرـش  نآرق  حیرـص  هب  تسا و  معنتم  دارفا  یعطق  فیاظو  زا  دوخ  عیـسو  ياـنعم  هب  تمعن  رکـش  هصـالخ ،  تسا . 

اجب تمعن ،  ياطعا  هنیمز  رد  يرازگ  رکـش  هک  دنامن  هتفگان  دراد . یپ  رد  ار  یهلا  دیدش  باذع  تمعن ،  نارفک  ددرگ و  یم  نآ  شیازفا 
اریز ینک ،  یقلت  رطخ  مالعا  یعون  ار  وا  لمع  یناوت  یم  دیاشگب  ترکـش  هب  نابز  تمعن  تفایرد  نودب  یـسک  رگا  اما  تسا ،  حیحـص  و 

مذ و هب  باسح  یب  يزور  تسا  نکمم  دنک  یم  رکش  ارت  باسح  یب  يزور  تسا  نکمم  دنک  یم  رکـش  ارت  باسح  یب  يزور  هک  یـسک 
 : تسا هدومرف  ناشن  رطاخ  یهاتوک  ترابع  رد  ع )   ) یلع ترضح  ار  بلطم  نیا  دیاشگب و  نابز  تییوگدب 

(16  ) ةءاسا ریغ  یلع  مذ  ناسحا  ریغ  یلع  رکش  نم 
. دنک یم  تمذم  ارت  زین  يدب  نودب  دیوگ ، یم  رکش  ارت  ناسحا  نودب  هک  یسک 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما 
 . میامن یشوپ  مشچ  اه  يدب  زا  هک  امرف  تیانع  قیفوت  نم  هب  اهلاراب ! ۀئیسلا :  نع  یصغا  و 

رظن  نسح  سرد 
یم ناـنآ  هب  دـنداد ، یم  رظن  نسح  سرد  دوخ  ناوریپ  هب  هک  دوـب  نیا  ناربـمغیپ  ینامـسآ  بتکم  رد  يزاـس  ناـسنا  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 

زا یضعب  لالخ  زا  یناسنا  سرد  نیا  دییامن و  بانتجا  رظن  ءوس  ییوجبیع و  زا  دیرگنب و  ینیبشوخ  هاگدید  زا  ار  نایناهج  ناهج و  دنتفگ :
: دوش یم  هدافتسا  تایاور 

دـشا ام  ع )   ) یـسیع لاقف  بلکلا .  اذـه  حـیر  نتنا  ام  نویراوحلا :  لاقف  بلک .  ۀـفیج  یلع  نویراوحلا  رم و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نا  يور 
(17  . ) هنانسا ضایب 

نخـس هشال  نآ  دـب  يوب  نفعت و  زا  نویراوح  دـندرک . روبع  يا  هدرم  گـس  راـنک  زا  نویراوح  اـب  رذـگهر  رد  میرم  نب  یـسیع  ترـضح 
اه و یبوخ  ندومن  راکشآ  یلاعت  يراب  ترضح  تافص  هلمج  زا  تسا  دیفس  شیاهنادند  ردقچ  دومرف : ع )   ) یـسیع ترـضح  اما  دنتفگ ،

 : تسا اه  يدب  ندناشوپ 
لماک  هب  هبشت 

هب وا  دزاس ، قلختم  ود  نآ  هب  ار  نتـشیوخ  دـنک و  نیرمت  ار  گرزب  تفـص  ود  نیا  دـناوتب  یناسنا  رگا  حـیبقلا :  رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای 
: دوب رادروخرب  لامک ،  تیزم و  نیا  زا  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  تسا و  هتفای  هبشت  یهلا  سدقا  تاذ  ینعی  قلطم  لماک 

(18  . ) هبوثب مالسلا  هیلع  لاق  وا  یبوثب  هترتسل  ۀشحاف  یلع  انم  ؤم  تدجو  ول  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نع 
یم شدوخ  سابل  اب  تسا  هدومرف  هکنآ  ای  مناشوپ ،  یم  دوخ  سابل  اب  ار  وا  منک  هدـهاشم  هاـنگ  لاـح  رد  ار  ینم  ؤم  رگا  دومرف : ع )   ) یلع

ناوریپ یناسنا  یمالسا و  هفیظو  يدعب  ره  رد  هتفگ و  نخس  فلتخم  داعبا  زا  دب  ياهراک  ای  تائیس  هرابرد  مالـسا  یمارگ  يایلوا  مناشوپ . 
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ماما ياعد  لوا  هلمج  لولدم  نیا  تسوا و  يرازگرکـش  امـش  هفیظو  دـنک  یکین  امـش  هب  يرگید  هک  ییاج  رد  تسا .  هدومن  نایب  ار  دوخ 
 . ۀنسحلا رکشا  نا  و  تسا :  زورما  ینارنخس  عوضوم  ع )   ) داجس

مود هلمج  لولدم  روتسد ، نیا  تسوا و  يدب  نتفرگ  هدیدان  یشوپ و  مشچ  امش  قلخ  تمارک  هفیظو  دنک  دب  امش  هب  يرگید  هک  ییاج  رد 
، دـییامن ناسحا  يرگد  هب  دـیدش  قفوم  امـش  هک  ییاج  رد  ۀئیـسلا .  نع  یـضغا  نا  و  تسا :  زورما  ثحب  رد  ع )   ) داجـس ترـضح  ياعد 

شزغل راچد  امـش  هک  ییاج  رد  دـیروآ . ياجب  دـیا  هداد  ماـجنا  هک  یکین  راـک  رد  ار  وا  رکـش  دـینک و  دـمح  تیقفوم  نیا  رب  ار  دـنوادخ 
 ( ع  ) قداص ماما  ثیدح  لولدم  نیا  و  دییامن ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دینک و  رافغتسا  دیدرک ، دب  يرگد  هب  تبسن  دیدیدرگ و 

 : تسا
(19  . ) هللا ورفغتساف  متءاسا  اذا  هللا و  ودمحاف  متنسحا  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

هدومن تمدخ  يرگد  هب  امش  هک  ییاج  دیربن ، دای  زا  دیشاب و  هتشاد  رطاخ  هب  هراومه  ار  نآ  هدیسر  یتمعن  امش  هب  يرگد  زا  هک  ییاج  رد 
نایم زا  ملاع  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  رجا  دیراذگب و  تنم  شرس  رب  یعقوم  ادابم  دینک  شومارف  ار  نآ  دیا  هداد  یتمعن  يو  هب  دیا و 

 : تسا نینم  ؤملاریما  زا  یثیدح  لولدم  زین  نیا  دیربب و 
(20  . ) هسناف افورعم  تعنص  اذا  هرکذاف و  فورعم  کیلا  عنص  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

یقالخا  ياه  يراوگرزب 
هک ار  یتاکن  ناسحا ،  تیفیک  رد  دیشوکب  دیزاس ، یم  رادروخرب  شیوخ  ياطعا  زا  ار  وا  دینک و  یم  ناسحا  يرگد  هب  امش  هک  ییاج  رد 

یلاعت يراب  ترـضح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  کین  لمع  هلیـسو  نیدب  دینک و  تیاعر  تسا  هداد  رکذت  یثیدح  نمـض  ع )   ) قداص ترـضح 
اذا کناف  هلیجعت .  هریتست و  هریغـصت و  لاصخ :  ثالثب  الا  حلـصی  فورعملا ال  تیءار  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع  دـییامن . ردـقنارگ 

(21  . ) هتانه هتلجع  اذا  و  هتممت ،  هترتس  اذا  و  هیلا ،  هعنصت  نم  دنع  هتمظع  هترغص 
لیجعت و  نتشاد ،  ناهنپ  ندرمش ،  کچوک  منیب :  یم  زیچ  هس  هب  هتسباو  ار  فورعم  لمع  یگتـسیاش  حالـص و  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

ناهنپ ار  دوخ  تمدـخ  یتقو  يا ،  هدومن  گرزب  اطع  هدـنریگ  رظن  رد  ار  نآ  يدرمـش  کـچوک  ار  دوخ  ياـطع  یتقو  هچ  نآ .  ماـجنا  رد 
 . يا هتخاس  اراوگ  تمعن  هدنریگ  رب  ار  نآ  ییامن  هلجع  تمدخ  ماجنا  رد  نوچ  و  يا ،  هدرک  لیمکت  میمتت و  ار  تمعن  یتشاد 

معنم  قیوشت 
هجیتن دناوت  یم  دوخ  ياج  رد  کی  ره  تسا و  یلمع  راثآ  یناور و  دیاوف  ياراد  يرشب  عماوج  رد  تائیس  زا  یشوپ  مشچ  تانسح و  رکش 

تامدـخ هب  يرتشیب  تبغر  هقالع و  هب  ار  وا  دراذـگ و  یم  یحور  رثا  يو  رد  تسا ،  معنم  قیوشت  هیام  تمعن  رکـش  دروآ . راب  هب  يدـیفم 
زا هعماج  هجیتن ،  رد  دیازفا و  یم  نارازگتمدخ  دادعت  رب  دـهد و  یم  قوس  يراکوکین  هار  هب  زین  ار  نارگد  هوالعب ،  ؛ دراد یم  او  یعامتجا 
یم سءای  يدرسلد و  هیام  معنم  رکش  زا  يراددوخ  ناسحا و  لباقم  رد  یتوافت  یب  سکعرب ،  ددرگ . یم  رادروخرب  يرتشیب  هافر  نواعت و 

تسین ناسحا  لها  يرازگتمدخ  معنم و  رکش  رد  رـصحنم  قیوشت  دیفم  رثا  دیامن . یم  تبغر  یب  تمدخ  همادا  رد  ار  نارازگتمدخ  دوش و 
ار حلسم  ياهورین  يرادا و  فیاظو  رد  ار  تلود  دنمراک  ندناوخ ،  سرد  هتـشر  رد  ار  ناوج  لاسدرخ و  لصحم  دناوت  یم  قیوشت  هکلب  ، 
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  ترـضح  دزاس . یم  راداو  راک  همادا  رد  يرتدایز  تیدـج  اب  ار  نانآ  دـیامن و  مرگلد  شیپ  زا  شیب  روشک ، زا  عافد  رد 

نیا هدومرف و  هیـصوت  رـصم ، یلاو  رتشا ، کلام  هب  ادیکا  ار  نانآ  تامدخ  زا  ندرب  مان  رازگتمدـخ و  نایماظن  قیوشت  دوخ  هماندـهع  نمض 
 : تسا هتخاس  ناشن  رطاخ  نایب  نیا  لالخ  رد  ار  بلطم 

(22  . ) لکانلا ضرحت  عاجشلا و  زهت  مهلاعفا  نسحل  رکذلا  ةرثک  ناف  مهنم ،  ءالبلا  وذ و  یلبا  ام  دیدعت  مهیلع و  ءانثلا  نسح  یف  لصاو  و 
ياهراک زا  ندرب  مان  دایز  هچ  ؛ روآ رامـش  هب  دـنا  هداد  ماـجنا  هک  ار  یگرزب  ياـهراک  نک و  داـی  یکین  هب  رازگتمدـخ  ناـیماظن  زا  هراومه 

. دزاس یم  راداو  تیلاعف  كرحت و  هب  دیامن و  یم  بیغرت  ار  تسس  صاخشا  دنک و  یم  کیرحت  ار  عاجش  دارفا  نانآ  کین 
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یسانشان  قح  ررض 
نید يایلوا  نانخس  رد  میناوت  یم  تسا ،  هجوت  دروم  بوبحم و  دح  هچ  ات  مالسا  سدقم  نییآ  رد  معنم  زا  یسانش  قح  مینادب  هکنآ  يارب 

ینیبدب ضغب و  دروم  مالـسا  رد  هزادنا  هچ  فورعم  زا  یـسانشان  قح  هک  میوش  هجوتم  ات  مییامن  تقد  دنا ، هتفگ  تمعن  نارفک  هرابرد  هک 
 : تسا

کلذ عنـصی  نا  هبحاص  عنمیف  هرفکیف  فورعملا  هیلا  عنـصی  لجرلا  وه  فورعملا و  لیبس  یعطاق  هللا  نعل  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 
(23  .) هریغ یلا 

قح تسا  يدرم  وا  ؛ ددرگ یم  راکوکین  ناسحا  عنام  دیامن و  یم  فورعم  هار  عطق  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
ددرگ یم  نآ  عنام  دنک و  یم  دس  ار  ریخ  هار  اوران  لمع  نیا  رثا  رب  دـیامن و  یم  نارفک  ار  معنم  تمعن  دوش ، یم  ناسحا  يو  هب  ؛  سانـشان

. دهد ماجنا  وا  هرابرد  ار  یفورعم  راک  درادرب و  مدق  يرگد  صخش  دروم  رد  راکوکین  هک 
قلخ  تمارک  ءاشنم 

یم قیوشت  ریخ  هار  رد  ار  فورعم  لها  هنـسح ،  رکـش  ؛  تسا یعامتجا  یناور و  دیفم  رثا  ياراد  هنـسح  رکـش  دننام  هئیـس  زا  یـشوپ  مشچ 
یمدآ دوش و  قلخ  تمارک  هنیمز  دناوت  یم  زین  هئیس  زا  یـشوپ  مشچ  دهد . یم  قوس  هار  نیا  هب  دنتـسین  فورعم  لها  هک  ار  یناسک  دنک و 

رجاشت و هیام  ددرگ ، رایـسب  تائیـس  هئیـس  کـی  زا  يریگ  یپ  اـسب  هچ  دوشن  یـشوپ  مشچ  رگا  دـبای و  شیارگ  ضاـمغا  وفع و  هیجـس  هب 
. ددرگ یهتنم  ناربج  لباق  ریغ  راب و  تمادن  دسافم  هب  رجاشت  راک  یعقاوم  رد  تسا  نکمم  و  دوش ، فالتخا 

داجس ماما  دتفا . دنمدوس  دیفم و  تسا  دیما  دناسرب ، مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  ار  يا  هتکن  دناد  یم  مزال  تمعن ،  رکـش  ثحب  نایاپ  رد 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  زورما  ثحب  دروم  ياعد  لوا  هلمج  رد  (ع ) 

هنافرسم  قافنا 
نیا رگنـشور  تمعن  ياطعا  هنیمز  رد  هنـسح  هملک  ندرب  راک  هب  مشاب .  رازگرکـش  ار  یکین  هک  رادب  مقفوم  اهلاراب ! ۀنـسحلا :  رکـشا  نا  و 

ریغ رد  اجبان و  قافنا ،  رگا  اما  دومن ، ینادردق  معنم  لمع  زا  دیاب  تسا و  رکش  راوازـس  دشاب  وکین  اجب و  رگا  یلام  قافنا  هک  تسا  بلطم 
هاگ دـشاب . خـیبوت  نایاش  لام  عییـضت  فارـسا و  رثا  رب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا  نکمم  هکلب  تسین  رکـش  هتـسیاش  اـهنت  هن  دـشاب ، دروم 

ییاریذـپ توعد ،  نیا  زا  شفدـه  دـنک ، یم  توـعد  یعمج  زا  دـهد و  یم  لیکـشت  یتفایـض  سلجم  هاوـخدوخ  بلط و  ترهـش  صخش 
تیفیک اذغ و  هیهت  رد  ور  نیا  زا  دیامن . هزاوآ  دنلب  ار  نتشیوخ  دهدب و  ناشن  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هکلب  تسین  هناردارب  تفایض  هناتـسود و 

ییاریذپ زا  سپ  هدوب ،  نانامهم  زاین  ربارب  نیدنچ  هدـش  هیهت  ماعط  نوچ  دـنز و  یم  تسد  يور  هدایز  فارـسا و  هب  دـنک و  یم  طارفا  نآ 
تمعن فارـسا  ریذبت و  دوش و  یم  هتخیر  هلابز  فورظ  رد  هدنام  یقاب  ياذغ  رتشیب  هناتخبدب  دنام و  یم  یقاب  هرفـس  رد  اذغ  مظعا  تمـسق 

. درادن رکش  قاقحتسا  هدننک  قافنا  دناد و  یمن  ناسحا  سدقم ،  عرش  ار  اهقافنا  لیبق  نیا  دیآ . یم  نایم  هب 
مالسلا هیلع  یلع  نینم ،  ؤملاریما  نیدحوملا ،  یلوم  ترـضح  تیاور  زا  یتمـسق  اجنیا  رد  دوش ، نشور  رتهب  هچ  ره  بلطم  نیا  هکنآ  يارب 

یم مرتحم  ناگدنونـش  میدـقت  تسا ،  هدومرف  هاگآ  ار  دوخ  نایعیـش  هداد و  حیـضوت  نآ  فرـص  یگنوگچ  لام و  رما  صوصخ  رد  هک  ار 
. دیامن

مل هللا و  دـنع  هعـضیو  سانلا  یف  هبحاص  رکذ  عفری  وه  فارـسا و  ریذـبت و  هقح  ریغ  یف  هءاطعا  ناف  داسفلا ، هایاف و  لاـم  هل  مکیف  ناـک  نم 
ریغ یف  هلام  ءرما  رهظی  نمم  ۀیقب  مهنم  هعم  یقب  ناف  مهدو  هریغل  ناک  مهرکش و  هللا  همرح  الا  هلها  ریغ  دنع  هقح و  ریغ  یف  هل  ام  ءرما  عضی 
لام هل  مکنم  ناک  نمف  الـصفم . امعنم  هیلع  مادام  رارـشالا  ءانث  مائللا و  ةدـمحم  الا  یتا  امیف  طخلا  نم  هل  نکی  مل  الا  هلها  ریغ  دـنع  هقح و 

 . ةرخالا فرش  ایندلا و  مراکم  لاصخلا  هذهب  زوفلا  ناف  لیبسلا  نبا  ریـسالا و  یناعلا و  هب  کفیل  ۀفایـضلا و  هنم  نسحیل  ۀبارقلا و  هب  لصیلف 
(24)
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هناراکایر  تعفر 
اوران لمع  نیا  فارسا و  تسا و  ریذبت  دروم  ریغ  رد  لام  ياطعا  هکنآ  هچ  داسف ، زا  دزیهرپب  تسا  تورث  لام و  ياراد  هک  امـش  زا  یـسک 

یم شطاطحنا  بجوم  دـنک و  یم  تسپ  ار  وا  یلاعت  يراـب  دزن  یلو  درب ، یم  ـالاب  ار  شماـن  دـنک و  یم  داـیز  مدرم  نیب  ار  شبحاـص  داـی 
تفایرد يراذگرکش  زا  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  فرـص  لهاان  دارفا  دروم  رد  قح و  ریغ  رد  ار  دوخ  لام  یناسنا  چیه  ددرگ و 

درف چیه  تسا و  ییوگغورد  یـسولپاچ و  ناشفده  دنیاشگب ، لام  بحاص  یهاوخ  ریخ  رکـش و  هب  نابز  دشاب و  هدنام  ياج  هب  ناگدـننک 
ناگیامورف شیاتس  دروم ، یب  اجبان و  تخادرپ  نآ  زا  شبیصن  هکنآ  رگم  هدومنن  فرـص  لهاان  يارب  قح و  ریغ  رد  ار  دوخ  لام  نکمتم ، 

وا تیاـنع  لـضف و  زا  دـننک و  یم  تفاـیرد  ار  معنم  تمعن  هک  یتـقو  اـت  هکلب  مئاد  روـط  هـب  هـشیمه و  هـن  مـه  نآ  هدوـب ،  رارـشا  حدـم  و 
. دنرادروخرب

حیحص  يراجم  رد  لام  فرص 
فرص هدیدنسپ  وکین و  ینامهم  ای  محر  هلص  هار  رد  ار  نآ  تسا  لام  ياراد  هک  امش  زا  کی  ره  دومرف : دوخ  ناتسود  هب  ع )   ) یلع سپس 

دریگ و راک  هب  دـنا  لیبسلا  نبا  ای  ریـسا  هکنآ  ای  دـنا  بصعت  جـنر و  رد  هک  یناسک  ییاـهر  تاـجن و  هار  رد  ار  دوخ  لاـم  هکنآ  اـی  دـیامن 
بجوم ایند و  يراوگرزب  تمارک و  هیام  هدـیمح ،  لاصخ  نیا  هب  نتفای  تسد  هک  دروآ  مهارف  ار  نانآ  يراـتفرگ  عفر  يدازآ و  تاـبجوم 

 . تسا ترخآ  ملاع  رد  تلیضف  فرش و 

نیقتم تنیز  نیحلاص -  رویز   - 32

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . نیقتملا ۀنیز  ینسبلا  نیحلاصلا و  ۀیلحب  ینلح  و  هلآ .  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

مهم  تساوخرد  ود 
 ، تسا هدمآ  شلآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  زا  سپ  هک  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  یلاعت  يراب  ترـضح  تساوخ  هب 

يارایب نیحلاص  رویز  هب  ارم  اهلا ! راب  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم 
تساهناسنا تداعـس  عیفر  خاک  يانب  ریز  هک  ار  یعامتجا  مهم  رما  دنچ  اعد  زا  تمـسق  نیا  رد  ع )   ) ماما ناشوپب .  نم  رب  ار  نیقتم  تنیز  و 

ياهمـشخ ندناشنورف  يرگداد ،  لدع و  شرتسگ  لیبق  زا  دنک ، هدایپ  هعماج  رد  نکمم  ردـق  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  هداد و  رارق  هجوت  دروم 
اب هک  اهنیا  دـننامه  يروما  رگید  و  تافالتخا ،  حالـصا  رگیدـکی ، هب  هدـنکارپ  مدرم  نداد  دـنویپ  داسف ، شتآ  ندومن  شوماـخ  یمومع ، 

ماما یعامتجا ،  مهم  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  روظنم  هب  دش . دهاوخ  ثحب  کی  ره  هب  عجار  هدـنیآ  تاسلج  رد  یلاعت  قح  ترـضح  تیانع 
نیا دـناوتب  ات  نیقتم ،  تنیز  رگید  نآ  و  نیحلاص ،  رویز  یکی  دزاس : زهجم  ورین  ود  هب  ار  وا  هک  دـنک  یم  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  داـجس 

. دناشوپب ققحت  هماج  دنک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  یلاع  ياهفده 
نآ  ینعم  حالص و 

. دـنا نایک  نیحلاص  تسیچ و  حالـص  مینادـب  هک  تسا  نیا  دوش  نشور  دـیاب  ع )   ) داجـس ماما  مالک  ریـسفت  حرـش و  رد  هک  یبلطم  نیلوا 
: دیوگ یم  بغار 

(25  ) لاعفال اب  لامعتسالا  رثکا  یف  ناصتخم  امه  داسفلا و  دض  حالصلا 
رارق هانگ  لباقم  رد  ار  حالـص  یهاگ  فیرـش  نآرق  دراد . صاصتخا  لاعفا  لامعا و  هب  دراوم  رثکا  رد  ود  نیا  تسا و  داـسف  دـض  حـالص 

 : تسا هدومرف  هداد و 
(26 . ) ائیس رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ 
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(27 . ) اهحالصا دعب  ضرالا  یف  اودسفت  و ال 
دیجم نآرق  تاـیآ  زا  هدـش و  هدرب  راـک  هب  رگیدـکی  زا  دارفا  لـصاوف  اـه و  ییادـج  هنیمز  رد  حلـص  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  يدراوم  سپس 
يراد هنماد  عیـسو و  يانعم  نآ  زا  هتفر و  راک  هب  حـلاص  هملک  دروم  کی  رد  مالـسا  ینامـسآ  باتک  رد  تسا .  هدروآ  دـهاش  ار  یتالمج 

 : تسا هدش  هیارا 
(28  .) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و 

: دیوگ یم  نینچ  تسا و  هدومن  لقن  نیرسفم  زا  ار  یلاوقا  رکذ ، روبز و  ریسفت  رد  هیآ  نیا  لیذ  نایبلا  عمجم 
وه ءامـسلا و  یف  يذلا  باتکلا  ما  يا  رکذلا  یف  هتبابک  دعب  نم  ءایبنالا  یلع  اهانلزنا  یتلا  بتکلا  یف  انبتک  هانعم :  ءایبنالا و  بتک  روبزلا  نا 

(29  . ) جاجزلا رایتخا  وه  دیز و  نبا  دهاجم و  ریبج و  نب  دیعس  نع  ظوفحملا . حوللا 
زا ار  لوق  نیا  تسا و  ظوفحم  حول  نآ  زا  دارم  تسا و  نامـسآ  رد  هک  باتکلا  ما  ینعی  رکذ  رد  نتـشون  زا  سپ  میتشون  ناربمیپ  بتک  رد 

نیا ینعم  لامتحا ،  نیا  رب  انب  تسا .  هدرک  رایتخا  ار  لوق  نیمه  زین  جاجز  دـیوگ  یم  هدومن و  لـقن  دـیز  نبا  دـهاجم و  ریبج و  نب  دـیعس 
ینیوکت تاردقم  عیمج  يواح  هک  ظوفحم  حول  ینعی  رکذ  رد  نآ  زا  شیپ  میتشون و  ناربمیپ  يوامس  بتک  رد  ام  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ 

يارب قیال  هتسیاش و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  حلاص  دنرب و  یم  ثرا  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میدومن  تبث  تسا  دوجو  لماوع  یعیرـشت  و 
: دیوگ یم  هدمآ و  دجنملا  تغل  رد  هک  تسا  حلاص  یناعم  هلمج  زا  ینعم  نیا  تسا و  مهم  نیا  لمحت  شریذپ و 

هب مایقلل  ۀیلها  هیف  يا  اذکل  حلاص  وه 
تیحالص  عیسو  يانعم 

هنامیکح ياضق  ملق  زا  مکح  نیا  دیامن  لزان  يوامـس  بتک  نانآ  رب  دـیامرف و  ثوعبم  توبن  هب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  هکنآ  زا  لبق  نیاربانب 
نیمز هرک  ثراو  حـلاص ،  هتـسیاش و  مدرم  هک  تسا  هدـیدرگ  تبث  ریذـپان  فلخت  ینوناـق  تروـص  هب  ظوـفحم  حوـل  رد  هتـشذگ و  یهلا 

رد رـصحنم  نیمز  ثرا  تیحالـص  یلو  رگید ، هخاش  داسف  زا  يراـنک  رب  تسا و  تیحالـص  هخاـش  کـی  هاـنگ  زا  هزنت  هتبلا  دوب . دـنهاوخ 
يراکمه و شـشوک ،  یعـس و  ریبدـت ، لقع و  لمع ،  ملع و  ياراد  دـیاب  نیمز  ثراو  حـلاص  داـبع  هکلب  تسین  داـسف  هاـنگ و  زا  باـنتجا 

نیمز تثارو  قیال  ات  دنـشاب  لیبق  نیا  زا  رگید  تیزم  طرـش و  اههد  و  تبحم ،  يردارب و  یگنهامه ،  داحتا و  راـثیا ، نواـعت و  يراـیمه ، 
هدـناوخ و یگتـسیاش  تیحالـص و  ار  نیمز  ثرا  كالم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هکنآ  بلاج  دـنیامن . ییاورناـمرف  كاـخ  هرک  رب  دـندرگ و 
نوقباسلا و يدابع  نیقداصلا ،  يدابع  نیدهازلا ،  يدابع  نیقتملا ،  يدابع  نیملاعلا ،  يدابع  هدومرفن :  نیحلاصلا و  يدابع  تسا :  هدومرف 

لماک یگتسیاش  تیحالص و  زا  ینامز  حلاص  دارفا  تسا و  تیحالـص  ققحت  طرـش  ایازم  تافـص و  نیا  اریز  لیبق ،  نیا  زا  یتافـص  رگید 
. دنشاب ایازم  لاصخ و  نآ  مامت  دجاو  هک  دندرگ  یم  رادروخرب 

نیمز  ثرا  يانعم 
یکاح هک  ار  فیرش  نآرق  تایآ  زا  یضعب  تسا  مزال  دوش ، نشور  يا  هزادنا  ات  نانآ  رب  یمدآ  تیمکاح  نیمز و  ثرا  يانعم  هکنآ  يارب 

نآ ياوتحم  هب  مرتحم  ناگدنونش  هجوت  دتفا و  روکذم  تسا  یضرا  عبانم  رب  ناسنا  هطلـس  هب  رظان  رـشب و  تردق  رب  یلاعت  يراب  تیـشم  زا 
: ددرگ فوطعم  تایآ 

(30 . ) اهیف مکرمعتسا  ضرالا و  نم  مکاشنا  وه 
: دیوگ یم  بغار  تسا .  هدومرف  اطعا  امش  هب  ار  نآ  يدابآ  نارمع و  تردق  هدیرفآ و  نیمز  زا  ار  امش  هک  تسا  يدنوادخ  وا 

نیمز  يدابآ  ناسنا و 
بغار سپس  هترمعتسا و  ییوگ :  یم  ییامنب  ضیوفت  یسک  هب  ار  يا  هطقن  يدابآ  نارمع و  هک  یعقوم  ؛  ةرامعلا هیلا  تصوف  اذا  هترمعتـسا 

ضیوفت اـهناسنا  هب  ار  نیمز  يداـبآ  تسا ،  یتسه  ملاوع  ماـمت  یعقاو  کـلام  هک  ناـهج  راگدـیرفآ  ینعی  دروآ ، یم  دـهاش  ار  هیآ  نیمه 
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کی چیه  یلو  دـنا  نیمز  هرک  هدـنز  تادوجوم  يرحب  يرب و  تاناویح  ناهایگ و  تسا .  هتخاس  مهم  رما  نیا  راد  هدـهع  ار  اهنآ  هدومرف و 
هک تسا  ناسنا  اهنت  ؛ دنناشوپب تیلعف  هماج  یکاخ  هرک  هتفهن  ياهدادعتسا  هب  دنروآ و  دوجو  هب  نآ  رد  ینارمع  لوحت  دنتسین  رداق  اهنآ  زا 

يورـشیپ هب  نانچمه  هدروآ و  تسد  هب  ییاـهتیقفوم  هتـشادرب و  ییاهمدـق  نارمع  هار  رد  هدومن و  ضیوفت  يو  هب  ار  تردـق  نیا  دـنوادخ 
. دهد یم  همادا 

(31  .) اعیمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  يذلا  وه 
و یقمع ،  یحطـس و  نداعم  یعیبط ،  ریاخذ  ناویح ،  تابن و  تسا ،  هدیرفآ  امـش  يارب  ار  یـضرا  تادوجوم  همه  هک  تسا  يدنوادخ  وا 

تسا یتیمکاح  تردق و  ياراد  رشب  هک  دراد  تلالد  زین  هیآ  نیا  تساهناسنا و  امـش  يارب  هدش  هدیرفآ  كاخ  هرک  رد  هچنآ  مامت  هصالخ 
. دروآ مهارف  ار  شیوخ  هافر  تابجوم  دیامن و  يرادرب  هرهب  دوخ  عفن  هب  یکاخ  هرک  تادوجوم  مامت  زا  دناوت  یم  هک 

نیمز  رد  ناسنا  تیمکاح 
(32  . ) ضرالا یف  ام  مکل  رخس  هللا  نا  رت  ملا 

هب ار  رـشب  میکح  راگدـیرفآ  ینعی  تسا ،  هتخاس  وت  روهقم  رخـسم و  تسا  نیمز  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  دـنوادخ  هک  يدـیدن  ایآ  رـشب ! يا 
مه اهنآ  همه  دـنک و  تموکح  یکاخ  هرک  تاـیوتحم  ماـمت  رب  دـناوتب  هک  هدراذـگ  هعیدو  هب  ار  ییاهتردـق  يو  رد  هدرک و  قلخ  يا  هنوگ 

. دنشاب وا  ربنامرف  عیطم و 
(33 . ) راهنالا مکل  رخس  و 

زا دـنا  فظوم  یلاـعت  يراـب  ینیوکت  ناـمرف  قبط  اـهنآ  همه  هتخاـس و  امـش  رخـسم  روـهقم و  ار  میظع  ياـهرهن  اـه و  هناـخدور  دـنوادخ 
اب شوه و  لقع و  وترپ  رد  دناوت  یم  هک  تسا  یتردق  نانچنآ  ياراد  میکح  راگدیرفآ  تیـشم  هب  ناسنا  ینعی  دـنیامن ، تعاطا  ناتروتـسد 

تروص هب  دس  تشپ  رد  ار  اهبآ  دنک ، يریگولج  ناشنایغط  زا  دیامن ، راهم  دـنمورین  ياهدـس  نتـسب  اب  ار  اه  هناخدور  شناد  ملع و  يورین 
يدابآ نارمع و  تابجوم  دـیامن و  يرادرب  هرهب  غاب  عرازم و  داجیا  تاوم و  یـضارا  ياـیحا  يارب  مزـال  عقاوم  رد  دروآ و  رد  يا  هچاـیرد 
نآرق رد  تسا  یکاخ  هرک  ییاورناـمرف  ینارمکح و  رب  ناـسنا  تیحالـص  یگتـسیاش و  فرعم  هک  تاـیآ  لـیبق  نیا  دروآ . مهارف  ار  نیمز 

 . تسا هدمآ  ررکم  فیرش 
اهدادعتسا  یجیردت  زورب 

نوـچ تسا و  هدراذـگ  هعیدو  هب  شدوـجو  رد  ار  نـیمز  تیمکاـح  دادعتـسا  هدـیرفآ و  تیلباـق  نـیا  اـب  ار  رـشب  لوا  زا  مـیکح  راگدـیرفآ 
مدقت و دنک . یم  يورشیپ  هلحرم  هب  هلحرم  تسا و  یجیردت  نیمز  هرک  رد  زین  وا  تیمکاح  ددرگ ، یم  افوکش  اجیردت  رشب  رد  اهدادعتسا 

مدرم هک  تبـسن  ره  هب  تسا ،  تیحالـص  طیارـش  ققحت  اهدادعتـسا و  زورب  رایعم  رب  رگیدـکی  زا  فلتخم  ياهنامز  رد  ناهج  لـلم  رخءاـت 
نیمز تموکح  رب  ناشتیحالـص  تبـسن  ناـمه  هب  دریگب ، دوخ  هب  تیلعف  گـنر  نارگد  زا  شیب  ناشدادعتـسا  دوـش و  رتافوکـش  ناـشتیلباق 

. دندرگ یم  رادروخرب  يرت  هدرتسگ  ییاورنامرف  زا  دبای و  یم  شیازفا 
ودره نیا  نامـسآ  ياـضق  یتقگ  دوخ  شیپ  یتس  ـالاب  نیا  زا  اـم  بیـصن  اـه  یتـسپ  هچ  اـت  تسپ  ـالاب و  نیا  تشگ  ررکم  یناوخ  یمه  وت 

یتسابیز نانچنآ  یهاگ  تشز و  ناسنیا  هاگ  ام  لعف  ياضتقاک  ییاضق  رـس  زا  غراـف  یتساـم  مکح  نوریب ز  نامـسآ  ياـضق  دوخ  تساوخ 
ناهنپ مرجال  ناهن  زا  ادیپ  صیخشت  تردق  يرادن  وت  یتسادیپ  یتوق  ای  ناهن  یفعض  وا  رد  زج  دشن  بلاغ  ای  بولغم  ببـس  یب  یموق  چیه 

یتسایور نیرتادیپ  ارت 
يزاس  دازآ  مالسا و 

رتخد نادازون  دندیتسرپ ، یم  تب  دنروخ ، یم  هطوغ  ینادان  لهج و  رد  دندرک ، یم  یگدنز  یتخبدب  يزور و  هریت  اب  تیلهاج  رصع  مدرم 
یم رـس  هب  طاطحنا  ینوبز و  رد  نانچنآ  دندوب ، التبم  قالخا  داسف  هانگ و  عاونا  هب  ناشناوج  ریپ و  درم و  نز و  دـندومن ، یم  نفد  هدـنز  ار 
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هبعک داتفا  رکف  هب  هشبح  هاشداپ  یعقوم  دزاس . هدنکارپ  ار  ناشتیعمج  دراذگب و  رثا  ناشطیحم  رب  تسناوت  یم  یکچوک  دادیور  هک  دـندرب 
لامیاپ يزاسناریو و  يارب  ار  یگنج  هدش  تیبرت  لیف  دنچ  دومن و  هکم  هناور  ههربا  یهدنامرف  هب  یماظن  نوتس  کی  دنک . ناریو  ار  همرکم 

يارب یمدق  نیرتکچوک  دـنتخیرگ و  فلتخم  طاقن  هب  دـندرک و  یلاخ  ار  رهـش  سرت ،  زا  هکم  لها  داتـسرف . نازابرـس  اب  صاخـشا  ندرک 
تازاجم يداع  ریغ  عضو  هب  ار  نانآ  دنادرگ و  رهطم  مرح  زا  ار  نایشبح  رـش  دوخ  ياناوت  هدارا  اب  دنوادخ  دنتـشادن . رب  یهلا  مرح  زا  عافد 

ار شدای  مدرم  هک  دیدرگ  یقلت  مهم  ردقنآ  هیـضق  تسا .  هدومرف  ناشن  رطاخ  لامجا  روط  هب  لیف  هروس  رد  دـنوادخ  ار  هعقاو  نیا  دومن و 
نامه رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بلطملادبع ،  نب  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  دـندومن و  يراذـگمان  لیفلا  ماع  ار  لاس  نآ  دـندرک و  ظفح 

اب ار  یفارخ  هداتفا و  بقع  لسن  نامه  دیدرگ و  ثوعبم  توبن  هب  لاس  لهچ  تشذگ  زا  سپ  راوگرزب  زیزع و  دولوم  نآ  دش و  دلوتم  لاس 
ناشدوجو رد  ار  یناسنا  یلاع  تالیامت  یقالخا و  نادجو  يدـیحوت ،  ترطف  دومن . دازآ  تراسا  ياهدـنب  دـیق و  زا  دوخ  ینامـسآ  میلاعت 

نیا رثا  رب  دـندمآ و  راب  هتـسیاش  حـلاص و  ییاهناسنا  هجیتن ،  رد  دروآ و  تیلعف  هب  هوق  زا  ار  ناـنآ  ینورد  ياهدادعتـسا  تخاـس ،  اـفوکش 
ياهتلم دنوش و  نیمز  هرک  زا  یمهم  تمسق  ثراو  نرق  مین  فرظ  رد  دنتسناوت  هک  دندش  اناوت  دنمورین و  ردقنآ  یـساسا  حیحـص و  تیبرت 

 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  دنزاس . راداو  شیوخ  تیعبت  هب  دنیامن و  دوخ  وریپ  ار  مور  ناریا و  دننام  يدنمورین 
(34  . ) مهسفن اب  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 

. دنهد رییغت  ار  شیوخ  عضو  نانآ  دوخ  هک  یتقو  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  یتردق  چیه  لاوحا  عاضوا و  دنوادخ 
تزع  يزاسدوخ و 

مالـسا گرزب  ربهر  زا  دـندش  ممـصم  دـندروآ  یعقاو  نامیا  ترـضح  نآ  هب  دـندیورگ و  مالـسا  ربمیپ  هب  تیلهاج  بارعا  زا  هک  یناـسک 
راتفگ و دندرگ ، قلختم  ینید  قالخا  هب  دنوش ، دقتعم  یمالـسا  دـیاقع  هب  دـنزاسب ، فیرـش  نآرق  همانرب  قبط  ار  نتـشیوخ  دـنیامن ، يوریپ 

رارق ادخ  حلاص  ناگدنب  فص  رد  دنزاسب و  دیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ار  نتـشیوخ  هصالخ  و  دـنیامن ، قبطنم  یهلا  میلاعت  اب  ار  ناش  راتفر 
نیمز ثرا  زا  دندیـسر و  تردـق  تزع و  جوا  هب  تیحالـص  بسک  يزاـسدوخ و  رثا  رب  دـندومن و  یلمع  ار  دوـخ  میمـصت  ناـنیا  دـنریگ .

یگدامآ و روتسد  دنناسرن ، بیـسآ  ناشتدحو  هب  دنیامنن و  فاکـش  داجیا  نانآ  فص  رد  نید  نانمـشد  هکنآ  يارب  دندیدرگ . رادروخرب 
: دومرف فیرش  نآرق  داد و  يراکادف 

یماظن  یگدامآ 
(35  . ) مکودع هللاودع و  هب  نوبهرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مهل  اودعا  و 

نانمشد ادخ و  نانمشد  هلیسو  نیدب  ات  دیشاب  هتـشاد  ایهم  ار  يراوس  ياهبکرم  و  یگنج ،  تالآ  لیاسو و  رابراوخ ، زا  مزال  ياوق  هراومه 
. دنرورپن رس  رد  ار  امش  هب  هلمح  موجه و  رکف  هک  دییامن  بوعرم  ار  ناتدوخ 

بقارم مالـسا  ياوشیپ  دنریگن ، رارق  دنربخ  یب  نآ  زا  هک  یحالـس  لباقم  رد  دنوشن و  ریگلفاغ  گنج  ياهنادـیم  رد  ناناملـسم  هکنآ  يارب 
 . تشاد یم  لومعم  ار  مزال  مادقا  دوخ  ياج  رد  دوب و  رما  نیا 

یماظن  عیانص  شزومآ 
نمیلا شرج  یلا  لسراف  لاتقلا  عئانص  يا  قیناجملا  تابابدلا و  ۀعنص  هباحـصا .  ضعب  ملعتی  ناب  یـضقی  حوتفلا  عاستا  نا  لوسرلا  يءار  و 

(36 . ) اهناملعتی هباحصا  نم  نینثا 
اهقینجنم تابابد و  تعنص  باحـصا ،  زا  یـضعب  هک  دنک  یم  باجیا  تاحوتف  اهگنج و  تعـسو  هک  دش  نیا  رب  ص )   ) یمارگ لوسر  رظن 

عیانص نآ  نتخومآ  يارب  داتسرف  نمی  ياهرهش  زا  یکی  هب  ار  دوخ  باحصا  زا  رفن  رد  ور  نیا  زا  دنریگ . ارف  تسا  یگنج  عیانـص  زا  هک  ار 
.

يربهر  تیمها 
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یگتـسیاش و ساسا  رب  قیال  مدرم  دوب و  ناناملـسم  روما  عیمج  هجوتم  تشاد  هدهع  رب  ار  يربهر  ماقم  دوب و  هدنز  ات  ص )   ) مالـسا ربمغیپ 
تـسد یهلا  میلاعت  مالـسا و  دـض  رب  يا  هدرتسگ  تیلاعف  هب  دنتـشادن  تردـق  حـلاصان  بسانمان و  دارفا  دـندومن . یم  يورـشیپ  تیحالص 

زا دندروآ و  دراو  مالـسا  هب  یتامدص  دوخ  ياه  ینکـشراک  اب  یناسک  دش و  زاغآ  یفنم  تیلاعف  ص )   ) یمارگ لوسر  گرم  اب  اما  دننزب ،
ناکرا مئاعد و  زا  یکی  نیملسم  روما  يرادمامز  تیالو و  هلئسم  دوب . ص )   ) مرکا ربمغیپ  ینیشناج  يربهر و  روما  رد  هلخادم  رتمهم  همه 

: دوش یم  رکذ  تیاور  کی  اجنیا  هک  تسا  هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و  نید 
يدون امک  یـشب ء  دانی  مل  ۀیالولا و  جحلا و  موصلا و  ةوکزلا و  ةولـصلا و  یلع  سمخ :  یلع  مالـسالا  ینب  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

 . ۀیالولا ینعی  هذه  اوکرت  عبراب و  سانلا  ذخاف  ۀیالولاب 
رما دننامه  اهنآ  زا  کی  چیه  هرابرد  و  تیالو ،  و  جـح ،  هزور ،  تاکز ،  زامن ، تسا :  هدـش  انب  زیچ  جـنپ  رب  مالـسا  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 

. دنتفگ كرت  ار  تیالو  ینعی  مجنپ  هاگیاپ  دنتسب و  راک  هب  المع  دنتفرگ و  ار  نید  هاگیاپ  راهچ  مدرم  اما  تسا .  هدشن  هداد  ادن  تیالو 
ترتع  باتک و 

اب ررکم  رد  ررکم  دوخ  تایح  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدـش  لقن  یثیدـح  فلتخم  قرط  زا  هصاخ  هماـع و  بتک  رد 
لها ینعی  مترتع  ادخ و  باتک  مراذگ ،  یم  امش  نیب  ار  گرزب  نیگنـس و  تناما  ود  نم  دوب : هدومرف  مدرم  هب  ترابع  رد  یتوافت  رـصتخم 

ضوح رانک  رد  ات  دندرگ  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  دوب و  دـیهاوخ  ظوفحم  نوصم و  یهارمگ  زا  دیکـسمتم  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  متیب ، 
. دنوش دراو  نم  رب 

قح  ریسم  زا  فارحنا 
زا بوصنم  ادخ و  هدیزگ  يربهر ،  تیالو و  يارب  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دندرب ، دای  زا  ار  شیاه  هتفگ  ترـضح  نآ  گرم  زا  سپ  مدرم 

مدقم لضاف  رب  ار  لوضفم  دنراذگاو و  تشاد  مدقت  همه  رب  یلمع  یملع و  ینامیا و  لامک  جرادم  عیمج  رد  دوب و  مالـسا  ياوشیپ  فرط 
نامز رد  هک  ییاج  ات  دـش  دـیدشت  نامز  تشذـگ  اب  دـمآ و  مهارف  نانآ  طاـطحنا  نیملـسم و  فارحنا  هنیمز  اوراـن  لـمع  نیا  اـب  دنتـشاد .

نیزگیاج ملظ  دیدرگ ، تلیذر  یکاپان و  نوناک  دشاب  تلیـضف  یکاپ و  لبمـس  دـیاب  هک  تفالخ  هاگتـسد  سابع  ینب  هیما و  ینب  تموکح 
هک دندش  روسج  يرج و  مالـسا  دض  هار  رد  نانچنآ  روج  يافلخ  و  دیدرگ ، لدـبم  يدـعت  زواجت و  هب  مدرم  قوقح  تیاعر  دـشاب ، لدـع 

 : تفگ احیرص  دومن و  عنم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناورم  کلملادبع 
(37  . ) هقنع تبرض  الا  يوقتلاب  دحا  یترمءای  ال 

. درک مهاوخ  ادج  شندب  زا  رس  ریشمش  اب  هکنآ  زج  دنک  یمن  رما  يوقت  هب  ارم  سک  چیه 
هدومن و مالعا  لضاف  رب  ار  لوضفم  شنیزگ  رطخ  هتفگ و  نخـس  يرادمامز  تیالو و  رما  رد  یثیدح  نمـض  مالـسا  شیدـنا  لام  ياوشیپ 

 . تسا هدوشگ  دوخ  يور  هب  ار  یگداتفا  بقع  یتسپ و  هار  دوش  ییاوران  لمع  نینچ  بکترم  یتما  ره  هک  تسا  هتخاس  ناشن  رطاخ 
 . هوکرت ام  یلا  اوعجری  یتح  الافس  بهذی  مهرما  لزی  مل  الا  هنم  ملعا  مهیف  الجر و  اهرما  ۀما  تلو  ام  لاق :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نع 

(38)
طاطحنا  لماوع  زا  یکی 

رگم دراد  دوجو  وا  زا  رتملاـع  درم  تما  نآ  رد  هکنآ  اـب  دراپـس  یمن  يدرم  هب  ار  دوخ  رما  یتـما  چـیه  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوـسر 
شنیزگ ینعی  دـنیزگرب ، دـندوب  هتفگ  كرت  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ات  دور  یم  شیپ  طاـطحنا  طوقـس و  هار  رد  هتـسویپ  مدرم  نآ  راـک  هکنآ 

 . ملعا
یقح زا  مالسلا  هیلع  یلع  نتخاس  مورحم  میقتسم و  طارـص  زا  فارحنا  رثا  رب  تفای و  ققحت  نیملـسم  هعماج  رد  مالـسا  مظعم  یبن  هدومرف 

عیفر و شزرا  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ار  طاـطحنا  یتـسپ و  هار  دـندنامزاب ، یقرت  یلاـعت و  زا  ناناملـسم  دوب ، هدوـمن  اـطعا  يو  هب  دـنوادخ  هک 
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تـشذگ اب  نونکا  مه  دندرپس و  رئاج  ماکح  تسد  هب  ار  ناشروما  مامز  دنتفای ، طلـست  نانآ  رب  بناجا  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ردـقنارگ 
یگدازآ زع و  زا  دننک و  یم  یگدـنز  راب  رثءات  روآ و  جـنر  يا  هنوگ  هب  ناملـسم  درایلیم  کی  تسا و  لاونم  نامه  هب  عضو  نرق  هدراهچ 

. دنا مورحم  تسا  فیرش  نآرق  ناوریپ  هتسیاش  هک 
تـشپ زورما  دنلبرـس  لضف  فرـش و  زا  ملـسم  زورید  تسا  مرکماـن  نینچ  هک  دـش  هچ  دوخ  زورما  تمرکم  لاـبقا و  تیآ  ملـسم ،  زورید ،

نیا دـش  هچ  دوـخ  راـصتنا  نآ  تسا  مرحم  هن  دوـخ  مرح  رد  هک  نیب  زورما  نیملـسم  ریغ  مرح  مرحم  زورید  تسا  مـخ  نایمالـسا  ملـسم و 
حـلاص و مدرم  يارب  یلاعت  يراب  یعطق  ياضق  هب  نیمز  ثرا  هصالخ ،  تسا ؟  متخم  هچ  شنیا  ءادـبم و  هنوگچ  ار  نآ  تسیچ ؟  راـسکنا 

لیبق نیا  زا  يروما  رگید  و  راتفر ، راتفگ و  شـشوک ،  راک و  قالخا ،  داقتعا و  ملع ،  لقع و  رظن  زا  تیزم  لامک و  اههد  تسا و  هتـسیاش 
تیحالـص یگتـسیاش و  زا  مالـسا  شخب  تاـیح  میلاـعت  وـترپ  رد  نیملـسم  زور  کـی  دراد . ياـج  یگتـسیاش  تیحالـص و  شــشوپ  ریز 

، دنداد تسد  زا  اجیردت  ار  یگتـسیاش  تیحالـص و  طیارـش  رگید  زور  دندش ، نیمز  هرک  زا  یمهم  تمـسق  ثراو  دندیدرگ و  رادروخرب 
. دراد همادا  نانچمه  زورما  یتح  كاندرد  راب و  فسءات  عضو  نآ  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  طاطحنا  یتسپ و  هار 

جع )   ) يدهم ترضح  باحصا  یگتسیاش 
هجح يدهم ،  ترضح  باحصا  رد  یگتسیاش  تیحالص و  لماک  طیارش  هدیسر ،  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  هک  يرایسب  تایاور  بجوم  هب 
نیمز هرک  همه  ثراو  دنوش و  یم  تیحالص  داعبا  مامت  دجاو  ترضح  نآ  ناوریپ  رصع  نآ  رد  دبای . یم  ققحت  مالسلاامهیلع  نسحلا  نبا 
رصع نآ  رد  ددنب و  یم  رب  تخر  نیمز  زا  دادیب  ملظ و  دنک و  یم  تموکح  ناهج  رسارس  رب  يرگداد  لدع و  رـصع ، نآ  رد  دندرگ ، یم 

ردـقنارگ تمعن  نآ  زا  مدرم  همه  دـنکفا و  یم  تمحر  هیاس  ناـیناهج  رـس  رب  سرت  زا  تینما  نینچمه  یـضرع و  یلاـم و  یناـج و  تینما 
تمعن نآ  زا  مدرم  همه  دـنکفا و  یم  تمحر  هیاس  ناـیناهج  رـس  رب  سرت  زا  نیمز  نزاـخم  نداـعم و  رـصع  نآ  رد  دـنوش ، یم  رادروخرب 

رد دریگ ، یم  ارف  ار  اج  همه  يدابآ  نارمع و  ددرگ و  یم  جارختـسا  نیمز  نزاخم  نداعم و  رـصع  نآ  رد  دنوش ، یم  رادروخرب  ردـقنارگ 
دنهاوخ یم  یناسک  هدـمآ  تایاور  رد  هک  يروط  هب  و  دوش ، یم  رارقرب  عیـسو  رایـسب  حطـس  رد  یلام  لداعت  يداصتقا و  هنزاوم  رـصع  نآ 

. دنرادن ناگیار  کمک  هب  يزاین  دنهدب و  هقدص 
تیحالـص و دـنمزاین  گرزب ،  اـی  دـشاب  کـچوک  هاوـخ  يراـک  ره  ماـجنا  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتـن  نیا  داـتفا  روکذـم  هچنآ  عوـمجم  زا 
دناشوپب و ققحت  هماج  تسا  مدرم  تداعس  هیام  هک  ار  یعامتجا  مهم  روما  هلسلس  کی  دراد  دصق  هک  ع )   ) داجـس ماما  تسا .  یگتـسیاش 

لوا هلمج  رد  دیامن و  یم  یگتسیاش  تیحالص و  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  یلوا  هلحرم  رد  دراذگب ، ارجا  عقوم  هب  ار  اهنآ  المع 
نیحلاص رویز  هب  ارم  اهلاراب ! ؛  نیحلاصلا ۀیلحب  ینلح  و  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  ثحب  عوضوم  هک  اعد 

 . مزاس عفتنم  اهتمعن  نآ  زا  ار  مدرم  منک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  مهم  روما  نآ  مناوتب  هک  زاس  مرادروخرب  یطیارش  زا  ینعی  يارایب ، 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تسا  زورما  ینارنخس  تمسق  نیرخآ  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یگتسیاش  دیلک  ای  يوقت 
یم ققحت  یگتسیاش  نآ  دوجو  اب  تسا و  تیحالص  طورش  زا  یکی  يوقت   . ناشوپب نم  رب  ار  نیقتم  تنیز  اهلاراب ! ؛  نیقتملا ۀنیز  ینسبلا  و 

. دبای
(39  . ) حالصلا حاتفم  يوقتلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 ، تیحالص طیارش  ازجا و  مامت  نیب  ع )   ) ماما تهج  نیمه  هب  تسا .  یگتسیاش  حالص و  دیلک  هانگ  زا  زیهرپ  يوقت و  هدومرف :  ع )   ) یلع
یعقاو یگتسیاش  هب  تیحالص  يازجا  زا  یئزج  ره  يوقت  دوجو  اب  تسا و  مکاح  اهنآ  همه  رب  يوقت  اریز  هداد  رکذ  هب  صیصخت  ار  يوقت 

لیان دوخ  فدـه  هب  ات  دـشاب  یقتم  نابز  دـیاب  اـما  تسا  تیحالـص  طیارـش  زا  عاـمتجا  صئاـقن  حالـصا  رد  اـیوگ  ناـبز  دـبای . یم  تسد 
طرـش مزال  ياـهراک  ماـجنا  رد  تسد  دـنک . یمن  فرطرب  دـیاب  هک  روط  نآ  ار  هعماـج  صقن  دراذـگ و  یمن  ذـفان  رثا  هدولآ  ناـبز  ؛ ددرگ
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حالـصا هب  درب  یم  تقرـس  هب  ار  مدرم  لاوما  ای  دـنز  یم  یلیـس  هانگ  یب  مدرم  يور  هب  هک  یتسد  دـشاب . یقتم  دـیاب  اما  تسا ،  تیحـالص 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هب  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما  مالک  يانعم  هب  هکنآ  يارب  ددرگ . یمن  لیان  مدرم  تالکشم  عفر  هعماج و 

يوقت  سابل 
ود دروم  رد  تسا  مزال  میـسانشب ،  تیحالـص  طیارـش  ازجا و  ریاس  هب  تبـسنار  يوقت  خماش  ماقم  میوش و  فقاو  ؛  نیقتملا ۀـنیز  ینـسبلاو 

هاگـشیپ زا  ع )   ) داجـس ماما  يوقت .  رگید  نآ  تسا و  سابل  یکی  دوش : هداد  یحیـضوت  رـصتخم  هدمآ ،  اعد  رد  ماما  ترابع  رد  هک  هملک 
 : تسا هدومرف  هدرب و  راک  هب  ار  سابل  هملک  يوقت  هرابرد  فیرش  نآرق  دناشوپب . ار  نیقتم  سابل  وا  هب  دنک  یم  تساوخرد  یهلا 

. ریخ کلذ  يوقتلا  سابل  و 
 . تسا هدیدنسپ  بوخ و  رایسب  یسابل  اهناسنا  يارب  يوقت  سدقم  هعماج 

: دیوگ یم  سبل )   ) هدام رد  بغار 
 . حیبق نع  ناسنالا  نم  یظغی  ام  لکل  سابلا  لعج  و 

. دناشوپ یم  ناسنا  رد  ار  حیبق  هک  يزیچ  ره  هرابرد  دوش  یم  هدرب  راک  هب  سابل  هملک 
: دیوگ یم  یقو  هدام  رد  بغار  نینچمه 

فاخیامم ۀیاقو  یف  سفنلا  لعج  يوقتلا 
. دوشن راچد  دسرت  یم  نآ  زا  هک  يرش  هب  ات  دهد  رارق  یهانپ  رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  يوقت 

یپ رطخ و  زا  هراومه  نامیا  اب  دارفا  تسا و  یصاعم  هانگ و  هب  ندش  هدولآ  ضرعم  رد  ناسنا  ینورب  ینورد و  ياوق  مامت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
درب و یم  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  یمدآ  دوجو  مامت  يرـسارس  سابل  دـننام  يوقت  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنا و  فئاـخ  اـهنآ  دـمآ 
هک ار  يوقت  هلئسم  نیحلاص  رویز  تساوخرد  زا  سپ  ع )   ) داجـس ماما  دراد ، یم  نوصم  رطخ  زا  ار  نامیا  اب  دارفا  ینئمطم ،  هاگهانپ  نوچ 

. دیامن یم  ینمت  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  ار  نیقتم  سابل  هداد و  رکذ  هب  صیصخت  تسا ،  تیحالص  یساسا  طرش 
يوقت  ردقنارگ  هکلم 

(40  . ) هتمصع اهب  مصتعا  نم  هتنصح و  اهیلا  ءاجل  نم  ۀعینم ،  ۀنج  هناف  يوقتلا  یلا  اوءاجلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
دراد یم  شنوصم  دوش  هدنهانپ  نآ  هب  سک  ره  مکحم ،  دنمورین و  تسا  يرپس  يوقت  هک  دیورب  يوقت  هانپ  هب  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دشخب یم  تظافح  تنایص و  يو  هب  دوش  کسمتم  نآ  هب  سک  ره  و 
یـصاعم و زا  بانتجا  یلاعت و  يراب  تعاطا  رد  نیرمت  تبقارم و  رثا  رب  نامیا  اب  دارفا  تسا .  یحور  تباـث  تلاـح  یناـسفن و  هکلم  يوقت 

اهنت هن  دـننک ، یم  زیهرپ  هاـنگ  زا  تمحز  فلکت و  نودـب  یحور  خـماش  ماـقم  هب  دـنوش و  یم  لـئان  يوقت  ردـقنارگ  هیامرـس  هب  ناـهانگ 
هدیـشوپ يوقت  سدقم  سابل  زا  شدوجو  مامت  یناسنا  نینچ  درذگ . یمن  ناش  رطاخ  زا  تیـصعم  رکف  هکلب  دـنوش  یمن  تیـصعم  بکترم 

 . تسا ظوفحم  نوصم و  هانگ  زا  یشان  تارطخ  یـصاعم و  رورـش  عیمج  زا  ینامیا  يونعم و  تردق  نیـصح و  نصح  نیا  هانپ  رد  تسا و 
 ، یـسایس يداصتقا ،  یقالخا ،  یلام ،  یلمع ،  یلوق ،  ياوقت  ياراد  نانیا  هک  تفگ  ناوت  یم  قحب  هتخاسدوخ  ياهناسنا  لیبق  نیا  هراـبرد 
رب مدق  نآ  هرابرد  سپس  دنریگ و  یم  رظن  رد  ار  ادخ  ياضر  لوا  يراک  ره  رد  نانیا  دنتـسه ، یگدنز  هب  طوبرم  روما  رگید  و  یعامتجا ، 

. دننک یم  لمع  دنراد و  یم 
هانگ  زا  تفع  ای  يوقت 

 : تسا هدومرف  هدومن و  ریسفت  تفع  هب  هدمآ  فیرش  نآرق  رد  هک  ار  يوقت  سابل  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نم ایـساک  ناک  نا  ةروعلا و  يد  اب  رجافلا  بایثلا و  نم  ایراع  ناک  نا  ةروع و  هل  ودـبت  ـال  فیفعلا  نءـال  فاـفعلاف ،  يوقتلا  ساـبل  اـمءا  و 

(41 . ) ریخ فافعلا  لوقی :  ریخ  کلذ  يوقتلا  سابلو  لوقی  بایثلا . 
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. العف وا  الوق  لمجی  لحی و ال  امع ال  فک  لجرلا :  فع  دیوگ : یم  دراوملا  برقا  تغل 
اب هاوخ  دشاب و  لوق  اب  سفن ،  فک  هاوخ  تسین ،  هتـسیاش  لالح و  هک  تسا  يزیچ  زا  سفن  فک  يراددوخ و  زا  ترابع  یمدآ  رد  تفع 

 . لمع
، دـشاب نایرع  رهاظ  رظن  زا  هچ  رگا  دوش  یمن  راکـشآ  یتروع  فیفع  ناسنا  زا  اریز  تسا ،  تفع  يوقت  سابل  اما  هدومرف :  ع )   ) رقاـب ماـما 
: دومرف ع )   ) ماما سپس  تسا .  هدیـشوپ  سابل  اب  شندب  هچ  رگا  دزاس  یم  راکـشآ  دشاب  هدیـشوپ  دیاب  هک  ار  یتروع  راکهانگ ، رجاف و  اما 

 . تسا ریخ  تفع  ینعی  تسا ،  ریخ  يوقت  سابل 
يوقت ندوبن  ندوب و  یتفع ،  یب  تفع و  زا  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  فلتخم  دراوم  رد  عیـسو و  يانعم  هب  يوقت  هملک  دـننامه  تفع  هملک 

 . لیبق نیا  زا  و  یسنج ،  هزیرغ  تفع  یقالخا ،  تفع  مشچ ،  تفع  ملق ،  تفع  نابز ،  تفع  تسا .  رظن  دم 
یگتـسیاش و تساوخرد  دـنوادخ  زا  دوخ  یلاـع  ياهفدـه  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  اـعد  زا  تمـسق  نیا  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما 

: دنک یم  ضرع  هدومن و  تیحالص 
 . تسا یلمع  و  یلوق ،  ینید ،  یملع ،  یلقع ،  تاهج  عیمج  يواح  تساوخرد  نیا   : نیحلاصلا ۀیلحب  ینلح  و 

طرـش دوخ  يوقت  و  نیقتملا ،  ۀنیز  ینـسبلا  و  دنک : یم  ضرع  ؛ دیامن یم  ار  نیقتم  تنیز  ندـناشوپ  تساوخرد  دـنوادخ  زا  مود  هلمج  رد 
 . تسا تیحالص  گرزب 

. دندرک یم  لمع  دوخ  دنداد  یم  روتسد  مدرم  هب  دنتفگ و  یم  هک  ار  هچنآ  دندوب و  يوقت  دجاو  همه  ناشقحرب  نانیشناج  یهلا و  ناربمیپ 
 : تسا هدومن  نایب  نینچ  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  یلمع  همانرب  مالسلا  هیلع  یلع 

(42 . ) اهنع مکلبق  یهانتا  الا و  ۀیصعم  نع  مک  اهنا  اهیلا و ال  مکقبسا  الا و  ۀعاط  یلع  مکثحا  هللا  و  سانلا !  اهیا 
یتیصعم زا  ار  امش  هاگ  چیه  متسج و  تقبس  نآ  هب  امـش  زا  لبق  دوخ  هکنآ  رگم  مدومنن  بیغرت  یتعاط  هب  ار  امـش  تقو  چیه  مسق  ادخ  هب 

 . متشادزاب نآ  زا  ار  نتشیوخ  امش  زا  شیپ  هکنآ  رگم  مدومنن  یهن 
تنیز ياضاقت  دـنوادخ ، هاگـشیپ  زا  تیحالـص  تساوخرد  زا  سپ  شیمارگ  دـج  همانرب  قبط  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

تداعـس هار  هب  ار  مدرم  يوقت  هب  سبلت  اـب  هک  اـمنب  مقفوم  هد و  رارق  دوخ  تیاـمح  دروـم  ناـنچنآ  ارم  اـهلاراب  ینعی  دـیامن ، یم  ار  نیقتم 
. دناهرب يراتفرگ  ایالب و  زا  ار  هعماج  دتفا و  رث  ؤم  هک  دوش  اقلا  يا  هنوگ  هب  منخس  مناوخب و 

لماک  ياوقت 
یمدق نیرتکچوک  دهد و  یم  رارق  دوخ  ششوپ  ریز  ار  یقتم  صخش  دوجو  مامت  هک  لماک  ياوقت  تسا ،  یبتارم  تاجرد و  ياراد  يوقت 
هدومرف هدـناوخ و  يوقت  قح  ار  نآ  فیرـش  نآرق  تسا و  یهلا  هدـیزگ  يایلوا  نیموصعم و  صوصخم  درادـن  رب  یهلا  ياضر  فـالخ  رب 

 : تسا
(43  . ) هتاقت قح  هللا  اوقتا 

و یـسنی ،  الف  رکذـی  یـصعی و  الف  عاطی  لاق :  هتاقت ،  قح  هللاوقتا  لجوزع :  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تلءاـس  ریـصب : یبا  نع 
(44 . ) رفکی الف  رکشی 

دوش و تعاطا  اج  همه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يوقت  قح  دومرف : مدومن .  لا  ؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ریـصب  یبا 
شتمعن زگره  دریگ و  رارق  رکـش  دروم  هشیمه  ددرگن و  شوـمارف  هاـگ  چـیه  دـشاب و  داـی  رد  اـج  همه  دریگن ، رارق  نایـصع  دروـم  زگره 

. دوشن نارفک 
مدرم  هب  یهلا  لضفت 

 . تساوخ تردق  ناوت و  ردق  هب  ياوقت  نانآ  زا  دومرف و  لضفت  دنوادخ  ور  نیا  زا  دنیآ . یمن  رب  ییاوقت  نینچ  هدهع  زا  يداع  دارفا  هتبلا 
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، دش لا  ؤس  هتاقت  قح  هللاوقتا  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  یشایع 
(45  . ) متعطتسا ام  هللاوقتا  هللا  لوق  لاق  اهتخسن ؟ ام  لیق و  ۀخوسنم ،  لاق 

ردق هب  ار  يوقت  هک  درب  مان  ار  يا  هیآ  ترـضح  تسا ؟  هدرک  خسن  ار  نآ  هیآ  مادک  هک  دش  لا  ؤس  هدـش .  خـسن  هیآ  نآ  دومرف  ترـضح 
 . تسا هتساوخ  تعاطتسا 

لدع شرتسگ   - 33

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
لدعلا طسب  یف  نیقتملا  ۀنیز  ینسبلا  و  نیحلاصلا ،  ۀیلحب  ینلح  هلآ و  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

یعامتجا  لدع 
نیحلاص رویز  هب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هک هدیدنـسپ  لاصخ  هدیمح و  تافـص  هب  ار  مدرم  یهلا  گرزب  هیطع  ود  نیا  وترپ  رد  دناوتب  ات  دـناشوپب  يو  رب  ار  نیقتم  تنیز  دـیارایب و 
هک يرما  نیلوا  دناهرب و  تسا  تافـص  نآ  نادـقف  زا  یـشان  هک  یتارطخ  زا  ار  نانآ  دـیامن و  فصتم  تسا  يونعم  يدام و  تداعـس  هیام 

تـساوخ هب  و  تسا ،  داد  لدـع و  شرتـسگ  دـنک ، هداـیپ  هعماـج  رد  ار  نآ  نکمم  ردـق  هب  دـهاوخ  یم  هتفرگ و  رارق  ع )   ) ماـما رظن  دروم 
رارق مرتحم  ناگدنونـش  هدافتـسا  دروم  تسا  دیما  دش ، دهاوخ  ثحب  لدع ،  طسب  ینعی  مهم ،  نیا  دروم  رد  زورما  ینارنخـس  رد  دـنوادخ 

ردـق و اما  تسا  یلاعت  يراب  ترـضح  يدونـشخ  بجوم  هدیدنـسپ و  بولطم و  هعماج ،  رد  رفن  دـنچ  ای  کی  هیحان  زا  لدـع  هماـقا  دریگ .
یحور لامک  يونعم و  دشر  هب  ردقنآ  مدرم  ینعی  تسا ،  عامتجا  عیـسو  حطـس  رد  نآ  هماقا  یگدرتسگ و  لدع ،  هنیمز  رد  گرزب  تلزنم 

رد ع )   ) داجـس ماما  دـنراذگب . ارجا  عقوم  هب  ار  نآ  المع  دوخ  دنـشاب و  لدـع  ناهاوخ  نانآ  تیرثکا  لقاال  ای  دارفا  مامت  هک  دـندرگ  لیان 
. دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  رایسب  مدرم  دبای و  ققحت  عامتجا  عیسو  حطس  رد  يرگداد  دهاوخ  یم  دراد و  رظن  بلطم  نیمه  هب  لدع  طسب 

ناربمایپ  تیرومءام 
هدومرف هراب  نیا  رد  فیرـش  نآرق  دـندوب و  اهناسنا  مامت  نیب  ناهج و  رد  لدـع  هماقا  ناهاوخ  دوخ  ینامـسآ  تیرومءاـم  رد  یهلا  ناربمیپ 

 : تسا
(46 . ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل 

لدـع هب  نانآ  تیبرت  میلعت و  وترپ  رد  مدرم  ات  میداتـسرف  ورف  نازیم  باتک و  ناـنآ  يارب  میدومن و  ثوعبم  نیهارب  هلدا و  اـب  ار  ناربمیپ  اـم 
. دنشاب نآ  يرجم  المع  دوخ  دنیامن و  مایق 

رئاج  مکاح  لداع و  مکاح 
مزلم داد  لدـع و  تیاعر  هب  ار  مدرم  تموکح  ینعی  دوش ، یم  هدایپ  هعماج  رد  وا  ییارجا  تردـق  اب  لداع و  مکاح  هیحان  زا  لدـع  یهاـگ 

تردق لباقم  رد  مدرم  دیامن . زواجت  يدعت و  وا  هب  دنک و  متـس  رگید  درف  هب  يدرف  شییاورنامرف  هزوح  رد  دـهد  یمن  هزاجا  دـیامن و  یم 
لمع دنـشک . یم  تسد  متـس  يدعت و  زا  ملاظ  دارفا  دندنب و  یم  راک  هب  یگدنز  نوئـش  عیمج  رد  ار  لدـع  دـنوش و  یم  میلـست  تموکح 

رد هداد و  هدژم  ار  گرزب  شاداپ  وا ، لدع  تعاس  کی  هرابرد  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  هک  دراد  يونعم  شزرا  ردـقنآ  یلداع  مکاح  نینچ 
 : تسا هداد  ربخ  یهلا  رفیک  زا  ملاظ  مکاح  روج  ملظ و  تعاس  کی  يارب  لباقم ، 

نم هللا  دنع  دشا  مکح  یف  ۀعاس  روج  و  اهراهن ، مایص  اهلیل و  مایق  ۀنس  نیعبـس  ةدابع  نم  ریخ  ۀعاس  لدع  هلآ :  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  نع 
(47  . ) ۀنس نیتس  یصاعم 

روج دوش و  یط  مایـص  رد  شزور  مایق و  رد  شبـش  هک  لاس  داتفه  تدابع  زا  رتهب  تعاس  کـی  لدـع  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
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 . تسا تیصعم  لاس  تصش  زا  رتدیدش  دنوادخ  دزن  یمکح  رد  تعاس  کی 
تلادع  هکلم  داجیا  ءایبنا و 

دوـخ ینطاـب  شـشک  ینورد و  هزیگنا  هب  دـنرادن و  تلادـع  هـکلم  مدرم  یلو  دوـش  یم  ارجا  لدـع  لداـع ،  مکاـح  ییاورناـمرف  ورملق  رد 
یهلا ناربمیپ  تیرومءام  اما  تسا ،  لداع  مکاح  تازاجم  زا  سرت  لدـع ،  هماـقا  رد  ناـنآ  كرحم  هکلب  دـنیامن  یمن  تیاـعر  ار  تاررقم 

نم و ؤم  هک  دـنروآ  راب  يا  هنوگ  هب  ار  مدرم  تیبرت ،  میلعت و  وترپ  رد  ات  دنتـشاد  شـشوک  ایبنا  دوب ، تلادـع  هکلم  داجیا  يزاس و  ناـسنا 
نیرومءاـم یهاـگآان  اـی  یهاـگآ  اـب  تولخ  رد  اـج  همه  هشیمه و  دـننادب ، دوخ  یناـسنا  یهلا و  هفیظو  ار  لدـع  هماـقا  دنـشاب ، راکتـسرد 

اب مکاح  صخـش  لدع  هدننک  هماقا  لداع  ياورنامرف  تموکح  هزوح  رد  رتهاتوک  ترابع  هب  دنیامن ، تیاعر  ار  لدـع  تاررقم  تموکح ، 
هیآ زا  زایتما  نیا  دـنداد و  لدـع و  هدـنراد  اپب  دوخ  نامیا ،  اب  مدرم  یهلا ،  يایبنا  توعد  طیحم  رد  اما  تسوا ،  ییارجا  نیرومءام  کمک 

 . تسا دوهشم  یبوخب  هدومن ،  نایب  ار  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  فده  هک  فیرش  نآرق 
(48  . ) نازیملا باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل 

 ، میدومن لزان  نازیم  باتک و  نانآ  اب  میداتسورف و  نشور  هلدا  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام 
، طسقلاب سانلا  موقیل 

 : هک دـش  یم  نیا  هیآ  يانعم  طسقلاب  سانلا  اومیقیل  دوب : هدومرف  رگا  دـنراد . اـپرب  ار  داد  لدـع و  دـنیامن و  طـسق  هب  ماـیق  دوخ  مدرم ،  اـت 
. دنزاس راداو  لدع  تیاعر  هب  ییارجا  ياهتردق  یماظتنا و  يورین  اب  ار  مدرم  لداع ،  نارادمامز  دننامه  ناربمیپ 

قح  نازیم  ای  لدع 
ياج رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  لدع  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا .  هدش  ینعم  روج  ملظ و  دض  هب  تغل  رد  لدـع  تسیچ ؟  لدـع 

و ددرگ ، اطعا  يو  هب  حیحـص  هزادـنا  اب  یقح  بحاص  ره  قح  هک  تسا  نیا  لدـع  هک :  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  دوش و  هداد  رارق  شدوخ 
هدناوخ و قح  هماقا  يارب  یهلا  يوزارت  ار  لدع  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یثیدح  رد  دنا . هدرک  ینعم  ار  لدـع  رگد  ياهریبعت  اب  یـضعب 

 : تسا هدومرف  نینچ 
یف هضراعت  هنازیم و ال  یف  هفلاخت  الف  قحلا  ۀماقال  هبـصن  قلخلل و  هعـضو  يذـلا  هناحبـس  هللا  نازیم  لدـعلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(49  . ) هناطلس
 ، تسا هدومن  بصن  قح  هماقا  روظنم  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  قولخم  يارب  هک  تسا  ناحبس  دنوادخ  نازیم  لدع  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 

. امنن هضراعم  وا  تردق  هطلس و  اب  نکن و  تفلاخم  هداد  رارق  هک  ینازیم  رد  دنوادخ  اب  سپ 
 : هدمآ ثیدح  رد  تسا و  رارقرب  میکح  دنوادخ  ینیوکت  لدع  هیاپ  رب  یتسه  ناهج  يازتریح  ماظن  اهناشکهک و  مظن 

(50  . ) ضرالا تاوامسلا و  تماق  لدعلاب 
. دنا مئاق  رادیاپ و  اناوت  اناد و  راگدیرفآ  ياه  يریگ  هزادنا  هبساحم و  وترپ  رد  یلاعت و  يراب  هنالداع  نیناوق  رثا  رب  نیمز  اهنامسآ و 

يرایتخا  يربج و  لدع 
قبط دنیامن و  راوتسا  دنوادخ  یعیرشت  لدع  ساسا  رب  ار  دوخ  عماوج  دیاب  دنشاب  يراگتـسر  تداعـس و  ناهاوخ  رگا  زین  نیمز  يور  مدرم 

دنوادخ یعیرـشت  لدع  یلو  دوش  یم  ارجا  ربج  هب  هتخیمآ و  نیمز  اهنامـسآ و  تشرـس  اب  ینیوکت  لدع  هک  توافت  نیا  اب  دننک ، لمع  نآ 
ار نآ  دـنناوت  یم  دـنراد ، هتـشاد و  لـمع  يدازآ  نآ  در  لوـبق و  رد  مدرم  دوـش و  یم  غـالبا  مدرم  هب  تقو  ربـمیپ  هلیـسو  هب  ناـمز  ره  رد 
طوقـس و هار  دنیامن و  تفلاخم  المع  دننز و  زابرـس  نآ  شریذـپ  زا  دـنناوت  یم  دنـشاب و  دنمتداعـس  دـننک و  لمع  نآ  قبط  رب  دـنریذپب و 

. دنریگ شیپ  ار  یهابت 
هنالداع  نیناوق  عضو  رد  رشب  زجع 
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راذـگنوناق امتح  دـنیامن و  عضو  تحلـصم  لدـع و  قفو  رب  ینیناوق  دوخ  يارب  دـنناوت  یمن  اهناسنا  رگم  دـننک  لا  ؤس  یناسک  تسا  نکمم 
رشب تفگ :  دیاب  خساپ  رد  دنیامن ؟ غالبا  مدرم  هب  ار  اهنآ  نانآ  دتسرف و  ورف  ناربمیپ  رب  یحو  هلیسو  هب  ار  هنالداع  نیناوق  دشاب و  ادخ  دیاب 

ار یلماک  عماج و  تاررقم  دوخ  يارب  تسین  رداق  رـشب  تسا ،  ناوتان  زجاع و  شخب  تداعـس  هنالداع و  نیناوق  عضو  رد  ددعتم  تاهج  زا 
رد دیامن ، تیاعر  ار  ینعم  هدام و  هنزاوم  دریگب ، رظن  رد  ار  یناسنا  یناویح و  دـعب  دـشاب  یمدآ  ياهزاین  مامت  يوگباوج  هک  دـیامن  عضو 

هزادنا ات  بلطم  هکنآ  يارب  دروآ . مهارف  ار  نانآ  هبناج  همه  لماکت  یلاعت و  تابجوم  دـنک و  تیادـه  حیحـص  هار  هب  ار  مدرم  داعبا ، مامت 
هب زیمآ  تحلـصم  هنـالداع و  نیناوـق  عـضو  رد  ناـسنا  یناوتاـن  زجع و  تاـهج  زا  یـضعب  هب  عـجار  اـجنیا  رد  تسا  مزـال  ددرگ  نشور  يا 

ترورـض یهلا و  نیناوق  شزرا  هب  شیپ  زا  شیب  یـساسا  ثحب  نیا  هب  هجوت  اب  مرتحم  ناگدنونـش  تسا  دیما  دوش . هداد  حیـضوت  راصتخا 
. دنیامن تعاطا  یلاعت  يراب  رماوا  زا  يرتدایز  تفرعم  اب  دنبای و  فوقو  رشب  تداعس  نیمءات  رد  ناربمیپ  تثعب 

رب هدیدرگ و  هاگآ  شینورد  ریاخذ  زا  هدومن ،  نشور  ار  تقلخ  کیرات  يایاوز  زا  ییاهتمـسق  ملع ،  رون  اب  رـشب  زورما  هتفرـشیپ  يایند  رد 
دوخ یناگدـنز  دوبهب  يارب  ار  عیادو  نآ  هدـش و  هاگآ  اهنآ  ياوتحم  زا  هدرک ،  شواک  اهایرد  نیمز و  قامعا  رد  تسا ،  هتفای  تسد  اـهنآ 
نیمز کیدزن  مرج  رد  یتعنص  ینف و  ياهرازفا  اب  هداد ،  رارق  قیقحت  یسررب و  دروم  نکمم  دح  ات  ار  یناهیک  مارجا  تسا .  هتفرگ  راک  هب 
دازآ ار  شینورد  يورین  هتخانـش ،  ار  متا  هتـسه  تسا ،  هدرک  يرادربسکع  ناهیک  تسد  رود  مارجا  زا  هدراذـگ و  مدـق  هام ،  هرک  ینعی  ، 
نیا همه  تسا و  رایسب  هدیدرگ  رشب  بیصن  زورما  ناهج  رد  هک  ازتریح  روآ و  تهب  ياهتفرشیپ  تسا ،  هدرک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هتخاس و 

 . تسا لوهجم  هتخانشان و  رشب  اما  تسا .  يوامس  یضرا و  تادوجوم  تخانش  ملع و  نویدم  اهتیقفوم 
دوخ  زا  یهاگآان  ناسنا و 

زا یکی  هک  تسا  مهبم  هدـیچیپ و  یمدآ  تقلخ  ردـقنآ  ؛  تسا نتـشیوخ  دوجو  زا  ناسنا  یهاـگآان  نیناوق  عضو  زا  رـشب  زجع  تلع  نیلوا 
زورما ات  نیشیپ  نورق  زا  هک  یلئاسم  هلمج  زا  تسا .  هدراذگ  هتخانشان  دوجوم  ناسنا ،  ار  نآ  مان  هتشون و  یباتک  ینونک  رصع  نادنمـشناد 
هدـیقع نانیا  دنتـسه ، هدوب و  ندـب  گرم  زا  سپ  یمدآ  حور  ياـقب  هلئـسم  هدوب ،  نادنمـشناد  هفـسالف و  نیب  رظن  فـالتخا  ثحب و  دروم 

هدیقع حور  ياقب  هب  نویحور  اما  دـبای . یم  نایاپ  ندرم  اب  تسا و  هایگ  ناویح و  گرم  تایح و  دـننامه  یمدآ  گرم  تایح و  هک  دـنراد 
اب تسا و  رادـیاپ  درجم و  حور  ياراد  یمدآ  اریز  دوش  یمن  هتـسب  ندـب  گرم  اب  ناسنا  تایح  هدـنورپ  دـنیوگ : یم  نانیا  ؛ دـنراد هتـشاد و 

فوسلیف لـسار ،  دـهد . یم  همادا  دوخ  تاـیح  هب  میربـخ  یب  نآ  زا  هک  ییاـج  رد  تسا و  هدـنز  هراومه  لوهجم  تقیقح  نآ  ندـب  ندرم 
هدمآ دـنمورین  يوق و  ردـقنآ  نویحور  هلدا  هنیمز  شرظن  هب  یلو  تسا  ندـب  زا  سپ  حور  ياقب  نیرکنم  زا  هکنآ  اب  برغ ،  يایند  فورعم 
یتلاح نینچ  رد  دوش و  رت  يوق  دراد  ناـکما  هظحل  ره  اـهناهرب  نیا  هک  مراد  لوبق  یلو  تسا :  هتفگ  متـسین ؟  یحیـسم  ارچ  باـتک  رد  هک 

. دوب دهاوخ  یملع  هشیدنا  اب  ریاغم  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  داقتعا  مدع 
نوناق  عضو  حور و  ياقب 

تروشم و اب  دـنهاوخب  دـنوش و  عمج  مه  درگ  دـنا  مولع  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  صـصختم  هک  زورما  هدرکلیـصحت  دارفا  زا  یعمج  رگا 
هلدا همه  نآ  اب  ار  حور  ياقب  هلئسم  دنناوت  یم  ایآ  دنیامن  عضو  دنـشاب  لماک  عماج و  هک  هنالداع  نیناوق  اهناسنا  تداعـس  يارب  رکف  لدابت 

هیرظن رگا  تسا .  نکمماـن  ناـنآ  يارب  یلمع  نینچ  یملع  رظن  زا  تـسا و  یفنم  شـسرپ  نـیا  خـساپ  دـنیامن ؟ یفن  ینیع  دـهاوش  یملع و 
يارب راک  نیا  دشاب . شگرم  زا  دعب  گرم و  زا  لبق  رـشب  تداعـس  يواح  هک  دـننک  عضو  يا  هنوگ  هب  ار  نوناق  دـیاب  دـنریذپب  ار  نویحور 
عـضو شخب  تداعـس  نوناق  نآ  يارب  دـناوت  یم  هنوگچ  درادـن  یعالطا  نیرتمک  گرم  زا  دـعب  ملاع  زا  هک  يرـشب  تسا .  یندـشان  نانآ 

یمن تسا و  صقان  ینوناق  نینچ  تفگ  دیاب  دنیامن ، نوناق  عضو  ایند  یگدنز  يارب  طقف  دراگنا و  هدیدان  ار  گرم  زا  دعب  ملاع  رگا  دنک ؟
یلاعت يراب  یعیرـشت  نیناوق  رد  اما  دیامن . نیمءات  ار  وا  هبناج  همه  تداعـس  دشاب و  ناسنا  يونعم  يدام و  ياهزاین  مامت  يوگباوج  دـناوت 

 . تسا هدش  تیاعر  لماک  عماج و  روط  هب  رشب  تداعس  فلتخم  تاهج  درادن و  دوجو  لکشم  نیا  ددرگ ، یم  غالبا  ناربمیپ  هلیسو  هب  هک 
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نیناوـق تازاوـم  هب  یهلا  ناـیدا  رد  یعطق و  تـسا  يرما  خزرب  هتخانـشان  ناـهج  رد  یگدـنز  گرم و  زا  سپ  تاـیح  ناربـمیپ  بـتکم  رد 
نآ همه  عماج  يوقت ،  هملک  هدش و  عضو  گرم  زا  دعب  ملاع  رد  مدرم  تداعـس  نیمءات  يارب  یتاررقم  ایند ، تداعـس  نیمءات  يارب  هنالداع 

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  تسا .  تاررقم 
(51  . ) يوقتلا دازلا  ریخ  ناف  ادوزت  و 

 . تسا يوقت  هشوت  نیرتهب  هک  دیریگرب  هشوت  گرم  زا  دعب  ملاوع  يارب  دیتسه  ایند  رد  ات 
ترخآ  يارب  هشوت 

کیدی نیب  امل  کیدی  یف  امم  ذخف  کما  ذخف  کما  نطب  نم  تطقـس  ذنم  كرمع  مده  یف  لزت  مل  کنا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نع 
(52  . ) عتمتی رفاکلا  دوزتی و  نم  ؤملا  ناف 

يدراذـگ مدـق  ملاـع  نیا  هب  یتفگ و  كرت  ار  رداـم  محر  هک  یعقوم  زا  وت  مدآ !  دـنزرف  يا  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح 
رادرب يا  هریخذ  دوخ  هدنیآ  لزانم  يارب  يراد  تسد  رد  نونکا  مه  هک  يا  هیامرـس  زا  سپ ،  یتسه ،  دوخ  رمع  نتخاس  ناریو  رد  هراومه 

 . تسا یبایماک  ییارگ و  تذل  رکف  رد  رفاک  دریگ و  یمرب  هشوت  ناهج  نیا  رد  نامیااب  صخش  هک 
سفن  ياوه  ناریسا 

طرش دیق و  یب  تعاطا  یتسرپ و  يوه  تسا  زیمآ  تحلصم  هنالداع و  نیناوق  عضو  زا  رشب  زجع  ءاشنم  هک  یلماوع  هلمج  زا  یتسرپ :  يوه 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  تسا .  یناسفن  ياهشهاوخ  زا 

(53 . ) الیکو هیلع  نوکت  تنافا  هاوه  ههلا  ذختا  نم  تیءارءا 
تسا هتخاس  دوخ  دوبعم  ار  نآ  هدیدرگ و  نتشیوخ  سفن  ياوه  عیطم  هک  ار  تخبدب  زور و  هیـس  ناسنا  نآ  يدید  ایآ  یمارگ !  ربمغیپ  يا 

؟  یشاب یهابت  طوقس و  زا  وا  نابهگن  یناوت  یم  وت  ایآ   ؟
هـشیدنا رد  هن  تسا و  يرگداد  لدـع و  رکف  هب  هن  تسا ،  رک  روـک و  وا  تـسا .  يوـق  دـنمورین و  ینمـشد  یمدآ  دوـجو  رد  سفن  ياوـه 

رداق شوه  هن  دنک و  شراهم  دـناوت  یم  لقع  هن  تسا ،  نتـشیوخ  ياضرا  یپ  رد  دـنک و  یم  بلط  ار  دوخ  عانقا  اهنت  تداعـس ،  حالص و 
. دناشنورف ار  شنایغط  تسا 

تسین شوگرخ  هرخس  نطاب  ریش  تسین  شوه  لقع و  راک  نآ  نتشک  نورد  ردنا  رتب  ناز  یمصخ  هدنام  نورب  مصخ  ام  میتشک  ناهش  يا 
روهقم و ار  شکرـس  ياوه  دناوت  یم  هک  تسا  دنوادخ  هب  نامیا  يورین  اهنت  ؛  تسوا سفن  ياوه  ناسنا  ره  هدننک  هارمگ  گرزب و  ناطیش 

. دروآ ریز  هب  شییاورنامرف  یسرک  زا  دیامن و  بولغم 
ینناعا لجوزع  هللا  نا  الا  انا ، و  لاق :  هللا ؟  لوسر  ای  تنا  و  اولاق : ناطیـش .  هل  الا و  دحا  نم  مکنم  ام  لاق :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  نع 

(54 . ) ریخب الا  ینرمءای  الف  ملساف  هیلع 
زج مه ،  نم  و  دومرف : مه ؟  امـش  و  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ : دراد . یناطیـش  هکنآ  رگم  تسین  امـش  زا  کی  چیه  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 

. دنک یمن  رما  یبوخ  ریخ و  هب  زج  ارم  تسا و  هدش  میلست  مناطیش  هدومن و  يرای  ارم  دنوادخ  هکنآ 
يوه  یگدنب  دازآ و  برغ 

لامع ییوگروز  زا  ماجنارـس  دندرک ، یم  یگدنز  راشف  هقیـضم و  رد  دندوب ، رـسدوخ  دبتـسم و  ياهتموکح  ریـسا  برغ  ياهروشک  مدرم 
 ، هجیتن رد  ات  دـنداد ، اه  هتـشک  دـندرکاپرب ، بالقنا  بوشآ و  دـندومن ، ناـیغط  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهتلم  دـندمآ و  ناـج  هب  اـهتموکح 
رد نانیا  دنتخاس . رقتـسم  ار  مدرم  رب  مدرم  تموکح  و  دنتفای ، تسد  يدازآ  هب  دنتخادنارب  ار  دادبتـسا  دـندرک ، هراپ  ار  تراسا  ياهریجنز 

ناشریمـض رد  ناـنچمه  سفن  ياوه  یلو  دـندروآ  ریز  هب  تردـق  یـسرک  زا  ار  ناـنآ  دـندش و  هریچ  ملاـظ  ياـهتموکح  رب  بـالقنا  وـترپ 
زواجت دروم  ار  فیعـض  ياهروشک  سفن  ياوه  نامرف  هب  دیامن ، یم  راداو  یناسنا  ریغ  هناملاظ و  ياهراک  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  تموکح 
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زا دنیامن ، یم  رامثتـسا  ار  ناشدوخ  رامعتـسا و  ار  ناشنیمزرـس  دنرب ، یم  امغی  هب  ار  ناشریاخذ  دـنیوگ ، یم  روز  مدرم  هب  دـنهد ، یم  رارق 
لامیاپ ار  يدازآ  لدع و  دنک  اضتقا  ناشعفانم  اج  ره  یلو  دنناوخ  یم  رشب  قوقح  عفادم  ار  دوخ  دنیوگ ، یم  رایسب  نخـس  يدازآ  لدع و 

. دنور یم  دوخ  عفانم  یپ  زا  دننز و  یم  اپ  تشپ  رشب  قوقح  هب  دنیامن و  یم 
تحلصم  فالخ  ياه  يدازآ 

یفانم هتساوخ  نآ  دنچ  ره  دنیامن ، نوناق  عضو  نانآ  هتساوخ  قبط  دیاب  دنا و  مدرم  ناگدنیامن  ناراذگنوناق  زورما  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد 
همه اب  یعامتجا و  يدرف و  دـسافم  ماـمت  اـب  یلکلا  ياـه  هباـشون  یبرغ  ياـهروشک  رد  ور  نیا  زا  دـشاب . هعماـج  تداعـس  تحلـصم و  اـب 

نارتخد نانز و  هب  هک  تسا  هدش  بجوم  یتسرپ  يوه  دراد . رارق  نوناق  تیامح  رد  هدش و  هتخانـش  زاجم  یقالخا ،  یتشادهب و  ياهررض 
لاس ره  هتفرگ و  رارق  نوناق  تیامح  دروم  تداعس  تحلـصم و  دض  لمع  نیا  دوش و  هداد  دح  زا  شیب  يدازآ  یـسنج ،  لیامت  لامعا  رد 

اـنیبان و ار  لد  شوگ  مشچ و  سفن ،  ياوه  زا  طرـش  دـیق و  یب  تعاـطا  دوش . یم  هدوزفا  نآ  راـبنایز  موش و  ضراوع  رب  راـمآ  بجوم  هب 
. دیامن شهجاوم  ناربج  لباق  ریغ  میظع و  رایسب  تارطخ  اب  تسا  نکمم  دهد و  یم  قوس  طاطحنا  یتسپ و  هب  ار  یمدآ  دنک و  یم  اونـشان 

یم افتکا  ثیدـح  کی  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد  دـنا و  هدومن  هاگآ  ار  دوخ  ناوریپ  هتفگ و  رایـسب  نخـس  هراب  نیا  رد  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا 
: دوش

ییارگ  تذل  یگدنز و 
(55  . ) مکدارا مکامعا و  مکمصا و  يوهلا  مکیلع  مترما  نا  مکنا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

یم مهارف  ار  ناتطوقـس  یتسپ و  تاـبجوم  دـنک و  یم  روک  رک و  ار  امـش  ددرگ  اورناـمرف  ناـتدوجو  رب  سفن  ياوه  رگا  دومرف : ع )   ) یلع
 ، هدومن شومارف  ار  يونعم  یلاـعت  هدرب ،  داـی  زا  ار  تیناـسنا  هک  دـنوش  یم  تفاـی  ییاـههورگ  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  نونکا  مه  دروآ .
رد یمدآ  تداعـس  دـنا  هدومن  روصت  یـضعب  دـنا ، هتـشادنپ  شیوخ  سفن  ياوه  عاـنقا  رد  ار  دوخ  تداعـس  هدز و  سپاو  ار  سفن  تمارک 

هزیرغ نانیا  رظن  رد  دشاب . رتشیب  یگدنز  رد  شعتمت  یبایماک و  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمتداعـس  دنراد  نامگ  تسا و  ییارگ  تذـل 
هاگیاپ یسنج 

 . تسا یمدآ  تداعس  یلصا 
داصتقا  تب 

ییوج يرترب  یبلط و  قوفت  هب  یتسرپ  يوه  رد  ناـنیا  دـنناد ، یم  هبلغ  تردـق و  رد  ار  یمدآ  تداعـس  هتفر و  هچین  نخـس  یپ  زا  یهورگ 
نکمت داصتقا و  ار  تداعس  یلصا  هاگیاپ  یضعب  دنرادنپ . یم  دنمتداعـس  ار  دوخ  دندرگ  لیان  شیوخ  فده  هب  رگا  دنراد و  رایـسب  هجوت 

لباقم رد  ار  تیناسنا  هورگ ،  نیا  ناگدنسیون ،  زا  یکی  لوق  هب  دنراد و  یم  فورصم  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  تیلاعف  مامت  هتخانـش و  یلام 
نیناوق زا  هدش ،  سفن  ياوه  ریـسا  دـح  هچ  ات  زورما  رـشب  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسردان  ياه  هیرظن  نیا  زا  دـنا . هدومن  ینابرق  داصتقا  تب 

نآرق یعقاو  ناوریپ  نامیا و  اب  دارفا  تسا .  هدـنام  مورحم  ناسنا  هتـسیاش  یقیقح  تداعـس  تخانـش  ینیب و  عقاو  زا  هداـتفا و  رود  هنـالداع 
یم ادخ  هدـنب  ار  دوخ  نانیا  دـنیامن ، یم  لامعا  یهلا  هنالداع  نیناوق  هبوچ  راهچ  رد  حیحـص و  يریگ  هزادـنا  ار  دوخ  سفن  ياوه  فیرش 
لیبق نیا  هتبلا  دنیامن . یم  لامعا  راگدیرفآ  ياضر  سدـقم و  عرـش  رایعم  رب  ار  شیوخ  یناسفن  تالیامت  ور  نیا  زا  يوه ،  هدـنب  هن  دـنناد 

. دوب دنهاوخ  ظوفحم  نوصم و  سفن  ياوه  هناروک  روک  تعاطا  زا  یشان  تارطخ  زا  دارفا 
یهلا  رما  يوه و  عانقا 

(56  . ) هب مکتئج  امل  اعبت  هاوه  نوکی  یتح  هنامیا  نم  ؤم  لمکتسی  نل  لاق :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نع 
هک ینید  میلاعت  روتـسد  وریپ  ار  نتـشیوخ  سفن  ياوه  هکنآ  ات  دـنک  یمن  لماک  ار  دوخ  نامیا  ینم  ؤم  چـیه  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دهد رارق  ما  هدروآ  نم 
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(57  . ) هللا رمال  اعبت  هاوه  لعج  يذلا  وه  لجرلا  معن  لجرلا  لک  لجرلا  نکل  لاق :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع 
دنوادخ رما  وریپ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  تسا  یسک  نآ  بوخ  مامت ،  درم  یعقاو ،  درم  دومرف : مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 

. دهد رارق 
عیمج زا  ار  اـهناسنا  ریخ  هک  زیمآ  تحلـصم  هنـالداع و  نیناوق  عضو  زا  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  رـشب  هک  دـش  نشور  داـتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

راگدیرفآ یعیرـشت  نیناوق  زا  دیاب  یعقاو  تداعـس  هب  نتفای  تسد  تحلـصم و  لدـع و  هب  لین  يارب  تسا و  ناوتان  زجاع و  نیمءات  تاهج 
هدش ثوعبم  سدقم  فده  نیا  هب  لین  نیناوق و  نیا  هئارا  يارب  یهلا  ناربمیپ  دیامن و  يوریپ  تسا  قیاقح  قیاقد و  مامت  هب  ملاع  هک  ناهج 
: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  هک  هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایسب  تایاور  نآ  عیفر  تلزنم  ردق و  لدع و  هرابرد  دنا .

نابهگن  يرپس  ای  لدع 
(58  ) ۀیقاب ۀنج  ۀیقاو و  ۀنج  لدعلا  لاق :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نع 

 . نادواج تسا  یتشهب  نابهگن و  تسا  يرپس  لدع  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
(59  . ) لودلا تابث  هللا و  ۀنسب  ءادتقالا  لدعلا  یف  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تساهتلود تابث  يرادیاپ و  بجوم  تسا و  دنوادخ  شور  هقیرط و  هب  ادتقا  لدع ،  هدومرف :  ع )   ) یلع
(60  . ) ۀبراحملاب یلاعت  هللا  زراب  دقف  اروج  مذی  مل  الدع و  دمحی  مل  نم  هلآ :  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نع  لفون  نب  هریغم  نع 

هب دیامنن  تمذم  دادیب  روج و  زا  دنکن و  دیجمت  ار  داد  لدـع و  سک  ره  دومرف : هک  هدومن  ثیدـح  ص )   ) مرکا لوسر  زا  لفون  نب  ةریغم 
 . تسا هدمآ  دنوادخ  گنج 

زا دننک و  تیاعر  دوخ  نانمشد  هب  تبسن  یتح  مدرم ،  همه  هرابرد  رد  ار  داد  لدع و  هک  هداد  روتسد  ناناملـسم  هب  احیرـص  فیرـش  نآرق 
. دنوشن فرحنم  قح  ریسم 

(61  . ) يوقتلل برقءا  وه  اولدعا  اولدعت  الا  یلع  موق  نآنش  مکنمرجی  و ال 
(62 . ) ودعلا قیدصلا و  یلع  لدعلاب  رقفلا  ینغلا و  یف  هللا  يوقتب  کیصوا  مالسلا :  امهیلع  نیسحلا  هنبال  نینم  ؤملا  ریما  ایاصو  نم 

، رقف ینغ و  لاح  رد  منک  یم  شرافس  يوقت  هب  ارت  دومرف : هک  دوب  نیا  مالسلا  امهیلع  نیسح  شدنزرف  هب  نینم  ؤملا  ریما  يایاصو  هلمج  زا 
 . نمشد تسود و  هرابرد  منک  یم  هیصوت  داد  لدع و  هب  و 

ع )   ) داجس ماما  فده 
رد تلادع  زا  ار  هعماج  دهد و  شرتسگ  مدرم  نیب  شداعبا  عیمج  رد  ار  یمالسا  لدع  هک  تسا  نیا  ع )   ) داجـس ماما  ینورد  لیم  هقالع و 

. دیامن رادروخرب  يونعم  يدام و  نوئش  مامت  رد  هصالخ ،  راتفر و  راتفگ و  شزیمآ ،  ترـشاعم و  تالماعم ،  تادابع و  قالخا ،  دیاقع و 
نیحلاص رویز  هب  ار  وا  هکنآ  یکی  دیامن : یم  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  ینمت  ود  گرزب  یلاع و  رایـسب  فده  نیا  هب  نتفای  تسد  يارب  ماما 

: دناشوپب يو  رب  ار  نیقتم  تنیز  هکنآ  رگید  و  دیارایب ،
 . لدعلا طسب  یف  نیقتملا  ۀنیز  ینسبلا  نیحلاصلا و  ۀیلحب  ینلح  و 

دنهاوخ یم  رگا  هک  دنامهف  یم  دوخ  نامیااب  لدکاپ و  ناوریپ  هب  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  اب  ع )   ) داجـس ماما  ییوگ 
تیحالـص و لوا  دنـشاب : تیزم  ود  دـجاو  دـیاب  دـنزاسب  داد  لدـع و  هدـنراد  اپرب  ار  نانآ  دـنیامن و  تیبرت  ار  مدرم  یهلا  ناربمیپ  دـننامه 

 . یکاپ يوقت و  مود  یگتسیاش ، 
: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  تایاور ،  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  اجنیا  رد  دراد و  رایسب  قیداصم  یلو  تسا  ظفل  کی  تیحالص 

یملع  تیحالص 
هاگآ یبوخب  سدـقم  عرـش  میلاعت  زا  دروم  ره  رد  دـیاب  دزاسب  رگداد  ار  نانآ  دـهد و  شرتسگ  مدرم  نیب  ار  لدـع  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاعر هب  ار  مدرم  دیوگب و  نخـس  رطاخ  نانیمطا  تیعطاق و  اب  دناوتب  ات  دنادب  يونعم  يدام و  نوئـش  زا  کی  ره  هرابرد  ار  لدـع  دـشاب و 
 : هدومرف هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دیامن . توعد  تسا  هدیسر  سدقم  عرش  رد  هچنآ 

(63  ) الو ؤسم  هنع  ناک  کئلوا  لک  دا  ؤفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا  ملع ،  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال 
. دنلوئسم ذخا و  ؤم  یهلا  هاگشیپ  رد  یمدآ  لد  شوگ و  هک  رادمرب  مدق  هاگآان  ورم و  يرادن  نانیمطا  ملع و  هچنآ  یپ  زا  زگره 

(64  . ) فرعت امیف ال  لوقلا  عد  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . نک يراددوخ  يوگ و  كرت  يرادن  یهاگآ  نآ  زا  یناد و  یمن  هک  يزیچ  رد  ار  نتفگ  نخس  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع

(65  . ) هتقیقح ملعت  هتقیرط و ال  فرعت  امیف ال  مالکلا  كایا و  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 
 . يرادن یهاگآ  شتقیقح  زا  یناد و  یمن  ار  نآ  هار  هک  ییوگب  نخس  يزیچ  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  تسا :  هدومرف  زین  و 

یهلا روتسد  دروم ، ره  رد  دیاب  دهد  رشن  مدرم  نیب  تسا  سدقم  عرش  تاررقم  ماکحا و  ياوتحم  هک  ار  یهلا  لدع  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
اجبان شتابثا  یفن و  هدوبن و  ادـخ  نید  زا  هک  دـیامن  اقلا  مدرم  نیب  ار  يزیچ  ینید  لدـع  مان  هب  رگا  دـیوگب و  نخـس  هناـهاگآ  دـنادب و  ار 
کی رد  ولو  وا ، هک  دنمهفب  مدرم  دوش و  راکشآ  شیاطخ  هک  یتروص  رد  و  تسا ،  گرزب  هانگ  دوخ  نیا  دنوش و  یم  هارمگ  مدرم  دشاب 

شمالک دوش و  یم  بلس  يو  زا  ناگدنونش  نانیمطا  سپ  نآ  زا  تسا ،  هدروآ  لدع  باسح  هب  ار  يروج  ای  هدناوخ  روج  ار  لدع  دروم ،
. دنیامن یم  یقلت  یلد  ود  دیدرت و  اب  ار 

(66  . ) ملعت امب  كرابخاب  مهتتف  ملعت  ام ال  لقت  ال  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
رد ناگدنونـش  يوش و  مهتم  تیاـه  هتفگ  ریاـس  رد  هک  دوش  یم  بجوـم  راـک  نیا  هک  وـگم  یناد  یمن  هک  ار  يزیچ  هدوـمرف :  ع )   ) یلع

. دنیامن دیدرت  کش و  يا  هتفگ  یهاگآ  ملع و  يور  زا  هک  تنانخس  رگید  تحص 
تامیالمان  لمحت 

رادروخرب تابث  تماقتسا و  زا  دیاب  دزاسب  رگداد  ار  نانآ  دهد و  شرتسگ  مدرم  نیب  ار  لدع  دهاوخ  یم  هک  یسک  يرادیاپ :  تماقتـسا و 
تامهم ماجنا  رد  یگتسیاش  تیحالص و  یساسا  طیارـش  زا  نیا  دیامن و  لمحت  ار  تامیالمان  دنک ، تمواقم  تالکـشم  لباقم  رد  دشاب و 

لیام هک  روطنآ  ار  دوخ  یناسفن  تاینمت  دهاوخ  یم  تسا ،  طرش  دیق و  یب  يدازآ  راتـساوخ  يزیرغ  لیم  یعیبط و  تبغر  هب  رـشب  تسا . 
فـالخ اوراـن و  ياهـشهاوخ  دـنک و  یم  دودـحم  ار  وا  هنـالداع  تاررقم  نیناوق و  نوچ  دوـشن و  شهار  دـس  يزیچ  دـیامن و  عاـنقا  تسا 

رد رگا  هاوخریخ  رتسگداد و  ناسنا  دنز . یم  زابرس  يربنامرف  تعاطا و  زا  دنک و  یم  يراددوخ  اهنآ  لوبق  زا  دیامن  یم  عنم  ار  شتحلصم 
هب تسا  اهناسنا  يونعم  يدام و  تداعـس  يانب  ریز  هک  ار  لدـع  زا  يوریپ  ترورـض  يوق  یقطنم  اب  دـنک و  يراشفاپ  دوخ  سدـقم  فدـه 

. ددرگ یم  زارفارس  دبای و  یم  تسد  شیوخ  دنلب  دصقم  هب  ددرگ و  یم  زوریپ  ماجنارس  دنامهفب  نانآ 
(67  . ) ۀمالملا کیفکی  ۀمارکلا و  کبسکی  هناف  ۀماقتسالا  جهنمب  کیلع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

هنیمز رد  دـیامن و  یم  تمارک  يراوگرزب و  بسک  وت  يارب ،  تماقتـسا  هکنآ  هچ  يرادـیاپ ،  تماقتـسا و  هب  داب  وت  رب  هدومرف :  ع )   ) یلع
. دنک یم  تیافک  ار  وت  رما  تمالم 

روج  ییانگنت 
اـناوت و فیعـض ،  يوق و  زا  مدرم ،  ماـمت  ددرگ و  رارقرب  هعماـج  رد  لدـع  رگا  هک  دـیامن  هتکن  نیا  هجوتم  ار  دارفا  دـیاب  رتسگداد  ناـسنا 
هقیـضم و ساسحا  کی  چیه  دننک و  یم  یگدنز  رطاخ  نانیمطا  هافر و  لامک  رد  هعماج  ياضعا  همه  دـنرادرب  مدـق  دوخ  زرم  رد  ناوتان ، 

يدعت راتفرگ  يدنمتردق  ره  دبای و  یم  شیازفا  هقیـضم  ددرگ ، نآ  نیزگیاج  لگنج  نوناق  دورب و  نایم  زا  لدع  رگا  دنیامن . یمن  یتخس 
 : هدومرف هک  تسا  ع )   ) یلع نیدحوملا  یلوم  ترضح  مالک  دافم  نیا  دوش و  یم  دوخ  زا  رتدنمتردق  زواجت  و 

(68  . ) قیضا هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  ۀعس و  لدعلا  یف  ناف 
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. دوب دهاوخ  رتنوزف  وا  يارب  ار  روج  ییانگنت  دیامن  هقیضم  ساسحا  لدع  زا  هک  یسک 
 ( ع  ) داجس ماما  دراد و  رایسب  تیمها  هک  طیارش  نآ  زا  یکی  تسا و  ددعتم  لدع  شرتسگ  رد  یگتـسیاش  تیحالـص و  طیارـش  هصالخ ، 

ندوب اراد  اب  هدننک  توعد  رگا  هچ  دـنک ، یم  توعد  لدـع  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یـصخش  یکاپ  يوقت و  هداد ،  رکذ  هب  صیـصخت  ار  نآ 
دراد رتشیب  ذوفن  ناگدنونش  رد  وا  نخس  دیامن  تیاعر  ار  یکاپ  عرو و  یگدنز ،  نوئـش  عیمج  رد  دشاب و  يوقت  دجاو  تیحالـص  طیارش 

. ددرگ هعماج  لوحت  ءاشنم  دناوت  یم  و 
(69  . ) عرولا ةرثک  عمطلا و  ۀلق  ۀینلا و  نسحب  لدعلا  یلع  نعتسا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

لدع  هماقا  يوقت و 
 ، مدرم زا  عقوت  یمک  مود  بوخ ،  تین  لوا  نک :  دادمتسا  تناعتـسا و  زیچ  هس  زا  تسا :  هدومرف  يرگداد  لدع و  دربشیپ  يارب  ع )   ) یلع
یم هک  سک  نآ  ینعی  هتفگ  نخـس  عرو  ترثک  زا  لدـع  شرتـسگ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیاور ،  نیا  رد  يوقت .  عرو و  ینوزف  موس  و 
قح زرم  زا  دنکن و  شومارف  ار  يوقت  یلمع  چیه  رد  هک  يروط  هب  دشاب  رایسب  عرو  ياراد  دیاب  دنک  هدایپ  عیسو  حطس  رد  ار  لدع  دهاوخ 

. دورن رت  ارف  یمدق 

مشخ شتآ  ندناشن  ورف  ظیغ -  ندرب  ورف   - 34

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ةرئانلا ءافطا  و  ضیغلا ،  مظک  و 

لدع  نتشاد  نوصم 
مدرم نیب  لدع  طسب  رد  ار  دوخ  ینطاب  شهاوخ  ینورد و  لیم  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

: دیامن یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  داد  لدع و  ياقبا  رد  ار  مهم  رما  ود  سپس  هدومن و  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ  هب 
شتآ منک و  يریگولج  ظیغ  ناروف  زا  مناوتب  ات  ناشوپب  نم  هب  ار  يوقت  ساـبل  تیحالـص و  رویز  اـهلاراب ! ؛  ةرئاـنلا ءاـفطا  ظـیغلا و  مظک  و 
هدـمآ ع )   ) داجـس ماما  مالک  رد  هک  دـشاب  یم  بلطم  ود  نیا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  گرزب  دـنوادخ  تساوخ  هب  مناشن .  ورف  ار  مشخ 

 . تسا
زا رتمهم  مهم و  تسا  يرما  عامتجا  رد  لدع  ندرک  هدایپ  هک  دنیامن  هجوت  هتکن  نیا  هب  مرتحم  ناگدنونـش  دـناد  یم  مزال  نخـس  زاغآ  رد 

زواجت يدعت و  هار  هب  دنیامن و  یم  فرحنم  قح  طارص  زا  ار  لداع  هعماج  ای  درف  هک  تسا  یلماوع  زا  نآ  نتشاد  نوصم  لدع و  ظفح  نآ 
رد یلاعت  يراب  هنامیکح  تیـشم  هب  تسا .  يرگداد  لدـع و  لـماوع  زا  لـماع  ود  زورما ، ینارنخـس  عوضوم  بلطم  ود  دـهد و  یم  قوس 

ناسنا یعون  يدرف و  تایح  ياقبا  یگدـنز و  همادا  رد  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  هدـش  هدراذـگ  هعیدو  هب  يزیارغ  یعیبط  روط  هب  ناـسنا  دوجو 
 . تساهنآ زا  یکی  بضغ  هوق  دیامن و  یم  افیا  ار  يرث  ؤم  شقن 

عافد  يورین  ای  بضغ 
بـضغ هوق  دـیامن . یم  دـیدهت  ار  شتمالـس  تایح و  هک  تسا  يرابنایز  لماوع  لباقم  رد  یمدآ  عافد  يورین  مهم  دنمـشزرا و  هزیرغ  نیا 
ناـنزهار اـب  دریگ  رارق  بناـجا  هلمح  دروم  تکلمم  هک  یعقوم  رد  تسا .  روـشک  نارادزرم  تسد  رد  نیـشتآ  مرگ و  ياهحالـس  دـننامه 

ار نانآ  ات  دنریگ  راک  هب  ار  دوخ  ياهحالـس  ناراد  زرم  دنیامن ، يدـعت  یلاها  ناج  لام و  هب  دـنهاوخب  دـنروآ و  موجه  روشک  هب  رگلالخا 
هتفرگ و رارق  رطخ  ضرعم  رد  تکلمم  دـننیبب  هک  یعقوم  روشک  نارادزرم  دـنناهرب . رطخ  ـالب و  زا  ار  مدرم  روشک و  دـنیامن و  عمق  عـلق و 
بولغم و ار  نمـشد  ات  دـنزادنا  راـک  هب  ار  شیوخ  ياهحالـس  دـننک و  هدافتـسا  دوخ  ياهرابـشتآ  زا  ردـق  ره  تسا  هدروآ  موجه  نمـشد 
زا یکی  يرادزرم  رگا  اـما  تسا ،  عرـش  لـقع و  دـییءات  دروـم  حیحـص و  ناـشلمع  دـنزاس  ناـشراداو  ینیـشن  بقع  هب  دـنیامن و  بوـکنم 
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وا دنک و  شتآ  دور و  هناشن  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حالس  دهد و  رارق  فده  هداد  مانـشد  يو  هب  يدج  ای  یخوش  هب  هک  ار  دوخ  نارگنـسمه 
قاقحتـسا تسا  هدـش  بکترم  هک  یمرج  تبـسن  هب  دریگ و  یم  رارق  بیقعت  دروم  دوش و  یم  هتخانـش  مرجم  دـیامن  لوتقم  اـی  حورجم  ار 

دروم نابایب  رد  یناسنا  رگا  تسا .  نت  روشک  ظفح  نمـشد و  عفد  يارب  حالـس  نتفرگ  راک  هب  دـننامه  بضغ  هوق  لاـمعا  دراد . تازاـجم 
راکدوخ روط  هب  ندب ،  عافد  يورین  ینعی  بضغ ،  هزیرغ  دیامن  ساسحا  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دریگ و  رارق  يا  هدنزگ  ای  هدـنرد  موجه 

گنـس بوچ و  اب  دهد ، یم  رارق  فده  ار  هدنزگ  ای  هدنرد  يدنمورین ،  اب  وا  دشخب و  یم  تردـق  توق و  شبحاص  هب  دوش ، یم  کیرحت 
تسا عرش  لقع و  لوبقم  دروم  نینچ  رد  بضغ  هوق  ندرب  راک  هب  دیامن . یم  عافد  دوخ  زا  دزات و  یم  نمـشد  هب  دراد  رایتخا  رد  هچ  ره  ای 
بضغ هوق  دهد  یمن  هزاجا  يو  هب  یناسنا  هیجس  یقالخا و  هفیظو  دونشب  یمانشد  ای  درس  نخس  يداع  درف  کی  ای  دوخ  ردارب  زا  رگا  اما  . 

يوردنت نیا  تسا  نکمم  هچ  دـهد ، رارق  موجه  دروم  ار  هدـنیوگ  دریگ و  راک  هب  هنادازآ  تسوا  تایح  ای  یتمالـس  زا  عافد  حالـس  هک  ار 
اـج و یب  يوردـنت  نیا  تسا  نکمم  هـچ  دـنک ، حورجم  ار  مـشخ  دروـم  صخـش  دربـب ، یکاـنرطخ  هاـگترپ  هـب  ار  وا  هدیجنـسان  اـج و  یب 

هجیتن رد  دهد و  همتاخ  شتایح  هب  هبرـض  کی  رثا  رب  ای  دـنک ، حورجم  ار  مشخ  دروم  صخـش  دربب ، یکانرطخ  هاگترپ  هب  ار  وا  هدیجنـسان 
راک هب  زا  ار  دوخ  ناوریپ  يددعتم  تایاور  نمض  مالسا  یمارگ  يایلوا  دیامن . مورحم  یگدنز  زا  ار  نتـشیوخ  ای  دنک  نادنز  ریـسا  ار  دوخ 

: دوش یم  هراشا  تایاور  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  و  دنا ، هدومرف  ناشن  رطاخ  ار  نآ  زا  یشان  تارطخ  هتشاد و  رذح  رب  بضغ  هوق  ندرب 
(70 . ) رش لک  حاتفم  بضغلا  لاق :  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحمیبا  نع 

اه  يدب  دیلک 
 . تساه يدب  رورش و  مامت  دیلک  بضغ  هدومرف :  مالسلا  هیلع  يرگسع  ماما 

ینملعف هیدابلا ،  نکـسا  ینا  لاقف  يودـب  لجر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  یتا  لوقی :  یبا  تعمـس  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
نع لاسءا  ال  لاقف :  هسفن .  یلا  لجرلا  عجر  یتح  تارم  ثالث  ۀـلءاسملا  یبارعالا  هیلع  داعاف  بضغت .  الا  كرما  لاـقف :  مـالکلا .  عماوج 

لتقیف لجرلا  نا  بضغلا ؟  نم  دـشا  یـش ء  يا  لوقی :  یبا  ناک  لاق و  ریخب ، الا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  ینرما  ام  اذـه  دـعب  یئیش 
 . ۀنصحملا فذقی  هللا و  مرح  یتلا  سفنلا 

رد منکـسم  درک : ضرع  دـش . بایفرـش  ص )   ) مرکا لوسر  روضح  يودـب  یبرع  دومرف : هک  هدینـش  شراوگرزب  ردـپ  زا  ع )   ) قداص ماما 
راـب هس  برع  درم  نکم .  بضغ  هک  منک  یم  رما  وـت  هب  دوـمرف : وا  هب  خـساپ  رد  ترـضح  زوماـیب . ار  یعماـج  مـالک  نم  هب  تسا ،  ناـبایب 
رگید خـساپ ،  نیا  زا  سپ  تفگ :  دوخ  اب  درک و  رکف  لئاس  درم  سپـس  داد . ار  باوج  ناـمه  ترـضح  دومن و  رارکت  ار  دوخ  تساوخرد 

لقن شراوگرزب  ردپ  زا  ع )   ) قداص ماما  ثیدـح ،  نایاپ  رد  تسا .  هدومرفن  رما  نم  هب  ریخ  زج  يزیچ  یمارگ  لوسر  منک و  یمن  یلا  ؤس 
هب ار  یفیفع  نمادکاپ و  نز  ای  دزیر  یم  قحان  هب  ار  ینوخ  دوش ، یم  نیگمشخ  درم  تسا ؟  بضغ  زا  رتدب  زیچ  هچ  دومرف : یم  هک  هدومن 

. دهد یم  تبسن  انز 
لعتشم  شتآ  ای  بضغ 

(71 . ) اهب قرتحم  لوا  ناک  هقلطا  نم  اهءافطا و  همظک  نم  ةدقوم .  ران  بضغلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
سک ره  تسا و  هدوـمن  شـشوماخ  دـناشنورف  ار  نآ  دوـخ  ریمـض  رد  سک  ره  هتخورفا ،  تسا  یـشتآ  بضغ  تـسا :  هدوـمرف  ع )   ) یلع

 . تخوس دهاوخ  نآ  ياه  هلعش  رد  هک  تسا  یسک  لوا  دوخ ، دراذگ  شدازآ 
(72 . ) رانلا کلذب  لخدی  ادبا و  یضری  یتح ال  بضغیل  لجرلا  نا  لاقف :  بضغلا  هدنع  رکذ  هنا  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 

چیه هب  دنک و  یم  بضغ  درم  دومرف : دمآ . نایم  هب  بضغ  زا  نخس  ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  دومن  ثیدح  شردپ  زا  ع )   ) قداص ماما 
. ددرگ یم  شتآ  لخاد  دوش و  یم  یمنهج  مشخ ،  رثا  رب  ماجنارس  دتسیا و  زاب  نآ  زا  هک  دوش  یمن  یضار  هجو 

تسا نکمم  دنوش و  یم  عقاو  ناهانگ  عاونا  رطخ  ضرعم  رد  دندرگ  یم  نیگمشخ  هتخورفارب و  راکتسرد  هعماج  ای  لداع  درف  هک  یعقوم 
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نیگمـشخ صاخـشا  دـنام و  یمن  رادـیاپ  ملاس و  لدـع  طیارـش ، نیا  رد  دـننزب . تسد  یناربج  لباق  ریغ  گرزب و  میارج  هب  تلاح  نآ  رد 
 ، بضغ موش  بقاوع  زا  يریگولج  هار  دوش . یم  هدولآ  ناهانگ  هب  ناشنماد  دـندرگ و  یم  فرحنم  قح ،  هار  زا  مشخ  هزیرغ  ياضرا  يارب 

: دـناشن ورف  ار  ینورد  مشخ  لامعا ،  زا  يا  هراپ  ماجنا  اب  دـناوت  یم  نیگمـشخ  ناسنا  تسا .  ینورد  ناجیه  ندـناشن  ورف  ینعی  ظیغ  مظک 
لیبق نیا  زا  دوش و  جراخ  بضغ  طیحم  زا  دیوشب ، درس  بآ  اب  ار  تروص  تسد و  دزیخ ، اپب  تسا  هتسشن  رگا  دنیشنب ، تسا  هداتـسیا  رگا 

ریخ و هب  یمدآ  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  هریت  ار  لقع  بضغ ،  ناـجیه  هناتخبدـب  دراد . لـقعت  هجوت و  هب  زاـین  اـهراک  نیا  ماـجنا  لاـمعا . 
. ددنب راک  هب  ار  نآ  دشیدنیب و  حالص 

لقع  یگریت  لماع 
(73  . ) باوصلا نع  دعبی  بابلالا و  دسفی  بضغلا  مالسلا :  هیلع  یلع  نع 

. دزاس یم  رود  باوص  حالص و  صیخشت  زا  ار  یمدآ  دنک و  یم  دساف  ار  لقع  بضغ ،  هدومرف :  ع )   ) یلع
هار هب  و  دیامن ، يراددوخ  تحلصم  فالخ  لامعا  زا  دنک ، رکف  دیآ ، دوخ  هب  هک  تشاد  عقوت  ناوت  یمن  هتخورفا  رب  نیگمشخ و  ناسنا  زا 

طوقس هاگترپ  زا  ار  دولآ  بضغ  ناسنا  دننک ، کمک  تسودرـشب  لدکاپ و  دارفا  تسا  مزال  عقوم  نیا  رد  دبای . شیارگ  باوص  حیحص و 
نیدـباعلا نیز  ترـضح  دـنروآ . مهارف  ار  شینورد  مشخ  ندـناشنورف  ظیغ و  مظک  تابجوم  تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  دـنیامن و  رود 

: دنک یم  ضرع  هدومن و  تساوخ  رد  یهلا  هاگشیپ  زا  ار  یگرزب  تیقفوم  نینچ  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  تمسق  نیا  رد  مالسلا  هیلع 
. ظیغلا مظک  لدعلا و  طسب  یف  نیقتملا  ۀنیز  ینسبلا  ۀیلحب و  ینلح  و 

طسب مبای .  تسد  ظیغ  ندناشنورف  هب  موش و  قفوم  لدع  شرتسگ  هب  ات  ناشوپب  نم  رب  ار  نیقتم  تنیز  ارایب و  نیحلاص  رویز  هب  ارم  اهلاراب !
هیامرس دراذگن  دنک و  تظفاحم  مشخ  زا  یـشان  ناهانگ  زا  ار  لداع  دارفا  هکنآ  يارب  تسا  ع )   ) داجـس ماما  لوا  يانمت  هعماج ،  رد  لدع 

 ( ع  ) ماما دیامن . یم  تساوخرد  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  ار  ظیغ  مظک  ینعی  بضغ  زورب  زا  يریگـشیپ  قیفوت  دورب  ناشفک  زا  لقع  ردـقنارگ 
لها دوخ  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  لمع ،  رظن  زا  دراد ، تیحالـص  یگتـسیاش و  نارگد  ینطاب  ظیغ  ندـناشنورف  يارب  اـملع  ـالمع و 
رگید نآ  هداوناخ و  طیحم  رد  یکی  هنومن ،  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا و  هدش  هدهاشم  يو  زا  ررکم  یناسنا  هیجـس  نیا  تسا و  ظیغ  مظک 

: دوش یم  افتکا  عامتجا  طیحم  رد 
ظیغ  مظک  داجس و  ماما 

نا ۀیراجلا :  تلاقف  اهیلا . هسءار  عفرف  هجشف .  اهدی  نم  قیربالا  طقـسف  ءاملا . هیلع  بکـست  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلعل  ۀیراج  تناک 
بحی هللا  و  تلاـق :  کـنع .  توفع  لاـق :  ساـنلا .  نع  نیفاـعلا  و  تلاـق :  یظیغ .  تمظک  لاـقف :  ظـیغلا . نیمظاـکلا  و  لوقی :  یلاـعت  هللا 

(74  . ) هللا هجول  ةرح  تناف  یبهذا ،  لاق :  نینسحملا . 
ترضح رس  هب  دش . اهر  شتسد  زا  بآ  فرظ  اتلفغ  تخیر .  یم  بآ  ترضح  رس  يور  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هیراج 

. دـناوخ ار  ظـیغ  مظک  يواـح  هیآ  هیراـج  تسیرگن .  يو  هب  درک و  دـنلب  رـس  ترـضح  تخیر .  نوـخ  تفاکـش و  ار  نآ  دوـمن . تباـصا 
هک ار  هیآ  رخآ  هلمج  هاـگنآ  مدیـشخب .  ارت  دومرف : ترـضح  دـناوخ . ار  هیآ  رگید  تمـسق  سپـس  مدـناشن  ورف  ار  مظیغ  دوـمرف : ترـضح 

 . يدازآ دنوادخ  يارب  وت  هک  ورب  دومرف : دومن . تئارق  تسا  ناسحا  يواح 
لاقف مهرد .  فلاـب  هل  رماـف  هیلع .  تناـک  ۀـصیمخ  هیلع  یمرف  لـجر  هبـس  هنا  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  نع  یکح 

یلا هعوجر  و  ۀبوتلا .  مدنلا و  یلع  هلمح  هللا و  نع  هدعبی  امم  لجرلا  صیلخت  يذالا و  طاقـسا  ملحلا و  لاصخ :  سمخ  هیف  عمج  مهـضعب 
(75 . ) ایندلا نم  ریسیب  کلذ  عیمج  يرتشاف  مذلا  دعب  حدملا 

وگمانشد  شاداپ  ماما و 
رازه دومرف : دـنکفا و  شیوس  هب  تشاد  شود  رب  هک  ار  یگنر  هایـس  يابع  هلـصافالب  ترـضح  تفگ :  مانـشد  ع )   ) داجـس ماـما  هب  يدرم 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


ملح لوا  دومن : عمج  ار  هدیدنـسپ  تلـصخ  جنپ  دوخ  لمع  اب  ع )   ) ماما دنتفگ : دـندوب  نایرج  نیا  رظان  یناسک  دـنهدب و  يو  هب  زین  مهرد 
وا مجنپ  و  تخاس ،  قفوم  شا  هبوت  هب  مراهچ  دومن ، مدان  دوخ  لمع  زا  ار  وگمانشد  موس  يو ،  ءاذیا  زا  یشوپمشچ  مود  ظیغ ، مظک  ینعی 

. دومن يرادیرخ  ایند  لام  زا  یلیلق  اب  ار  اهنآ  همه  ع )   ) ماما و  دوب ، هتفگ  مانشد  هکنآ  زا  سپ  دومن ، راداو  حدم  هب  ار 
ارچ تسا  بوـخ  ظـیغ  مظک  رگا  دـیوگب : دـناوت  یمن  دـنک ، توـعد  ظـیغ  مظک  هب  ار  يا  هـتخورفارب  صخـش  ع )   ) داجـس ماـما  رگا  سپ 

دوبن و هدیـشوپ  یـسک  رب  ماما  ظیغ  مظک  ملح و  بتارم  اریز  دیوش  یم  نیگمـشخ  هتخورفارب و  تامیالمان  رد  دینک و  یمن  لمع  ناتدوخ 
هئاسا لباقم  رد  دنک و  یم  لمحت  ار  اه  ییاوران  دـح  هچ  ات  عامتجا  هداوناخ و  رد  وا  هک  دـندوب  هاگآ  دنتخانـش  یم  ار  شترـضح  هک  نانآ 

تسا و هدیدنـسپ  لاصخ  هدیمح و  تافـص  زا  مالـسا  سدقم  نییآ  رد  ظیغ  مظک  دیامن . یم  ظیغ  مظک  نابز  دب  بد و  ؤم  ریغ  دارفا  بدا 
نآ شزرا  تیمها و  هب  شیپ  زا  شیب  مرتحم ،  ناگدنونش  هکنآ  يارب  تسا  هدیسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایـسب  ثیداحا  هراب  نیا  رد 

: دسر یم  ضرع  هب  تایاور  زا  یتمسق  اجنیا  رد  دنوش  فقاو 
. ربصب اهدرت  ۀبیـصم  ۀـعرج  ملحب و  اهدرت  ظیغ  ۀـعرج  ناتعرج :  لج  وزع  هللا  یلا  لیبسلا  بحا  نم  لاـق :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  نع 

(76)
هعرج رگید  نآ  تسا و  ظیغ  هعرج  یکی  تسا :  هعرج  ود  دـنوادخ  هب  برق  يارب  بوبحم  ياههار  هلمج  زا  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دننکفا یمن  نورب  دننک و  یم  در  دوخ  نورد  هب  ربص  اب  ار  تبیصم  هعرج  ملح و  اب  ار  ظیغ  هعرج  نامیا  اب  دارفا  تبیصم . 
(77  . ) ۀمایقلا موی  انامیا  انما و  هبلق  هللا  یشح  هئاضما  یلع  ردقی  وه  اظیغ و  مظک  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

ار بضغ  دروم  صخش  دیامن و  راهظا  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  هکنآ  اب  دنک  سبح  نطاب  رد  ار  یظیغ  سک  ره  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 
. دنک یم  رپ  نامیا  ینمیا و  زا  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دهد  رفیک 

ترخآ  ایند و  زع 
و یلاعت :  كرابت و  هللا  لاق  دـق  ةرخالا و  ایندـلا و  یف  ازع  هب  لجوزع  هللا  هداز  الا  اظیغ  مظک  دـبع  نم  ام  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(78  . ) کلذ هظیغ  ناکم  ۀنجلا  هللا  هاتآ  نینسحملا و  بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا 
. دهد یم  شیازفا  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  زع  هلیسو  نیا  هب  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ظیغ  مظک  يا  هدنب  چیه  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

. دهد یم  تمحر  تشهب  وا  هب  تسا  هدناشنورف  هک  یظیغ  لباقم  رد  دنوادخ  دومرف : دومن و  تئارق  ار  ظیغ  مظک  هیآ  ترضح  سپس 
(79  . ) هاضر ۀمایقلا  موی  هبلق  هللا  ءالم  هاضما  هیضمی  نا  ءاش  ول  اظیغ و  مظک  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 

يدونشخ زا  ار  وا  لد  تمایق  رد  دنوادخ  دیامن  یلمع  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  هک  دناشن  ورف  ار  یظیغ  سک  ره  تسا :  هدومرف  زین  و 
. دنک یم  رپ  دوخ  ياضر  و 

(80  . ) هبضغ دنع  هملح  هکردی  نا  لجرلا  ینبجعیل  هنا  لوقی :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک 
عقوم شیرابدرب  ملح و  هک  يدرم  تسا  نم  یتفگـش  بجوم  دومرف : یم  ع )   ) داجـس ماـما  هک  تسا  ردـقنارگ  مهم و  ظـیغ ، مظک  ردـقنآ 

. ددرگ شظیغ  مظک  ثعاب  دبایرد و  ار  وا  بضغ ، 
اجبان  وفع 

یلو دنهد  یم  رارق  دوخ  وفع  لومشم  دنشخب و  یم  ار  وا  مالـسا  يایلوا  روتـسد  قبط  دنک  دب  راوگرزب  سفنلا و  میرک  دارفا  هب  یـسک  رگا 
شیرجت یخاتـسگ و  بجوم  وا  يدب  زا  یـشوپمشچ  رگا  اما  دشاب . ضامغا  وفع و  قیال  هدننکدب  هک  تسارجا  لباق  ییاج  رد  روتـسد  نیا 

 . تسا هدش  حیرصت  داجس  ماما  قوقح  هلاسر  رد  بلطم  نیا  داد و  رارق  شبیقعت  دروم  دیاب  دروآ  یم  راب  هب  يا  هزات  ياهنایز  دوش و  یم 
(81  . ) ترصتنا رضی  وفعلا  نا  تملع  نا  هنع و  وفعت  ناف  كءاس  نم  قح  اما  و 

زا راصنتـسا  اب  تسا ،  رابنایز  وا  وفع  هک  یتسناد  رگا  اـما  ییاـمن .  شوفع  یـشخبب و  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدرک  دـب  امـش  هب  هک  یـسک  قح 
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 . ییامن یم  شتازاجم  مدرم ،  یضاق و  نوناق و 
ماقتنا  زا  يراددوخ 

لمع اب  هک  یـسک  زا  ضامغا  وفع و  يانعم  هب  ینورد  ناجیه  ندـناشنورف  هک  دوش  هداد  رکذـت  هتکن  نیا  ظیغ ، مظک  ثحب  رد  تسا  مزال 
بضغ و لامعا  هب  دوخ  ینکفین و  نورب  ار  دوخ  ینورد  مشخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  هدیدرگ  امـش  مشخ  بجوم  دوخ  ياوران 
زا سپ  اما  يدرگ .  سوسفا  تمادـن و  راچد  يوش و  گرزب  ناهانگ  بکترم  لمع  لـالخ  رد  تسا  نکمم  هچ  ینزن ،  تسد  ییوجماـقتنا 
وفع هتـسیاش  رگا  شخبب و  ار  وا  تسا ،  وفع  لـباق  هداد  رازآ  امـش  هب  هک  یـسک  رگا  نک ،  رکف  ظـیغ  مظک  ینطاـب و  ناـجیه  ندز  سپاو 

تلذ و بجوم  امش  صخش  دوخ ، هسوسو  اب  یناسک  تسا  نکمم  ییوجماقتنا .  بضغ و  لامعا  اب  هب  نک  شتازاجم  نوناق  هار  زا  تسین ، 
تمشخ هب  هداد و  ترازآ  هک  یسک  زا  ینکفا و  نورب  ار  تظیغ  تسا  مزال  یناهرب  نهوم  عضو  نآ  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  تسا .  يراوخ 

وا دوش ، ظیغ  مظک  هار  دس  دناوت  یم  هسوسو  نیا  ییامن .  ریقحت  ار  دوخ  يراذـگاو و  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  هکنیا  هن  يریگب  ماقتنا  هدروآ 
ییاناد هدیمهف و  صخـش  شدوخ  هکنآ  رگم  دیامن ، شراداو  ییوجماقتنا  بضغ و  لامعا  هب  و  دراد ، زاب  ینورد  ناجیه  ندناشن  ورف  زا  ار 

، دشاب تسود  یهاوخ  ریخ  دنمـشیدنا و  درف  اب  هکنآ  ای  دنکفین ، ماقتنا  شتآ  رد  ار  نتـشیوخ  و  دنکن ، انتعا  نارگ  هسوسو  نخـس  هب  دشاب ،
کی چیه  رگا  دنک و  شعنم  كانرطخ  ياهراک  هب  ندز  تسد  زا  دیامن و  شقیوشت  ظیغ  مظک  هب  دهد و  رکذت  ار  وا  تحلصم  ملاع ،  نآ 
مهیلع نیموصعم  همئا  نامز  رد  دـیامن . شا  هدولآ  هانگ  هب  دـهد و  قوس  هاگترپ  هب  ار  وا  نادان  دارفا  هسوسو  هک  تسین  دـیعب  دـشابن ، ود  زا 

اب ار  بلطم  هفیظو ،  صیخـشت  يارب  تیب  لها  نارادتـسود  دـش و  یم  اقلا  ناداـن  دارفا  هیحاـن  زا  شیب  مک و  اـه  هسوسو  لـیبق  نیا  مالـسلا 
 . تخاس یم  ناشن  رطاخ  ار  شتحلصم  دومن و  یم  ییامنهار  ار  نانآ  هلمج  کی  اب  ماما  دنراذگ و  یم  نایم  هب  ادخ  تجح 

ککرت نا  یل  لاقیف  هکرتا  نا  دیرا  ینا  رما و  یف  ۀعزانم  موق  نیب  ینیب و  عقو  دـق  هنا  مالـسلا :  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداصلل  لجر  لاق 
(82  . ) ملاظلا لیلذلا  امنا  مالسلا  هیلع  لاقف  لذ .  هل 

 ، میوگ كرت  ار  عازن  مهاوخ  یم  نم  هداد ،  يور  هعزانم  یعوضوم  رـس  رب  يا  هداوناخ  نم و  نیب  درک : ضرع  ع )   ) قداص ماـما  هب  يدرم 
اه هسوسو  هب  ینعی  تسا ،  ملاظ  لیلذ  دومرف : هاـتوک  یتراـبع  اـب  ع )   ) ماـما تسا .  تلذ  وت  يارب  عازن  كرت  هک  دوش  یم  هتفگ  نم  هب  اـما 

 . هد همتاخ  يریگرد  عازن و  هب  نکن و  انتعا 
لدع ساسا  لزلزت 

: دنک یم  ضرع  سپس  دیوگ و  یم  نخس  لدع  طسب  زا  نیقتم  تنیز  نیحلاص و  هیلح  تساوخرد  زا  سپ  ع )   ) داجس ماما 
تساوخرد منک .  شوماخ  ار  بضغ  نازوس  ياه  هلعش  مناشن و  ورف  ار  ظیغ  ناروف  هک  رادب  مقفوم  اهلا ! راب  ةرئانلا :  ءافطا  ظیغلا و  مظک  و 

ار لداع  ناسنا  دنک و  لزلزتم  ار  لدع  ساسا  دناوت  یم  مشخ  لامعا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  لدع  شرتسگ  زا  سپ  هریان  يافطا  ظیغ و  مظک 
. ددرگ یم  هانگ  یکاپان و  زا  لداع  ندـنام  ملاس  لدـع و  تینوصم  بضغ و  نیکـست  بجوم  ظیغ  مظک  و  دزاس . راداو  زواـجت  هاـنگ و  هب 
هک یحرـش  هب  لمع ،  رظن  زا  اما  دراد ، تیحالـص  یگتـسیاش و  مشخ ،  ینورد  ناجیه  ندـناشن  ورف  يارب  اـملع  ـالمع و  ع )   ) داجـس ماـما 

هجاوم زیگنا  مشخ  از و  ناجیه  ياهدادیور  تامیالمان و  اب  ررکم  یگدنز  لوط  رد  راوگرزب و  میلح و  تسا  یناسنا  وا  دش ، هداد  حیـضوت 
دیـشخب و ار  راکاطخ  هکلب  دومن  ظیغ  مظک  اهنت  هن  دـیدرگ ، شناسحا  دروم  دیـشخب و  ار  راکاطخ  هکلب  دومن  ظیغ  مظک  اهنت  هن  دـیدرگ ،
زا اما  دوب . زیگنا  باجعا  روآ و  تفگـش  دـندوب  نایرج  رظان  هک  یناسک  يارب  ترـضح  نآ  لمع  هک  يا  هنوگ  هب  داد  رارق  شناسحا  دروم 

 . تسا یهلا  ینید  میلاعت  فیرش و  نآرق  قیاقد  مامت  هب  هاگآ  و  دنوادخ ، تجح  موصعم ،  ماما  وا  یملع ،  تیحالص  رظن 
بضغ  زا  یشان  تارطخ 

یلعا دح  رد  دوخ  هک  یماما  دنوش  مشخ  راچد  یعقوم  رد  رگا  دنا  هدش  تیبرت  هدرب و  هرهب  لدع  طسب  رد  ماما  ياهـشزومآ  زا  هک  یناسک 
دـننک و هسوسو  دـنهاوخب  ییاهنادان  رگا  دـنک و  رما  نورد  مشخ  ندـناشن  ورف  هب  ار  نانآ  دـناوت  یم  تسا  رادروخرب  ظـیغ  مظک  تیزم  زا 
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، دیوگ یم  نخـس  لدتـسم  هناملاع و  یقطنم  اب  ماما  تسا ،  تلذ  هیام  تتوکـس  دـنیوگب : دـنراداو و  ییوجماقتنا  هب  ار  نیگمـشخ  صخش 
ظـیغ و مـظک  عـقوم  دوـلآ  بـضغ  هـتخورفارب و  صخـش  رگا  دراد ، یم  شنوـصم  ظـیغ  ندـنکفا  نورب  زا  دـنک و  یم  عناـق  ار  نیگمـشخ 

يو ینورد  مشخ  هجیتن ،  رد  دشخب و  نیکـست  ار  شظیغ  دهدب و  ار  مزال  رکذت  وا  هب  ات  دشابن  ماما  سرتسد  رد  ینطاب  ناجیه  ندـناشنورف 
تـساوخرد دـنوادخ  زا  زین  هلحرم  نیا  رد  ع )   ) ماما دـشک ، هنابز  ییوجماقتنا  بضغ و  ياـه  هلعـش  و  ددرگ ، زاـغآ  يریگرد  داـتفا ، نورب 

ندرک شوماخ  هتبلا  دشخب . نایاپ  كانرطخ  هنحص  نآ  هب  رتدوز  هچ  ره  دنک و  شوماخ  ار  بضغ  لعتـشم  شتآ  دناوتب  ات  دنک  یم  قیفوت 
ناشلقع دـنرب ، یم  داـی  زا  ار  دوخ  ریگرد  نیفرط  بضغ ،  تدـش  عقوم  رد  اریز  تسا  رتلکـشم  بتارم  هب  ظـیغ  مظک  زا  بضغ  ياـه  هلعش 

. دنونش یمن  ار  ناشیدنا  حالص  ناهاوخ و  ریخ  ياه  هتفگ  دنمهف و  یمن  ار  دوخ  حالص  ریخ و  دوش ، یم  هریت  تخس 
(83  . ) مهفلا قرفت  ۀجحلا و  ةدام  عطقت  قطنملا و  ریغت  بضغلا  ةدش  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

یم رکف  مهف و  یگدنکارپ  بجوم  دنک و  یم  عطق  مه  اب  ار  تجح  داوم  طابترا  دهد ، یم  رییغت  ار  قطنم  دیدش  بضغ  هدومرف :  ع )   ) یلع
ددرگ

جرزخ  سوا و  يردارب 
ریشمش مه  يور  هب  یهاگ  دنتشاد و  عازن  فالتخا و  رگیدکی  اب  هراومه  تیلهاج  رـصع  رد  دندوب و  هنیدم  گرزب  هلیبق  ود  جرزخ  سوا و 

یهلا نییآ  دـیدرگ ، ثوعبم  توبن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربمیپ  دـش . یم  یهتنم  يزیرنوخ  لتق و  هب  راـک  دندیـشک و  یم 
زا و  دـندروآ ، ناـمیا  ص )   ) مرکا لوسر  هب  دـندش ، اریذـپ  ار  نآ  هلیبـق  ود  ره  درک ، توعد  ادـخ  نید  هب  ار  مدرم  دومن و  هضرع  ار  دوـخ 

يارب یتسود  دنویپ  نیا  یلو  دـندومن . یم  تسیز  تیمیمـص  افـص و  لامک  اب  مه  رانک  رد  دـندیدرگ و  رادروخرب  ینید  تبحم  يردارب و 
. دندرب یم  جنر  نآ  زا  دوب و  نارگ  نیگنس و  هنیدم  ياه  يدوهی 

اه ینمشد  نتخادنا  دای  هب 
نانآ دـید  درک و  رذـگ  جرزخ  سوا و  زا  یمارگ  لوسر  باحـصا  زا  یعمج  رد  سیق  نب  ساش  مان  هب  دوهی  ناگدروخلاس  زا  یکی  يزور 

رد هلیبق  ود  نیا  هک  تسناد  یم  وا  دـنیوگ . یم  نخـس  رگیدـکی  اـب  يردارب  تیمیمـص و  لاـمک  رد  هتـسشن و  مه  درگ  سلجم ،  کـی  رد 
دوخ اب  دش . نیگمـشخ  تحاران و  تخـس  دـنا  نابرهم  سونءام و  مه  اب  نینچنیا  مالـسا  وترپ  رد  هکنیا  زا  دـندوب و  نمـشد  مه  اب  تیلهاج 
نانآ سلجم  رد  دورب و  داد  روتـسد  دوب  شهارمه  هک  دوهی  زا  یناوج  هب  تسا .  لمحت  لباق  ریغ  اـم  يارب  تبحم  یتسود و  نیا  هک  تفگ 

مالـسا زا  شیپ  هک  تسا  يزور  ثاغب  دناوخب . سلجم  رد  ار  زور  نآ  راعـشا  زا  یـضعب  دروایب و  نانآ  دای  هب  ار  ثاغب  زور  دـنک و  تکرش 
سلجم دراو  يدوهی  ناوج  دـنداد . ینیگنـس  تافلت  دـندرک و  یتخـس  گنج  دـنداتفا و  مه  ناج  هب  زور  نآ  رد  جرزخ  سوا و  ياـه  هلیبق 

شتآ درک و  رادیب  ار  هتشذگ  تارطاخ  زور  نآ  يروآ  دای  داد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومءام  روتـسد ، قبط  تفگ و  نخـس  ثاغب  زور  زا  دش ،
اب هلیبـق  ود  دارفا  زا  یـضعب  هک  ییاـج  اـت  تفرگرد  عازن  سلجم ،  ناـمه  رد  دـندمآ ، ناـجیه  هـب  دوـمن ، لعتـشم  ار  جرزخ  سوا و  مـشخ 

رارکت ار  ثاغب  هنحص  میرـضاح  زین  ام  تفگ :  يرگید  مینک ،  رارکت  ار  ثاغب  هنحـص  میرـضاح  ام  تفگ :  یکی  دندش ، زیوالگ  رگیدکی 
هب هرح  نیمزرـس  تخیمآ و  مه  هب  دیوش ! حلـسم  دیوش ! حلـسم  ياهدایرف  دنتفرگ . میمـصت  اروف  میرـضاح .  زین  ام  تفگ :  يرگید  مینک ، 
یم دوخ  تیعمج  هب  تعرـس  اب  هلیبق  ره  دارفا  دیچیپ و  رهـش  رد  میمـصت  نیا  ربخ  دـنداتفا . هار  هب  هورگ  ود  ره  دـش و  نیعم  هاگدربن  ناونع 

تیعم هب  ترضح  دیسر . ص )   ) مرکا لوسر  عالطا  هب  رما  نایرج  دش . یم  هدامآ  ینینوخ  تخس و  دروخ  دز و  هنیمز  هتفر  هتفر  دنتسویپ و 
. دناسر نانآ  هب  ار  دوخ  دوز  یلیخ  درک و  تکرح  دندوب  شروضح  رد  هک  باحصا  زا  یعمج 

هنتف  ندرک  شوماخ  و  ص )   ) ربمایپ
عطق هب و  مکمرکا  مالـسالا و  هللا  یلا  یلاعت  هللا  مکادـه  نا  دـعب  مکرهظا  نیب  انا  ۀـیلهاجلا و  يوعدـبا  هللا ،  هللا  نیملـسملا !  رـشعم  ای  لاقف 

(84  ) ارافک هیلع  متنک  ام  یلا  نوعجرت  مکنیب  فلا  رفکلا و  نم  هب  مکذقنتسا  ۀیلهاجلا و  رما  مکنع 
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هب ار  امـش  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  متـسه .  امـش  نایم  رد  نم  هکنآ  اب  دیا  هدـییارگ  تیلهاج  نارود  شکاشک  هب  ایآ  ناناملـسم !  يا  دومرف :
امـش نیب  داد و  ناتتاجن  رفک  زا  دـیرب ، امـش  زا  ار  تیلهاج  ياهدـنویپ  دروآ ، مهارف  ار  ناتتمظع  زع و  تابجوم  درک ، تیادـه  مالـسا  نید 

؟ دیدرگرب دیدوب  نآ  راتفرگ  البق  هک  يرفک  هب  دیریگ و  شیپ  رد  ار  تیلهاج  ياهشور  دیهاوخ  یم  ایآ  درک ؟ تبحم  تفلا و  داجیا 
ص )   ) ربمایپ ذفان  نانخس 

هدرک حرط  نانآ  نمـشد  هک  تسا  يا  هنانئاخ  هشقن  یناطیـش  راکفا  نیا  هک  دنتـسناد  دروآ و  دوخ  هب  ار  ناـنآ  ص )   ) مرکا لوسر  ناـنخس 
دوخ تعاطا  بتارم  دندومن ، تمادن  راهظا  دنتخیر ، کشا  دـنتخادنا ، مه  ندرگ  هب  تبحم  تسد  دـندنکفا ، نیمز  هب  ار  اهریـشمش  تسا . 

نب ساش  هنتف  شتآ  دوخ  فطل  اب  دنوادخ  دنتـشگرب و  هرح  هار  همین  زا  ترـضح  نآ  تیعم  رد  دنتـشاد و  راهظا  ص )   ) مرکا لوسر  هب  ار 
. درک شوماخ  ار  سیق 
جرزخ  سوا و  تاجن 

یم تکرش  نانآ  عمج  رد  عقوم  نامه  ترضح  دیسر  یم  ص )   ) مرکا لوسر  هب  ثاغب  يوگتفگ  زاغآ  رد  جرزخ  سوا و  ناجیه  ربخ  رگا 
یعقوم هیضق  نیا  ربخ  یلو  دندرگ ، حلسم  دنوش و  زیوالگ  مه  اب  تشاذگ  یمن  دناشن و  یم  ورف  ار  ناشظیغ  شیوخ  ذفان  نانخـس  اب  درک ،
بـضغ هریان  عقاو  رد  دندرک و  یم  یط  دندوب  هدـیزگ  دروخ  دز و  يارب  هک  ار  هرح  هار  هتـشادرب و  حالـس  هلیبق  ود  ره  هک  دیـسر  ربمیپ  هب 

ربمیپ هناتخبشوخ  دنتخوس . یم  مشخ  شتآ  رد  دندش و  یم  حورجم  ای  هتشک  يا  هدع  دیسر  یمن  مالـسا  ياوشیپ  رگا  دوب و  هدیـشک  هنابز 
هک نانآ  داد ، تاجن  یتخبدب  يزور و  هیـس  زا  ار  جرزخ  سوا و  تفای و  روضح  لحم  رد  رطخ  عوقو  زا  شیپ  ییاهن و  تاظحل  رد  یمارگ 

نتـشک و بضغ و  لامعا  اب  دندوب  هدش  لیان  لدـع  ماقم  هب  مالـسا  ياوشیپ  میلعت  تیبرت و  رثا  رب  رگا  دـنتفر  یم  هرح  هب  دروخ  دز و  يارب 
. دیدرگ یم  نآ  نیزگیاج  ملظ  نیگنن  سابل  دش و  یم  نوریب  ناشرب  زا  راختفا  رپ  هماج  رگیدکی  نتخاس  حورجم 

هدرب مان  ظیغ  مظک  زا  ادتبا  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  تمسق  نیا  رد  ع )   ) داجس ماما  هدومرف  هصالخ ، 
يایاجس هدیمح و  قالخا  زا  لدع  طسب  مالسا و  میلاعت  شرتسگ  رثا  رب  یناسک  رگا  اهلاراب ! دنک : ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  دهاوخ  یم  و 

رد دـندیدرگ و  ینطاب  ظیغ  ینورد و  ناـجیه  راـچد  هک  یتروص  رد  دـندمآ  لـیان  تلادـع  عیفر  ماـقم  هب  دـندیدرگ و  رادروخرب  یناـسنا 
رهاظ ناشنطاب  مشخ  مراذگن  مروآ و  مهارف  ار  ناشـضیف  بسک و  تابجوم  مبایرد و  ار  نانآ  هک  رادـب  قفوم  ارم  دـندش  عقاو  هانگ  ضرعم 

دهاوخ یم  هدرب و  مسا  هریان  يافطا  زا  ظیغ  مظک  زا  سپ  ع )   ) ماما دروآ . راب  هب  هاـنگ  یکاـپان و  و  ددرگ ، لدـبم  نازوس  یـشتآ  هب  دوش ،
شتآ دننامه  بضغ  دتفا و  نورب  نورد  مشخ  درذگب و  ظیغ  مظک  دح  زا  نانآ  ینطاب  ناجیه  رگا  اهلاراب ! دـنک : ضرع  ادـخ  هاگـشیپ  رد 

. دروآ راب  هب  دولآ  هانگ  خلت و  یثداوح  دوش و  دارفا  ریگنماد  هکنآ  زا  شیپ  منک  شوماخ  ار  شتآ  نآ  هک  رادب  مقفوم  ددرگ  نازورف 
يزاسدوخ  سرد 

رظن زا  هیداجـس  هفیحـص  قالخال  مراکم  ياعد  مناـسرب .  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  ار  يا  هتکن  زورما  ثحب  ناـیاپ  رد  هک  تسا  عقومب 
رکذ اعد و  ندـناوخ  رجا  زا  هتبلا  میناوخب  اعد  ناونع  هب  اهنت  ار  فیرـش  ياعد  نیا  ام  رگا  تسا ،  تیبرت  باـتک  یناـسنا  يایاجـس  شرورپ 

مالسا میلاعت  نتفرگ  ارف  يزاس و  ناسنا  روتـسد  ناونع  هب  یهلا  رکذ  اعد و  دصق  رب  هوالع  ار  نآ  رگا  اما  دش  میهاوخ  دنم  هرهب  یلاعت  يراب 
شاداپ زا  اـعد  رجا  رب  هوـالع  اـعطق  میزاـسب  نآ  قفو  رب  ار  نتـشیوخ  میریگب  میمـصت  مینک و  تقد  شتـالمج  زا  کـیره  يور  میناوخب و 

زا فیرـش  نآرق  بتکم  رد  مدرم  هب  تمدـخ  دوب . میهاوـخ  دـنم  هرهب  زین  قـالخا  مراـکم  ملعت  یهلا و  نید  نتفرگ  ارف  ینعی  نآ  زا  رتـمهم 
. دنراد رارق  ناکین  نابوخ و  فص  رد  قلخ  نارازگتمدخ  هدیمح و  تافص 

(85  . ) سانلا عفن  نم  سانلا  ریخ  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
هب تبـسن  مدرم  ياـه  یبوـخ  شزرا  ردـق و  هک  مـیناد  یم  ددرگ . مدرم  دـیاع  شعفن  هـک  تـسا  یـسک  مدرم  نیرتـهب  هدوـمرف :  ع )   ) یلع
بآ هداتفا  هداج  رانک  رد  هک  یلاح  یب  هنشت  هب  دراد و  یم  هگن  ار  دوخ  نیشام  نازوس  ینابایب  رد  هک  یـسک  لثم  تسا ،  توافتم  رگیدکی 
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يا هنـشت  هب  يداع  عضو  رد  هک  تسا  هک  یـسک  زا  رتالاب  بتارمب  یناسنا  يونعم و  رظن  زا  شلمع  دناهر ، یم  شگرم  رطخ  زا  دهد و  یم 
، دوش یم  نشور  داسف  شتآ  ددرگ  لعتـشم  دتفا و  نورب  شظیغ  رگا  هدـش ،  ینورد  ناجیه  راچد  بضغ  رثا  رب  هک  یـسک  دـهد ، یم  بآ 

نیگنس بئاصم  نارگد  شدوخ و  يارب  دناوت  یم  دوشن  شوماخ  رگا  تسا  هدش  رو  هلعش  هدیدرگ و  راکشآ  شمشخ  هک  یـسک  نینچمه 
ماما زا  دنریگب ، سرد  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  نامیا و  اب  دارفا  تسا  هتـسیاش  دروآ . راب  هب 
زورب زا  نکمم  هلیسو  ره  اب  دنناشن و  ورف  شریمـض  رد  ار  شظیغ  لوا  هلحرم  رد  دنهد ، يرای  ار  هتخورفا  ناسنا  دننک و  يوریپ  ع )   ) داجس

رطخ زا  شنایفارطا  ناگتـسب و  شدوخ و  ات  دوش  شوماخ  شبـضغ  شتآ  هک  دنروآ  مهارف  یتابجوم  مود  هلحرم  رد  دننک ، يریگولج  نآ 
هب شطع  دنهدن  شبآ  دنسرن و  وا  هب  رگا  هک  نازوس  نابایب  رد  تسا  يا  هنـشت  هب  نداد  بآ  دننامه  یناسنا  نینچ  هب  تمدخ  دنبای . ییاهر 

. داد دهاوخ  همتاخ  تایح 

شزاس حلص و  داجیا  نداد -  دنویپ  ار  ناگدنکارپ   - 35

 . میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . نیبلا تاذ  حالصا  ۀقرفلا و  لها  مض  و 

فالتخا  یگدنکارپ و  نتخادنارب 
مظک سپس  دومن ، لدع  طسب  تساوخرد  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

یم هک  تسا  یلماوع  زا  بضغ  دـش  هداد  حیـضوت  لبق ،  ینارنخـس  رد  هک  یحرـش  هب  درک . اضاقت  ار  بضغ  شتآ  ندرک  شوماخ  ظیغ و 
مظک یکی  تسا :  رسیم  هلحرم  ود  رد  هانگ  زا  يریگولج  بضغ و  ندناشنورف  دربب . نایم  زا  ار  ناشتلادع  دراد و  او  هانگ  هب  ار  مدرم  دناوت 

زا ار  ود  ره  ع )   ) داجـس ترـضح  و  ظیغ ، نداتفا  نورب  زا  سپ  بضغ  شتآ  ندرک  شوماخ  مود  نورد ،  مشخ  زورب  زا  يریگولج  ظیغ و 
 : نیبلا تاذ  حالصا  ۀقرفلا و  لها  مض  و  دنک : یم  ضرع  ار  رگید  بلطم  ود  ع )   ) ماما سپس  دومن . تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ 

اب ار  دارفا  نیب  فالتخا  هک  هد  مقیفوت  نینچمه  مهد و  دـنویپ  مه  هب  دـنا  قرفت  یگدـنکارپ و  راتفرگ  هک  ار  ناـنآ  اـت  رادـب  مقفوم  اـهلاراب !
 . تسا ماما  تساوخرد  زا  تمسق  ود  نیا  زورما ، ینارنخس  عوضوم  دنوادخ  تساوخ  هب  مرادرب .  نایم  زا  نانآ  نداد  حالصا 

رظن  فالتخا  هعماج و 
 ، تناها ریقحت و  مانـشد ،  ییوگدـب و  لیبق  زا  یناهانگ  هب  ار  دارفا  دوش و  داسف  ءاـشنم  دـناوت  یم  بضغ  دـننامه  یگدـنکارپ  فـالتخا و 

ناگدـنکارپ و نداد  دـنویپ  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  لدـع  ظفح  يارب  ع )   ) ماما ور  نیا  زا  دزاـس ، راداو  رتگرزب  یناـهانگ  و  تمهت ،  تبیغ و 
فالتخا تلع  هب  ای  رکفت  زرط  هشیدـنا و  توافت  رثا  رب  روشک  کی  ای  رهـش  کی  مدرم  یهاگ  تسا .  هدومن  اـضاقت  ار  نیبلا  تاذ  حالـصا 
تافالتخا هجیتن ،  رد  دـنور . یم  دوخ  هیرظن  یپ  زا  یهورگ  ره  دـنوش و  یم  یگدـنکارپ  قرفت و  راچد  یناـسفن  ياهـشهاوخ  تـالیامت و 

هیلع یلع  تموکح  نامز  یگدنکارپ  لیبق  نیا  ددرگ . یم  هجاوم  نیگنـس  ضراوع  اب  هعماج  دـیآ و  یم  دوجو  هب  عیـسو  حطـس  رد  دـیدش 
مینک و كرت  ار  گنج  دییایب  تفگ :  دز و  ین  يالاب  ار  اهنآرق  هیواعم  نیفـص  گنج  رد  یتقو  هلمج  نآ  زا  داد . يور  یعقاوم  رد  مالـسلا 
ات دـنتفگ  یهورگ  داتفا ، فاکـش  ع )   ) یلع تیعمج  نیب  اما  دـینکن . انتعا  تسا و  رکم  نیا  دومرف : ع )   ) یلع میهد ،  رارق  مکاـح  ار  نآرق 
هک دیـشکن  یلوط  تفای .  نایاپ  گنج  تیمکح ،  رارق  اب  ماجنارـس  میگنج .  یمن  نآرق  اـب  دـنتفگ  یهورگ  دـیگنج ، دـیاب  ییاـهن  يزوریپ 

تعدـب ندومن  راذـگ  رب  ادـخ  ریغب  ار  تیمکح  سب و  تسا و  دـنوادخ  طقف  مکاح ،  دـنتفگ : دـندرک و  مایق  جراوخ  ماـن  هب  يرگد  هورگ 
ياه یگدـنکارپ  لیبق  نیا  دـش . هتخیر  اهنوخ  فالتخا ،  نآ  رثا  رب  دـندروآ و  دوجو  هب  يا  هزات  فـالتخا  زین  هورگ  نیا  و  مارح ،  تسا و 

. دیآ یم  دوجو  هب  ناهج  رد  هاگ  هب  هاگ  مه  نونکا  مه  هتشاد و  دوجو  هتشذگ  رد  عیسو 
یصوصخ  تافالتخا 
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یمن رگیدکی  تاقالم  هب  دنریگ و  یم  هلصاف  مه  زا  قیفر  ود  نآ  دیآ ، یم  دیدپ  هداوناخ  کی  ياضعا  نیب  ای  قیفر  ود  نیب  فالتخا  یهاگ 
مض و  دنوادخ : هاگشیپ  زا  ماما  تساوخرد  لوا  تمسق  دیاش  دنیوگ . یمن  نخس  دنرذگ و  یم  مه  رانک  زا  يدرـس  اب  اه  هداوناخ  ای  دنور ،

ای کیرـش  ود  ای  قیفر  ود  فالتخا  هب  نیبلا  تاذ  حالـصا  مود و  تمـسق  دشاب و  عیـسو  حطـس  رد  هعماج  یگدنکارپ  هب  رظان  هقرفلا ،  لها 
رگا هچ  تسین ،  هدنکارپ  ياهندـب  ندومن  عمج  ۀـقرفلا  لها  مض  زا و  ع )   ) داجـس ماما  دوصقم  نامگ  یب  دـشاب . هتـشاد  رظن  هداوناخ  کی 

. دربب نایم  زا  ار  اه  یگدنکارپ  دناوت  یمن  تسا و  رمث  یب  ماسجا  يروآدرگ  دـشاب  فلتخم  تالیامت  يوه و  قرفتم و  اه  هشیدـنا  راکفا و 
ناشماسجا هک  یناسک  زا  ربنم  رد  دوب و  التبم  نیگنس  تبیصم  نیا  هب  دوخ  تموکح  مایا  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  نیدحوملا  یلوم  ترضح 

 . تشاد تیاکش  قرفتم ،  هدنکارپ و  ناشراکفا  اما  دوب  عمتجم 
راتفر  راتفگ و  توافت 

(86 ! ) ءادع الا  مکیف  عمطی  مکلعف  بالصلا و  مصلا  یهوی  مکمالک  مه  ؤاوها  ۀفلتخملا  مهنادبا  ۀعمتجملا  سانلا  اهیا 
یم مرن  ار  تخس  گنس  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناتنانخـس  فلتخم ،  هدنکارپ و  ناتتالیامت  تسا و  عمج  ناتنادبا  هک  یناسک  يا  مدرم !  يا 

. دنیامن یم  عمط  امش  رد  نانمشد  هک  تسا  يروط  ناتراتفر  دنک و 
(87  ) رئامضلا ءوس  رئارسلا و  ثبخ  الا  مکنیب  قرف  ام  هللا  نید  یلع  ناوخا  متنا  امنا 

 . هدولآ دب و  ياهتین  كاپان و  ياهنطاب  رگم  هدادن  قوس  ناتقرفت  یگدنکارپ و  هب  يزیچ  دیتسه و  ینید  ناردارب  امش  همه 
قرفت  عنم  نآرق و 

یپ رد  طوقـس  تلذ و  هک  گرزب  يالب  نیا  زا  ار  نانآ  هدومن و  عنم  یگدـنکارپ  قرفت و  زا  ار  ناناملـسم  ددـعتم ، دراوم  رد  فیرـش  نآرق 
 : هدومرف اج  کی  تسا .  هتشاد  رذح  رب  دراد 
(88  ) اوقرفت اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعا  و 

ام دعب  نم  اوفلتخا  اوقرفت و  نیذلاک  اونوکت  و ال  هدومرف :  رگید  ياج  رد  دیوشن  هدنکارپ  دیراد و  هاگن  تسد  رد  مکحم  ار  ادخ  نامـسیر 
(89  . ) میلا باذع  مهل  کئلوا  تانیبلا و  مهءاج 

نیا هک  دمآ  نانآ  يارب  نشور  هلدا  هکنآ  زا  سپ  دندش  قرفت  فالتخا و  راچد  هک  دیـشابن  هتـشذگ  مما  زا  یناسک  دننامه  ناناملـسم  امش 
. دش دنهاوخ  میظع  باذع  راچد  هورگ 

قح  لها  تسکش  فالتخا و 
 : تسا هدومرف  هدروآ و  باسح  هب  یضرا  يوامس و  ياهباذع  فیدر  رد  ار  هملک  فالتخا  فیرش  نآرق 

(90  . ) ضعب سءاب  مکضعب  قیذی  اعیش و  مکسبلی  وا  مکلجرا  تحت  نم  وا  مکقوف  نم  اباذع  مکیلع  ثعبی  نا  یلع  رداقلا  وه  لق 
فالتخا راچد  ار  اهامـش  ای  دتـسرفب  امـش  ياپ  ریز  زا  ای  امـش  رـس  يالاب  زا  ار  باذع  تسا  رداق  دنوادخ  وگب : مدرم  هب  یمارگ !  ربمیپ  يا 

. دنیآ راتفرگ  رگید  ضعب  باذع  هب  یضعب  دیامن و  هملک 
یم تسد  هب  يزوریپ  دـننک ، یم  هبلغ  لـطاب  لـها  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هعماـج  ریگنماد  نید  رما  رد  قرفت  رثا  رب  هک  ییاهباذـع  هلمج  زا 

. دنزاس یم  ناشبذعم  الب  يراتفرگ و  هب  دنراذگ و  یم  هقیضم  رد  ار  قح  لها  دنروآ و 
(91 . ) اهقح لها  یلع  اهلطاب  لها  رهظ  الا  اهیبن  دعب  ۀما  تفلتخا  ام  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دنتشگ زوریپ  قح  لها  رب  لطاب  لها  هکنآ  زج  دومنن  فالتخا  دوخ  ربمیپ  زا  دعب  یتما  چیه  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
شیوخ هنانئاخ  تایونم  یناطیـش و  ياهرکف  دـننک ، یم  هدافتـسا  تصرف  زا  تسردان  دارفا  ددرگ  لصاح  قرفت  فالتخا و  هک  یطیحم  رد 

دننز یم  تسد  زواجت  تنایخ و  هب  يدام  رظن  زا  دنهد و  یم  قوس  یهارمگ  تلالض و  هب  ار  مدرم  يونعم ،  رظن  زا  دنزادنا ، یم  راک  هب  ار 
. دنناشک یم  یهابت  طوقس و  هار  هب  ار  هعماج  و 
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ناطیش  همعط  ناسنا 
(92  . ) بئذلل منغلا  نم  ذاشلا  نا  امک  ناطیشلل ،  سانلا  نم  ذاشلا  ناف  ۀقرفلا  مکایا و  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

ادـج دنفـسوگ  هک  يروطنامه  تسا  ناطیـش  همعط  تعامج  زا  هداتفا  رود  ناسنا  هک  دـیزیهرپب  قرفت  یگدـنکارپ و  زا  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . گرگ همعط  هلگ  زا  هدش 

تـسا يراک  ندرک  لزلزتم  ار  صاخـشا  ندومن و  ههبـش  داجیا  لکـشم ،  تسا  يراـک  نتخاـس  نئمطم  ار  اـهلد  ندومن و  تیادـه  ار  دارفا 
نظ و نسح  داجیا  ناسآ ،  تسا  يراک  ندومن  مدـهنم  يزاس و  ناریو  راوشد ، تسا  يراک  نداـهن  اـنب  ار  یناـینب  نتخاـس و  داـبآ  ناـسآ ، 

نتخاس هدنکارپ  زین  داسفا و  نظ و  ءوس  داجیا  بعـص ،  تسا  يراک  ندروآ  دوجو  هب  تبحم  يردارب و  نینچمه  رگیدکی ، هب  دارفا  دامتعا 
داجیا ینید و  ریاخذ  ندرب  نیب  زا  يارب  دـنروآ  تسد  هب  یتصرف  رگا  ناتفـص  ناطیـش  ناطیـش و  لهـس .  تسا  يراک  ندـنکفا  فـالتخا  و 

داسف و لماوع  نیا  اب  دوخ  هک  ع )   ) یلع دنیامن . یم  يورـشیپ  دوخ  لطاب  تایونم  رد  مدق  هب  مدق  دننک و  یم  تیلاعف  یگدـنکارپ  قرفت و 
. دومن یم  رکذتم  ار  نانآ  مزال  عقاوم  رد  درب و  یم  جنر  مدرم  یگدنکارپ  زا  هراومه  دوب  هجاوم  نکفا  هقرفت 

تدحو  ياه  هرگ  ندوشگ 
(93  ) ۀنتفلا ۀقرفلاب  ۀقرفلا و  ۀعامجلاب  مکیطعی  ةدقع و  ةدقع  مکنید  لحی  نا  دیری  هقرط و  مکل  ینسی  ناطیشلا  نا 

اب دنک و  قرفتم  ار  امـش  تعامج  ياج  هب  دیاشگب و  هرگ  هرگ  ار  ناتنید  دهاوخ  یم  دـنک و  یم  ناسآ  امـش  يارب  ار  دوخ  ياههار  ناطیش 
مـض و  دنک : یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  رد  تسا و  هدنکارپ  مدرم  هملک  تدحو  راتـساوخ  ع )   ) داجـس ماما  دـیامن . اپرب  داسف  هنتف و  قرفت ، 

 . میامن لدبم  تدحو  هب  ار  ناشفالتخا  مهد و  دنویپ  مه  هب  ار  قرفت  لها  ات  رادب  مقفوم  اهلا ! راب  ۀقرفلا :  لها 
نانآ هتفخ  ياهلقع  لوا ،  مدق  رد  دیاب  دیامن  نامرد  ار  ناشقرفت  يرامیب  دهد و  تاجن  یگدنکارپ  يالب  زا  ار  یمدرم  دـهاوخب  یـسک  رگا 
لطاب هار  دنهد ، زیمت  اوران  زا  ار  اور  دنشیدنیب ، دوخ  رـش  ریخ و  هب  ات  دزاس  راداو  لقعت  هب  ار  نانآ  دیامن ، لاعف  ار  ناشراکفا  دنک ، رادیب  ار 

. دنبای شیارگ  تلیضف  قح و  هار  هب  و  دنیوگ ، كرت  ار 
فالتخا  ءاشنم 

راک زا  ار  اهلقع  المع  هک  دوب  نیا  ترضح  نآ  رـصع  رد  مدرم  قرفت  یلـصا  تلع  هک  دیآ  یم  رب  نینم  ؤملاریما  نیدحوملا  یلوم  مالک  زا 
. درک یم  تموکح  نانآ  رب  تشاد و  تیلاعف  هنادازآ  ناشسفن  ياوه  اما  دندوب ، هدراذگ  رثا  یب  هتخادنا و 

(94  . ) مهئارما مهب  یلتبملا  مه ،  ؤاوها  ۀفلتخملا  مهلوقع ،  مهنع  ۀبئاغلا  مهنادبا  ةدهاشلا  موقلا  اهیا 
فلتخم ناشتالیامت  يوه و  ناهن ،  بیاغ و  نانآ  زا  ناشلوقع  تسا ،  راکشآ  ناشنادبا  هک  تسا  یموق  ترابع  نیا  رد  ع )   ) یلع بطاخم 

. دنتسه نانآ  راتفرگ  التبم و  ناشیاورنامرف  و  ، 
تسا يراک  نت ،  روشک  رد  شتموکح  تیوقت  و  درخ ، يورین  نتخادنا  راک  هب  نآ ،  تردق  فیعضت  سفن و  ياوه  ندز  سپاو  هنافسءاتم 

مهم رما  نیا  زا  ار  دوخ  ناوریپ  دنیامن و  نایب  سفن  ياوه  لباقم  رد  ار  لقع  عضو  هکنآ  يارب  مالسا  یمارگ  يایلوا  لکشم .  راوشد و  سب 
. دنا هداد  حیضوت  ار  تقیقح  نیا  يددعتم  تاهیبشت  نمض  دنزاس  هاگآ 

(95  . ) مئان لقعلا  ناظقی و  يوهلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
 . باوخ رد  لقع  تسا و  رادیب  سفن  ياوه  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 

(96 . ) ریما يوه  تحت  ریسا  لقع  نم  مک  و  لاق :  ع )   ) یلع نع 
 . تسا راتفرگ  ریسا و  عاطم ،  اورنامرف و  سفن  ياوه  لباقم  رد  هک  یلقع  اسب  هچ  دومرف : ع )   ) یلع

دیحوت  وترپ  رد  داحتا 
بجوم هجیتن ،  رد  راکفا و  قرقت  ءاشنم  قرفتم  ياهدوبعم  تسا و  هناگی  يادخ  هب  نامیا  دیحوت و  هملک  اهناسنا  تدـحو  لماع  نیرتگرزب 
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 : قیدص فسوی  ترضح  هدومرف  هب  تسا .  دارفا  یگدنکارپ  فالتخا و 
(97 ( ؟ راهقلا دحاولا  هللا  ما  ریخ  نوقرفتم  بابرءاءا 

هناروکروک  دیلقت 
هک تسا  نآ  مزلتـسم  سدقم  فدـه  نیا  هب  لین  هچ  هدوب ،  یهلا  ناربمیپ  تیرومءام  لحارم  نیرت  تخـس  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هب  توعد 

رتشیب یلو  دنیوگ . كرت  ار  یتسرپ  تب  دنروایب و  نامیا  ناهج  راگدیرفآ  هب  لقعت  رثا  رب  و  دـننک ، رکف  مدرم  دوش ، رادـیب  ار  هتفخ  ياهلقع 
موق هکنآ  يارب  ع )   ) لیلخ میهاربا  دنرادرب . تسد  یگداوناخ  بصعت  زا  دننک و  یـشوپ  مشچ  دوخ  ناردپ  دـیلقت  زا  دـندوبن  رـضاح  مدرم 

: دومرف نانآ  هب  دزاس  ناشراداو  لقعت  هب  دنک و  هبنتم  ار  دوخ 
(98 ( ؟  نوفکاع اهل  متنا  یتلا  لیثامتلا  هذه  ام 

؟ دیتسرپ یم  ار  اهنآ  دیفکتعم و  ناشرانک  رد  يرمع  هک  تسیچ  دامج  ياهتب  نیا 
هک هنالهاج  بصعت  ساسا  رب  دنتفگ و  نخـس  ناردپ  هناروکروک  دیلقت  زا  دندرگ  فقاو  شیوخ  لمع  حبق  هب  دـننک و  رکف  هکنآ  ياج  هب 

: دنداد خساپ  تسا  سفن  ياوه  نآ  همشچرس 
(99  . ) نیدباع اهل  انءابآ  اندجو  اولاق 

. دندرک یم  شتسرپ  ار  اهتب  نیا  هک  میا  هتفای  ار  دوخ  ناردپ  ام 
 : تفگ دوب  هدش  تحاران  تخس  لقع  دض  خساپ  نیا  زا  هک  ع )   ) میهاربا

(100  . ) نیبم لالض  یف  مک  ؤابآ  متنا و  متنک  دقل 
 : تفگ نانآ  هب  ع )   ) میهاربا ماجنارس  دیتسه . هدوب و  راکشآ  یهارمگ  رد  همه  ناتناردپ  امش و  دوخ  نامگ  یب 

لقعت  شزرا 
(101  . ) نولقعت الفا  هللا  نود  نم  نودبعت  امل  مکل و  فا 

. دیدنب یمن  راک  هب  ار  نتشیوخ  هشیدنا  دینک و  یمن  لقعت  ایآ  دیتسرپ ، یم  تسا  دنوادخ  ریغ  هک  هچنآ  رب  امش و  رب  فا 
زا قرفتم و  مدرم  نیب  ات  رادب  مقفوم  اهلاراب ! ۀقرفلا :  لها  مض  و  دوب : هتفگ  یهلا  هاگشیپ  رد  دوخ  نخـس  لوا  تمـسق  رد  ع )   ) داجـس ماما 

ددرگ لیان  مهم  نیا  هب  دـبای و  تسد  شیوخ  دوصقم  هب  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  هکنآ  يارب  میاـمن .  رارقرب  یتسود  هطبار  ادـج  مه 
حالـص دب و  زا  ار  بوخ  ات  دناوخب  رکفت  لقعت و  هب  ار  نانآ  دراد ، رذحرب  اوران  تالیامت  زا  يوریپ  سفن و  ياوه  تعاطا  زا  ار  مدرم  دیاب 
ماجنا هتبلا  دننیزگ . يرود  تسا  یهابت  داسف و  ءاشنم  هک  یفارحنا  ياههار  زا  و  دنبای ، شیارگ  تداعـس  طارـص  هب  دـنهد ، زیمت  داسف  زا  ار 

هب یهلا  قیفوت  اب  هکنآ  يارب  دساره و  یمن  اه  یتخـس  زا  سدقم  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ماما  یلو  تسا  لکـشم  رایـسب  يراک  نینچ 
ترضح میناد  یمن  دیامن . یم  هدهاجم  دوخ  ناوت  ردق  هب  دنک و  یم  لمحت  ار  تامیالمان  دناشوپب  ققحت  هماج  نتـشیوخ  ینورد  هتـساوخ 

رد هتبلا  تسا .  هدومن  ششوک  المع  هزادنا  هچ  هتفگ و  نخـس  ردقچ  هدنکارپ  مدرم  فالتخا  قرفت و  اب  هزرابم  هار  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز 
ام هب  هچنآ  لاح  نیا  اب  تسا .  هدیسر  ام  هب  ترـضح  نآ  ياهراک  اه و  هتفگ  زا  یمک  رادقم  امتح  تباتک  تبث  لیاسو  دوبمک  اب  نامز  نآ 

: دوش یم  افتکا  ترضح  نآ  زا  همان  کی  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا و  تقد  هجوت و  لامک  نایاش  هدمآ  رابخا  ثیداحا و  بتک  رد  هدیسر و 
ندرک  هارمگ  ندش و  هارمگ 

زا دوب و  ظفاح  ار  یمارگ  لوسر  ثیداحا  فیرـش و  نآرق  زا  يدایز  تمـسق  وا  ملاع .  هدرکلیـصحت و  دوب  يدرم  يرهز  ملـسم  نب  دمحم 
نب ماشه  دـناشک و  نامز ،  ياهتوغاط  ناورم ،  ینب  راـبرد  هب  ار  يو  یبلطاـیند  تساـیر و  بح  هناتخبدـب  تشاد .  یهاـگآ  زین  مالـسا  هقف 

دـنا و هتـشون  توافتم  بلاطم  يو  لاح  همجرت  رد  لاجر  بتک  داد . رارق  دوخ  نادـنزرف  ملعم  ار  وا  دوب  ناـیناورم  زا  یکی  هک  کلملادـبع 
دـش بجوم  ناورم  لآ  هب  شلیامت  تفای ،  شیارگ  لطاب  هب  دیدرگ و  فرحنم  شموصعم  نادنزرف  و  ع )   ) یلع هار  زا  وا  دنا  هتفگ  یـضعب 
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رد دـندش و  هدیـشک  روج  يافلخ  هار  هب  ناورم  لآ  هب  وا  لیامت  رثا  رب  دـندش و  هارمگ  هدـناوخ  سرد  دارفا  یتح  مدرم  زا  يدایز  هدـع  هک 
نیب هک  یفالتخا  نیفرحنم و  فارحنا  زا  هک  ع )   ) داجـس ماما  دـمآ . دوجو  هب  فالخ  فاکـش و  تیب  لـها  نارادتـسود  ناـنآ و  نیب  هجیتن 

رد هک  تساوخ  وا  زا  دومن و  ناشن  رطاخ  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  ار  شتیلوئسم  داد ، رکذت  ار  وا  ياهاطخ  تشون ،  يرهز  ناورهر  اب  نانآ 
هب ار  وا  دراذـگب ، رثا  يو  رد  ماما  همان  رگا  ددـنویپب . احلـص  ناکاپ و  هب  ددرگزاب و  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یلطاب  هار  زا  دـشیدنیب ، دوخ  عضو 
هب هک  یناسک  ناگدش و  هارمگ  هکلب  دـبای  یم  ییاهر  یهلا  باذـع  زا  شدوخ  اهنت  هن  ددرگزاب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  زا  دروآ و  دوخ 

نیا زا  هک  یقرفت  دندنویپ و  یم  قح  لها  هب  دنریگ ، یم  هلـصاف  ناهارمگ  زا  دنیآ ، یم  دوخ  هب  دنا  هدش  ادـج  ناکین  ناکاپ و  وا  زا  يوریپ 
ضرع هب  نآ  همجرت  و  ع )   ) داجـس ماما  همان  زا  هعطق  دـنچ  اجنیا  رد  ددرگ . یم  فرطرب  تسا  هدـمآ  دـیدپ  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  نیب  هار 

 : تسا هتشون  دوخ  همان  لوا  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دسر . یم  مرتحم  ناگدنونش 
تمعن  نیگنس  راب 

نم حصا  امب  هللا  معن  کتلقثا  دقف  کمحری  نا  اهب  کفرع  نمل  یغبنی  لاحب  تحبصا  دقف  رانلا  نم  کمحر  نتفلا و  نم  كایا  هللا و  انافک 
هللا یلص  دمحم  هیبن  ۀنـس  نم  کفرع  هنید و  نم  هیف  کهقف  هباتک و  نم  کلمح  امب  هللا  ججح  کیلع  تماق  كرمع و  نم  لاطا  کندب و 

 . هلآ هیلع و 
هتسیاش هک  يا  هدومن  حبص  یتلاح  رد  دهد  رارق  تمحرت  دروم  دوخ  شتآ  زا  دیامرف و  تیافک  اهـشیامزآ  اه و  هنتف  زا  ارت  ار و  ام  دنوادخ 

ار تندب  هکنیا  زا  تسا  هدراذگ  ینیگنـس  راب  تشود  رب  دنوادخ  ياهتمعن  دـیامن . تمحرت  دسانـش  یم  لاح  نآ  هب  ارت  هک  سک  نآ  تسا 
نید رد  هدرپـس ،  تظفح  هب  ار  وا  باـتک  زا  یتمـسق  هدرک ،  هماـقا  وت  رب  ار  دـنوادخ  ياـهتجح  هدومن ،  ینـالوط  ار  ترمع  هتـشاد ،  ملاـس 

 : تسا هتشون  همان  رگید  هعطق  رد  تسا .  هدومن  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تنس  زا  ارت  هتخاس و  تهیقف 
توغاط  زا  تیامح 

نیح هل  کتباجا  توند و  نیح  هنم  كوندب  یغلا  قیرط  هل  تلهس  ملاظلا و  هشحو  تسنا  نا  تلمتحا  ام  فخا  تمتک و  ام  یندا  نا  ملعا  و 
 . ۀملظلا ملظ  یلع  کتناعاب  تذخا  امع  لءاست  نا  ۀنوخلا و  عم  ادغ  کمثاب  ءوبت  نوکت  نا  ینفوخا  امف  تیعد 

هب يراکمتس  زا  ار  ملاظ  تشحو  هک  تسا  نیا  يا  هتفرگ  هدهع  هب  هک  ار  یتیلوئـسم  نیرتفیفخ  يا و  هتـشاد  ناهن  هک  يرما  نیرتمک  نادب ! 
کیدزن روج  هفیلخ  هب  وت  هک  دوب  نآ  اه  ییاوراـن  نیا  ءاـشنم  يا و  هدومن  راومه  يو  رب  ار  زواـجت  يدـعت و  هار  يا و  هتخاـس  لدـبم  سنا 

 ، تدوخ ناهانگ  رب  هوـالع  تماـیق  رد  هک  تسا  نیا  هدـیدرگ  مینارگن  هیاـم  هچنآ  يدـش .  هدـناوخ  هک  یعقوم  يدومن  شتباـجا  يدـش و 
ماما همان  رگید  هعطق  رد  يریگ .  رارق  تیلوئسم  هذخا و  ؤم  دروم  يدومن  تناعا  ملاظ  ملظ  هب  هکنیا  زا  یشاب و  ناراکتنایخ  ناهانگ  راتفرگ 

 : تسا هدمآ  ع )   ) داجس
 ، مهتلالـض یلا  املـس  مهایالب و  یلا  کیلع  نوربعب  ارـسج  مهملاظم و  یحر  کباورادا  ابطق  كولعج  كاعد  نیح  كایا  هئاعدـب  سیلوا 

 . مهیلا لاهجلا  بولق  کب  نوداتقی  ءاملعلا و  یلع  کشلا  کب  نولخدی  مهلیبس ،  اکلاس  مهیغ ،  یلا  ایعاد 
روبع اب  ات  دنتخاس  یلپ  نوچ  ارت  دنروآرد . شدرگ  هب  ار  شیوخ  ياهملظ  بایسآ  ات  دنداد  رارق  یبطق  ارت  تندناوخ  اب  هک  تسا  نیا  هن  ایآ 

هب هدـننک  توعد  ارت  دـنبای ، تسد  دـنهاوخ  یم  هک  ییاـهملظ  هباـت  دنتـشاداپب  یناـبدرن  نوچ  ارت  دنـسرب ، ناـشرظن  دروم  ياـیالب  هب  وـت  زا 
وت هلیـسو  هب  دندومن و  دراو  دیدرت  کش و  اه  هدناوخ  سرد  بولق  رد  وت  هلیـسو  هب  دـنداد ، رارق  شیوخ  هار  هدـننک  یط  دوخ و  یهارمگ 

. دندرک ادتقا  نانآ  هب  لاهج  ياهلد 
 : تسا هدمآ  ع )   ) داجس ماما  همان  رگید  هعطق  رد 

يرهز  هب  ع )   ) ماما تحیصن 
بزع ام  کیلا  دری  کیءار و  نم  تاف  دـق  ام  یلاعت  هللا  شعنی  نا  تدرا  ینکل  كرییعت ،  کفینعت و  کـخیبوت و  تدرا  ینا  بسحت  ـال  و 
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 . نینم ؤملا  عفنت  يرکذلا  ناف  رکذ  و  هباتک :  یف  یلاعت  هللا  لوق  ترکذ  کنید و  نم 
توف دنوادخ  هک  دیآ  مهارف  یتابجوم  متساوخ  یم  هکلب  ما ،  هتشاد  ارت  تمالم  شنزرـس و  خیبوت و  دصق  میاه  هتفگ  زا  نم  هک  ربم  نامگ 
ربمیپ هب  هک  مداتفا  دـیجم  باتک  رد  ادـخ  هدومرف  دای  هب  دـنادرگرب ، وت  هب  هداتفا  رود  تنید  زا  هچنآ  دـیامن و  ناربج  ار  تیءار  ياـه  هدـش 

 . تسا شخبرمث  دیفم و  نامیا  لها  يارب  رکذت ، يروآ و  دای  هک  روایب  مدرم  دای  هب  هداد :  روتسد 
 : تسا هتشون  همان  رخاوا  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

هللا نیب  مهنیب و  سیل  مهروهظب  مهنوطب  ۀقـص  مهلامـسا ال  یف  اونفد  نیذـلا  نیحلاصلاب  قحلت  یتح  هیف  تنا  ام  لک  نع  ضرعاـف  دـعب ، اـما 
(102 . ) اهب نونتفی  ایندلا و ال  مهنتفت  باجح و ال 

كاـخ هب  دوخ  هنهک  ساـبل  رد  هک  ناـنآ  يوش ،  قحلم  راـکوکین  حـلاص و  دارفا  هب  اـت  نادرگ  يور  نک و  ضارعا  یتسه  نآ  رد  هچنآ  زا 
دیامن و هارمگ  ار  نانآ  تسناوت  ایند  هن  تشادن ،  دوجو  يا  هدرپ  دنوادخ  نانآ و  نیب  دوب ، هدیبسچ  ناشتشپ  هب  ناشمکـش  دنا ، هدش  هدرپس 

. دنتفای شیارگ  ایند  هبذاج  رثا  رب  ناشدوخ  هن 
تـساوخرد دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  ۀـقرفلا ،  لها  مض  و  دوخ : مالک  لوا  تمـسق  رد  ع )   ) داجـس ماما  هک  دـش  نشور  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

يارب هک  ار  يا  همان  دـنک و  هزرابم  فالتخا  یگدـنکارپ و  اب  تسا  نکمم  هک  ییاـج  اـت  یعاـمتجا  لدـع  ظـفح  يارب  هک  دـنک  یم  قیفوت 
 . تسا یگدنکارپ  فالتخا و  اب  ترضح  نآ  یساسا  هزرابم  زا  يا  هنومن  هدومرف  موقرم  يرهز 

: دنک یم  تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ  زا  تسا  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  دوخ  مالک  مود  ءزج  رد  ع )   ) داجس ترضح 
رارقرب شزاس  حلص و  نانآ  نیب  مرادرب و  نایم  زا  ار  اه  هداوناخ  ناردارب ،  ناتسود ،  فالتخا  ات  رادب  مقفوم  اهلاراب ! نیبلا :  تاذ  حالصا  و 

 ، تسا ناملسم  رفن  دنچ  ای  ود  فالتخا  هب  نداد  نایاپ  نیبلا و  تاذ  حالصا  مالسا  نییآ  رد  فیرش  سدقم و  رایسب  لامعا  زا  یکی  میامن . 
 . تسا هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  و 

(103  . ) نیبلا تاذ  حالصا  ۀقدصلا ؟  ةولصلا و  مایصلا و  ۀجرد  نم  لضف  اب  مکربخا  الا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
تاذ حالصا  نآ  تسا ؟  هقدص  هزور و  زامن و  زا  رتالاب  رترب و  نآ  هجرد  هک  يزیچ  هب  مهدن  ربخ  امـش  هب  ایآ  هدومرف :   ( ص  ) مرکا لوسر 

 . تسا نیبلا 
(104  ) اوعدابت اذا  مهنیب  براقت  اودسافت و  اذا  سانلا  نیب  حالصا  هللا  اهبحی  ۀقدص  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

کیدزن دنا و  هدـییارگ  داسف  هب  هک  ینامز  تسا  مدرم  نیب  حالـصا  دراد  تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يا  هقدـص  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
. دنا هدیزگ  يرود  رگیدکی  زا  هک  ینامز  تسا  مه  هب  نانآ  ندومن 

یلام  فالتخا 
قوقح دودـح و  تیاعر  مدـع  رثا  رب  ییادـج  یهاگ  دـنک . ادـج  مه  زا  ار  رفن  ود  دوش و  فالتخا  هیام  دـناوت  یم  يددـعتم  لماوع  للع و 
دیامن نیبلا  تاذ  حالـصا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  رگید . لماوع  هاگ  و  تسا ،  یلام  رما  فالتخا ،  ءاشنم  یهاگ  تسا و  ناتـسود  یقـالخا 

ناتـسود باحـصا و  دوب  هک  یلکـش  ره  هب  ار  مهم  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  درادرب و  نایم  زا  ار  فالتخا  هدام  هک  دـشوکب  دـیاب 
. دندرک یم  لح  ار  شیوخ 

هانیتاف لزنملا  یلا  اولاعت  انل  لاق  مث  ۀـعاس  انیلع  فقوف  ثاریم .  یف  رجاشتن  ینتخو  انا  لصفملا و  انبرم  لاـق :  جاـحلا  قئاـس  ۀـفینح  یبا  نع 
وبا نکل  یلام و  نم  تسیل  اهنا  اما  لاق  هبحاص .  نم  انم  دـحاو  لک  قثوتـسا  اذا  یتح  هدـنع  نم  انیلا  اهعفدـف  مهرد .  هامعیراب  اـننیب  حلـصاف 

مالسلا هیلع  هللادبعیبا  لام  نم  اذهف  هلام ،  نم  اهیدتفا  امهنیب و  حلصا  نا  یش ء  یف  انباحصا  نم  نالجر  عزانت  اذا  ینرما  مالسلا  هیلع  هللادبع 
(105 . )

یم هرجاشم  یثاریم  رد  مناگتـسب  زا  یکی  اب  نم  هک  یلاح  رد  درک  رذـگ  ام  رب  لضفم  دـیوگ : یم  دوب  جاح  روما  راد  هدـهع  هک  هفینح  وبا 
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نآ دومن و  لح  مهرد  دـص  راهچ  اب  ار  ام  فالتخا  میتفر .  شلزنم  وا  اب  لزنم  میورب  تفگ :  ام  هب  سپـس  درک ، فقوت  یتعاـس  وا  میدرک . 
ره هدومرف  رما  نم  هب  ع )   ) قداص ماـما  تسین ،  نم  لاـم  زا  غلبم  نیا  تفگ :  سپـس  دـش . لـح  فـالتخا  درک و  تخادرپ  دوخ  زا  ار  غلبم 

دوب ع )   ) قداص ماما  زا  لوپ  نیا  نک و  تخادرپ  نم  لام  زا  هد و  حالـصا  ار  اهنآ  دنراد  عازن  يزیچ  رد  ام  ناتـسود  زا  رفن  ود  يدید  تقو 
 . مداد امش  هب  هک 

هدرب راک  هب  حالصا  هملک  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  نیبلا  تاذ  حالـصا  ثحب  رد  تسا  مزال  هک  يا  هتکن 
هعطق رد  زین  ع )   ) داجس ماما  مالک  رد  داتفا و  روکذم  هک  ع )   ) قداص ماما  ثیدح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ثیدح  دننام  هدش 

هتفر راک  هب  حالـص  هملک  حالـصا  هملک  ياج  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا ،  هدـمآ  نیبلا  تاذ  حالـصا  زورما و  ثحب  دروم  ياعد 
 : هدومرف شراوگرزب  دنزرف  ود  هب  دوخ  همانتیصو  رد  ع )   ) یلع تسا . 

ع )   ) یلع تیصو 
هیلع و هللا  یلص  امکدج  تعمس  یناف  مکنیب ،  تاذ  حالـص  مکرما و  مظن  هللا و  يوقتب  یباتک  ۀغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیـصوا و 

(106  . ) مایصلا ةالصلا و  ۀماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  لوقی :  ملس  هلآ و 
ناتروما مظن  يوقت و  هب  منک  یم  شرافس  دسرب  اهنآ  هب  نم  همانتیصو  هک  یناسک  مامت  ما و  هداوناخ  منادنزرف و  عیمج  هب  رفن و  ود  امش  هب 

. اه هزور  اهزامن و  مومع  زا  تسا  رترب  لضفا و  نیبلا  تاذ  حالص  دومرف : هک  مدینش  ص )   ) یمارگ لوسر  زا  هچ  ناتدوخ  نیب  حالص  و 
(107 . ) روهمجلا حالص  یف  یعسلا  ةداعسلا  لامک  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا عامتجا  روما  حالص  رد  ششوک  یعس و  یمدآ  تداعس  لامک  زا  هدومرف :  ع )   ) یلع
حالصا  حالص و  شزرا 

دوجو حالص  هنیمز  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  رگیدکی  هب  تبـسن  نانآ  قئالع  تیوقت  نیملـسم و  طباور  میکحت  حالـصا  حالـص و  هجیتن 
رد ع )   ) قداص ماما  هک  روطنامه  دشاب  هدمآ  یئادج  فالتخا و  هک  دوش  یم  هتفگ  يدروم  رد  حالـصا  یلو  تسین  مزال  قرفت  فالتخا و 
مه زا  هک  یعقوم  رگیدکی  هب  نانآ  ندرک  کیدزن  دنشاب و  هدش  داسف  راچد  هک  یتقو  رد  مدرم  نیب  حالـصا  هدومرف :  دش  رکذ  هک  یثیدح 

بط و رد  تسا  نامرد  يریگشیپ و  توافت  دننامه  هعماج  يونعم  تمالس  رد  حالصا  حالص و  قرف  تفگ  ناوت  یم  دنشاب . هدیزگ  يرود 
رامیب هعماج  دارفا  هک  دننک  یم  يراذگ  هیاپ  يا  هنوگ  هب  ار  مدرم  یگدنز  طیحم  طیارش  تشادهب  نیصصختم  مدرم ،  ندب  تمالـس  ظفح 

ار نانآ  صـصختم  بیبط  دـندش  التبم  يرامیب  هب  دـندربن و  هرهب  يریگـشیپ  زا  یناسک  رگا  اـما  دـیاین ، هار  ناـشدوجو  رد  ضرم  دـنوشن و 
دنـشوک یم  هعماج  ای  دارفا  حالـص  رد  هک  یناهاوخ  ریخ  دزاس . یم  رادروخرب  تمالـس  تمعن  زا  هرابود  ار  ناشندـب  دـیامن و  یم  ناـمرد 

فالتخا و راتفرگ  یمالـسا  طـیحم  دـنراذگ  یمن  دـننک و  یم  يریگولج  یگدـنکارپ  قرفت و  يراـمیب  زا  تشادـهب  نیـصصختم  دـننامه 
جالع ار  هدمآ  دیدپ  ضرم  هک  دنا  هدننک  نامرد  ناکـشزپ  دـننامه  دنـشوک  یم  مدرم  نیب  حالـصا  رد  هک  یناسک  رگا  اما  ددرگ ، ییادـج 

. دنناهر یم  رطخ  زا  ار  ضیرم  دننک و  یم 
شسرپ  کی  خساپ 

هزور زامن و  زا  نیبلا  تاذ  حالـص  حالـصا و  هک  تسا  هدمآ  احیرـص  دش  رکذ  هک  ع )   ) یلع همانتیـصو  و  ص )   ) مرکا لوسر  ثیدـح  رد 
هزور زامن و  زا  رتالاب  نیبلا  تاذ  حالص  حالصا و  ارچ  تسیچ و  يرترب  تیزم و  نیا  تلع  هک  دنک  لا  ؤس  یسک  رگا  تسا .  رترب  لضفا و 

ردق و یهلا  هاگشیپ  رد  ود  ره  تسا و  مالسا  هبیط  هرجـش  زا  شخب  رمث  گرزب و  هخاش  ود  هلزنم  هب  هزور  زامن و  تفگ :  ناوت  یم  تسا ، 
تخرد زا  هخاش  اریز  تسا  رتمهم  بتارم  هب  هزور  زامن و  هخاش  ود  زا  مالـسا  ینعی  تخرد  لـصا  هک  میناد  یم  یلو  دـنراد  رایـسب  تلزنم 

گرم رطخ  رد  دوش و  فعـض  راچد  تخرد  رگا  دشاب و  هدنز  تخرد  هک  دـهد  یم  گرب  راب و  تسا و  هدـنز  یعقوم  دـنک و  یم  قازترا 
یهلا سدقا  تاذ  مالـسا  هبیط  هرجـش  نابهگن  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  تایح  دـنریم و  یم  تخرد  گرم  زا  شیپ  اه  هخاش  دریگ  رارق 
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 . تسا
 . نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا 

للع  بابسا و  ملاع 
یم شدوخ  صوصخم  يارجم  زا  دروم  ره  رد  دـنوادخ  ضیف  تسا و  لیاسو  بابـسا و  ملاع  مینک  یم  یناگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  یلو 

یمالسا راتفر  راتفگ و  اب  هک  دنتسه  نانیا  دنا ، فیرش  نآرق  ناوریپ  ناناملسم و  يرشب ،  عماوج  رد  مالسا  يرادهگن  ضیف  يارجم  دسر و 
یم ماجنا  یبوخ  هب  نیملـسم  هملک  تدحو  اب  مهم  نیا  دنراد و  یم  هاگن  نازورف  ار  مالـسا  غارچ  دننک و  یم  ظفح  ار  نید  تایح  شیوخ 

، دوش
فالتخا  شخب  نایز  راثآ 

هدرپس یـشومارف  تسد  هب  مالـسا  ددرگ و  یم  فورـصم  هزرابم  رجاشت و  هار  رد  اهورین  دمآ  دـیدپ  فالتخا  ناناملـسم  هعماج  رد  رگا  اما 
ار دوخ  ریسم  اهراک  همه  دننک  یم  یگدنز  مه  اب  افـص  رهم و  لامک  رد  دنا و  ناملـسم  نآ  هنکـس  مامت  هک  هبـصق  کی  رد  الثم  دوش . یم 

عقومب دـنور ، یم  دجـسم  هب  ظـعاوم  عامتـسا  تعاـمج و  هماـقا  يارب  عـقومب  دـنور ، یم  غاـب  تعارز و  تقو  رـس  عـقومب  دـیامن ، یم  یط 
ای كاخ  بآ و  رـس  رب  هبـصق  رد  رگا  اما  دـنراد ، يرایمه  يراکمه و  رگیدـکی  اب  مغ  يداـش و  ياهدادـیور  رد  و  دـنیامن ، یم  تحارتسا 

دربشیپ رد  اهورین  دنک ، یم  رییغت  هبصق  عضو  ددرگ ، زاغآ  يدنب  هتسد  دنک و  زورب  فالتخا  یلاها  نیب  رگید  روما  رد  ای  نادنفسوگ  عتارم 
 ، نامز تشذگ  اب  رگا  دبای و  یم  شهاک  مرحم  ناضمر و  تیمها  دتفا ، یم  قنور  زا  ربنم  دجـسم و  ددرگ ، یم  فورـصم  هورگ  ياهفدـه 

. دوش یم  شومارف  ناضمر  هزور  هیموی و  زامن  هتفر  هتفر  ددرگ ، رتقیمع  فالتخا 
ررـضتم يدارفا  رگا  دشوکب ، تالکـشم  لح  رد  دـیاب  دـیایب  هبـصق  هب  نیبلا  تاذ  حالـصا  فالتخا و  عفر  يارب  یقیال  درف  هک  یتروص  رد 

نایم زا  ار  فالتخا  هدام  هصالخ  و  دنک ، مادقا  دنراد  زاین  تلود  کمک  هب  رگا  دـیامن ، ناربج  ار  ناشتراسخ  لوپ ،  تخادرپ  اب  دـنا  هدـش 
. دیامن رارقرب  نانآ  نیب  ار  یمالسا  تبحم  دربب و 

ناضمر و هام  هزور  هب  دریگ ، یم  قنور  ظعو  سلاجم  تعاـمج و  زاـمن  دوش ، یم  دـیدجت  نید  تاـیح  تبحم  تدـحو و  طیارـش  رد  هتبلا 
 . تسا هزور  زامن و  زا  رترب  نیبلا  تاذ  حالصا  سپ  تسا ،  حالصا  حالص و  رثا  رب  تیقفوم  همه  نیا  دننک و  یم  هجوت  ینید  روما  رگید 

مدرم بویع  نتشاد  ناهنپ  نارگید -  ياهیبوخ  رشن   - 36

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ۀبئاعلا رتس  ۀفراعلا و  ءاشفا  و 

هدیدنسپ  تفص  ود 
ود داتفا ، روکذم  هچنآ  رکذ  زا  سپ  یعامتجا ،  لدع  ظفح  يارب  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  تمسق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

دیوگب و ار  مدرم  اه  یبوخ  هکنآ  یکی  دهاوخ : یم  یلاعت  يراب  زا  ار  نآ  ماجنا  قیفوت  دـنک و  یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  ار  رگید  بلطم 
درواین نابز  هب  دراد و  روتسم  ار  نانآ  بویع  هکنآ  رگید  دهد و  رشن 

 . تسا زورما  ینارنخس  عوضوم  بلطم  ود  نیا  حیضوت  حرش و  گرزب  دنوادخ  تساوخ  هب 
شیوخ يارب  ار  تفـص  ود  نیا  دـنوادخ  تسا .  قالخا  میارک  زا  یناسنا و  يایاجـس  زا  مدرم  ياه  يدـب  نتـشاد  ناـهنپ  اـه و  یبوخ  رـشن 

ود نیا  زا  اهاعد  زا  یـضعب  نمـض  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا  تسا .  هداد  رارق  تمحر  لـصفت و  دروم  هار  نیا  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  هدـیزگ و 
تاجاح ياضق  يارب  ع )   ) قداص ماـما  دـنناوخب . تفـص  ود  نیا  هب  ار  دـنوادخ  هک  دـنا  هداد  روتـسد  شیوخ  ناوریپ  هب  هدرب و  ماـن  تفص 

: دوش یم  زاغآ  هلمج  نیا  اب  هک  هدومرف  هیصوت  ار  ییاعد 
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(108  . ) حیبقلا رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای 
 . یناشوپ یم  ار  اه  یتشز  ییامن و  یم  راکشآ  ار  ییابیز  هک  يدنوادخ  يا 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  لیمک  ياعد  رد  ع )   ) یلع
 . هترشن هل  الها  تسل  لیمج  ءانث  نم  مک  هترتس و  حیبق  نم  مک 

 . يا هداد  رشن  ما  هدوبن  نآ  هتسیاش  نم  هک  ار  یبوخ  يانث  دیجمت و  اسب  هچ  يا و  هتشاد  ناهنپ  هک  ار  یحیابق  رایسب  هچ  اهلا ! راب 
نابوخ  یمرگلد  لماع 

نانآ دنک و  یم  مرگلد  ار  ریخ  دارفا  یفرط  زا  دیامن  یم  نانآ  کین  لمع  هجوتم  ار  نارگد  دنک و  یم  اشفا  ار  مدرم  ياه  یبوخ  هک  یـسک 
رد يراکوکین  دـنوش و  یم  قیوشت  بوخ  ياهراک  رد  مدرم  ریاس  لمع  نیا  اب  رگید  فرط  زا  دـیامن و  یم  تیوقت  ریخ  روما  ماـجنا  رد  ار 
هک يا  هدیدنـسپ  قلخ  رثا  رب  دوش و  یم  مدرم  ریاس  ناراکوکین و  بوبحم  دوخ  اه ، یبوخ  هدنهد  رـشن  هوالعب ،  دبای ، یم  شرتسگ  هعماج 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دوخ  مالک  لوا  تمسق  رد  داجس  ماما  دبای . یم  شیازفا  شمارتحا  دراد 
 . مهد رشن  مدرم  نیب  میامن و  اشفا  ار  فورعم  هک  رادب  مقفوم  ! اهلا راب   : ۀفراعلا ءاشفا  و 

 . تسا هدش  هتخانش  وکین  هدیدنسپ و  القع  اعرش و  هک  تسا  یلمع  ره  ناسحا و  یبوخ ،  ریخ ، يانعم  هب  فورعم 
اهتمعن  تاکز 

(109  . ) معنلا ةوکز  فورعملا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا هدراذگ  اهناسنا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  تاکز  فورعم  لمع  هدومرف :  ع )   ) یلع

هراب نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یـضعب  اجنیا  رد  تسا و  تمعن  نآ  فورعم  اهتمعن  زا  کی  ره  تاکز  دراد و  یتاکز  اهتمعن  ماـمت  مالـسا ،  رد 
: دسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  هدیسر ، 

(110  . ) هلها هملعی  نا  ملعلا  ةوکز  ةوکز و  یش ء  لکل  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
دنراد تیلها  هک  یناـسک  هب  ار  دوـخ  تاـمولعم  هـک  تـسا  نآ  مـلع  تاـکز  تـسا و  یتاـکز  يزیچ  ره  يارب  هدوـمرف :  ع )   ) قداـص ماـما 

 . يزومایب
نابز  تاکز 

(111  . ) نیبئاغلل ظیفتلا  نیملسملل و  حصنلا  ناسللا  ةوکز  لجوزع و  ۀبجاو هللا  ةوکز  کئازجا  نم  ءزج  لک  یلع  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 
رادیب ناناملـسم و  هب  تحیـصن  تنابز  تاکز  تسا و  ررقم  ادخ  يارب  یتاکز  تندـب  يازجا  زا  کی  ره  يارب  هک  هدومرف  ع )   ) قداص ماما 

 . تسا لفاغ  دارفا  ندرک 
(112  ) لاهجلا لامتحا  لقعلا  ةوکز  ةوکز و  یش ء  لکل  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا لاهج  ياه  ینادان  ندومن  لمحت  لقع  تاکز  تسا و  یتاکز  يزیچ  ره  يارب  هدومرف :  ع )   ) یلع
هتوکز تیدا  ام  رفظلا و  ةوکز  وفعلا  نادبالا و  ةوکز  لمعلا  هاجلا و  ةوکز  ۀعافشلا  معنلا و  ةوکز  فورعملا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

(113  . ) بلسلا نومءام  وهف 
ضامغا وفع  تسا ،  ندب  تاکز  حلاص  لمع  تسا ،  تلزنم  ردق و  تاکز  تعافـش  تساهتمعن ،  تاکز  فورعم  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

. دور یمن  فک  زا  دوب و  دهاوخ  ینمیا  رد  دوش  ادا  شتاکز  هک  یتمعن  ره  و  تسا ،  يزوریپ  تاکز 
یلام  شیاشگ  تاکز 

(114  . ) ماحرالا ۀلص  ناریجلا و  رب  راسیلا  ةوکز  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا ماحرا  هلص  ناگیاسمه و  هب  یکین  یلام ،  نکمت  یگدنز و  شیاشگ  تاکز  هدومرف :  ع )   ) یلع
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بجاو ياهتخادرپ  دروم  رد  لام  تاکز  اریز  تسا  هدروآ  راسی  هملک  نآ  ياج  هب  هدربن و  راـک  هب  ار  لاـم  هملک  تیاور  نیا  رد  ع )   ) ماـما
فورعم دـنا . شیاـشگ  تعـسو و  رد  یلاـم  نکمت  تهج  زا  بجاو  تاـکز  تخادرپ  زا  سپ  هک  دراد  رظن  یناـسک  هب  تیاور  نیا  تسا و 

 . تسا ماحرا  هب  ندومن  کمک  ناگیاسمه و  نتخاس  دنم  هرهب  نانیا 
فورعم  يانعم 

 ، ندومن کمک  ار  یناوتان  نتفرگ ،  ار  هداـتفا  يوزاـب  ریز  دوش ، یم  لـماش  ار  يریخ  لـمع  ره  هک  تسا  یعیـسو  ياـنعم  ياراد  فورعم ، 
عفن هب  هک  يریخ  لمع  ره  هصالخ ،  و  ندـناسر ،  شرظن  دروم  لحم  هب  ار  ییانیبان  ندرک ،  تیاـمح  شلزنم  هب  ندـناسر  يارب  ار  يراـمیب 
دمآ یم  شیپ  هک  یعقاوم  رد  دنتـشاد و  رایـسب  هجوـت  فورعم  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  دوـش و  یم  هدـناوخ  فورعم  تسا  مدرم 

: دنداد یم  ماجنا  ار  نآ  دوخ ،
(115  . ) قیرطلا نع  هدیب  اهنیحنی  یتح  هتباد  نع  لزنیف  قیرطلا  طسو  یف  ةردملا  یلع  رمی  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک  دقل 

نارذگهر  هب  تمدخ 
یم هدایپ  بکرم  زا  تسا  هداج  طـسو  رد  یخولک  دـید  یم  درک و  یم  رذـگ  یهار  رد  رگا  هک  دوب  نیا  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  شور 

. دناسرن یبیسآ  اهرذگهر  هب  هک  دز  یم  رانک  ار  نآ  دش و 
نمـض دـنیامن ، قیوشت  فورعم  ماجنا  هب  ار  نانآ  دـننامهفب و  دوخ  ناوریپ  هب  ار  مدرم  هب  تمدـخ  شزرا  هکنآ  يارب  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

. دنا هتخاس  ناشن  رطاخ  فلتخم  ياهریبعت  اب  ار  تیعقاو  نیا  يددعتم  تایاور 
یف کندـهزی  ـالف  زوـنکلا  لـضفا  نم  زنک  عرزلا و  یمنا  نم  عرز  فورعملا  اـمنا  لوـقی :  ناـک  هـنا  مالـسلا  هـیلع  بلاـطیبا  نـبا  یلع  نـع 

(116  . ) هدحج نم  دوحج  هرفک و ال  نم  رفک  فورعملا 
دیامن نارفک  ار  تفورعم  یـسک  رگا  اهجنگ ، نیرترب  زا  تسا  یجنگ  اـهتعارز و  نیرتومنرپ  زا  تسا  یعرز  فورعم  دومرف : یم  ع )   ) یلع

. دراد زاب  فورعم  ماجنا  زا  ارت  يو  لمع  ادابم  درک  راکنا  ار  نآ  ای 
 . هلاعف هیلا  ببح  فورعملا و  هیلا  ببح  نمل  هللا  یلا  هللا  دابع  بحا  نم  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  لاق :  یلامثلا  ةزمحیبا  نع 

(117)
یبوخ  ماجنا  هب  هقالع 

وا دزن  فورعم  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  ادـخ  ناگدـنب  نیرتبوبحم  زا  دومرف : هک  مدینـش  ع )   ) رقاب ماما  زا  دـیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا 
. دشاب دنم  هقالع  فورعم  لعف  ماجنا  هب  نینچمه  دشاب و  بوبحم 

یمارگ يایلوا  هجوت  هقالع و  دروم  دـح  هچ  ات  مدرم  هب  تمدـخ  فورعم و  ياهراک  هک  دـش  نشور  داتفا  روکذـم  هک  یتایاور  عومجم  زا 
نامه هب  دـنراد  رب  مدـق  فورعم  هار  رد  ـالمع  دـنوش و  قفوم  قلخ  تمدـخ  هب  هک  تبـسن  ره  هب  هاوخریخ  راـکوکین و  دارفا  تسا .  مالـسا 

دوب دنهاوخ  وا  هعساو  تمحر  لومشم  هدروآ و  مهارف  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  يونعم  برق  هنیمز  تبسن 
یلام  تامدخ  شزرا 

ریاس زا  شیب  یلام  تامدـخ  اریز  دراد  رایـسب  تیمها  یلاـم  تمدـخ  رظن  زا  فورعم  لـمع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  یلو 
دناوت یم  یلام  ياهفورعم  هوالعب ،  دروآ ، یم  مهارف  یگدـنز  رد  ار  نانآ  هاـفر  تاـبجوم  دریگ و  یم  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  مدرم  اـهفورعم 

نیا رد  و  دراد ، ظوفحم  نوصم و  یگدنز  لداعت  مدع  ملاسان و  داصتقا  رطخ  زا  ار  نیملـسم  دـیامن و  رارقرب  هعماج  رد  ار  يداصتقا  هنزاوم 
: دناسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  هک  هدیسر  ع )   ) رقاب ماما  زا  یبلاج  تیاور  هراب 

نا فورعملا و  اهیف  عنصی  قحلا و  اهیف  فرعی  نم  دنع  لاومالا  ریصت  نا  مالـسالا  ءاقب  نیملـسملا و  ءاقب  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
(118  . ) فورعملا اهیف  عنصی  قحلا و ال  اهیف  فرعی  نم ال  دنع  لاومالا  ریصت  نا  مالسالا  ءانف  نیملسملا و  ءانف  نم 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


یم لاـم  دروم  رد  ار  قح  هک  دـشاب  یناـسک  دزن  لاوما  شدرگ  هک  تسا  نیا  رد  مالـسا  ياـقب  نیملـسم و  ياـقب  هدوـمرف :  ع )   ) رقاـب ماـما 
قح هک  دنک  شدرگ  یناسک  تسد  رد  لوپ  هک  تسا  نآ  مالـسا  يانف  نیملـسم و  يانف  لماوع  زا  دـننک و  یم  لمع  فورعم  هب  دنـسانش و 

. دنیامن یمن  فورعم  هب  لمع  دنسانش و  یمن  ار  نآ 
يراکوکین  لام و  قح  تخانش 

هقیاـضم لاـم  تخادرپ  زا  فورعم  هار  رد  هوـالعب ،  دـننک  ادا  ار  نآ  دنـسانشب و  ار  لاـم  بجاو  قـح  یمالـسا  هعماـج  رد  نادـنمتورث  رگا 
ناگیار هسردـم  دـنریقف  هداوناخ  زا  هک  یناکدوک  تعاضب و  یب  نیلـصحم  يارب  و  یناـجم ،  هاـگنامرد  تسدـیهت  ناراـمیب  يارب  دـنیامنن ،
فورعم زا  دـننکن و  ادا  ار  بجاو  قح  رگا  اما  دـنام ، یم  هعماـج  نیا  رد  نیملـسم  مالـسا و  لـیبق ،  نیا  زا  يریخ  لاـمعا  رگید  و  دـنزاسب ،

نادنمتورث هفیظو  دننادب  مرتحم  ناگدنونش  هکنآ  يارب  دنروآ . مهارف  ار  نیملسم  مالـسا و  يانف  هنیمز  دنناوت  یم  لمع  نیا  اب  دننز ، زابرس 
دنربن دای  زا  ار  فورعم  لامعا  دنـشاب و  هجوتم  زین  اهتخادرپ  ریاس  هب  دـیاب  هکلب  دوش  یمن  مامت  بجاو  قوقح  يادا  اب  اـهنت  نکمتم  دارفا  و 

: دنیامن هجوت  تقد  اب  تسا  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  تیاور  نیا  هب  .
نم کیلع  هللا  ضرتفا  ام  يد  ؤتف  لاق :  كادـف .  تلعج  معن  لاـق :  ریثک . لاـم  بر  تنا  راـمع ! اـی  راـمعل : لاـق  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

ینفی و لاملا  نا  رامع ! ای  لاقف :  معن .  لاق :  کتبارق ؟  لصتف  لاق :  معن .  لاـق :  کـلام ؟  نم  مولعملا  جرختف  لاـق :  معن .  لاـق :  ةوکزلا ؟ 
(119  . ) کقحلی ملف  ترخءا  ام  کقبسی و  ملف  تمدق  ام  هنا  رامع ! ای  تومی .  یح ال  نایدلا  یقبی و  لمعلا  یلبی و  ندبلا 

ناراد  لام  فیاظو 
یلب درک : ضرع  يرایسب ؟  لام  بحاص  وت  ایآ  دومرف : يو  هب  ترضح  تشاد .  دایز  نکمت  ع )   ) قداص ماما  رـصع  رد  رامع  مان  هب  يدرم 

: درک ضرع  ینک ؟  یم  تخادرپ  لـئاس  ریغ  لـئاس و  هب  ار  مولعم  لاـم  دومرف : یلب .  درک : ضرع  يزادرپ ؟  یم  ار  بجاو  تاـکز  دومرف  . 
ترـضح یلب .  درک : ضرع  یـسر ؟  یم  تینید  تناردارب  هب  ایآ  یلب .  درک : ضرع  ییاـمن ؟  یم  هلـص  ار  تیاـبرقا  ماـحرا و  دومرف : یلب . 

رتشیپ هک  ار  هچنآ  دریم . یمن  تسا و  هدنز  یضاق  مکاح و  و  دنام ، یم  یقاب  لمع  دسوپ ، یم  ندب  دوش ، یم  یناف  لام ،  رامع ! يا  دومرف :
رد ع )   ) داجـس ماـما  دوش . یمن  قحلم  وت  هب  يدراذـگ  ياـج  هب  تدوخ  زا  دـعب  هک  ار  هچنآ  دریگ و  یمن  تقبـس  وت  زا  يداتـسرف  دوخ  زا 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  دوخ  تساوخرد  لوا  تمسق 
تلـصخ نیا  هب  ار  نانآ  میامن و  عیاش  هعماج  رد  ار  فورعم  لها  ریخ  ياهراک  بوخ و  لامعا  هک  رادب  مقفوم  اهلا ! راب  ۀـفراعلا :  ءاشفءا  و 

 . منک یفرعم  هدیدنسپ 
هب ددرگ  فصتم  تفـص  نیا  هب  یناسنا  رگا  تسا و  دـنوادخ  تافـص  زا  مدرم  ياه  یبوخ  رـشن  دـش ، هراشا  ثحب  زاـغآ  رد  هک  يروط  هب 
نآ نیا و  هب  ار  شفورعم  لمع  نداد و  رـشن  ار  ریخ  درف  ياه  یبوخ  تسا .  هدـش  هدـیمح  تایقلخ  زا  یکی  هب  قلختم  هتفاـی .  هبـشت  لـماک 
رد تسا  نکمم  دوش و  یم  مرگلد  دـهد  یم  ماـجنا  هک  یفورعم  ياـهراک  رد  یفرط  زا  ندرک  داـی  تلیـضف  يراوگرزب و  هب  ار  وا  نتفگ و 

قیوشت فورعم  لمع  رد  ار  توافت  یب  مدرم  ریاس  دناوت  یم  هفراع  ياشفا  رگید ، فرط  زا  دـیامن و  مادـقا  يرتگرزب  ریخ  ياهراک  هب  هیتآ 
زا سپ  یعامتجا و  لدـع  هنیمز  رد  ار  هفراع  ياشفا  ع )   ) داجـس ماـما  هکنآ  بلاـج  دـهد . قوس  يراـکوکین  ریخ و  هار  هب  ار  ناـنآ  دـنک و 

ریخ و لها  فورعم  ياـشفا  اریز  تسا  هدومن  تساوخرد  ادـخ  هاگـشیپ  زا  نیبلا  تاذ  حالـصا  بضغ و  شتآ  ندرک  شوماـخ  تساوخرد 
مدرم نیسحت  دراد  هقالع  تاذ  بح  ششک  هب  یناسنا  ره  دوش و  یم  مدرم  دیجمت  نیسحت و  بجوم  قلخ  يرازگ  تمدخ  هب  نانآ  یفرعم 

اریز دیامن  بانتجا  یکاپان  تیـصعم و  زا  دیاب  فده  نیا  هب  لین  يارب  دشاب و  مارتحا  میرکت و  دروم  هراومه  دـنک و  ظفح  دوخ  هرابرد  ار 
. درب یم  نیب  زا  ار  شیعامتجا  تیبوبحم  دیامن و  یم  ریقح  کچوک و  هعماج  رد  ار  وا  هانگ  هب  ندش  هدولآ  هک  دناد  یم 

تمارک  هب  يدنم  هقالع 
(120  . ) مراحملا بنتجا  مراکملا  بحا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
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زا یکی  نیاربانب  دـیامن . یم  باـنتجا  ناـهانگ  تاـمرحم و  زا  دراد  هقـالع  شیوخ  يراوگرزب  تمارک و  هب  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . تسا هعماج  رد  لدـع  ياقبا  لماوع  زا  دوخ  نیا  تسا و  ناهانگ  زا  ناـنآ  نتـشادزاب  ریخ  لـها  ياـه  یبوخ  رـشن  هفراـع و  ياـشفا  دـیاوف 
رد یلو  دنشاب  قلخ  هب  تمدخ  رادتسود  فورعم و  ماجنا  هب  دنم  هقالع  نطاب  رد  یتسودرگد ،  لیامت  هب  انب  مدرم  زا  يرایـسب  تسا  نکمم 

شطیارـش مامت  دیاب  تسین ،  یفاک  نآ  هب  لین  يارب  ییاهنتب  فورعم  نتـشاد  تسود  اریز  دـنوشن  قفوم  فیرـش  راک  نیا  هب  یگدـنز  لوط 
. دناشوپب ققحت  هماج  شیوخ  ینورد  هتساوخ  هب  دناوتب  دبای و  تسد  نآ  هب  دنم  هقالع  درف  ات  ددرگ  ایهم 

لک هیلع و ال  ردقی  هیف  بغری  نم  لک  سیل  هعنـصی و  سانلا  یلا  فورعملا  عنـصی  نا  بحی  نم  لک  سیل  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(121  . ) هیلءا بولطملا  بلاطلل و  ةداعسلا  تمت  کل  انهف  نذالا  ةردقلا و  ۀبغرلا و  تعمتجا  اذاف  هیف .  هل  ند  ؤی  هیلع  ردقی  نم 

لماک  تداعس 
سک ره  هک  تسین  روطنیا  دـیامن ، یلمع  ار  نآ  دـناوتب  دـشاب  فورعم  رادتـسود  سک  ره  هک  تسین  روـطنیا  هدوـمرف :  ع )   ) قداـص ماـما 
هداد نآ  ماجنا  نذا  يو  هب  تسا  فورعم  لمع  هب  رداق  سک  ره  هک  تسین  روطنیا  دـشاب ، هتـشاد  زین  ار  نآ  تردـق  دراد  فورعم  هب  تبغر 

يو يارب  فورعم  هک  یـسک  يارب  فورعم و  بلاـط  يارب  عقوم  نیا  رد  دـش  عـمتجم  نذا  تردـق و  تبغر و  يدروـم  رد  رگا  سپ  دوـش ،
 . تسا هدمآ  تسد  هب  مامت  لماک و  تداعس  هدش  بلط 

یعیرشت  ینیوکت و  نذا 
فورعم نتفای  ققحت  هک  دـنیامن  تشادرب  نینچ  ناگدنونـش  زا  یـضعب  هدـمآ  ع )   ) قداص ماـما  ثیدـح  رد  هک  نذا  هملک  زا  تسا  نکمم 

ماجنا رد  ام  سپ  تسین ،  ام  رایتخا  رد  دـنوادخ  نذا  نوچ  تسا و  هتـسباو  یلاعت  يراب  هزاجا  نذا و  هب  ام  دوخ  تردـق  تبغر و  رب  هوـالع 
یکی تسا :  مسق  ود  یهلا  نذا  اریز  تسا  تسردان  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  ینذا  زا  نینچنیا  یتشادرب  میرادـن .  لـمع  يدازآ  فورعم  راـک 
هدـمآ فیرـش  نآرق  رد  ود  ره  نیا  ینید و  میلاـعت  عیرـشت و  ماـظن  رد  یهلا  نذا  رگید  نآ  شنیرفآ و  تاررقم  نیوـکت و  ماـظن  رد  وا  نذا 

 : تسا هدومرف  ینیوکت  نذا  دروم  رد  تسا . 
(122  ) هبر نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  و 

رد كاپ  نیمز  ینعی  دبای  یم  ققحتربج  هب  ینیوکت و  تسا  ینذا  نیا  دوش . یم  جراخ  دنوادخ  نذا  هب  كاپ  نیمز  رد  اه  یندـییور  هایگ و 
 : تسا هدومرف  یعیرشت  نذا  دروم  رد  درادن . يرایتخا  هدارا و  دوخ  زا  هایگ  ندنایور 

لقعت  يدازآ و 
(123  . ) نولقعی نیذلا ال  یلع  سجرلا  لعجی  هللا و  نذاب  الا  نم  ؤت  نا  سفنل  ناک  ام  و 

. دنیامن یمن  لقعت  هک  تسا  هداد  رارقیناسک  يارب  ار  ینامیا  یب  يدیلپ  دروآ و  یمن  نامیا  دنوادخ  نذا  هب  زج  یسفن  چیه 
یم دریذپب و  ار  یهلا  ناربمیپ  توعد  دوخ  رایتخا  هب  دناوت  یم  تسا  دازآ  هک  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدیرفآ  لقاع  دازآ و  ار  رـشب  دـنوادخ ،

دریگ و راک  هب  ار  شیوخ  لقع  نامیا ،  هنیمز  رد  ات  تسا  هداد  هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  تسا  لقاع  هک  تهج  نیا  زا  و  دـنک ، در  ار  نآ  دـناوت 
تخادنا راک  هب  دیاب  هک  روط  نآ  ار  دوخ  يورین  دومن و  هدافتـسا  یتسردب  راگدیرفآ  هزاجا  زا  رگا  دـیامن . تقد  هعلاطم و  یهلا  تایآ  رد 

ار لقع  دومنن و  هدافتـسا  یهلا  هزاجا  زا  رگا  اما  تسا .  هیآ  لوا  هلمج  لولدم  نیا  تسا و  هدروآ  نامیا  دـنوادخ  نذا  هب  وا  دروآ ، نامیا  و 
هیآ مود  هلمج  لولدم  نیا  تسا و  ینامیا  یب  يدیلپ  هب  ندوب  هدولآ  تسا ،  هدرکن  لقعت  هک  یناسنا  هرابرد  یهلا  لعج  تخادـنین ،  راک  هب 

هک تسا  نیا  فورعم ،  لمع  هب  نتفای  تسد  هلمج  نآ  زا  دازآ ، ناسنا  يدارا  لامعا  مامت  هب  ندیشخب  ققحت  دروم  رد  دنوادخ  نذا  تسا . 
دوش و یم  ماجنا  فورعم  راک  دنوادخ  نذا  هب  تروص  نیا  رد  دیامن ، لمع  يدج  هدارا  اب  دریگب و  عطاق  میمـصت  مزال ،  تامدـقم  هیهت  اب 

هرابرد تمدخ  هب  ار  یمدآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  فورعم  دناوت  یمن  عطاق  میمـصت  نودب  تردق  تبغر و  دوجو  دـیامنن ، يدـج  هدارا  رگا 
. دیامن قفوم  مدرم 
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نتشاد  ناهنپ  ار  دوخ  تمدخ 
هتـسیاش دنیوگب و  نارگد  دیاب  ار  نانآ  ریخ  لمع  هک  دنـشاب  هجوتم  هتکن  نیا  هب  هراومه  مدرم  رازگتمدـخ  دارفا  فورعم و  لها  تسا  مزال 

نیشام دوب ، هدننار  شدوخ  تفر و  یم  رفـس  هب  شیوخ  نادنزرف  هداوناخ و  اب  یمرتحم  صخـش  رگا  الثم  دنروآ ، نابز  هب  ناشدوخ  تسین 
، دومن فقوت  دیـسر ، يرگد  نیـشام  دیـشکن  یلوط  دـنام . نابایب  رد  تشادـن  ینف  عـالطا  نوچ  دـش ، فقوتم  درک و  ادـیپ  یبیع  ناـبایب  رد 
هک دوخ  هدننار  هب  دش  نیـشام  بیع  هجوتم  یتقو  تسا ،  هدش  فقوتم  ارچ  شنیرفاسم  ای  نیـشام  نآ  دنادب  هک  دـش  هدایپ  یمرتحم  صخش 

نیـشام ات  دومن  فقوت  نابایب  رد  تعاس  کی  مرتحم  ياقآ  دیامن . فرطرب  ار  نیـشام  بیع  دوش و  هدایپ  داد  روتـسد  تشاد  ینف  صـصخت 
هک ار  ییاقآ  شخب  تاجن  راک  فورعم و  لمع  دیاب  دوب  هدش  بارخ  شنیـشام  هک  سک  نآ  دـندرک . تکرح  مه  اب  ود  ره  دـش و  تسرد 

مرتحم ياقآ  نآ  رگا  هک  دـنک  ناشن  رطاخ  دـیامن و  اشفا  ار  فورعم  نآ  دـیوگب و  همه  هب  اج و  همه  رد  دوب و  هدومن  فقوت  تعاس  کـی 
ماجنا ار  فورعم  نآ  هدومن و  فقوت  هک  ییاقآ  اـما  میدـش ،  یم  هجاوم  رطخ  اـب  دـیاش  میتشاد و  یم  يراوشد  عضو  اـم  درک ، یمن  فقوت 
لولدم یقالخا ،  یناسنا و  روتـسد  نیا  دش و  یم  نانچ  نینچ و  مدرک  یمن  فقوت  نم  رگا  دنک : راهظا  دیوگب و  ینخـس  دـیابن  تسا  هداد 

 : تسا نایقتم  يالوم  زا  یهاتوک  ثیدح 
(124  . ) هرتساف افورعم  تعنص  اذا  هرشناف و  فورعم  کیلا  عنص  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

ماجنا ار  یفورعم  يرگد  هرابرد  تدوخ  رگا  نک و  عیاش  هدب و  رشن  ار  نآ  داد  ماجنا  ار  یفورعم  وت  هرابرد  یـسک  رگا  هدومرف :  ع )   ) یلع
. رواین نابز  هب  راد و  ناهنپ  ار  نآ  يداد 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  دوخ  تساوخرد  لوا  تمسق  رد  ع )   ) داجس ماما 
لامک  هب  هقالع  رشب و 

فورعم هرابرد  مهد .  رشن  مدرم  نیب  ار  نانآ  ياه  یبوخ  میامن و  اشفا  ار  نارگد  فورعم  لامعا  هک  رادب  مقفوم  اهلار ! اب  ۀفراعلا :  ءاشفا  و 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  دوخ  هتساوخ  مود  تمسق  رد  دش . ثحب  مزال  ردق  هب  نآ  ياشفا  و 

مدرم ياهبیع  نتشاد  ناهنپ  مراذگن .  نایم  رد  یـسک  اب  ار  اهنآ  مراد و  روتـسم  ار  مدرم  ياهبیع  هک  رادب  مقفوم  اراگدرورپ ! ۀبئاعلا :  رتس  و 
هب ار  نتشیوخ  دننک و  نیرمت  دیاب  سفن  تمارک  هب  دنم  هقالع  دارفا  تسا .  یلاعت  يراب  تافص  زا  نانآ  ياه  یبوخ  نتخاس  راکـشآ  دننام 

نایاش ددـعتم  تاهج  زا  زین  ع )   ) ماما ياعد  زا  تمـسق  نیا  دـنزاس . فصتم  یلاع  تفـص  ود  نیا  هب  دـنیامن و  قلختم  یناسنا  قلخ  ود  نیا 
دنم هقالع  يرطف  روط  هب  رـشب  دوش . یم  افتکا  تاهج  زا  يا  هراپ  حیـضوت  هب  اجنیا  رد  تسا و  ثحب  لباق  فلتخم  داعبا  زا  تسا و  یـسررب 
رگا دشاب . یـصقن  بیع و  ره  زا  اربم  هزنم و  یعامتجا  راتفر  راتفگ و  رظن  زا  نینچمه  یعیبط و  نامتخاس  رظن  زا  دراد  لیم  تسا ،  لامک  هب 

یم دـناوتب  هک  ییاـج  اـت  تسا  هدـیدرگ  يوضع  صقن  راـچد  يدادـیور  رثا  رب  یگدـنز  لوط  رد  اـی  دراد  دوجو  يدازرداـم  بیع  يو  رد 
تائیـس زا  يا  هراـپ  هب  شراـتفر  راـتفگ و  رد  رگا  نینچمه  دـنوش ، بیع  نآ  هجوـتم  نارگید  دراذـگن  دراد و  ناـهنپ  ار  صقن  نآ  دـشوک 

رد رودـقملا  یتح  دـنوش و  فقاو  بیع  نآ  هب  مدرم  دـهاوخ  یمن  هدـیدرگ  یعامتجا  بیع  راچد  هدـش و  التبم  دنـسپان  لامعا  یقـالخا و 
هدنیوگ هب  دوش ، یم  تحاران  تخس  تفگ  نآ  نیا و  هب  ار  نآ  تفای و  یهاگآ  شبیع  زا  یسک  رگا  دیامن ، یم  ششوک  نآ  نتشاد  ناهنپ 
لیامت هب  اهناسنا  مامت  هصالخ ،  دوش . یهتنم  يریگرد  هب  ناشراک  تسا  نکمم  و  دـیوگ ، یم  نخـس  يو  هب  يدـنت  اـب  دـنک ، یم  ضارتعا 

نیا يراذگنوناق ،  ماقم  رد  مالـسا  دـنباین . یهاگآ  اهنآ  زا  مدرم  دوشن و  المرب  نانآ  یباستکا  صئاقن  یعیبط و  بویع  دـنراد  هقالع  يرطف 
 ، ناملسم ياذیا  يرد ،  هدرپ  تبیغ ،  لثم  فلتخم ،  نیوانع  تحت  ار  ناناملسم  بویع  رشن  هداد و  رارق  هجوت  لامک  دروم  ار  يرطف  لیامت 

مدرم و بویع  رتس  دیاوف  هرابرد  مالسا  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  يونعم  رظن  زا  هوالعب  تسا ،  هتخاس  عونمم  لیبق  نیا  زا  ینیوانع  رگید  و 
: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  یتمسق  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیسر  نانآ  بویع  ياشفا  ياهنایز 

نارگید  هانگ  ندناشوپ  رجا 
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(125  . ) ۀمایقلا موی  هیلع  هللا  رتس  اهرتسف  ۀئیس  هیخءا  نم  ملع  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
یم تماـیق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـناشوپب ، ار  نآ  تسا و  یهاـنگ  هب  هدولآ  شردارب  دـناد  یم  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوـسر 

. دناشوپ
یلا هتیالو  نم  هللا  هجرخا  سانلا  نیعا  نم  طقسیل  هتورم  مده  هنیش و  اهب  دیری  ۀیاور  نم  ؤم  یلع  يور  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

(126  . ) ناطیشلا هلبقی  الف  ناطیشلا  ۀی  الو 
، دـنک تشز  هعماـج  رد  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  نتفگ ،  زا  شدوـصقم  دـیوگب و  ار  يزیچ  شردارب  ررـض  رب  هک  یـسک  تـسا :  هدوـمرف  زین  و 

دتسرف یم  شناطیش  تیالو  هب  دنک و  یم  جراخ  دوخ  تیالو  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، طوقس  مدرم  رظن  زا  ات  دنکشب  مه  رد  ار  شیگنادرم 
. دریذپ یمن  ار  وا  مه  ناطیش  و 

یلتبم و نالجر :  سانلا  امنا  دـیبعلا  ۀـئیمهک  مکبویع  یف  اورظنا  بابرالاک و  سانلا  بویع  یف  اورظنت  ال  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 
(127  . ) ۀیفاعلا یلع  هللا  دمحا  یلتبملا و  محراف  یفاعم 

بویع هکلب  دینکن  هاگن  دیبع  نیکلام  دننام  مدرم  بویع  هب  دومرف : هک  هدومن  لقن  ع )   ) میرم نبا  حیسم  ترـضح  لوق  زا  ع )   ) قداص ماما 
 . تمالـس تیفاع و  رد  یـضعب  دـنا و  ناهانگ  يرامیب  هب  ـالتبم  یـضعب  دـنا ، هورگ  ود  مدرم  دـیرگنب . یگدرب  مشچ  اـب  ار  دوخ  صئاـقن  و 

 . یشاب رازگ  رکش  تیفاع  تمعن  لباقم  رد  ار  دنوادخ  یهد و  رارق  محرت  دروم  ار  هانگ  نارامیب 
 . کبویع کیلع  هللا  رتسی  کناوخا  بویع  رتسا  لاـق :  یبویع .  یلع  هللا  رتسی  نا  بحا  لاـقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـجر  لاـس 

(128)
بوـیع دوـمرف : ترـضح  مـنکچ ؟  دـناشوپب ، ارم  بوـیع  دـنوادخ  مراد  تـسود  هـک  درک  ضرع  ص )   ) مرکا لوـسر  ترـضح  هـب  يدرم 

. دناشوپ یم  ارت  بویع  دنوادخ  ناشوپب ،  ار  تناردارب 
هانگ  ياشفا  رفیک 

هللا دنع  ناک  هل  هللا  رفغتـسی  مل  اهمتکی و  مل  هیلع و  کلذ  یـشفاف  ۀئیـس  وا  بنذ  یلع  نم  ؤم  نم  علطا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
(129  . ) هیلع هاشفا  يذلا  کلذ  رزو  هیلع  اهلماعک و 

هب و  درادـن ، موتکم  و  دـیوگب ، مدرم  هب  دـنک ، اشفا  ار  نآ  ددرگ و  هاـگآ  ینم  ؤم  شزغل  هاـنگ و  زا  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) قداـص ماـما 
هب تسا  هدومن  اشفا  هک  ار  یتیصعم  تسا و  هانگ  لماع  دننام  یلاعت  يراب  دزن  هدننک  اشفا  دیامنن ، رافغتـسا  وا  يارب  هانگ  ندرک  اشفا  ناربج 

. دوش یم  هدراذگ  وا  باسح 
يونعم  گرزب  يرامیب 

دیاوف گرزب و  رجا  ياراد  يونعم  رظن  زا  مدرم  تائیـس  نتـشاد  موتکم  بویع و  رتس  هک  دش  نشور  داتفا  روکذم  هک  ثیدـح  دـنچ  نیا  زا 
نارگد تائیـس  ياشفا  زا  رتمهم  یلو  دراد  رب  رد  گرزب  يورخا  يویند و  ياهنایز  زین  نانآ  بویع  ياشفا  يرد و  هدرپ  تسا و  يا  هدنزرا 
درامشب ار  وا  ناهانگ  اهشزغل و  هک  دشاب  نیا  شفده  یلو  دزیرب  یتسود  حرط  یسک  اب  ادخ  نید  مان  هب  یناملـسم  ضخـش  هک  تسا  نیا  ، 

بویع ياشفا  زا  رتمومذم  رتدب و  بتارمب  لمع  نیا  و  ددرگ ، يو  ییاوسر  هیام  دیوگب و  ار  اهنآ  دـهاوخب  هک  یعقوم  ات  دراپـسب  نهذ  هب  و 
هب دـنم  هقـالع  رگا  تسا و  يونعم  یحور و  ياـه  يراـمیب  نیرتگرزب  زا  یکی  راـتفرگ  درف ، نیا  تفگ  دـیاب  ناـمگ  یب  تسا و  تائیـس  و 

. دبای ییاهر  الب  یتخبدب و  نیا  زا  دنک و  نامرد  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دشاب  شیوخ  تداعس 
هتالز هتارثع و  هیلع  یـصحی  نیدـلا و  یلع  لجرلا  لجرلا ،  یخا  ؤی  نا  رفکلا  یلا  دـبعلا  نوکیام  برقا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(130 . ) ام اموی  اهب  هفنعیل 
يارب دوش  تسود  يرگد  درف  اب  نید  مان  هب  نیدـتم  صخـش  هک  تسا  نآ  ینامیا  یب  رفک و  هب  هدـنب ،  نیرتکیدزن  هدومرف :  ع )   ) رقاب ماـما 
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. دهد رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  ار  يو  اهنآ  ندیشک  خر  هب  ندرمش و  اب  يزور  ات  دیامن  اصحا  یتسود  مایا  رد  ار  وا  ياهشزغل  هکنآ 
ییاوسر  هیام  هانگ 

نیملسملا تارثع  عبتت  نم  هناف  نیملسملا  تارثع  اوبعتت  هبلقب ال  ملـسی  مل  هناسلب و  ملـسا  نم  رـشعم  ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(131  . ) هحضفی هترثع  هللا  عبتت  نم  هترثع و  هللا  عبتت 

هچ دیورن ، ناناملسم  ياهشزغل  یپ  زا  تسا !  هدشن  میلـست  ناتبلق  دیا و  هدروآ  مالـسا  نابز  هب  هک  یناسک  يا  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
حضتفم ار  وا  دشاب  يو  ياهشزغل  یپ  زا  دنوادخ  هک  یـسک  دریگ و  یم  یپ  ار  وا  ياهـشزغل  دنوادخ  دراد  رب  مدق  هار  نیا  رد  هک  سک  نآ 

. دنک یم  اوسر  و 
رصم  یلاو  هب  ماما  روتسد 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  مومذـم  دنـسپان و  يردـق  هب  نانآ  لامعا  قالخا و  تائیـس  هب  فوقو  مدرم و  صئاقن  بویع و  زا  يریگ  یپ 
هداد رـصم  رادناتـسا  هب  هراب  نیا  رد  ار  مزال  تارکذـت  هتـشاد و  رذـحرب  نآ  زا  ار  کلام  هدومن ،  ناشن  رطاخ  ار  نآ  رتشا  کـلام  هماندـهع 

 : تسا
باغ امع  نفـشکت  الف  اهرتس ، نم  قحا  یلاولا  ابویع  سانلا  یف  ناف  سانلا  بئاعمل  مهبلطا  كدنع  مهءانـشا  کنم و  کتیعر  دعبا  نکیل  و 

کتیعر نم  هرتس  بحت  ام  هللا  رتسی  تعطتـسا  ام  ةروعلا  رتساف  کنع  باغ  ام  یلع  مکحی  هللا  کل و  رهظ  ام  ریهطت  کیلع  امناف  اهنم  کنع 
.

، دـنا نارگد  بیاعم  يوجتـسج  رد  رتشیب  هک  دنـشاب  یناسک  وت  دزن  نانآ  نیرتضوغبم  وت و  زا  تتیرومءاـم  هزوح  مدرم  نیرترود  دـیاب  هتبلا 
هدیـشوپ وت  زا  هک  یبویع  فشک  ماـقم  رد  سپ  تساـهنآ ،  ياـفخا  رد  درف  نیرت  هتـسیاش  یلاو  هک  دراد  دوجو  یبوـیع  مدرم  رد  هکنآ  هچ 

هک هچنآ  هب  تبـسن  دنک  یم  مکح  دنوادخ  يا و  هدـش  فقاو  اهنآ  رب  هک  تسا  ییاهبیع  ندرک  كاپ  تسوت  هدـهع  رب  هچنآ  شابم ،  تسا 
یم دشاب  ناهنپ  روتـسم و  مدرم  زا  یهاوخ  یم  هک  ار  نآ  مه  دـنوادخ  ناشوپب ،  ار  مدرم  رارـسا  یناوت  یم  هک  ییاج  ات  هدـنام  ناهنپ  وت  رب 

. دناشوپ
 : تسا هدومن  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  عامتجا  طیحم  رد  لدع  ظفح  يارب  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجس ماما 

هانگ  رشن  ضراوع 
دنتسه التبم  نآ  هب  هک  ار  یناسک  بیع  میامن و  اشفا  ار  فورعم  لها  ياه  یبوخ  ات  رادب  مقفوم  اراگدرورپ ! ۀبئاعلا :  رتس  ۀفراعلا و  ءاشفا  و 

 . مراد روتسم 
هکنآ يارب  دراذـگ و  یم  رثا  نانآ  ناور  رد  نداد  رـشن  ار  فورعم  لـها  ياـه  یبوخ  دیـسر ، ضرع  هب  اـعد  لوا  تمـسق  رد  هک  يروط  هب 
لدـع ظفح  رد  دـشاب  هک  تبـسن  ره  هب  هانگ  زا  باـنتجا  دـندرگ و  یمن  هاـنگ  نوماریپ  دـنهدن  تسد  زا  هعماـج  رد  ار  دوخ  ترهـش  نسح 

هب نایالتبم  بیع  رگا  هچ  دراذگ ، یم  رثا  یعامتجا  لدع  ظفح  رد  اه  یبوخرـشن  دـننامه  زین  صئاقن  بویع و  رتس  تسا .  رث  ؤم  یعامتجا 
یم هتخورفارب  بیع  بحاص  صخش  دنهد  رـشن  دنیوگب و  نآ  نیا و  هب  دنوش و  هاگآ  نآ  زا  یناسک  دتفا و  نوریب  هدرپ  زا  صئاقن  بویع و 

ییاوران تبـسن  يو  هب  دـیامن و  مهتم  ار  یهاـنگ  یب  دـیوگب ، غورد  عاـفد ،  لـالخ  رد  تسا  نکمم  دزیخ و  یم  رب  دوخ  زا  عاـفد  هب  دوش ،
. دناسر یم  بیسآ  یعامتجا  لدع  هب  اعطق  دنک  یم  ادیپ  طسب  هانگ  عاعش  ردق  ره  دبای و  شرتسگ  هانگ  هتفر  هتفر  دهدب و 

(132  . . ) هیف سیل  امب  هومر  مهیف  امب  سانلا  یمر  نم  مالسلا :  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع 
هدنهد تبسن  هب  لباقم ،  رد  نانآ ،  دهد  تبسن  دراد  دوجو  نانآ  رد  هک  يدب  تفص  هب  ار  مدرم  هک  یسک  تسا :  هدومرف  ع )   ) داجـس ماما 

درادن دوجو  يو  رد  هک  دنیامن  یم  بستنم  ار  يزیچ 
نیا رد  تسا  هدنامن  ییوربآ  هعماج  رد  وا  يارب  رگید  هک  دنک  سح  دوش ، یناگمه  دنک و  ادیپ  همادا  رگا  راکهانگ  تائیـس  بویع و  رـشن 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


دنز و یم  تسد  یتیـصعم  ره  هب  المع  ساسحا  نیا  رثا  رب  دوش و  یم  هدـیرد  شیایح  هدرپ  دور ، یم  نایم  زا  یلک  هب  راکهانگ  مرـش  عقوم 
لدـع هب  دراد و  رایـسب  ررـض  هعماج  رد  يرـصنع  نینچ  دوجو  دـننک . هدـهاشم  یهانگ  ره  باکترا  لاـح  رد  ار  وا  مدرم  هک  درادـن  كاـب 

 : هدومرف نامقل  لوق  زا  ع )   ) یلع دناسر . یم  گرزب  بیسآ  یعامتجا 
(133  : ) ائیسم سانلا  هاری  نا  یلابی  نم ال  سانلارش 

. دننیبب هانگ  لاح  رد  ار  وا  مدرم  هکنیا  زا  درادن  كاب  هک  تسا  یسک  قلخ  نیرتدب 

عضاوت ینتورف و  ترشاعم -  رد  مرن  عبط   - 37

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
حانجلا ضفخ  هکیرعلا و  نیل  و 

ماما  ياهتساوخرد  هصالخ 
نیحلاص رویز  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

يارب سپس  دیامن . هدایپ  یعیـسو  حطـس  رد  ار  نآ  دهد و  طسب  هعماج  رد  ار  داد  لدع و  دناوتب  ات  دناشوپب  يو  رب  ار  نیقتم  تنیز  دیارایب و 
هـس رد  ماما  ياه  هتـساوخ  زا  بلطم  شـش  دـهاوخ . یم  یلاعت  يراب  زا  ار  یبلاطم  لئاسم و  ناهانگ ،  زا  نآ  نتـشاد  نوصم  لدـع و  ياقبا 

رد نیبـلا ،  تاذ  حالـصا  هقرف و  لـها  دـنویپ  مود ،  هسلج  رد  ةرئاـن ،  ءاـفطا  ظـیغ و  مظک  لوا ،  هسلج  رد  تفرگ .  رارق  ثحب  دروم  هسلج 
لدـع ظفح  هانگ و  زا  يریگولج  رد  دوخ  هبون  هب  اهنآ  زا  کی  ره  داـتفا  ضورعم  هک  یحرـش  هب  هبئاـع .  رتس  هفراـع و  ءاـشفا  موس ،  هسلج 

زا دزاس ، رادروخرب  ناشتارمث  دـیاوف و  زا  ار  مدرم  دـنک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  هکنآ  يارب  ع )   ) ماـما دراد . يرثا  یعاـمتجا 
. دوب قیفوت  ناهاوخ  یهلا  سدقا  تاذ 

دهاوخ هداد  حیضوت  تمـسق  هب  تمـسق  هک  یحرـش  هب  هتفرگ ،  رارق  ماما  ياضاقت  دروم  روکذم ، بلطم  شـش  زا  سپ  هک  يرگد  بلاطم 
زا ناملـسم  ناردارب  رگید  يارب  نینچمه  دوـخ و  يارب  ار  اـهنآ  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  تفگ  ناوـت  یم  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  دـش 

 : تسا تمسق  ود  نیا  زورما  ینارنخس  عوضوم  دنوادخ ، تساوخ  هب  تسا .  هدومن  تساوخرد  تیدحا  ترضح  هاگشیپ 
 . حانجلا ضفخ  ۀکیرعلا و  نیل  و 

 ، عضاوت ینتورف و  قلخ  میالم و  مرن و  عبط  اب  ات  رادب  مقفوم  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  ع )   ) ماما تسا ،  تعیبط  يانعم  هب  تغل  رد  ۀـکیرع 
رد تمسق  ود  ره  تسا و  هدیدنسپ  لاصخ  زا  تلصخ  ود  هدیمح و  تافص  زا  تفص  ود  ییوخ  مرن  ییوگ و  مرن  میامن .  ترشاعم  مدرم  اب 

نوعرف دزن  دنتفای  تیرومءام  یلاعت  يراب  فرط  زا  نوراه  یسوم و  ترضح  هک  یعقوم  تسا .  هدمآ  نید  يایلوا  تایاور  فیرش و  نآرق 
: داد روتسد  ود  نآ  هب  دنوادخ  دنیامن ، توعد  ار  وا  دنورب و 

(134  . ) یشخی وا  رکذتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف  یغط .  هنا  نوعرف  یلا  ابهذا 
باذع زا  دوش و  رکذتم  دیاش  دییوگب ، نخـس  یمرن  هب  وا  اب  تسا ،  هتفای  شیارگ  یـشکرس  نایغط و  هب  هک  دـیورب  نوعرف  دزن  رفن  ود  امش 

. دسرتب یهلا 
نتفگ  میالم  هب  نابز  تداع 

 . مالکلا نیل  کناسل  دوع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
(135)

. دشاب میالم  مرن و  هشیمه  شراتفگ  هک  هد  تداع  ار  تنابز  هدومرف :  ع )   ) یلع ماما 
ییوگ  مرن  هب  ماما  روتسد 
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نیا رد  دشاب . نآرق  ياهـضقانت  يواح  هک  دز  تسد  یباتک  نتـشون  هب  دوب ، قارع  فوسلیف  دوخ  نامز  رد  هک  يدنک  قاحـسا  مان  هب  يدرم 
ماما ترـضح  رب  وا  نادرگاش  زا  یکی  يزور  دـیدرگ . نتـشون  هب  لوغـشم  تسـشن و  لزنم  رد  اـهنت  نآ  ماـجنا  يارب  دراـمگ و  تمه  راـک 
عورش نآرق  هرابرد  هک  يراک  زا  ار  ناتداتسا  هک  تسین  دیشر  درم  کی  امش  نیب  رد  ایآ  دومرف : يو  هب  ترـضح  دش . دراو  ع )   ) يرکـسع

ماما مییاـمن ؟  ضارتعا  وا  هب  دراوم  رگید  اـی  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  روطچ  میتسه ،  وا  نادرگاـش  زا  اـم  درک : ضرع  درادزاـب ؟ هدرک ، 
فطل و هب  يو  اب  ورب ، وا  دزن  دومرف  یلب .  درک : ضرع  یهد ؟  ماجنا  تداتسا  رـضحم  رد  مزومآ  یم  وت  هب  هک  ار  نآ  يرـضاح  ایآ  دومرف :
 ، تسا هدمآ  شیپ  یلا  ؤس  نم  يارب  وگب  یتشگ ،  سونءام  نوچ  امن و  شیرای  دـهد  ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  يراک  رد  ریگب و  سنا  یمرگ 
لا ؤس  نیا  دـیایب و  امـش  دزن  نآرق  نیا  هب  هدـننک  ملکت  رگا  وگب : سپـس  تسه .  هزاجا  نیا  عقوت  امـش  لثم  زا  میوگب و  مهاوخ  یم  هزاجا 

هدومن تشادرب  ار  نآ  دیا و  هدرب  نامگ  امـش  هک  دشاب  نآ  ریغ  شدوخ  ياه  هتفگ  زا  نآرق  هدـنیوگ  دارم  تسا  زیاج  ایآ  هک  ددرگ  حرطم 
مزلم وت  نخـس  اب  یتقو  دونـش . یم  هک  ار  نآ  دـمهف  یم  هک  تسا  يدرم  اریز  تسا ،  زیاج  لامتحا  نیا  تفگ :  دـهاوخ  خـساپ  رد  وا  دـیا ،
. دیا هدرب  نامگ  امش  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ریغ  وا  روظنم  دیاش  دیا ؟ هدومن  كرد  ار  نآرق  ملکتم  دصقم  اجک  زا  امش  وگب : وا  هب  دیدرگ ،

لمتحی کلذ  يءار  هسفن و  یف  رکفتف  هیلع .  داعاف  یلع ،  دعا  هل :  لاقف  ۀلءاسملا  هذه  هیلا  یقلا  نا  یلا  فطلت  يدنکلا و  یلا  لجرلا  راسف 
(136 . ) رظنلا یف  اغئاس  ۀغللا و  یف 

رث ؤم  مالک  نیا  ردـقنآ  دراذـگ ، نایم  رد  يو  اب  ار  بلطم  رهم ، فطلت و  زا  سپ  ماـما ،  روتـسد  قبط  تفر و  يدـنک  فوسلیف  دزن  درم  نآ 
لمتحم تغل ،  رابتعا  هب  یتفگ  هکنیا  تشاد :  زاربا  رکفت ، هشیدـنا و  زا  سپ  فوسلیف ،  تفگ .  هرابود  وگب ، هرابود  تفگ :  وا  هب  هک  داتفا 

تیـصخش ظفح  اب  تمیالم و  یمرن و  هب  ع )   ) يرکـسع ماـما  روتـسد  قبط  یـساسا  حیحـص و  لاـمتحا  نیا  زیاـج . تقد  تهج  زا  تسا و 
بلطم نیمه  رگا  تخاس .  ددرم  لدود و  باتک  نتـشون  رد  ار  وا  دراذگ و  دیفم  رثا  يو  رد  ور  نیا  زا  دیدرگ ، اقلا  هدرکلیـصحت  فوسلیف 

. داد یم  ناشن  يراشفاپ  شیاه  هتفگ  هب  دومن و  یم  مواقم  دوخ  هدیقع  رد  ار  يو  دیدرگ ، یم  ادا  تنوشخ  يدنت و  اب 
ییوخ  مرن  رثا 

بلج لـماوع  زا  هک  ار  یمارگ  لوسر  ییوخ  مرن  دـنوادخ  تسا .  هدـمآ  تاـیاور  فیرـش و  نآرق  رد  ییوگ ،  مرن  دـننامه  زین  ییوخ  مرن 
 : تسا هدومرف  هدراذگ و  دوخ  هعساو  تمحر  باسح  هب  دوب ، سوفن  بذج  بولق و 

(137  ) کلوح نم  اوضفن  بلقلا ال  ظیلغ  اطف  تنک  ول  مهل و  تنل  هللا  نم  ۀمحر  امبف 
تفارطا زا  مدرم  يدوب ،  یم  لد  تخـس  وخ و  دـنت  رگا  يراد ،  میـالم  مرن و  دروخرب  مدرم  اـب  دـنوادخ ، تمحر  وـترپ  رد  وـت  ربـمیپ ! يا 

. دندش یم  هدنکارپ 
(138  . ) کل نیلی  نا  کشوی  هناف  کظلاغ  نمل  نل  و  نسحلا :  هنبال  مالسلا  هیلع  یلع  ۀیصو  یف 

هب وا  اب  وت  دوش  یم  هجاوم  ییوخدـنت  تظلغ و  هب  وت  اـب  سکره  هک :  دوب  نیا  یبتجم  ترـضح  شدـنزرف  هب  ع )   ) یلع ياـیاصو  هلمج  زا 
. دزاس میالم  مرن و  وت  اب  ار  وا  دهد و  رییغت  ار  شعضوم  تعرسب  دناوت  یم  يو  اب  وت  یمرن  هچ  نک ،  دروخرب  تمیالم  یمرن و 

(139  . ) ۀکیرع مهنیلا  ۀجهل و  سانلا  قدصا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هتفص  یف  و 
. دوب رتوخ  مرن  همه  زا  نتفگ  نخس  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  ص )   ) مرکا لوسر  فصو  رد 

دنم هقالع  يو  هب  تبسن  دنسانش  یم  تفص  نیا  هب  ار  وخ  مرن  صخـش  هک  يدارفا  دراد و  رث  ؤم  رایـسب  شقن  تبحم ،  داجیا  رد  ییوخ  مرن 
. دنوش یم 

تبحم  بلج  ییوخ و  مرن 
(140  . ) هبحملا هموق  نم  مدتسی  هتیشاح  نلت  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. ددرگ یم  رادروخرب  شیوخ  ناگتسب  مئاد  تبحم  زا  دیامن ، دروخرب  ییوخ  مرن  اب  دوخ  نایفارطا  اب  هک  یسک  هدومرف :  ع )   ) یلع
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دوخ هدیدنـسپ  قلخ  هب  يرتدایز  تبغر  اب  هجیتن ،  رد  دوش و  یم  ناشقیوشت  یمرگلد و  بجوم  نانیا  هب  تبـسن  مدرم  هقـالع  هکنآ  بلاـج 
رگا سپ  تسا ،  تعیبط  يانعم  هب  هدـش و  هتخیمآ  یمدآ  تشرـس  اب  هک  تسا  یتفـص  ۀـکیرع  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنهد . یم  همادا 
جازم یبصع  وخدنت و  ردام ، زا  هک  سک  نآ  اما  دشاب ، میالم  وخ و  مرن  هک  تشاد  عقوت  يو  زا  ناوت  یم  دوش  هدیرفآ  مرن  تعیبط  اب  یسک 

؟ دیامن قلختم  هدیدنسپ  قلخ  نیا  هب  ار  نتشیوخ  دوش و  وخ  مرن  دناوت  یم  ایآ  هدیدرگ ،  دلوتم 
ییوخدنت  رییغت 

یمود عبط  دوخ  رد  دهد و  رییغت  ار  نتشیوخ  یعیبط  عضو  هدهاجم  یعس و  اب  دناوت  یم  رشب  تسا و  تبثم  هناتخبـشوخ  شـسرپ  نیا  خساپ 
نـشور روظنم  هب  اجنیا  رد  درک و  رکذ  ار  يددـعتم  ياه  هنومن  ناوت  یم  دـهاش  يارب  دـشاب و  لوا  عبط  لـباقم  هطقن  هک  دروآ  دوجو  هب  ار 

 ، تسا هدش  هدـیرفآ  كاپ  ياوه  سفنت  يارب  یعیبط  روط  هب  هیر  دوش . یم  افتکا  لاثم  کی  رکذ  هب  مرتحم  ناگدنونـش  يارب  بلطم  ندـش 
، دیآ یم  هسطع  هفرس و  ددرگ ، یم  لوحتم  شجازم  عضو  دتسرف  یم  هیر  هب  ار  نآ  دود  دنز و  یم  بل  راگیـس  هب  راب  نیلوا  رد  هک  یـسک 

هدیرفآ دود  يارب  نم  دنز : یم  دایرف  دوخ  یعیبط  نابز  اب  هیر  ییوگ  دوش ، یم  جراخ  شینیب  مشچ و  زا  بآ  دنک ، یم  هجیگ  رـس  ساسحا 
یپ شیوخ  ياـطخ  هب  ددرگ ، هجوتم  تسوا  ندـب  وضع  هیر  هک  یـصخش  رگا  يداتـسرف ؟  نم  نورد  هب  هک  دوب  یمـس  هچ  نیا  ما ،  هدـشن 

یتحاران هب  رگا  اما  دـیامیپ . یم  تمالـس  هب  ار  دوخ  هار  دـنام و  یم  ظوفحم  هیر  یعیبط  عضو  دـنزن ، تسد  اوران  راک  نیا  هب  رگید  دربب و 
مـس اب  دوش ، یم  ضوع  اجیردت  هیر  یعیبط  عضو  دتـسرفب ، هیر  هب  دود  ررکم ، رد  ررکم  دیامنن و  انتعا  نآ  زا  یـشان  ضراوع  رگید  هیر و 

یتحاران ساسحا  دود  زا  اهنت  هن  هک  دوش  یم  نانچنآ  راب ، نارازه  رارکت  زا  سپ  و  دنک ، یم  تداع  نآ  هب  هتفر  هتفر  دریگ ، یم  سنا  دود ،
بوبحم هب  رتدوز  هچ  ره  دهاوخ  یم  دـیامن و  یم  دوبمک  ساسحا  دـسرن  هیر  هب  راگیـس  دود  رگا  درب و  یم  تذـل  نآ  زا  هکلب  دـنک  یمن 

ماکحا تسا و  مود  تعیبط  هلزنم  هب  دیآ  یم  دیدپ  رارکت  نیرمت و  رثا  رب  هک  یتداع  نیاربانب  دیامن . بذـج  ار  نآ  مس  دـبای و  تسد  دوخ 
. دیامن یم  نآ  نیزگیاج  ار  دوخ  تایضتقم  دهد و  یم  رییغت  ار  لوا  تعیبط  تاررقم  و 

دناوت یم  دزاسب ، وخ  مرن  ار  نتشیوخ  دهاوخب  دش و  دلوتم  وخدنت  ردام ، زا  یناسنا  رگا  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
نیا دزاس و  قلختم  ییوخ  مرن  هب  ار  نتـشیوخ  دـنز و  سپاو  ار  دوخ  دـنت  عبط  اجیردـت  هدـهاجم  نیرمت و  اـب  شـشوک و  یعـس و  وترپ  رد 

 : تسا هدومرف  نایب  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  بلطم 
ۀعاطلا یلع  ربصی  ۀینلا  بحاص  هریغ و  عیطتسی  لوبجم ال  وه  ۀیجـسلا  بحاص  لاقف :  لضفا ؟  امهتیاف  تلقف :  ۀین .  هنم  ۀیجـس و  هنمف  هقلخ 

(141  ) امهلضفا وهف  اربصت 
بوخ  قلخ  يارب  داهج 

هیجس تایقلخ  زا  یضعب  تسا .  هدومرف  اطعا  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  یهلا  تسا  يا  هیطع  بوخ  قلخ  هدومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ دومرف  تسا ؟  لضفا  رترب و  ود  نیا  زا  کی  مادک  مدیسرپ :  دیوگ  یم  يوار  دیآ . تسد  هب  دصق  تین و  اب  دیاب  یـضعب  تسا و  یعیبط 
قلخ هب  ار  دوخ  هدهاجم  تین و  اب  هک  یسک  اما  دنک ، لمع  نآ  زج  دناوت  یمن  هتخیمآ ،  شتـشرس  اب  تسوا و  هیجـس  بوخ  قلخ  هک  سک 

تسا یسک  رترب  لضفا و  نیاربانب  دیامن ، لمحت  ار  يزاسدوخ  تالکشم  دنک و  ربص  یهلا  تعاط  هار  رد  دیاب  دیامن  یم  قلختم  هدیدنـسپ 
. دزاس یم  نآ  زا  یشان  ياه  یتخس  اب  دنک و  یم  ششوک  یعس و  بوخ و  قلخ  هب  لین  يارب  هک 

يارب یلاعت  يراب  ترضح  هاگـشیپ  زا  تسا ،  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  زا  هعطق  نیا  لوا  تمـسق  رد  ع )   ) داجـس ماما 
نانآ نک و  قلختم  مرن  قالخا  هب  ار  هعماج  تتمحر  فطل و  هب  اهلاراب ! ۀکیرعلا  نیل  و  دـیامن : یم  ییوخ  مرن  تساوخرد  ناناملـسم  مومع 
ییوخ مرن  زا  يرطف  روط  هب  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  نینچنیا  هک  یناسک  ع )   ) قداـص ماـما  هدومرف  هب  اـمن . فصتم  هدیدنـسپ  تفـص  نیا  هب  ار 
تداع هدیدنـسپ  يوخ  نیا  هب  ار  نتـشیوخ  شـشوک ،  هدهاجم و  هار  زا  دنناوت  یم  دنرادن  میالم  مرن و  نامتخاس  هک  نانآ  دـنرادروخرب و 

ییوخدـنت و هک  روطنامه  تسا  مدرم  تیـصخش  مارتحا  میرکت و  ییوخ  مرن  دـندرگ . دـنم  هرهب  یقـالخا  تیزم  نیا  زا  نیرمت  اـب  دـنهد و 
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ياهتاقالم دنام و  یم  ظوفحم  اهناسنا  مارتحا  ییوخ  مرن  اب  تسا ،  نانآ  تیـصخش  هب  یمارتحا  یب  نارگد و  ندرمـش  کچوک  تنوشخ ، 
دروخرب تنوشخ  ییوخدنت و  اما  دناسرب ، نایز  یعامتجا  لدع  هب  ات  دوش  یمن  هانگ  ءاشنم  دریذـپ و  یم  تروص  تبحم  هب  هتخیمآ  یمرگ 

دوش و لدب  در و  اوران  نانخس  ددرگ ، فالتخا  هلباقم و  ءاشنم  دناوت  یم  تسا و  لباقم  فرط  نتخیگنارب  بجوم  تیـصخش و  ریقحت  هیام 
. دسرب بیسآ  یعامتجا  لدع  هب  هجیتن  رد  ددرگ و  یهتنم  تسا  گرزب  هانگ  هک  رگیدکی  تناها  هب  ماجنارس 

ییوخ  مرن  هبذاج 
نآ دوب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یلمع  ياـه  هماـنرب  زا  مدرم  تیـصخش  هب  مارتحا  ییوخ و  مرن 

عقاوم زا  يا  هراپ  رد  هکلب  دـندش  یم  نیملـسم  ینورد  ترـسم  یمرگلد و  بجوم  تیـصخش ،  میرکت  ییوخ و  مرن  اـب  اـهنت  هن  ناراوگرزب 
. دنتفای یم  شیارگ  مالسا  هب  دنتشگ و  قح  نید  بوذجم  هدیدنسپ  يوخ  نیا  رثا  رب  زین  ناملسم  ریغ  دارفا 

قیرطلا لدع  املف  ۀفوکلا .  دـیرا  لاق :  هللادـبع ؟  ای  دـیرت  نیا  یمذـلا :  هل  لاقف  ایمذ . الجر  بحاص  ایلع  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
 . تملع دق  هل :  لاقف  قیرطلا .  تکرت  دقف  یمذلا  هل  لاقف  یلب .  لاق  ۀفوکلا ؟  دیرت  تمعز  سیلا  هل :  یمذلا  لاقف  یلع .  هعم  لدع  یمذلاب 

هقراف و اذا  ۀـئینه  هبحاص  لجرلا  عیـشی  نا  ۀبحـصلا  نسح  مامت  نم  اذـه  یلع :  هل  لاـقف  کـلذ ؟  تملع  دـق  یعم و  تلدـع  ملف  هل :  لاـقف 
 . کنید یلع  ینا  كدهـشا  انا  ۀـمیرکلا و  هلاعف  هعبت ال  امنا  مرجال  یمذـلا  هل  لاقف  معن .  لاق  لاق ؟  اذـکه  هل :  لاـقف  اـنیبن . اـنرما  کلذـک 

(142  . ) ملسا هفرع  املف  یلع  عم  یمذلا  عجرف 
میرکت  رثا  رب  مالسا  لوبق 

هدنب يا  دیسرپ : ترـضح  زا  یمذ  درم  دش . رفـس  بحاصم  یهار  رد  باتک  لها  زا  يدرم  اب  نینم  ؤملا  ریما  ترـضح  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 
دش و ادج  ترـضح  زا  یمذ  درم  دندیـسر . یهار  ود  رـس  دندومیپ . مه  اب  هار  يرادقم  مور .  یم  هفوک  دومرف : يراد ؟  ار  اجک  دصق  ادخ !
زا تفرگ .  شیپ  رد  تـفر  یم  یمذ  هـک  ار  یهار  تـفگ و  كرت  ار  هفوـک  هار  زین  ع )   ) یلع راـظتنا ، فـالخ  رب  اـما  تـفر .  دوـخ  هار  هـب 
ارچ دیـسرپ : مناد .  یم  دومرف : دیتفگ . كرت  ار  ناتدوخ  هار  امـش  تفگ :  یلب .  دومرف : دیتشادن ؟ هفوک  دصق  امـش  رگم  دیـسرپ : ترـضح 

یمدق دنچ  ندش ،  ادج  عقوم  ار  دوخ  رفسمه  صخش ،  هک  تسا  تبحاصم  نسح  لامک  زا  نیا  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  دیدرک ؟ نینچ 
هداد روتسد  وا  دیسرپ : یتفگـش  يور  زا  یمذ  درم  تسا .  مالـسا  یمارگ  ربمیپ  روتـسد  نیا  میآ ،  یم  وت  تعیاشم  هب  نم  دیامن و  تعیاشم 

یم تداهـش  هب  ارت  نم  تفگ :  سپـس  شلامعا .  میارک  يارب  دـندومن  يوریپ  مرکا  یبن  زا  یناسک  تفگ :  یمذ  درم  یلب .  دومرف : تسا ؟ 
لوا صخـش  وا  هک  تسناد  تخانـش و  ار  ع )   ) یلع هکنآ  زا  سپ  تشگرب و  هفوک  هار  هب  ترـضح  اب  هاـگنآ  متـسه .  وت  نید  رب  هک  مریگ 

. دیدرگ فرشم  قح  نید  هب  تفریذپ و  ار  مالسا  دومن ، دروخرب  مارتحا  میرکت و  اب  ردقنآ  يو  اب  هک  دوب  تکلمم 
هاگـشیپ زا  تسا ،  زورما  ینارنخـس  رخآ  همین  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياـعد  زا  هعطق  نیا  مود  تمـسق  رد  ع )   ) داجـس ماـما 

ینتورف هب  ار  ناناملسم  تتمحر  فطل و  هب  اهلاراب ! ؛  حانجلا ضفخ  دنشاب : عضاوتم  هک  دنک  یم  تساوخرد  ناناملسم  مومع  يارب  دنوادخ 
. رادب قفوم  عضاوت  و 

 : تسا هدومرف  هدرب و  راک  هب  نیدلاو  هب  تبسن  نادنزرف  ینتورف  عضاوت و  دروم  رد  ار  حانج  ضفخ  فیرش  نآرق 
نیدلاو  هب  تبسن  عضاوت 

(143 . ) اریغص ینایبر  امک  امهمحرا  بر  لق  ۀمحرلا و  نم  لذلا  امهل  ضفخا  و 
رد هک  روطنامه  هد ،  رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ود  نآ  اراگدرورپ ! وگب : نکفا و  ورف  رداـم  ردـپ و  يارب  تمحر  يور  زا  ار  ترپ  لاـب و 

. دندرک متیبرت  دندومن و  محرت  نم  هب  نم ،  یکدوک 
یم هک  یعقوم  دریگ و  یم  جوا  تلاـح ،  نیا  رثا  رب  درب و  یم  ـالاب  دـنک و  یم  زاـب  ار  دوخ  ياـهلاب  دـیامن  زاورپ  دـهاوخ  یم  یتـقو  رتوبک 
یم نیمز  هب  دـیآ و  یم  ضیـضح  هب  جوا  زا  لاب ،  تلاح  نیا  رثا  رب  دـیامن و  یم  لیامتم  نییاـپ  هب  دـنکفا ، یم  ار  اـهلاب  دـیآ  دورف  دـهاوخ 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


 : هداد روتسد  مالسا  ياوشیپ  هب  نینچمه  شاب ،  عضاوتم  نیدلاو  لباقم  رد  هک  دنک  یم  رما  دنزرف  هب  لثم  نیا  رکذ  اب  دنوادخ  دنیشن .
عضاوت  يانعم 

(144  : ) نینم ؤملل  کحانج  ضفخا  و 
. امن دروخرب  نینم  ؤم  اب  عضاوت  حانج و  ضفخ  اب  یمارگ !  ربمیپ  يا 

قالخالا مراکم  فیرـش  ياعد  رد  زین  ع )   ) داجـس ماما  نارگد .  لباقم  رد  تسا  ناسنا  ینتورف  عضاوت و  زا  هیانک  حانج  ضفخ  هصـالخ ، 
، ددـعتم تاهج  زا  نآ  هرابرد  مالـسا  یمارگ  يایلوا  تسا .  هدیدنـسپ  لاـصخ  هدـیمح و  تافـص  تـالمج  زا  عضاوت  تسا .  هدروآ  ار  نآ 

عضاوت يانعم  هچرگ  دوش ، یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  تسا .  هدیـسر  نآ  شزرا  تیمها و  رد  يرایـسب  ثیداحا  دنا و  هتفگ  نخس 
 : تسا دنمدوس  مرتحم و  ناگدنونش  مومع  يارب  شنتسناد  هک  هدش  رکذ  نآ  يارب  یعماج  رایعم  هاتوک  یثیدح  رد  اما  دنناد  یم  همه  ار 

 . هلثم كوطعی  نا  بحت  ام  کسفن  نم  سانلا  یطعت  نا  لاق :  عضاوتلا ؟  دـح  ام  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  تلءاس  لاـق :  مهجلا  نب  نسحلا  نع 
(145)

زا هک  تسا  نیا  شدح  دومرف : تسیچ ؟  عضاوت  دح  دیسرپ  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  مهج  نب  نسح  مان  هب  يدرم 
. دننک اطع  وت  هب  ار  نآ  دننامه  مدرم  يراد  تسود  هک  ییامن  اطع  ار  نآ  مدرم  هب  تدوخ 

 . تسا یلاـعت  يراـب  ترـضح  تمحر  بلج  بجوم  ترخآ  رد  تسا و  یعاـمتجا  تیبوبحم  هیاـم  اـیند  رد  عضاوت  ینتورف و  ناـمگ ،  یب 
. دنتسب یم  راک  هب  المع  ار  نآ  زین  ناشدوخ  دندومرف و  یم  هیصوت  دوخ  ناوریپ  هب  ار  مهم  نیا  هراومه  مالسا  یمارگ  يایلوا 

عضاوت  رثا  رب  تعفر 
(146  . ) هللا مکمحری  اوعضاوتف  هتعفر  الا  دبعلا  دیزی  عضاوتلا ال  نا  لاق :  ملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دیوش عقاو  یلاعت  يراب  تمحر  لومشم  ات  دییامن  عضاوت  تسا ،  عضاوتم  ماقم  يدنلب  تعفر و  هیام  عضاوت  هدومرف :  مرکا  لوسر 
(147  . ) ةردقلا عم  وفعلاک  ۀعفرلا  عم  عضاوتلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

ار فلختم  هک  تسا  یسک  دننامه  دیامن  یم  عضاوت  تعفر ،  عضوم  زا  تسا و  یعامتجا  ماقم  ياراد  هک  یناسنا  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع
. دیامن یم  یشوپ  مشچ  شرفیک  زا  دشخب و  یم  تردق  عضوم  زا 

 . تسا دنمدوس  دیفم و  ناگدنونش  يارب  نآ  نتسناد  هک  هدش  رکذ  هنومن  دنچ  عضاوت  ثیداحا  زا  یکی  رد 
عضاوت  ياه  هناشن 

تنک نا  ءارملا و  كرتت  نا  یقلت و  نم  یلع  ملـست  نا  سلجملا و  نود  سلجملاب  یـضری  نا  عضاوتلا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(148  . ) يوقتلا یلع  دمحت  نا  بحت  نا ال  اقحم و 

هک ینیشن  ییاج  سلجم  رد  یشاب  یضار  هک  تسا  نیا  تساهنآ  لماع  عضاوت  زا  یکاح  هک  ییاهراک  هلمج  زا  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
كرت ار  زیگنا  تموصخ  ثحب  هکنیا  ینک و  مالـس  ییامن  یم  دروخرب  هک  سک  ره  اب  هکنآ  رگید  دـشاب ، رت  تسپ  وت  هتـسیاش  هاـگیاج  زا 

. دنهد رارق  تدیجمت  نیسحت و  دروم  يوقت  يارب  یهاوخن  هکنیا  دشاب و  وت  اب  قح  هچ  رگا  ییوگ 
ینتورف  و  ص )   ) مرکا لوسر 

عـضاوتم المع  ناشدوخ  دندومن  یم  عضاوت  رما  رد  دوخ  ناوریپ  هب  هک  ییاه  هیـصوت  تازاوم  هب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  مینادـب  هکنآ  يارب 
قالخا و رد  دوش . یم  هراشا  دروم  دـنچ  هب  هنومن  روط  هب  اجنیا  رد  دـندرک  یم  تیاعر  نارگید  هب  تبـسن  ار  هدیدنـسپ  قلخ  نیا  دـندوب و 

 : تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  راتفر 
(149  . ) هتخت یتلا  ةداسولاب  لخادلا  رث  ؤی  هبوث و  طسب  امبر  یتح  هیلع  لخدی  نم  مرکی  ناک  و 

یم شمدـق  ریز  شرف  ياج  هب  ار  دوخ  يابع  یهاـگ  دومن  یم  مارکا  ار  وا  دـش  یم  دراو  يو  رب  سکره  هک  دوب  نیا  یمارگ  لوسر  شور 
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. دومن یم  راثیا  دراو  هزات  صخش  هب  دوب  هتسشن  نآ  يور  هک  ار  یکچوک  کشوت  درتسگ و 
هیلع هللا  یلص  لاقف  هللا .  لوسر  ای  ۀعس  ناکملا  یف  لجرلا  لاقف  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هل  حزحزتف  هدحو  سلاج  وه  دجسملا و  لجر  لخد 

(150  . ) هل حزحزتی  نا  هیلا  سولجلا  دیری  هآر  اذا  ملسملا  یلع  ملسملا  قح  نا  هلآ :  و 
درم داد . لحم  رییغت  دش و  اجباج  ترضح  وا  ندش  کیدزن  اب  دمآ . ربمیپ  يوس  هب  دوب . هتسشن  اهنت  مرکا  لوسر  دش و  دجسم  دراو  يدرم 

ناملسم رب  ناملسم  قح  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دیتفگ ؟ كرت  ار  دوخ  ناکم  دیدرک و  تکرح  ارچ  تسا ،  عیـسو  دجـسم  درک : ضرع 
يارب هک  تسا  نیا  ترـضح  مالک  يانعم  عقاو  رد  دورب . رانک  دوش و  اجباج  يو  مارتحا  هب  دراد  نتـسشن  دصق  وا  دـنیب  یتقو  هک  تسا  نیا 

. دهد رارق  دوخ  میرکت  عضاوت و  دروم  رد  ار  وا  دریگب و  یمیرح  دراو  هزات 
. دنا هدومن  رکذ  ترضح  نآ  هریس  رد  ثیدح  ياملع  هک  مالسا  هل  مظعم  ياوشیپ  عضاوت  زا  هنومن  ود  نیا 

نامهم  هب  تبسن  ع )   ) ماما عضاوت 
نیب سلج  هسلجم و  ردـص  یف  امهـسلجا  اـمهمرکا و  اـمهیلا و  ماـقف  نبا .  با و  ناـنم ،  ؤـم  هل  ناوـخا  نـینم  ؤـملا  ریما  یلع  درو  هـنا  يور 
ؤملا ریما  بثوف  لجرلا .  دـی  یلع  بصیل  ءاج  لیدـنم و  بشخ و  قیربا  تسطب و  ربنق  ءاج  مث   . هنمـالکاف رـضحاف . ماـعطب  رما  مث  امهیدـیا .

(151  . ) لجرلا دی  یلع  بصیل  قیربالا  ذخا  مالسلا و  هیلع  نینم 
يارب ع )   ) ماما دندش . دراو  ترـضح  نآ  رب  رـسپ ، رگید  نآ  ردـپ و  یکی  تشاد ،  هقالع  نانآ  هب  ردارب  نوچ  ع )   ) یلع هک  نم  ؤم  درف  ود 

نآ دندروآ . ماعط  داد ، اذغ  روتـسد  تسـشن .  ناشلباقم  شدوخ  دناشن و  دوخ  سلجم  يالاب  ار  ود  نآ  دومن ، مایق  نانآ  میرکت  ییاریذپ و 
يور بآ  هک  تفرگ  ار  هباتفآ  دروآ . ندرک  کشخ  يارب  هچراپ  تسد و  نتـسش  يارب  نگل  هباتفآ و  ربنق  هاگنآ  دندومن . فرـص  اذـغ  ود 

ع  ) ماما لمع  زا  وا  اما  دیوشب . ار  درم  نآ  تسد  هک  تفرگ  ار  هباتفآ  تساخرب و  اج  زا  عیرـس  یتکرح  اب  ع )   ) ماما هاگان  دزیرب . درم  تسد 
يور بآ  امش  هک  دنیبن  ارم  ادخ  نینم !  ؤملا  ریما  يا  تفگ :  دروآ و  ریز  هب  نیمز  کیدزن  ات  ار  رـس  تلجخ ،  زا  دش و  يراسمرـش  قرغ  ( 

وا زا  ادـج  ترـضح  دـیوش . یم  ار  تتـسد  تینید  ردارب  هک  ارت  دـنیبب  ادـخ  هک  يوشب  ار  تتـسد  نیـشنب و  دوـمرف : دـیزیر . یم  نم  تسد 
ناـیاپ هنحـص  نیا  رتدوز  هچ  ره  تساوخ  یم  یلو  دروآ  شیپ  نتـسش  يارب  ار  شتـسد  دومن و  بدا  درم  دـیوشب ، ار  شتـسد  هک  تساوخ 

بآ ربنق  رگا  هک  روطنآ  هد ،  وشتسش  ار  تتسد  رطاخ  شمارآ  اب  هک  داد  شمسق  ترضح  تسـش ،  یمن  ار  تسد  دیاب  هک  روطنآ  اذل  دبای 
 . یتسش یم  تخیر  یم 

عضاوت  رد  دودح  تیاعر 
یبءای لجوزع  هللا  نکل  هدی و  یلع  تببـصل  هیبا  نود  ینرـضح  نبالا  اذه  ناکول  ینب !  ای  لاق :  ۀیفنحلا و  نب  دمحم  قیرب  الا  لزن  غرف  املف 

 . نبالا یلع  ۀیفنحلا  نب  دمحم  بصف  نبالا .  یلع  نبالا  بصیلف  بالا  یلع  بالا  بص  دـق  نکل  ناکم  اهعمج  اذا  هیبا  نبا و  نیب  يوسی  نا 
(152)

یم نم  نامهم  اهنت  رـسپ ، نیا  رگا  دـنزرف ! دومرف  داد ، هیفنح  نب  دـمحم  تسد  هب  ار  قیربا  تسـش ،  ار  ردـپ  تسد  ع )   ) ماما هکنآ  زا  سپ 
يور بآ  مه  امش  تخیر و  ردپ  تسد  يور  بآ  ردپ  ور  نیا  زا  دنریگ ، رارق  هکنیا  زا  دراد  ابا  دنوادخ  یلو  متسش .  یم  ار  شتـسد  دوب ،

 . تسش ار  رسپ  تسد  ماما  روتسد  قبط  هیفنح  نب  دمحم  زیرب و  رسپ  تسد 
رفاس هیلا  نوجاتحی  امیف  ۀقفرلا  مدخ  نم  نوکی  نا  مهیلع  طرتشی  هنوفرعی و  ۀـقفر ال  عم  الا  رفاسی  مالـسلا ال  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک 

هیلا و اولبق  هیلا و  اوبثوف  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اذـه  لاق  اولاقف ال . اذـه ؟ نم  نوردـتا  مهل :  لاقف  هفرعف .  لجر  هآرف  موق  عم  ةرم 
امف رهدلا ؟ رخآ  یلا  انکله  دق  انک  اما  ناسلوا ،  دی  کیلا  انم  تردب  ول  منهج  ران  انیلصت  نا  تدرا  هللا  لوسر  نبای  اولاق  هلجر و  هدی و  اولبق 
یناف قحتـسا  ام ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  ینوطعاـف  ینوفرعی  موق  عم  ةرم  ترفاـس  تنک  ینا  لاـقف :  اذـه ؟ یلع  کـلمحی  يذـلا 

(153  . ) یلا بحا  يرما  نامتک  راصف  کلذ  لثم  ینوطعت  نا  فاخا 
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ع )   ) داجس ماما  عضاوت 
زا هک  درک  یم  طرـش  ناـنآ  اـب  دنـسانشن و  ار  شترـضح  هک  ییاهرفـسمه  اـب  رگم  دـنکن  ترفاـسم  هک  دوـب  نـیا  ع )   ) داجـس ماـما  شور 

هجاوم يدرم  اب  رفس  هار  رد  یلو  تفر ،  رفس  هب  دنتخانش  یمن  ار  وا  هک  یناسک  اب  راب  کی  دشاب . ناشجیاوح  رد  رفس  ياقفر  نارازگتمدخ 
تفگ هن  دنداد : خساپ  تسیک ؟  درم  نیا  دیناد  یم  تفگ :  دندوب  رفسمه  ماما  اب  هک  یناسک  هب  تخانش .  دید و  ار  ترضح  نآ  هک  دندش 

تسد و دندش و  عمج  ماما  درگ  دنتساخرب ، اج  زا  هدز  ناجیه  نخـس ،  نیا  ندینـش  اب  تسا .  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  : 
تسد و امـش  نتخانـشان  رثا  رب  رگا  میوش ؟  یمنهج  ام  یتساوخ  یم  اـیآ  هللا !  لوسر  نب  اـب  دـندرک : ضرع  دندیـسوب ، ار  ترـضح  يوناز 

كاله راگزور  نایاپ  ات  هک  دوب  نیا  هن  ایآ  دز  یم  رـس  یمارتحا  بدا و  فالخرب  لـمع  اـم  زا  دومن و  یم  ترداـبم  یتراـسج  هب  ناـمنابز 
نانآ متفر ،  رفس  هب  دنتخانش  یم  ارم  هک  یصاخشا  اب  راب  کی  نم  دومرف  دیدمآ ؟ اهرفسمه  نیب  هتخانشان  هک  دش  ثعاب  هچ  میدوب ؟  هدش 
نانآ دننامه  زین  اهامش  هک  مدوب  فئاخ  متـشادن ،  ار  نآ  قاقحتـسا  هک  دندومن  یمارتحا  نم  هب  ص )   ) مرکا لوسر  خماش  ماقم  تیاعر  هب 

عـضاوت لاـمک  زا  یکاـح  هک  اـیاضق  لـیبق  نیا  تسا .  رتبوبحم  نم  دزن  دوخ  ندرکن  یفرعم  رما و  ناـمتک  ور  نیا  زا  دـییامن ، راـتفر  نم  اـب 
ناشدوخ دندومن ، یم  بیغرت  عضاوت  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هکنیا  تازاوم  هب  نانآ  هدمآ و  رایسب  خیرات  رابخا و  بتک  رد  تسا  مالـسا  يایلوا 

ماما دندومن . یم  تیاعر  دـیاش  دـیاب و  هک  روطنآ  ار  دارفا  دودـح  قوقح و  دنتـشاد و  ینتورف  عضاوت و  مدرم ،  هب  تبـسن  المع  الوق و  زین 
و تسا :  هدومن  عضاوت  تساوخرد  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  ناناملـسم  مومع  يارب  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجس

. رادب قفوم  ینتورف  عضاوت و  هب  ار  مدرم  اراگدرورپ ! حانجلا :  ضفخ 
یعامتجا  لدع  عضاوت و 

مارتحا بدا و  تیاعر  اب  همه  دنشاب و  عضاوتم  اهرشق  مامت  هصالخ  و  ییاتسور ،  يرهش و  درم ، درم و  نز  ناوج ،  ریپ و  هک  يا  هعماج  رد 
هب هک  دنناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  عضاوتم  مدرم  اریز  دوب  دـهاوخ  مکاح  عامتجا  نآ  رد  يرگداد  لدـع و  دـنیامن  دروخرب  رگیدـکی  اب 

مدرم یمارتحا  یب  ریقحت و  دروم  ار  نتـشیوخ  دـننک و  لزلزتم  ار  یعامتجا  لدـع  هناملاظ ،  اوران و  لمع  اب  دـنیامن ، زواـجت  نارگد  قوقح 
نیلوا هک  لدـع  طـسب  هب  دـشاب  لومعم  هعماـج  عیـسو  حطـس  رد  رگا  ینتورف  عضاوت و  هک  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  دـنهد . رارق  عـضاوتم 

. دیامن یم  کمک  تسا  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجس ماما  تساوخرد 
لقع  یگریت  ربکت و 

ینطاب هدیقع  لوبق  هب  ار  نانآ  دـنیامن و  لیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  موهوم  یگرزب  هکنیا  يارب  ربکتم  دارفا  تسا .  ربکت  عضاوت ،  لباقم  هطقن 
 ، لدع ساسا  اب  هک  دوش  یم  يا  هنوگ  هب  ناشراتفگ  راتفر و  دنریگ و  یم  شیپ  رد  تیرابج  شور  دنزاس  راداو  دـنراد  شیوخ  هرابرد  هک 
یم انتعا  لباق  ریغ  کـچوک و  ار  مدرم  ربکتم ، دراد و  یم  زاـب  عقاو  كرد  قح و  تخانـش  زا  ار  یمدآ  ربکت  تسا .  راـگزاسان  فلاـخم و 

ماجنارس دبای و  یم  شیازفا  زین  لقع  یگریت  دوش ، یم  دیدشت  ربک  يرامیب  هک  یتبسن  ره  هب  دنک و  یم  هریت  ار  لقع  ربکت ، يرامیب  درمش ،
هب اجنیا  رد  هک  هدیسر  مالسا  يایلوا  زا  یتایاور  دش  رکذ  هک  یـضراوع  مامت  هرابرد  ددرگ و  یم  یهتنم  ینیب  گرزب  دوخ  نونج  هب  راک  ، 

: دوش یم  افتکا  اهنآ  زا  یضعب  رکذ 
ربکت  ضراوع 

(154  . ) نیرابجلا یف  اذه  يدبع  اوبتکا  لج  وزع  هللا  لوقب  یتح  ربکتی  لازیال  دبعلا  ناف  ربکلا  اوبنتجا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
نیرابج هورگ  رد  ارم  هدـنب  نیا  مان  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هک  دوش  ناـنچ  ربکت  رثا  رب  هدـنب  هک  دـییامن  باـنتجا  ربک  زا  دومرف : مرکا  لوسر 

. دیسیونب دننک  یم  یجیپرس  قح  زا  هک  ینارگنایغط  ینعی 
(155  . ) نمحرلا ۀیصعم  نایغطلا و  سءار  هناف  ربکلا  اورذحا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا نامحر  دنوادخ  تیصعم  ءاشنم  نایغط و  بجوم  مومذم  تفص  نیا  هک  دیشاب  رذحرب  ربک  زا  هدومرف :  ع )   ) یلع
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(156  . ) قحلا هفسی  سانلا و  ضمغی  نا  ربکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
. دیامن یقلت  لهج  ینادان و  ار  لدع  قح و  درمشب و  کچوک  ریقح و  ار  مدرم  یمدآ  هک  تسا  نیا  ربک  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

(157 . ) رثک وا  کلذ  لق  کلذ ،  نم  هلخدام  لثم  هلقع  نم  صقن  الا  ربکلا  نم  یش ء  ءرما  بلق  لخد  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
ذوفن ربک  هاوخ  دبای ، یم  ناصقن  هزادنا  نامه  هب  شلقع  هکنآ  زج  دوش  یمن  دراو  ربک  زا  يزیچ  يدرف  چیه  لد  رد  هدومرف :  ع )   ) رقاب ماما 

. دایز ای  دشاب  مک  وا  لد  رد  هدرک 
تافص زا  مالسا  رد  ربکت  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدمآ  رابخا  بتک  رد  هک  لیبق  نیا  زا  یتایاور  رگید  داتفا و  روکذم  هک  یتایاور  عومجم  زا 

و دـهد ، یم  طوقـس  نایـصع  ناـیغط و  هار  هب  دـنک ، یم  فرحنم  تلادـع  قـح و  هار  زا  ار  یمدآ  ربـکت ، تـسا .  مومذـم  دنـسپان و  رایـسب 
ناهج نیا  رد  دروآ ، راب  هب  ناوارف  يورخا  يویند و  ياهنایز  ربکتم  يارب  دـناوت  یم  ربکت  دروآ ، یم  مهارف  ار  شیهابت  طوقـس و  تابجوم 

هب دزاس و  مورحم  یهلا  هعـساو  تمحر  زا  ار  يو  ناهج  نآ  رد  دوش و  شیعامتجا  طوقـس  بجوم  دـیامن و  هعماج  روفنم  ضوغبم و  ار  وا 
. دیامن شیالتبم  میظع  باذع 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ور  نیا  زا  تسا ،  يرگداد  لدع و  اب  گنهامه  تیبوبحم و  زع و  بجوم  عضاوت  تسا .  عضاوت  ربکت ، لباقم  هطقن 
 . تسا هدومن  عضاوت  تساوخرد  مدرم  يارب  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  لدع  طسب  هنیمز  رد 

تمیالم ییوخ و  مرن  راتفر -  نسح   - 38

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . حیرلا نوکس  ةریسلا و  نسح  و 

هدیدنسپ  شور 
ود تسا ،  زورما  ینارنخـس  عوضوم  دـنوادخ ، تساوخ  هب  هک  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
ورف مود  و  یگدـنز ،  نوئـش  عیمج  رد  شور  یکین  راـتفر و  نسح  قیفوت  لوا  تسا :  هدومن  یلاـعت  يراـب  سدـقم  هاگـشیپ  زا  تساوـخرد 

 . ینید ناردارب  اب  تبحاصم  ترشاعم و  رد  تردق  جاوما  ندناشن 
رد لدع  طسب  قیفوت  تساوخرد  اعد  زا  هعطق  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  دنراد  رطاخ  هب  مرتحم  ناگدنونش 
ره هک  هتـساوخ  ادخ  زا  ار  ییاهزیچ  سپـس  هدومن و  هعماج  رد  لدـع  طسب  قیفوت  تساوخرد  ادـخ  زا  ار  ییاهزیچ  سپـس  هدومن و  هعماج 
رد ةریس  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  تسا  ییاعد  ود  هلمج  نآ  زا  دراد ، يرثا  یعامتجا  لدع  ظفح  رد  دوخ  هبون  هب  اهنآ  زا  کی 

 . تسا مدرم  نیب  شراتفر  یگنوگچ  یمدآ  هریس  سانلا :  نیب  هکولس  ۀتیفیک  لجرلا  ةریس  تسا .  هقیرط  تنس و  يانعم  هب  برع  تغل 
نآ قبط  دهد و  یم  رارق  یگدنز  فلتخم  نوئـشرد  دوخ  لامعا  همانرب  ار  نآ  درف  کی  هک  تسا  یـشور  هار و  يانعم  هب  هریـس  یـسراف  رد 

ناطلـسلا ةریـس  دنا : هدرک  رکذ  ییاهلاثم  هریـس  يارب  تغل  بتک  رد  عورـشم .  ریغ  دنـسپان و  ای  دشاب  عورـشم  هدیدنـسپ و  دیامن ، یم  لمع 
دوخ تلم  رب  هدـیزگ و  دوخ  يارب  وا  هک  ملظ  اـی  لدـع  زا  تسا  یهار  ناطلـس  هریـس  روج : وا  لدـع  نم  هتیعر  اـهیلع  لـمحی  یتـلا  ۀـقیرط 

 ، تسا هدیزگرب  ار  یشور  هریس و  مدرم  اب  دوخ  راتفر  یگنوگچ  رد  یلاو  ۀحیبق :  وا  ۀنسح  ةریـس  ۀیعرلا  یف  یلاولا  راس  دیامن . یم  لیمحت 
. دب ای  بوخ 

ص )   ) مرکا لوسر  هریس  ناناملسم و 
لئاسم عیمج  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  لاوقا  لامعا و  یگنوگچ  يواح  هدمآ  ثیداحا  بتک  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریس 

تسـشن و سلاـجم ،  رد  جورخ  دورو و  ناـنآ ،  اـب  دـمآ  تفر و  مدرم ،  اـب  تسلاـجم  ترـشاعم و  تسا ،  عاـمتجا  هداوناـخ و  رد  فلتخم 
رگید ياهراک  تیفیک  ضامغا ،  يریذـپ و  رذـع  مسبت ،  ییور و  هداشگ  يرابدرب ،  ملح و  ندومن ،  توکـس  نتفگ و  نخـس  تساـخرب ، 
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هریس و نیرت  یلاع  نیرتهب و  زا  دنهاوخب  هک  یناملسم  تسا و  ترضح  نآ  هریـس  همه  حلـص ،  گنج و  ای  رـضح  رفـس و  رد  ترـضح  نآ 
شیوخ قشم  رـس  ار  ترـضح  نآ  راتفر  راتفگ و  دنرداق  هک  اجنآ  ات  دننک و  ادـتقا  ص )   ) یمارگ لوسر  هب  دـیاب  دـندرگ  رادروخرب  شور 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دنیامن . قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  لامعا  دنهد و  رارق 
(158  . ) ۀنسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل 

نآ زا  يوریپ  تسا و  یشخب  تداعس  یلاع و  رایسب  یسءات  ندومن  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  نداد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  مالـسا  ربمغیپ  هریس 
. دناسر یم  يونعم  يدام و  یلاعت  لامک و  هب  ار  مدرم 

زین هریـس  دـشاب  بوخ  هریرـس  رگا  دریگ ، یم  همـشچرس  نامنورد  تاین  هریرـس و  یگنوگچ  زا  يرهاظ  لامعا  رد  اـم  ینورب  شور  هریس و 
. دوب دهاوخ  دب  زین  هریس  دشاب  دب  رگا  تسا و  بوخ 

(159  . ) ةریرسلا نسح  ناونع  ةریسلا  نسح  لاق :  ع )   ) یلع نع 
مان هحلاص  لامعا  زا  هکنآ  زا  شیپ  ددعتم ، تایآ  رد  فیرش  نآرق  تسا .  نورد  هریرس  نسح  لیلد  نورب  هریـس  یبوخ  هدومرف :  ع )   ) یلع

: دیامرف یم  الثم  تسا ،  هدرب  مان  نامیا  زا  دربب 
الا رسخ . یفل  ناسنالا  نا  رصعلا . و  تاحلاصلا ،  ولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  نیلفاس  لفسا  هانددر  مث  تاحلاصلا -  ولمع  اونمآ و  نیذلا  رـشب  و 

 . تاحلاصلا ولمع  اونمآ و  نیذلا 
هک ددرگ  یم  رادروخرب  یهلا  شاداپ  يونعم و  شزرا  زا  ینامز  بوخ  هریس  هحلاص و  لامعا  هک  دراد  تلالد  نیا  و  تایآ .  لیبق  نیا  زا  و 

رترب هریس  نسح  زا  هریرس  نسح  مالسا  بتکم  رد  دشخب و  یم  تین  یکاپ  هریرـس و  نسح  یمدآ  هب  نامیا  هکنآ  هچ  دشاب  نامیا  هب  یکتم 
 . تسا رتالاب  کین  لمع  زا  بوخ  تین  و 

لمع  زا  تین  يرترب 
یلع ینعی  هتلکاش  یلع  لمعی  لک  لق  یلاعت :  هلوقالت  مث  لمعلا .  یه  ۀینلا  نا  الا  لمعلا .  نم  لضفا  ۀـینلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(160  . ) هتین
لمع هدومرف :  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا و  یعقاو  لمع  تین  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا .  لمع  زا  رترب  تین ،  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

. دنراد دوخ  ریمض  رد  هک  تسا  یتین  قبط  ینعی  نانآ  هکلاش  قبط  مدرم  مامت 
شلمع زا  ار  نم  ؤم  تین  هک  تسا  هدیـسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرگید  تایاور  هدومن و  یفرعم  لمع  زا  لـضفا  ار  تین  تیاور ،  نیا 

. دنا هدناوخ  رتدب  شلمع  زا  ار  قفانم  رفاک و  تین  رتهب و 
لمع  تین و  هطبار 

(161  . ) هتین یلع  لمعی  لماع  لک  هلمع و  نم  رش  رفاکلا  ۀین  هلمع و  نم  ریخ  نم  ؤملا  ۀین  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
قفو رب  هک  دنتـسه  یلماـع  مدرم  همه  تسا و  رتدـب  شلمع  زا  رفاـک  تین  رتهب و  شلمع  زا  نم  ؤم  تین  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 

. دنیامن لمع  شیوخ  تین 
(162  . ) هتین یلع  لمعی  لک  هلمع و  نم  رش  قفانملا  ۀین  هلمع و  نم  ریخ  نم  ؤملا  ۀین  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

. دننک یم  لمع  دوخ  تین  قبط  همه  تسا و  رتدب  شلمع  زا  قفانم  تین  رتهب و  شلمع  زا  نم  ؤم  تین  تسا :  هدومرف  زین  و 
تسا و نورد  هریرـس  زا  یـشان  نورب  هریـس  تین و  زا  ثعبنم  ندـب  لمع  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدـننک  نییبت  لمع ،  زا  تین  يرترب  تایاور 

 . تسا تین  هریرس و  یگنوگچ  عبات  رهاظ ، لامعا  دب  بوخ و 
(163  . ) هتین الع  هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  نطابلا و  داسف  نم  رهاظلا  داسف  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

یم حالصا  ار  شراکشآ  دنوادخ  دیامن  حالصا  ار  دوخ  هریرـس  هک  سک  نآ  تسا و  نطاب  داسف  زا  رهاظ  داسف  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
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. دیامرف
تین  يرترب  رد  یلثم 

کی تین  دشاب و  رتهب  شلمع  زا  نم  ؤم  کی  تین  تسا  نکمم  روطچ  دننک ، لا  ؤس  دوخ  زا  نطاب  رد  ناگدنونـش  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
رد ینف و  یملع و  لیاسو  هار  زا  یـسک  رگا  داد . هدننک  عناق  خساپ  شـسرپ  نیا  هب  ناوتب  یلثم  رکذ  اب  دیاش  رتدب ؟ شلمع  زا  قفانم  ای  رفاک 

ياراوگ بآ  زا  يرادـقم  دـشکب و  یکیراب  هلول  هناخ  نوردـنا  اـت  تسا  لزنم  زا  رود  هبـسنلاب  هک  یهوکریز  زا  شـشوک  هدـهاجم و  وترپ 
هدافتـسا يراج  بآ  نآ  زا  هتـسویپ  یگدنز  لوط  رد  شا  هداوناخ  شدوخ و  دروایب ، لزنم  لخاد  هب  دشوج  یم  هوک  ریز  هک  ار  يا  همـشچ 

یبآ فرظ  ییور  هداشگ  اب  دهاوخب  بآ  دیامن و  روبع  لزنم  ولج  زا  هک  يا  هنشت  ره  هک  دریگب  میمصت  دنک و  یعطق  تین  انمض  دنیامنب و 
هلیسو هب  همشچ  زا  هک  یبآ  ای  تسا  رتهب  دوش  یم  هداد  هنشت  هب  هک  بآ  فرظ  دنک  لا  ؤس  یسک  رگا  دیامن . شباریـس  دهدب و  شتـسد  هب 

رد دناوت  یم  هک  هلول  يراج  بآ  دیوگ  یم  سک  ره  اعطق  تسا ،  نشور  حضاو و  شسرپ  نیا  خساپ  دراد ؟ نایرج  لزنم  نوردنا  رد  هلول 
هب هک  یبآ  فرظ  کی  زا  دـیامن  مادـقا  ریخ  لمع  نیا  هب  دـهدب و  هنـشت  نارذـگهر  هب  بآ  فرظ  اهرازه  اهدـص و  اـهلاس ، اـههام و  لوط 
اب ار  دوخ  هریرـس  شـشوک ،  هدهاجم و  رثا  رب  ینید و  میلاعت  وترپ  رد  هک  ینم  ؤم  تسا .  رتالاب  رترب و  بتارمب  هدـش  هداد  يا  هنـشت  تسد 

تسدیهت و دارفا  تعاضب و  یب  ماحرا  هب  دراد  تردق  ات  یگدنز  لوط  رد  دریگ  یم  میمـصت  دزاس و  یم  مدرم  هب  تمدخ  تاساوم و  تین 
 ، نآ ءاشنم  دومن  یلام  تمدـخ  یتسدـیهت  هب  دروم  کی  رد  رگا  دـنک ، کمک  دراد  زاـین  هک  ره  هب  هصـالخ  راد و  هلئاـع  ینید  ناردارب  هب 

تسا لزنم  نوردنا  رد  يراج  همشچ  زا  بآ  ناویل  نامه  هلزنم  هب  وا  تین  هب  تبـسن  یلام  تمدخ  نآ  تسوا و  ینطاب  تین  بوخ و  هریرس 
رب درواـیب و  دوجو  هب  اـهناسحا  اـهقافنا و  زارد  ناـیلاس  لوط  رد  دـناوت  یم  قاـفنا  تین  اریز  تسا  رترب  رتهب و  شلمع  زا  نم  ؤم  تین  سپ  ، 

مالـسلا هیلع  يداه  ماما  تسا .  رترابنایز  رتدب و  بتارمب  دساف  لمع  کی  یچیپرـس و  هب  ممـصم  هک  مه  قفانم  رفاک و  تین  ساسا ،  نیمه 
لمع زا  زین  دـب  لمع  لماع  رتهب و  لمع  سفن  زا  بوخ  لمع  لماع  تسا :  هدومرف  هدرب  مان  لمع  لماع  زا  لمع  تین  ياـج  هب  یثیدـح  رد 

 . تسا رتدب 
 . هبلاج رـشلا  نم  رـش  هلماح و  ملعلا  نم  حـجرا  هلئاق و  لیمجلا  نم  لمجا  هلعاف و  ریخلا  نم  ریخ  لاق :  مالـسلا  هیلع  ثلاثلا  نسحلا  یبا  نع 

(164)
رتالاب ملع  زا  و  تسا ،  نخـس  نآ  هدـنیوگ  رتبوخ  بوخ  نخـس  زا  و  تسا ،  کین  لماع  رتهب ، کین  راک  زا  هدومرف :  ع )   ) يداه ترـضح 

. دروآ یم  دوجو  هب  ار  رش  هک  تسا  یسک  رش  زا  رتدب  و  دراد ، رب  رد  ار  ملع  هک  تسا  یملاع 
هدیدرگ و یفرعم  نم  ؤم  لمع  زا  رتهب  نم ،  ؤم  دصق  تین ،  ثیداحا  رد  هدـش و  هدـناوخ  لمع  سفن  زا  رتهب  لمع  لماع  ثیدـح ،  نیا  رد 
 ، لمع لماع  ع ،)   ) يداه ماما  تیاور  رد  ءاشنم  نیا  تسا .  لمع  لصا  زا  لمع  ءاشنم  يرترب  نآ  تسا و  رایعم  کی  ساـسا  رب  ود  ره  نیا 

 . تسا نم  ؤم  سفن  نیطوت  تین ،  تایاور  رد  و 
هریرس  نسح  رد  هدهاجم 

یم ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياـعد  زا  تمـسق  نیا  لوا  هعطق  رد  ع )   ) داجـس ماـما 
: دنک

. دنریگ شیپ  رد  هدیدنسپ  شور  هدیمح و  هریس  یگدنز  نوئش  عیمج  رد  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملسم  اهلاراب ! ةریسلا :  نسح  و 
دریگ یم  همشچرس  بوخ  تین  زا  بوخ  شور  تسا و  هریرس  نسح  زا  یشان  هریس  نسح  هک  دش  نشور  دیسر  ضرع  هب  هک  یحیـضوت  اب 

تینوصم دیلپ  هشیدنا  دـب و  رکف  زا  رگا  دـنیامن و  هدـهاجم  هریرـس  نسح  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـیاب  هریـس  نسح  هب  دـنم  هقالع  دارفا  و 
هب نامیا  دیامن ، هزنم  ار  هریرس  كاپ و  ار  لد  دناوت  یم  هک  یگرزب  لماع  تشاد و  دنهاوخ  بوخ  شور  هریس و  یگدنز ،  رد  اعطق  دنتفای ،

 . تسا ناربمیپ  ینامسآ  بتکم  زا  یلمع  يوریپ  یهلا و  سدقا  تاذ 
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هریرس  یکاپ  جیاتن 
لمع یکاپ  هریـس و  نسح  زا  اـعطق  دـیامن ، حالـصا  ار  شیوخ  هریرـس  ادـخ ، هب  ناـمیا  وترپ  رد  دـیآ و  لـیان  قیفوت  نیا  هب  يا  هعماـج  رگا 

نیا رد  ع )   ) داجـس ماما  هتـساوخ  لوا  هک  لدـع  طسب  دوب و  دـهاوخ  مکاح  یعامتجا  لدـع  يا  هعماج  نینچ  رد  هتبلا  دوش . یم  رادروخرب 
ههجاوم اهرهش و  ندید  اههار و  ندومیپ  ینالوط و  ياهترفاسم  زا  سپ  نینرقلاوذ  دبای . یم  ققحت  تسا  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  تمـسق 

ولج رد  ناـگدرم  روبق  دـید  ـالثم  درک ، هدـهاشم  اـجنآ  رد  يداـعریغ  ياـهزیچ  لوا  ياـههاگن  رد  هک  دـش  یطیحم  دراو  فلتخم  ماوقا  اـب 
ادخ و هب  نم  ؤم  مدرم ،  نآ  هک  دش  هجوتم  درک  یسررب  دومن و  فقوت  رتشیب  يردق  درادن ، دنبرد  رد و  ینوکـسم  ياه  هناخ  تساهلزنم ، 

میمـصت دـننک . یم  یگدـنز  ریظن  مک  ییایازم  صاخ و  ياهـشور  اب  نانآ  دـیمهف  هکنآ  بلاـج  دنتـسه . یهلا  گرزب  ياـیبنا  زا  یکی  وریپ 
جیاتن زا  اهخساپ  اهـشسرپ و  نوچ  ددرگ و  فقاو  ناشللع  هب  دیامن و  شـسرپ  نانآ  زا  تسا  هدش  علطم  اهنآ  زا  هدید و  هک  ار  هچنآ  تفرگ 

اهخساپ اهشسرپ و  نآ  رتشیب  اجنیا  رد  مرتحم ،  ناگدنونـش  عالطا  يارب  ثحب ،  تبـسانم  هب  دنک  یم  تیاکح  هریـس  نسح  هریرـس و  یکاپ 
: دوش یم  رکذ 

نینرقلاوذ  ياهشسرپ 
قلا ملف  اهتملظ  اهرون و  اهلبج و  اهلهس و  اهرحب و  اهرب و  اهبرغ و  اهقرـش و  ضرالا  ترد  دق  یناف  مکربخب  ینوربخا  موقلا !  اهیا  مهل :  لاق 
لاب امف  لاق :  انبولق . نم  هرکف  جرخی  توملا و ال  یـسفن  الئل  کلذ  انلعف  اولاق : مکتویب ؟  باوبا  یلع  مکاتوم  روبق  لاب  ام  ینوربخاف  مکلثم 
امف لاق :  اظتنال . اولاق ! ءارما ؟ مکیلع  سیل  مکلاب  امف  لاق :  نیما .  الا  انیف  سیلو  نینظ  صل و ال  انیف  سیل  اولاق  باوبا ؟  اهیلع  سیل  مکتویب 

 : لاق نومحارتم .  نوساوتم  انا  لبق  نم  اولاق : نوقوفتت ؟  نوتوافتت و ال  مکلاب ال  امف  لاق :  مصتخن .  ـال  اولاـق : ماـکح ؟  مکنیب  سیل  مکلاـب 
: اولاق اولاق ؟ نولتقت ؟  نوبتـست و ال  مکلاب ال  امف  لاق :  اننیب . تاذ  حالـص  انبولق و  ۀفلا  لبق  نم  اولاق : نوفلتخت ؟  نوعزانت و ال  مکلاب ال  امف 
انا ال لبق  نم  اولاق  ۀمیقتـسم ؟  مکتقیرط  ةدـحاو و  مکتملک  مکلاب  امف  لاـق :  ملحلاـب .  انـسفنا  انـسس  لدـعلاب و  اـنعیابط  اـنبلغ  اـنا  لـبق  نم 
 : لاق هیوسلاب .  مسقن  انا  لبق  نم  اولاق : ریقف ؟ نیکـسم و ال  مکیف  سیل  مل  ینوربخاف :  لاق :  اضعب . انـضعب  باتغی  عداختن و ال  بذاکتن و ال 
انا لبق  نم  اولاق : ارامعا ؟ سانلا  لوطا  لجوزع  هللا  مکلعج  ملف  لاق :  عضاوتلا .  لذـلا و  لبق  نم  اولاق : ظیغ ؟ ظف و ال  مکیف  سیل  مکلاب  امف 

 . لدعلاب مکحن  قحلا و  یطاغتن 
هگلج و ار ، شیایرد  ارحـص و  ار ، شبرغ  قرـش و  متـشگ ،  ار  نیمز  نم  هک  دـیزاس  هاـگآ  دوخ  ربخ  زا  ارم  مدرم ؟  يا  تفگ :  نینرقلاوذ 
؟  تسامش ياه  هناخ  ولج  ناگتشذگ  روبق  ارچ  دییوگب ، نم  هب  مدومنن ،  هدهاشم  امـش  دننام  مدید و  ار  شتملظ  رون و  طیحم  ار ، شهوک 

هکنیا يارب  دنتفگ : درادن ؟ رد  امـش  ياهلزنم  ارچ  دیـسرپ  دوشن . جراخ  ناملد  زا  گرم  دای  مینکن و  شومارف  ار  گرم  هکنآ  يارب  دنتفگ :
ام دنداد : خساپ  تسین .  اورنامرف  امش  رب  یسک  ارچ  دیسرپ : دندامتعا . دروم  نیما و  همه  درادن و  دوجو  نظ  ءوس  دروم  دارفا  ای  دزد  ام  نیب 

متس رگیدکی  هب  ام  دنداد : خساپ  تسین .  اورنامرف  امش  رب  یسک  ارچ  دیسرپ : دریگب . ار  ام  ملظ  ولج  اورنامرف  ات  مینک  یمن  متـس  رگیدکی  هب 
ات مینک  یمن  تموصخ  رگیدکی  اب  ام  دنتفگ : دیرادن ؟ مکاح  یـضاق و  دوخ  نیب  ارچ  دیـسرپ : دریگب . ار  ام  ملظ  ولج  اورنامرف  ات  مینک  یمن 

؟ دنتسین رترب  یضعب  رب  یضعب  دیرادن و  توافت  یلام  رظن  زا  ارچ  تفگ :  دشاب . یضاق  هب  زاین 
ناملد و تبحم  يارب  دنداد : خساپ  دیرادن ؟ فالتخا  عازن و  مه  اب  ارچ  دیـسرپ : تسه .  ام  نیب  تفوطع  نواعت و  هکنآ  يارب  دنتفگ : خساپ 

يارب دنتفگ : دیرورپ ؟ یمن  رـس  رد  ار  رگیدکی  لتق  رکف  دـییوگ و  یمن  مانـشد  رگیدـکی  هب  امـش  ارچ  دیـسرپ : نامنیب .  ام  حالـص  تیاعر 
هملک ارچ  دیسرپ : میا .  هدومن  راهم  يرابدرب  ملح و  اب  ار  شکرـس  سفن  میا و  هدرک  هبلغ  نامزیارغ  رب  عطاق  مزع  يدج و  هدارا  اب  ام  هکنیا 

؟  تسا میقتسم  ناتهار  تیا و  یکی  امش 
هکنآ يارب  دراذـگ و  یم  رثا  نانآ  ناور  رد  نداد  رـشن  ار  فورعم  لـها  ياـه  یبوخ  دیـسر ، ضرع  هب  اـعد  لوا  تمـسق  رد  هک  يروط  هب 
لدـع ظفح  رد  دـشاب  هک  تبـسن  ره  هب  هانگ  زا  باـنتجا  دـندرگ و  یمن  هاـنگ  نوماریپ  دـنهدن  تسد  زا  هعماـج  رد  ار  دوخ  ترهـش  نسح 
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هب نایالتبم  بیع  رگا  هچ  دراذگ ، یم  رثا  یعامتجا  لدع  ظفح  رد  اه  یبوخرـشن  دـننامه  زین  صئاقن  بویع و  رتس  تسا .  رث  ؤم  یعامتجا 
یم هتخورفارب  بیع  بحاص  صخش  دنهد  رـشن  دنیوگب و  نآ  نیا و  هب  دنوش و  هاگآ  نآ  زا  یناسک  دتفا و  نوریب  هدرپ  زا  صئاقن  بویع و 

ییاوران تبـسن  يو  هب  دـیامن و  مهتم  ار  یهاـنگ  یب  دـیوگب ، غورد  عاـفد ،  لـالخ  رد  تسا  نکمم  دزیخ و  یم  رب  دوخ  زا  عاـفد  هب  دوش ،
. دناسر یم  بیسآ  یعامتجا  لدع  هب  اعطق  دنک  یم  ادیپ  طسب  هانگ  عاعش  ردق  ره  دبای و  شرتسگ  هانگ  هتفر  هتفر  دهدب و 

(132  . . ) هیف سیل  امب  هومر  مهیف  امب  سانلا  یمر  نم  مالسلا :  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع 
هدنهد تبسن  هب  لباقم ،  رد  نانآ ،  دهد  تبسن  دراد  دوجو  نانآ  رد  هک  يدب  تفص  هب  ار  مدرم  هک  یسک  تسا :  هدومرف  ع )   ) داجـس ماما 

درادن دوجو  يو  رد  هک  دنیامن  یم  بستنم  ار  يزیچ 
نیا رد  تسا  هدنامن  ییوربآ  هعماج  رد  وا  يارب  رگید  هک  دنک  سح  دوش ، یناگمه  دنک و  ادیپ  همادا  رگا  راکهانگ  تائیـس  بویع و  رـشن 

دنز و یم  تسد  یتیـصعم  ره  هب  المع  ساسحا  نیا  رثا  رب  دوش و  یم  هدـیرد  شیایح  هدرپ  دور ، یم  نایم  زا  یلک  هب  راکهانگ  مرـش  عقوم 
لدـع هب  دراد و  رایـسب  ررـض  هعماج  رد  يرـصنع  نینچ  دوجو  دـننک . هدـهاشم  یهانگ  ره  باکترا  لاـح  رد  ار  وا  مدرم  هک  درادـن  كاـب 

 : هدومرف نامقل  لوق  زا  ع )   ) یلع دناسر . یم  گرزب  بیسآ  یعامتجا 
(133  : ) ائیسم سانلا  هاری  نا  یلابی  نم ال  سانلارش 

. دننیبب هانگ  لاح  رد  ار  وا  مدرم  هکنیا  زا  درادن  كاب  هک  تسا  یسک  قلخ  نیرتدب 
تلیضف  اب  ناینیشیپ 

مهملظ نمع  نوفعی  مهریقف  نوساوی  مهنیکـسم و  نومحری  انءابآ  اندجو  اولاق : نولعفی ؟  مکءابآ  متدجو  اذکه  موقلا  اهیا  ینوثدحف  لاق : 
مهل هللا  حلـصاف  نوبذکی ،  نوقدـصی و ال  مهتناما و  نود  ؤی  مهماحرا و  نولـصی  مهئیـسمل و  نورفغتـسی  مهیلا و  ءاسا  نم  یلا  نونـسحی  و 

(165  . ) ضبق یتح  نینرقلاوذ  مهدنع  ماقاف  مهرما  کلذب 
نینچنیا ار  دوخ  ناردپ  ياهراک  خساپ  رد  دـندرک ؟ یم  لمع  امـش  دـننامه  ناتناردـپ  ایآ  هک  دـییوگب  نم  هب  مدرم !  يا  تفگ :  نینرقلاوذ 

و دنداد ، یم  رارق  شوفع  لومـشم  دندید  یم  متـس  یـسک  زا  رگا  دندومن ، یم  تاساوم  ارقف  اب  دنتـشاد ، محرت  ناتـسدیهت  هب  دنداد : حرش 
هلـص دندومن ، یم  رافغتـسا  يو  يارب  یهلا  هاگـشیپ  رد  هوالعب  دندرک ، یم  یفالت  ناسحا  اب  ار  هدننکدب  ياوران  لمع  دندید  یم  يدب  رگا 

رثا رب  دنوادخ  و  دندرک ، یمن  بیذکت  ار  نانآ  دندومن و  یم  قیدصت  ار  دارفا  هتفگ  دـننادرگ ، یم  رب  شبحاص  هب  ار  تناما  دنتـشاد ، محر 
ماجنارس ات  دنام  اجنآ  دیزگ و  تنوکـس  نیمزرـس  نآ  رد  دش ، دنم  هقالع  مدرم  نآ  هب  نینرقلاوذ  دومن . حالـصا  ار  نانآ  روما  لامعا ،  نیا 

 . تفر ایند  راد  زا 
ءاشنم دبای  ققحت  طیحم  ره  رد  نامز و  ره  اعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترـضح  تساوخرد  عوضوم  هریـس  نسح  هکنآ  هجیتن 

يراکتسرد و
. دنامب رادیاپ  یقاب و  عیسو  حطس  رد  یعامتجا  لدع  هک  ددرگ  یم  بجوم  دوش و  یم  هعماج  لمع  تحص 

حیر  نوکس  هرابرد  لوا  لامتحا 
هاگـشیپ رد  تسا  زورما  ینارنخـس  رخآ  همین  عوضوم  هک  قالخالا  مراـکم  فیرـش  ياـعد  زا  تمـسق  نیا  مود  هعطق  رد  ع )   ) داجـس ماـما 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ 
هک ار  یتدش  تردق و  جاوما  دنشاب و  میالم  وخ و  مرن  دوخ  ینید  ناردارب  لباقم  رد  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملسم  اهلاراب ؟ حیرلا :  نوکس  و 

موحرم گرزب ،  همالع  دننک . لیدبت  تبحم  رهم و  هب  هتخیمآ  نوکس  شمارآ و  هب  ار  نآ  دنناشن و  ورف  دنـشاب  هتـشاد  رافک  لباقم  رد  دیاب 
رکذ ار  لامتحا  ود  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  هملک  نیمه  لیذ  هیداجـس ،  هفیحـص  حرـش  نیکلاسلا ،  ضایر  باتک  رد  ناـخ ،  یلع  دـیس 

: روقو يا  حـیرلا  نکاس  لجر  ساسالا :  یف  يرـشخمزلا  لاق  راقولا . نع  ۀـیانک  حـیرلا  نوکـس  :و  دـیوگ یم  لوا  لاـمتحا  رد  تسا :  هدرک 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرح تعرس  لبمـس  داب  راقو . اب  صخـش  ینعی  حیرلا  نکاس  درم  هتفگ :  ساسا  باتک  رد  يرـشخمز  تسا و  راقو  زا  هیانک  حیر  نوکس 
اب هک  یسک  تشذگ .  نم  لباقم  زا  دمآ و  تعرس  اب  داب ، لثم  ینالف  مدوب و  هداتـسیا  ییاج  رد  نم  مییوگ :  یم  یـسراف  رد  مه  ام  تسا و 

 . تسا هدش  لدبم  هنینءامط  راقو و  هب  هتفرگ و  مارآ  شدوجو  رد  ریس ، تعرس  ییوگ  دنک  یم  تکرح  راقو 
لوا  رظن  فعض 

رد اعد  زا  هعطق  نیا  زاغآ  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترـضح  اریز  دشاب  فیعـض  ع )   ) ماما ترابع  حیـضوت  رد  لامتحا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 
ياشفا نیبلا ،  تاذ  حالصا  قرفت و  لها  دنویپ  مشخ ،  شتآ  ندناشن  ورف  ظیغ و  مظک  سپس  هدومن ،  لدع  طسب  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ 

 . تسا هدومن  اضاقت  دش  دهاوخ  هداد  حیـضوت  ادعب  هک  ار  لیبق  نیا  زا  یتافـص  رگید  و  عضاوت ،  ییوخ و  مرن  اهبیع ، ندناشوپ  اه و  یبوخ 
فلاخم تافص  تسا و  رث  ؤم  نآ  يرادیاپ  یعامتجا و  لدع  ياقبا  رد  اه  هتـساوخ  نیا  زا  کی  ره  دوجو  دیـسر ، ضرع  هب  هک  یحرـش  هب 

ییوخدنت و اهبیع ، ياشفا  اه و  یبوخ  نتـشاد  ناهنپ  اه ، ییادـج  فالتخا و  همادا  مشخ ،  شتآ  شکورف  ظیغ و  ندـنکفا  نورب  ینعی  اهنآ 
زا شیپ  ع )   ) ماما هکنآ  بلاج  دـهد . یم  قوس  لدـع  دـض  لامعا  يراکهانگ و  هب  ار  مدرم  دـناسر و  یم  نایز  یعاـمتجا  لدـع  هب  ربکت ،

مامت يادا  هک  هریس  نسح  دش ، هداد  حیضوت  ینارنخس  نیمه  رد  هک  یحرش  هب  تسا .  هدش  ناناملـسم  هریـس  نسح  راتـساوخ  حیر  نوکس 
رانک رد  هک  حیر  نوکس  تسا و  لدع  ظفح  گرزب  هیاپ  دراد  رب  رد  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  عیمج  رد  ار  تامرحم  همه  كرت  ضئارف و 

تکرح تعرـس  اب  داب  لثم  نتفر  هار  رد  مدرم  مامت  رگا  اریز  درادـن  بسانت  یعامتجا  لدـع  اب  دـشاب ، راقو  ياـنعم  هب  رگا  هدـش ،  رکذ  نآ 
نیاربانب دنیامن ، یمن  دییءات  تیوقت و  ار  یعامتجا  لدع  دنورب  هار  راقو  اب  مارآ و  نانآ  همه  رگا  دننز و  یمن  ررض  یعامتجا  لدع  هب  دنک 

مالک رد  یتبـسانم  هب  ار  حیر  نوکـس  یحیـصف  هدنیوگ  تسا  نکمم  هچرگ  دشاب ، راقو  يانعم  هب  ماما  ياعد  رد  حیر  نوکـس  يانعم  دیابن 
. دشاب هنینءامط  راقو و  شدوصقم  دروایب و  دوخ 

هدرب راک  هب  ار  حیر  هملک  دزاس  هاگآ  نانمشد  اب  هلباقم  گنج و  عقاوم  رد  عازن  فالتخا و  رطخ  زا  ار  ناناملسم  هکنآ  يارب  فیرـش  نآرق 
 : تسا هدومرف  و 

(166  . ) مکحیر بهذت  اولشفتف و  اوعزانت  هلوسر و ال  هللا و  وعیطا  و 
. دور یم  نایم  زا  ناتتردق  يزوریپ و  دیدرگ و  یم  سرت  فعض و  راچد  هک  دینکن  عازن  دییامن ، تعاطا  ار  ادخ  لوسر  دنوادخ و 

(167  . ) ۀبغلل حیرلا  راعتسی  دق  و  دیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار 
بهذت و  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  داهـشتسا  ثحب  دروم  هیآ  هب  سپـس  دـنروآ و  یم  هراعتـسا  هب  هبلغ  يزوریپ و  يارب  ار  حـیر  هملک  یهاگ 

 . مکحیر
مکترصن دهاجم : لاق  مکتوق و  مکتلوص و  بهذت  هانعم :  دیوگ : یم  مکحیر  بهذت  هفیرش و  هیآ  نیا  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  خیش 

(168 . ) دیری ام  یلع  هرما  يرج  اذا  تبه  برعلا :  لوقت  دارملا ، یلع  هنایرج  رمالا و  ذافن  نع  ۀیانک  انهاه  حیرلا  مکتلود و  شافخالا  لاق  و 
هیآ نیا  رد  حیر  ناتتلود .  دیوگ : یم  شفخا  و  ناتترـصن ،  دیوگ : یم  دـهاجم  دور . یم  ناتتردـق  تلوص و  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  يانعم 

هتـشاد نایرج  یـصخش ،  هدارا  قبط  روما  هک  درب  یم  راک  هب  یتقو  ار  هملک  نیا  برع  تسا .  دارم  قفو  رب  راک  نایرج  رما و  ذوفن  زا  هیانک 
. دشاب

حیر نوکس  هرابرد  مودلامتحا 
و تسا :  هدومن  زاغآ  نینچ  ار  نخـس  تسا و  هدروآ  ار  هیآ  نیا  ع )   ) داجـس ماما  مالک  ياـنعم  مود  لاـمتحا  رد  زین  ناـخیلع  دیـس  موحرم 

مکتلوص مکتلود و  يا  مکحیر  بهذت  و  یلاعت :  هلوق  هنم  ةرصنلا و  ۀبغلا و  ۀلودلا و  حیرلاب  ادارم  مذلا  یف  حیرلا  نوکس  لمعتسی  ام  اریثک 
(169 : ) اهنایرج اهبوبه و  اهب  ۀهبشم  هذافن  اهرما و  یشمت  یف  اهنا  ثیح  نم  ۀلودلل  حیرلا  تریعتسا  ، 

مالک تسا و  ترـصن  هبلغ و  تلود و  حیر ،  زا  دارم  هچ  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  بولطمان  مومذم و  دروم  رد  حیر  نوکـس  دراوم  رتشیب  رد 
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زا تلود ،  يارب  هدش ،  هدروآ  هراعتـسا  هب  حیر  هملک   . امـش تلوص  تلود و  ینعی  مکحیر ،  بهذـت  و  هدومرف :  هک  یلاعت  يراب  ترـضح 
 . نآ ناور  نایرج  ندیزو و  رد  تسا  داب  هب  هیبش  شرما ،  ذوفن  تلود و  ياهراک  یشمت  هک  تهج  نیا 

هب حـیر  نوکـس  سپ  تسا  ترـصن  هبلغ و  تلود و  يانعم  هب  حـیر  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش : یم  نینچ  ناخ  یلع  دیـس  ياقآ  مـالک  لولدـم 
هب دوش  یم  هدرب  راـک  هب  بولطماـن  مومذـم و  رما  رد  حـیر  نوکـس  دراوـم ، رتـشیب  رد  دوـب و  دـهاوخ  هبلغ  تلود و  نداد  تسد  زا  ياـنعم 
راک هب  حودمم  هدیدنـسپ و  يرما  دروم  رد  ار  حیرلا  نوکـس  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماما  هکنیا  تفگ :  دیاب  ناشیا  هدومرف 

 . تسا ریظن  مک  ردان و  دراوم  زا  هدرب ، 
حیر  نوکس  هرابرد  موس  لامتحا 

 : هدش هدرب  راک  هب  ینعم  دنچ  يارب  هراعتسا  روط  هب  نیکلاسلا  ضایر  نایبلا و  عمجم  تادرفم و  رد  حیر  هملک  داتفا ، روکذم  هک  یحرش  هب 
هک مکحیر  بهذت  هلمج  دشاب . هدـمآ  زین  نارگید  بتک  رد  تاملک  نیا  ریظن  تسا  نکمم  تلود .  و  ترـصن ،  تردـق ،  تلوص ،  هبلغ ، 

ینعم کی  هب  ود  ره  هدروآ ،  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجس ماما  هک  حیرلا  نوکس  نینچمه  و  هدومرف ،  فیرـش  نآرق  رد  دنوادخ 
 ، نیکرـشم رافک و  اب  گنج  ههبج  رد  هک  دـندهاجم  ناناملـسم  فیرـش ،  نآرق  رد  یلاعت  يراب  ترـضح  بطاخم  هک  توافت  نیا  اب  تسا 

فعـض و راچد  هک  دیناشفین  یگدنکارپ  فالتخا و  رذب  دینکن : عازن  دیامرف : یم  نانآ  هب  دـننک . یم  داهج  ادـخ  يارب  دـنیامن و  یم  راکیپ 
زا قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماـما  روظنم  دور . یم  ناـیم  زا  امـش  یمالـسا  تردـق  تلوص و  هجیتن ،  رد  دـش و  دـهاوخ  سرت 
 ، شمارآ حلـص و  نیح  رد  درادـب  قفوم  ار  نانآ  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  تسا ،  ناناملـسم  هرابرد  ندومن  اـعد  حـیرلا  نوکـس  تراـبع و 
رد هک  ار  یتردق  جاوما  دنشاب ، شمارآ  افص و  لامک  رد  دنیامن  یم  تاقالم  ار  رگدکی  هناخ  دجسم و  رد  ای  رازاب  هچوک و  رد  هک  یعقوم 
اب دنریگن و  دوخ  هب  هبلغ  تلوص و  هرهچ  شیوخ  ینید  ناردارب  لباقم  رد  دندناشن و  ورف  دنداد  یم  زورب  دوخ  زا  نیکرـشم  رافک و  لباقم 

هبلغ و جاوما  نتخاس  راکـشآ  تسا .  تلوص  تردـق و  يانعم  هب  دروم  ود  ره  رد  حـیر  سپ  دـنیامن . تاقالم  ار  نانآ  نوکـس ،  شمارآ و 
رد ینامیا  ناردارب  اب  تلوص ،  تردـق و  جاوما  ندـناشن  ورف  حـیر و  نوکـس  تسا ،  گنج  نیح  رد  نیکرـشم  رافک و  لـباقم  رد  يزوریپ 

، دروخرب تیفیک  ههجاوم و  یگنوگچ  رد  توافت  نیا  تسا و  یلومعم  ياهترشاعم  يداع و  عضو 
نآرق  موس و  لامتحا 

 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد 
(170  . ) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  هللا و  لوسر  دمحم 

هب تبـسن  دنریگتخـس و  دیدش و  رافک  لباقم  رد  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  تسا و  دنوادخ  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
 . نابرهم قفشم و  رایسب  دوخ  ینامیا  ینید و  ناردارب 

(171  . ) نیرفاکلا یلع  ةزعا  نینم  ؤملا  یلع  ۀلذا  هنوبحی  مهبحی و  موقب  هللا  یتءای  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
نامیا هک  یناسک  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  يراوخ .  یتسپ و  يانعم  هب  لاذ  مض  هب  لذ  و  تسا ،  قفر  تمحر و  يانعم  هب  لاذ  رـسک  هب  لذ 

وا هک  دـنک  یم  امـش  نیزگیاـج  ار  یمدرم  دـنوادخ  هـک  دـشک  یمن  یلوـط  دـییوگب  كرت  ار  یهلا  نـید  دـیوش و  دـترم  رگا  دـیا ! هدروآ 
دروخرب تدش  تظلغ و  اب  رافک  هب  تبـسن  دنا و  نابرهم  وخ و  مرن  نینم ،  ؤم  لباقم  رد  ادخ  نارادتـسود  زین  نانآ  تسا و  نانآ  رادتـسود 

. دنیامن یم 
نامیا اب  مدرم  هورگ  نیا  هرابرد  دوب  ادـخ  نید  فیرـش و  نآرق  میلاعت  هب  فراع  لداع و  دارفا  زا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ساـبع  نبا  هللادـبع 

: دیوگ یم  نینچ 
(172  . ) هتسیرف یلع  دسالاک  نیرفاکلا  یلع  ۀظغلا  یف  مه  هدیس و  دبعلاک و  هدلاول و  دلولاک  نینم  ؤملل  مهارت 

تدش تظلغ و  رد  اما  دنتـسه ، دوخ  يالوم  لباقم  رد  يا  هدرب  ای  ردپ  لباقم  رد  يدنزرف  دننامه  نینم  ؤم  روضح  رد  هک  ار  نانیا  ینیب  یم 
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. دنا نتشیوخ  راکش  لباقم  رد  يریش  دننامه  رافک ، هب  تبسن 
هدمآ فیرـش  نآرق  رد  هک  یتایآ  رب  هوالع  مه  اب  نانآ  زیمآ  تبحم  ياهـشزیمآ  رگیدکی و  هب  تبـسن  نیملـسم  تمحر  تفوطع و  هرابرد 

: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  اجنیا  رد  هک  هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  زین  يدایز  تایاور  داتفا  روکذم  اهنآ  زا  یضعب 
یمالسا  تفوطع 

سیل لاق :  میحر .  انلک  هللا  لوسر  ای  اولاق  میحر .  یلع  الا  ۀـمحرلا  هللا  عضی  هدـیب ال  یـسفن  يذـلا  و  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(173  . ) نیملسملا محری  يذلا  نکل  ۀصاخ و  هلها  هسفن و  محری  يذلا  میحرلا 

هک یـسک  رب  رگم  دهد  یمن  رارق  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
هک تسین  سک  نآ  میحر  دومرف : میتفءار .  تمحر و  ياراد  ام  همه  هللا !  لوسر  ای  دـندرک  ضرع  دـشاب . تفوطع  تمحر و  لـها  دوخ  وا 

تمحر و لامعا  نیملسم  مومع  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  یهلا  تمحر  هتـسیاش  هکلب  دهد  صاصتخا  تمحر  هب  ار  دوخ  تیب  لها  دوخ و 
. دیامن تفوطع 

فطاعت ۀجاحلا و  لهال  تاساوملاو  فطاعتلا  یلع  نواعتلا  لصاوتلا و  یف  داهتجالا  نیملـسملا  یلع  قحی  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 
 . هللا لوسر  دهع  یلع  راصنالا  رشعم  هیلع  یضم  ام  یلع  نیمحارتم  مهنیب  ءامحر  لج  وزع  هللا  مکرما  امک  اونوکت  یتح  ضعب  یلع  مهضعب 

(174)
تفوطع و لامعا  تجاح ،  لها  هب  تبـسن  دـننک و  هدـهاجم  رگیدـکی  اب  لاـصتا  هار  رد  نیملـسم  تسا  راوازـس  دومرف : ع )   ) قداـص ماـما 

لمع یمارگ  لوسر  دهع  رد  راصنا  تیعمج  هک  نانچنآ  دییامن  تفوطع  تسا ،  هدومرف  رما  دنوادخ  هک  دیـشاب  نانچنآ  ات  دنیامن  تاساوم 
. دندرک

 : تسا هدومرف  هفیرش  هیآ  رد  دنوادخ  هکنآ  هجیتن 
(175  .) مکحیر بهذت  اولشفتف و  اوعزانت  و ال 

راچد ار  امـش  ساسح ،  عقاوم  نیا  رد  فالتخا  هک  تسا  هدومرف  ناشن  رطاخ  هتـشاد و  رذح  رب  گنج  ياهنادـیم  رد  عزانت  زا  ار  ناناملـسم 
راچد درب و  یم  نایم  زا  ار  امـش  یناملـسم  هطلـس  تردـق و  هاگآان ،  روط  هب  دـیهاوخب  ناـتدوخ  هکنیا  نودـب  دـیامن و  یم  سرت  فعض و 

. دش دیهاوخ  تسکش  فعض 
هدیدنسپ  حیر  نوکس 

ناناملسم اهلاراب ! ؛  حیرلا نوکس  و  دنک : یم  تساوخرد  ناناملسم  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجس ماما  اما 
تلاح ندرب  نیب  زا  حیر و  نوکس  اب  دنناشن و  ورف  ار  هبلغ  تردق و  جاوما  دوخ  ینامیا  ناردارب  لباقم  رد  دمع  هدارا و  اب  هک  رادب  قفوم  ار 

. ددرگ مکحم  رتشیب  هچ  ره  ناشتدوم  تبحم و  هتشر  هلیسو  نیدب  دننک و  دروخرب  نانآ  اب  تلوص 
تردق فالتخا ،  عازن و  رثا  رب  ناناملسم  هک  تسا  ییاج  رد  مومذم  دنـسپان و  حیر  نوکـس  هک  دش  نشور  داتفا ، روکذم  هچنآ  هب  هجوت  اب 

يراوخ و تابجوم  دنیامنب و  نیکرـشم  رافک و  يدعت  زواجت و  راتفرگ  ار  نتـشیوخ  دـنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ینید  ترـصن  یناملـسم و 
ار نآ  ع )   ) داجـس ماما  تسا و  هدیمح  يایاجـس  قالخا و  میارک  زا  هک  حودمم  هدیدنـسپ و  حیر  نوکـس  اما  دنروآ ، مهارف  ار  دوخ  تلذ 

رگیدـکی اب  ینامیا  ینید و  ناردارب  ههجاوم  رد  هبلغ  تردـق و  جاوما  ندـناشنورف  هدومن  تساوخرد  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  ناناملـسم  يارب 
مهب رتـشیب  هچ  ره  اـت  دـشاب  تبحم  هب  تخیمآ  قفر  نوکـس و  ساـسا  رب  مه  اـب  ناـنیا  تاـقالم  یگنوگچ  دروـخرب و  تیفیک  دـیاب  تسا ، 

. دنبای تسد  مالسا  میلاعت  رشن  قح و  يالعا  رد  يرتدایز  يزوریپ  هب  دنوش و  رتکیدزن 
يردارب  تفوطع و  یعامتجا و  لدع 

تبسن نامه  هب  تلوص ،  تردق و  زاربا  زا  هزنم  دشاب و  حیر  نوکس  قفر و  هب  هتخیمآ  مه ،  اب  ناناملسم  شزیمآ  تبـسن  ره  هب  هکنآ  بلاج 
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ههجاوم و رگا  سکعرب  ددرگ . یم  رادروخرب  يرتنوزف  يراوتـسا  تاـبث و  زا  دـبای و  یم  شرتـسگ  يرتعیـسو  حطـس  رد  يرگداد  لدـع و 
، دنیامن تاقالم  مه  اب  تردق  تلوص و  هرهچ  اب  دارفا  دشاب و  هتـشاد  ییوج  يرترب  یبلط و  قوفت  گنر  رگیدکی  اب  ینید  ناردارب  دروخرب 

لزلزت فعـض و  هب  یعامتجا  لدع  يرتسگداد و  دبای و  یم  شیازفا  تسا ،  فالتخا  زاغآ  رـس  هک  يرهم  یب  يدرـسلد و  تبـسن  نامه  هب 
. دیارگ یم 

بوخ ياهراک  رد  نتفرگ  یشیپ  ترشاعم -  رد  قلخ  نسح   - 39

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ۀلضفلا یلا  قبسلا  ۀقلاخملا و  بیط  و 

مالسا  میلاعت  ياوتحم 
تسا هدومن  ناناملسم  يارب  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  تساوخرد  ود  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

عوضوم اناوت  گرزب و  دـنوادخ  تساوخ  هب  يراـکوکین .  تلیـضف و  رد  نتفرگ  یـشیپ  مود  مدرم ،  اـب  ترـشاعم  رد  بوخ  قـالخا  لوا  : 
لـصا هس  رب  ینتبم  مالـسا  سدـقم  میلاـعت  عومجم  تفگ  ناوـت  یم  تسا .  شخب  تداعـس  مهم و  بلطم  ود  نیا  زورما  ینارنخـس  ثحب و 

ماکحا موس  قالخا ،  مود  دیاقع ، لوا  تسا :  یساسا 
زیمت قالخا  تمـسق  رد  تسا .  یفارخ  لطاب و  دـیاقع  اب  هزراـبم  حیحـص و  یعقاو و  تادـقتعم  ناـیب  مالـسا ،  فدـه  دـیاقع ، تمـسق  رد 
اوران زا  اور  لامعا  زیمت  تامرحم و  ضیارف و  نیودت  ماکحا ،  تمـسق  رد  تسا .  تاکلهم  همیمذ و  قالخا  زا  تایجنم  هدیمح و  تایقلخ 

 . تسا تالماعم  تادابع و  رد 
 : هدومرف ص )   ) مرکا لوسر  هک  هدـش  یقلت  مهم  ردـقنآ  تسا ،  مدرم  اب  ترـشاعم  نسح  هیاـم  هک  بوخ  قلخ  مالـسا ،  سدـقم  نییآ  رد 

. دیامن عطق  ادخ  لوسر  دنوادخ و  زا  ار  ناملسم  ناسنا  یگتسباو  دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  نآ  نادقف 
ص )   ) ربمایپ ادخ و  هب  یگتسباو 

هب دری  ملح  لاق :  نه !  ام  و  هللا !  لوسر  ای  لیق  لج .  وزع  هللا  نم  ـال  ینم و  سیلف  هیف  نکت  مل  نم  ثـالث  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(176  . ) لج وزع  هللا  یصاعم  نع  هزجحی  عرو  سانلا و  یف  هب  شیعی  قلخ  نسح  لهاجلا و  لهج 

هس نآ  هللا !  لوسر  ای  دش  ضرع  دنوادخ . هب  هن  دراد و  یگتسب  نم  هب  هن  دشابن  یسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : ص )   ) مرکا ربمیپ 
اب نآ  هلیـسو  هب  هک  یقلخ  نسح  دـنادرگب ، دوخ  زا  ار  لهاج  ینادان  نآ  هلیـسو  هب  ناملـسم  صخـش  هک  یملح  دومرف : تسا ؟  مادـک  زیچ 

. دراد زاب  دنوادخ  یصاعم  زا  ار  وا  هک  ییاوقت  و  دنک ، ترشاعم  مدرم 
قلخ  ءوس  رثا 

ادخ باذع  هب  ار  یمدآ  قلخ ،  ءوس  تایاور ،  زا  یـضعب  بجوم  هب  هک  تسا  قلخ  ءوس  هب  يالتبا  قلخ  نسح  نتـشادن  زا  رترابنایز  رتدـب و 
. دشاب تاعاط  تادابع و  ياراد  هچ  رگا  دنک ، یم  التبم 

یه اهیف ، ریخال  لاق  اهناسلب  اهناریج  يذ  ؤت  قلخلا  ۀئیـسلا  یه  لیللا و  موقت  راهنلا و  موصت  هنالف  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  لاـق 
(177  ) رانلا لها  نم 

تـسا و قـالخا  دـب  یلو  دـنارذگ  یم  ادـخ  تداـبع  اـب  ار  اهبـش  دراد و  هزور  ار  اـهزور  نز ،  نـالف  دـش : ضرع  ص )   ) مرکا لوـسر  هـب 
. دوب دهاوخ  یمنهج  تسین و  يریخ  وا  رد  دومرف  دهد . یم  رازآ  دوخ  نابز  اب  ار  ناگیاسمه 

قلخ  نسح  برغ و 
ییاهباتک نآ  هرابرد  ناگدنـسیون  تسا و  هجوت  دروم  مدرم  اب  ترـشاعم  نسح  بوخ و  قـالخا  هلئـسم  زین  زورما  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد 
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نسح اب  برغ  يایند  رد  بوخ  قالخا  یلو  دنزومآ ، یم  نابلطواد  هب  ددرگ  یم  لیکـشت  روظنم  نیمه  هب  هک  ییاهـسالک  رد  دنا و  هتـشون 
هتفرـشیپ يایند  رد  دوش : یم  هداد  حیـضوت  یـساسا  ياهتوافت  زا  یکی  هب  عجار  اجنیا  رد  دراد و  توافت  ددـعتم ، تاهج  زا  مالـسا  رد  قلخ 

دوصقم هکلب  تسین ،  یناسنا  لامک  هب  نتفای  تسد  ای  يونعم  یلاعت  هب  لین  مدرم  اب  ترشاعم  نسح  بوخ و  قالخا  زا  یلصا  فده  زورما 
قالخا سرد  سالک  رد  ای  دیامن . رتدایز  ار  شیوخ  تیبوبحم  دیازفیب و  دوخ  ناتـسود  دادعت  رب  رتشیب  هچ  ره  بوخ  قلخ  اب  هک  تسا  نیا 
ترجا هاگـشورف  زا  هجیتن  رد  و  دزاس ، عناق  سنج ،  دیرخ  رد  ار  وا  دزومایب ، ار  يرتشم  رد  يرتشیب  ذوفن  هار  دـنک و  تکرـش  یگدنـشورف 
هـشیدنا رد  زیچ  ره  زا  شیب  هک  زورما  يایند  رگید ، تراـبع  هب  دوش . رادروخرب  يرتداـیز  ذـیاذل  زا  یگدـنز  رد  دراد و  تفاـیرد  يرتشیب 

نیا شدوصقم  هکلب  يونعم ،  یناحور و  لامک  هزیگنا  هب  هن  دور و  یم  قلخ  نسح  یپ  هک  تسادـخ  يارب  هن  تسا ،  تورث  ریثکت  يدام و 
هدافتـسا ناشدوجو  زا  مزال  عقاوم  رد  ات  دـیازفیب  شیوخ  ناتـسود  رب  دـنک و  ذوفن  رتشیب  اهلد  رد  دـناوتب  هچ  ره  بوخ  قالخا  اـب  هک  تسا 

. ددرگ لیان  يرتدایز  دیاوف  عفانم و  هب  دوش و  رتنوزف  شدمآرد  ای  دیامن 
قلخ  نسح  مالسا و 

بوخ قالخا  يویند  جـیاتن  اب  ار  دوخ  ناوریپ  هتفگ و  نخـس  قلخ  نسح  يدام  دـیاوف  زا  يددـعتم  تاـیاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا 
: دوش یم  رکذ  تایاور  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  دنا و  هدومن  هجوتم 

(178  . ) هقلخ هزعا  لیلذ  هقلخ و  هلذا  زیزع  بر  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
تـسد یگرزب  زع و  هب  قلخ  نسح  رثا  رب  هک  یلیلذ  رایـسب  هچ  هدومن و  لـیلذ  ار  وا  دـب ، قـالخا  هک  يزیزع  رایـسب  هچ  هدومرف :  ع )   ) یلع

 . تسا هتفای 
بوخ  قالخا  يدام  دیاوف 

(179 . ) رامعالا یف  نادیزی  رایدلا و  نارمعی  قلخلا  نسح  ربلا و  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
. دنهد یم  شیازفا  ار  اهرمع  دننک و  یم  دابآ  ار  اهرهش  قلخ ،  نسح  يراکوکین و  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

(180  . ) قازرالا زونک  قالخالا  ۀعس  یف  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا هتفهن  یگدنز  هافر  قازرا و  ياه  هنیجنگ  مدرم  اب  دروخرب  نسح  قالخا و  هعسوت  رد  هدومرف :  ع )   ) یلع

: دوش یم  هراشا  تیاور  ود  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیسر  دب  قالخا  ياهنایز  رد  یتایاور  قلخ ،  نسح  يویند  يدام و  دیاوف  تازاوم  هب 
(181 . ) دجملا مدهت  فیرشلا و  عضت  اهناف  ۀیندلا  قالخالا  مکایا و  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دهد یم  داب  رب  ار  یمدآ  تمظع  دجم و  دنک و  یم  راوخ  ار  فیرش  دارفا  هک  تسپ  قالخا  زا  دیزیهرپب  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع
(182 . ) دیعبلا رفنی  بیرقلا و  شحوی  قلخلا  ءوس  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 

. دهد یم  شیازفا  ار  نارود  هلصاف  دنک و  یم  هدنکارپ  ار  ناکیدزن  دب ، قالخا  تسا :  هدومرف  زین  و 
هب رگا  تسا .  ییوج  دوس  یبای و  تسود  یقالخا  فیاظو  تیاعر  زا  شفدـه  درگن و  یم  يدام  دـعب  زا  اهنت  ار  قلخ  نسح  زورما ، ياـیند 
هب یتسود  هن  یقـالخا ،  فیاـظو  تیاـعر  زا  هک  دوش  هجاوم  یطیارـش  اـب  دوخ  نطو  رد  اـی  دریگ و  رارق  یـسانشان  طـیحم  رد  دورب و  رفس 
ابا دوش و  یم  توافت  یب  یقالخا  فیاظو  تیاعر  مدع  تیاعر و  هب  تبـسن  عقوم  نیا  رد  ددرگ  یم  شدـیاع  يدوس  هن  دروآ و  یم  تسد 

دعب مالـسا ،  رد  اما  دهد . رارق  تناها  ریقحت و  دروم  ار  نارگید  دوش و  قالخا  فالخ  لمع  بکترم  حیرفت ،  مان  هب  یعقاوم  رد  دـنک  یمن 
قلخ نسح  يویند  دیاوف  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  داتفا ، روکذم  هک  یثیدح  دنچ  بجوم  هب  تسا و  هجوت  دروم  قلخ  نسح  يدام 

ناوریپ تسا .  نآ  یناحور  داعبا  يونعم و  تاهج  زا  مالسا  نییآ  رد  قلخ  نسح  تیمها  شزرا و  اما  دنا  هتفگ  نخس  دب  قالخا  ياهنایز  و 
ار نآ  هدیـسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  هک  یتایاور  ياکتا  هب  دـنناد و  یم  دوخ  يونعم  ینامیا و  فیاـظو  زا  ار  قلخ  نسح  فیرـش  نآرق 
 ، مرتحم ناگدنونـش  یهاگآ  دـیزم  يارب  اجنیا  رد  دـنروآ . یم  باسح  هب  تماـیق  رد  یلاـعت  يراـب  تمحر  بلج  گرزب  لـیاسو  زا  یکی 
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. دناسر یم  ضرع  هب  تسا  قلخ  نسح  ینامیا  يونعم و  شزرا  رگنشور  هک  ار  تایاور  زا  یضعب 
بوخ  قالخا  يونعم  دیاوف 

(183 . ) اقلخ مهنسحا  انامیا  نینم  ؤملا  لمکا  نا  هلآو :  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا رتوکین  ناشقالخا  هک  دنتسه  یناسک  نامیا ،  تهج  زا  نینم  ؤم  نیرتلماک  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 

 . قلخلا نسح  نم  لضفا  ۀمایقلا  موی  يرما ء  نازیم  یف  عضوی  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع 
(184)

زا رترب  هک  دوش  یمن  هداد  رارق  یـسک  لمع  نازیم  رد  يزیچ  تمایق  رد  تسا :  هدومرف  هک  هدومن  ثیدح  مرکا  لوسر  زا  ع )   ) داجـس ماما 
. دشاب قلخ  نسح 

(185  ) ةدابعلا فیعضل  هنا  لزانملا و  فرش  ةرخالا و  تاجرد  میظع  هقلخ  نسحب  غلبیل  دبعلا  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
ددرگ یم  لیان  نآ  لزانم  تفارـش  ترخآ و  گرزب  تاجرد  هب  قلخ  نسح  رثا  رب  تمایق  رد  ادخ  هدـنب  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 

 . تسا فیعض  تدابع  رظن  زا  هکنآ  اب 
روکذـم هچنآ  هب  اجنیا  رد  هدـمآ و  رایـسب  تسا  یلاعت  يراب  دزن  تمایق  زور  رد  قلخ  نسح  يونعم  شزرا  فرعم  هک  تایاور  لـیبق  نیا  زا 
نـساحم ریاس  زا  هک  دراد  دوجو  بوخ  قلخ  هتـشر  ود  هدیدنـسپ  يایاجـس  هدـیمح و  قالخا  نیب  هک  دـنامن  هتفگان  دوش . یم  اـفتکا  داـتفا 

قالخا مراکم  مود ،  ینادجو ،  تایقلخ  لوا ،  تسا :  رتالاب  رترب و  قالخا 
قالخا  يرطف  نادجو 

هدش ریبعت  یقالخا  نادجو  هب  ماهلا  نآ  زا  یملع  بتک  رد  هتخیمآ و  رشب  تشرـس  اب  یهلا  ماهلا  هب  هک  تسا  یتایقلخ  زا  ترابع  تاینادجو 
 . ییوگتـسار دهع و  هب  يافو  تناما ،  يادا  فاصنا ،  دننام  دننک ، یم  كرد  ار  اهنآ  فالخ  حـبق  اهنآ و  ماجنا  نسح  اهناسنا  مامت  تسا و 
نآ زا  دنا . هتـشاد  فوطعم  تایقلخ  نآ  تیمها  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هجوت  هدرب و  مان  اهنآ  زا  يددعتم  تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

: دسر یم  ناگدنونش  ضرع  هب  هک  تسا  ثیدح  نیا  هلمج 
نکل کلذب و  شحوتـسا  هکرت  ولف  هداتعا  یـش ء  کلذ  ناف  هدوجـس  لجرلا و  عوکر  لوط  یلا  اورظنت  ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(186  .) هتناما ءادا  هثیدح و  قدص  یلا  اورظنا 
كرت رگا  هدومن و  تداع  نآ  هب  هک  تسا  يراک  نیا  هکنآ  هچ  رازگزامن ، هدجس  عوکر و  لوط  هب  دینکن  هاگن  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
ینعی شتناما ،  يادا  ییوگتسار و  هب  دینک  هاگن  دیـسانشب  ار  وا  دیهاوخ  یم  رگا  ددرگ . شیرکف  ناشیرپ  تشحو و  بجوم  اسب  هچ  دیوگ 

. دشاب شا  هریرس  نسح  قالخا و  یبوخ  زا  یکاح  دناوت  یم  تفص  ود  نیا 
یناسنا ياهتشذگ  سفن و  تمارک  هب  فلتخم  عقاوم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هیاپ  دنلب  يایاجـس  عیفر و  تاکلم  زا  ترابع  قالخا  مراکم 

زیارغ لاـمعا  ییوجماـقتنا و  عناـم  یفرط  زا  هک  همیرک  قـالخا  راوگاـن ، ياهدـماشیپ  میـالمان و  ياهدادـیور  رد  هلمج  نآ  زا  دراد ، یماو 
قالخا مراکم  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  دیامن . یم  راداو  يراکوکین  ناسحا و  هب  ار  یمدآ  رگید  فرط  زا  دوش و  یم  یناویح 

: دسر یم  ضرع  هب  تایاور  نآ  زا  یکی  اجنیا  رد  هدش و  رکذ  يدراوم  نایب  نمض 
قالخا  میارک 

(187  . ) کملظ نمع  وفعت  کمرح و  نم  یطعت  کعطق و  نم  لصت  نا  قالخالا  مراکم  نم  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ارت هک  یـسک  هب  ندومن  اطع  هدـیرب ،  وت  زا  هک  تسا  سک  نآ  اب  یتسود  هطبار  ندومن  رارقرب  قالخا  مراـکم  هلمج  زا  هدومرف :  ع )   ) یلع

 . تسا هدرک  متس  وت  هب  هک  یسک  زا  ضامغا  وفع و  و  هتخاس ،  مورحم 
هدومن مورحم  ارت  هک  یـسک  ییوگ ،  شکرت  ییانتعا  یب  اب  دیاب  هتفگ  كرت  ارت  هک  یـسک  دیوگ  یم  ییوج  یفالت  سح  یناویح و  هزیرغ 
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زا و  ییامن ،  شمورحم  يدروآ  تسد  هب  تصرف  رگا  هدومن  مورحم  ارت  هک  یـسک  زا  و  ییاـمن ،  شمورحم  يدروآ  تسد  هب  تصرف  رگا 
دیاـب ددرگ  قلختم  قـالخا  مراـکم  هب  دـهاوخ  یم  هک  سک  نآ  نیارباـنب  ینک .  شتازاـجم  يریگب و  ماـقتنا  هدرک  متـس  وـت  هب  هک  یـسک 

یلو لکشم ،  سب  تسا  يراک  نیا  دبای و  شیارگ  يراوگرزب  سفن و  تمارک  هب  دنز و  سپاو  ار  یناسفن  تالیامت  يزیرغ و  ياهشهاوخ 
یم رادروخرب  یگرزب  هرهب  عفن و  زا  ایند  رد  ار  شبحاـص  قلخ ،  تمارک  دراوم ، زا  يا  هراـپ  رد  مهم و  هدـنزرا و  رایـسب  یهلا  هاگـشیپ  رد 

. دزاس
خلب  گنج  هعقاو 

شرهنلا ءاروام  زا  دـگنجب ، وا  اب  تفرگ  میمـصت  يرافـص  ثیل  نبورمع  درک . یم  تموکح  رهنلا  ءاروام  رد  یناـماس  دـمحا  نب  لیعامـسا 
نب لیعامسا  دیدرگ . خلب  مزاع  تخاس و  زهجم  يدنمورین  رکـشل  دروآ . رد  شیوخ  ییاورنامرف  ورملق  رد  ار  يو  تموکح  هزوح  و  دنارب ،

رهنلا ءاروام  کچوک  طیحم  زج  نم  تسد  رد  ینک و  یم  تموکح  یعیسو  رایسب  هقطنمرب  وت  نونکا  مه  هک  داتـسرف  یمایپ  وا  يارب  دمحا 
، درکن اـنتعا  لیعامـسا  ماـیپ  هب  ثیل  نبورمع  یلو  دوشن . وا  محازم  دـشاب و  عناـق  دراد  تسد  رد  هچنآ  هب  هک  دوـب  هتـساوخ  يو  زا  تسین . 
، دومن رفح  قدنخ  دیزگرب ، هاگرکشل  يارب  ار  ینیمزرـس  دیـسر . خلب  هب  درک و  یط  ار  لزانم  تشذگ ،  نوحیج  زا  دومیپ ، ار  هار  نانچمه 

شنایرکـشل تدم ،  نیا  لالخ  رد  دومن . هدامآ  ار  گنج  تامدقم  مامت  زور  نیدنچ  فرظ  درک و  ایهم  یناب  هدـید  يارب  ار  یعفترم  طاقن 
نب لیعامسا  صاوخ  نارـسفا و  زا  یعمج  ( 188 . ) دندش یم  رقتـسم  هدـش  ینیب  شیپ  هطقن  رد  یهورگ  ره  دندیـسر و  یم  هار  زا  اجیردـت 

رگیدکی اب  دندروخ ، ناکت  زهجم  حلـسم و  زابرـس  همه  نآ  هدهاشم  زا  دندوب  هدینـش  ار  ثیل  نب  ورمع  تماهـش  تئرج و  هزاوآ  هک  دمحا 
ای میوش ،  هتـشک  میـشوپب و  مشچ  یگدنز  زا  یگمه  دیاب  ای  مینک  راکیپ  شدنمورین  هاپـس  ورمع و  اب  میهاوخب  رگا  دنتفگ : دـندومن و  روش 

قفو رب  ود  نیا  زا  کی  چیه  میهد و  رد  نت  رارف  تلذ  هب  مییوگ و  كرت  ار  گنج  نادیم  مینک و  تشپ  نمـشد  هب  دربن  مرگامرگ  رد  هکنآ 
وا هچ  میهاوخب ،  ناما  مییوج و  برقت  يو  هب  یعطق  تسکش  زا  شیپ  مینک و  هدافتـسا  تصرف  زا  هک  تسا  رتهب  تسین ،  تحلـصم  لقع و 

یکی دنک . یمن  راد  هکل  تسا ،  ناهلبا  نازجاع و  لمع  هک  نآ  نیا و  نتسب  نتشک و  هب  ار  نتشیوخ  نماد  زگره  اناوت و  اناد و  تسا  يدرم 
مه درگ  ینیعم  بش  رد  دش  رارق  تفرگ .  میمصت  نآ  قبط  دیاب  هناقفـشم و  تسا  یتحیـصن  هنالقاع و  تسا  ینخـس  نیا  تفگ :  راضح  زا 

بتارم دنتـشون ، ورمع  هب  يا  هناگادـج  همان  کی  ره  دنتـسشن و  مه  اب  دیـسر ، ارف  دوعوم  بش  دـنناشوپب . لمع  هماج  هیرظن  نیا  هب  دـنیآ و 
. دنتساوخ ناما  يو  زا  و  دندومن ، مالعا  وا  هب  تبسن  ار  دوخ  يرادافو 

شخب  رمث  دیفم و  هشیدنا 
داد و ياج  ینیجرخ  رد  ار  اهنآ  همه  و  دش ، هاگآ  اهنآ  نیماضم  زا  دناوخ ، ار  اهنآ  دیسر ، ضرع  هب  لیعامسا  صاوخ  نارـسفا و  ياه  همان 

دمآ مهارف  یتابجوم  نارـسفا ،  روصت  فالخ  رب  دش ، زاغآ  گنج  درک ، تباجا  ار  ناشیگدـنهانپ  تساوخرد  دومن . رهم  تسب و  ار  نآ  رد 
ریگتسد یهورگ  هتشک ،  يا  هدع  دندروخ ، تسکش  دوز  یلیخ  دندش ، عقاو  هرصاحم  رد  ورمع  نایهاپس  دنک . هبلغ  دمحا  نب  لیعامسا  هک 

یـصاصتخا لاوما  تفر ،  تمینغ  هب  ورمع  نایماظن  گرب  زاس و  دش ، ریگتـسد  یلو  درک  رارف  زین  ثیل  نب  ورمع  دنتخیرگ . یعمج  هدـش و 
دوب نآ  يور  هک  یتشاددای  ثیل و  نب  ورمع  رهم  نیجرخ و  هدـهاشم  زا  داتفا ، لیعامـسا  تسد  هب  نارـسفا  ياه  همان  نیجرخ  نینچمه  وا و 

ار اه  همان  دـیاشگب و  ار  نآ  تساوخ  دـنا . هتـشون  ورمع  هب  شنارـسفا  هک  تسا  ییاـه  هماـن  نیجرخ ،  ياوتحم  تسناد  درب و  یپ  بلطم  هب 
اه همان  رگا  تفگ :  دوخ  اب  تشادزاب .  راک  نیا  زا  ار  وا  ششیدنارود  لقع  بئاص و  رکف  یلو  دنا  نایک  اهنآ  ناگدنسیون  دنادب  ات  دناوخب 

ینکـش و دهع  زا  تسا  هدش  شاف  ناشزار  هک  دننادب  رگا  رین  نانآ  موش و  یم  نیبدـب  اهنآ  همه  هب  مسانـشب  ار  شناگدنـسیون  مناوخب و  ار 
دـصق دـنروشب و  نم  رب  دـننک ، یتسدـشیپ  دوخ  ناج  سرت  زا  تسا  نکمم  دـنوش ، یم  ساره  فوخ و  راچد  دـنا  هدرک  نم  هب  هک  یتنایخ 

لباق ریغ  گرزب و  دسافم  دنزاس و  لدبم  تسکش  هب  ار  يزوریپ  دننک ، لتخم  ار  شترا  دنریگب ، میمـصت  متفلاخم  هب  هکنآ  ای  دنیامن  مناج 
هب دوب  نآ  رب  ورمع  رهم  هک  ار  هتـسب  نیجرخ  دومن ، راـضحا  ار  دوخ  نارـسفا  صاوخ و  ماـمت  دوشگن و  ار  نیجرخ  دـنروآ . راـب  هب  یناربج 
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وا زا  و  دنا ، هتـسج  برقت  يو  هب  دـنا ، هتـشون  رمع  هب  نم  صاوخ  نارـسفا و  زا  یعمج  هک  تسا  ییاه  همان  اهنیا  تفگ :  داد و  هئارا  ناشیا 
هک یتروص  رد  دنا و  نایک  اهنآ  ناگدنـسیون  تسیچ و  اه  همان  نیا  رد  منادب  رگا  داب  نم  همذ  هب  ادخ  هناخ  جح  راب  هد  دـنا . هتـساوخ  ناما 

شتآ داد  روتسد  سپـس  منک و  یم  رافغتـسا  دوخ  هتفگ  زا  دشاب  غورد  رگا  مدومن و  وفع  ار  نانآ  دشاب ، تسار  ناگدنـسیون  یهاوخ  ناما 
اه هتشون  زا  يرثا  دندنازوس و  دندنکفا و  شتآ  رد  شتایوتحم  همه  اب  ار  هتسبرس  نیجرخ  صاوخ ،  نارسفا و  مامت  روضح  رد  دنتخورفا و 

ءوس دـش و  رتسکاخ  اه  هتـشون  هکنیا  زا  دـندمآ و  تریح  هب  یقالخا  تشذـگ  سفن و  تمارک  نیا  زا  اه  همان  ناگدنـسیون  دراذـگن . یقاب 
زا دندیدرگ و  شیوخ  راوگرزب  هدنامرف  بوذجم  دندش ، نامیـشپ  دوخ  لمع  زا  دنتـشگ ، رطاخ  هدوسآ  دـنام  روتـسم  هشیمه  يارب  ناشتین 

(189 . ) دنشاب رادافو  هراومه  وا  هب  تبسن  دنتفرگ  میمصت  یتسار  تقادص و  يور 
 : هدومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  لولدم  دمحا  نب  لیعامسا  سفن  تمارک 

يزوریپ  تاکز 
(190  ) ردغ نمم  کضوع  ولسلا  رفظلا و  ةوکز  وفعلا 

 . تسا ردغ  رکم و  ندومن  یفالت  ندرپس ،  یشومارف  تسد  هب  ندرب و  دای  زا  تسا ،  رفظ  يزوریپ و  تاکز  ششخب ،  وفع و 
نابحاص تمایق ،  رد  تسا و  هجوت  لامک  دروم  مالـسا  رد  مدرم  اـب  ترـشاعم  نسح  بوخ و  قلخ  هک  دـش  نشور  داـتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
مراکم ياعد  زا  تمسق  نیا  لوا  هعطق  رد  ع )   ) داجس ماما  دنتـسه . یلاعت  يراب  ترـضح  صاخ  تیانع  تمحر و  لومـشم  هدیمح  قالخا 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  قالخالا  مراکم 
نیا مود  هعطق  رد  و  دنیامن ، ترـشاعم  رگیدکی  اب  هدیدنـسپ  يوخ  بوخ و  قلخ  اب  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملـسم  اهلاراب ! ۀقلاخملا :  بیط  و 

: دنک یم  ضرع  تسا  زورما  ینارنخس  رخآ  همین  عوضوم  هک  اعد  زا  تمسق 
. دنیوج تقبس  بوخ  ياهراک  لامعا و  لیاضف  ماجنا  رد  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملسم  اهلاراب ! ۀلیضفلا :  یلا  قبسلا  و 

ياراد تیمها  شزرا و  رظن  زا  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  یلامعا  دروم  رد  هملک  نیا  تسا و  يرترب  یلاع  دـنلب و  هجرد  ياـنعم  هب  تلیـضف 
 . تسا هدش  رکذ  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  تایاور ،  رد  دنشاب و  عیفر  ماقم 

لضف  لها  تافص 
یلا اعارس  نوقلطنیف  ریـسی . مه  سانا و  موقیف  لضفلا ؟  لها  نیا  دانم : يدان  ۀمایقلا  موی  قئالخلا  عمج  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
انیلا ییسا  اذا  انرفغ و  انملظ  اذا  انک  نولوقیف  لضفلا ،  لها  نحن  نولوقیف :  ۀنجلا .  یلا  اعارـس  مکازن  انا  نولوقیف  ۀکئالملا .  مهاقلتف  ۀنجلا . 

(191  . ) نیلماعلا رجا  معنف  ۀنجلا ،  اولخدا  مهل :  لاقیف  انملح . انیلع  لهج  اذا  انوفع و 
یم رب  یلیلق  هدـع  لضف ؟  لها  دنتـسه  اجک  دـهد : یم  ادـن  يدانم  دـندمآ  درگ  تمایق  رد  قئالخ  عیمج  یتقو  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
ملظ ام  هب  یتقو  میلضف ،  لها  ام  دنیوگ : یم  دنیامن و  یم  تاقالم  ار  نانآ  ناگتشرف  دنریگ . یم  شیپ  رد  ار  تشهب  هار  تعرس  اب  دنزیخ و 

هب میدومن .  یم  ملح  دندرک  یم  لمع  هنالهاج  ام  اب  یتقو  و  میدرک ،  یم  وفع  دـش  یم  يدـب  ام  هب  تبـسن  یتقو  میدیـشخب ،  یم  دـش  یم 
 . تسا ررقم  بوخ  شاداپ  تلیضف  نیلماع  يارب  هک  دیوش  تشهب  لخاد  دوش : یم  هتفگ  نانآ 

مزلتـسم همیرک  قالخا  نتـسب  راک  هب  تسا و  قالخا  مراکم  زا  دـنا  هدوب  نآ  لماع  لضف  لـها  هدـش و  رکذ  ثیدـح  رد  هک  بلطم  هس  نیا 
 . تسا تداعس  هیام  تاجن و  بجوم  یلو  لکشم  سب  تسا  يراک  نیا  و  تسا ،  یناویح  تالیامت  زیارغ و  ندز  سپاو 

(192  . ) جنم بعص  لئاضفلا  یلا  ءاقترالا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دیفم شخب و  تاجن  اما  تسا  راوشد  تخس و  لیاضف ،  جوا  هب  لین  هدومرف :  ع )   ) یلع

تصرف  يانعم 
مهف لباق  نشور و  همه  يارب  هک  یلاثم  تبون .  ینعی  تغل  رد  تصرف  تسا .  تصرف  ندرمـش  مرتحم  يانعم  هب  تلیـضف  رد  نتفرگ  تقبس 
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نیا زا  دیاب  تسوا ،  تکرح  تبون  دوش  یم  زبس  هدننار  يور  شیپ  غارچ  یتقو  تسا .  اههار  راهچ  رد  ییامنهار  زمرق  زبس و  غارچ  تسا ، 
دریگ یشیپ  وا  تکرح  هب  زمرق  غارچ  دنک و  یتسـس  رگا  درذگب ، هار  راهچ  زا  دوش  زمرق  زبس  غارچ  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  هدافتـسا  تصرف 

هب لین  يارب  عقاوم  مامت  رد  لقاع  دارفا  تسا ،  بابسا  لیاسو و  ملاع  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  تسا .  هداد  تسد  زا  ار  یتصرف 
اروف دـنروآ  تسد  هب  تصرف  هکنآ  ضحم  هب  دـندعاسم ، طیارـش  بقارم  لیاضف ،  اه و  یبوخ  هب  لـین  يارب  بقارم  لـیاضف ،  اـه و  یبوخ 

. دننام زاب  قیفوت  زا  دسر و  ارف  عنام  هکنآ  زا  شیپ  دننک ، یم  مادقا 
(193  . ) قلغی یتم  يردی  هناف ال  هزهتنیلف  ریخلا  نم  باب  هل  حتف  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

هب تقو  هچ  رد  نآ  دـناد  یمن  اریز  درمـشب  منتغم  ار  نآ  هتبلا  دـش  هدوـشگ  یتـمحر  رد  شیور  هب  سک  ره  هدوـمرف :  ص )   ) مرکا لوـسر 
. ددرگ یم  مورحم  ریخ  هب  لین  زا  دوش و  یم  هتسب  شیور 

(194  . ) ۀصرفلا دعب  ةانءالاو  ناکمالا  لبق  ۀجلاعملا  قرخلا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
یتسـس و شناکما و  طیارـش  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  راک  رد  لیجعت  تسا  لقع  فعـض  لهج و  زا  یکاح  هک  یلاـمعا  زا  هدومرف :  ع )   ) یلع

 . شعقوم تصرف و  ندیسر  زا  سپ  هحماسم 
ار زور  نآ  نم  دوب  ردـق  بش  یپ  زا  شزور  ره  هک  دوبر  رد  نم  يراگزور ز  اضق  ریپ  یناوج ز  دـیاین  ادرف  هک  ریگ  زورما  تعاط  هر  اناوج 
 ، هدومن تساوخرد  ناناملسم  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  زا  ع )   ) داجس ماما  هک  تلیضف  رد  تقبس  متخایرد  هک  نونکا  متسنادب  متخانـشن  ردق 

 . تسا شخب  تداعس  بوخ و  ياهتصرف  مامت  زا  هدافتسا 
 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ 

تاریخ  رد  تقبس 
زا ار  بسانم  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  دیریگب ، تقبـس  ریخ  ياهراک  ماجنا  رد  دینک و  هدافتـسا  دعاسم  طیارـش  زا  ( 195 ( ؛  تاریخلا اوقبساف 

. دینامب مورحم  کین  راک  زا  دیهدب و  تسد 
ریخ و يواح  لمع  عمج ،  روضح  اـب  یـسلجم  رد  رگا  ـالثم  رگیدـکی ، زا  تسا  دارفا  نتفرگ  یـشیپ  ياـنعم  هب  تلیـضف  رد  تقبـس  یهاـگ 

ياعد قادـصم  زین  نانآ  دـنوش ، ریخ  راک  نآ  بلطواد  نارگد  زا  رتدوز  دـنریگ و  تقبـس  شماجنا  رد  یناـسک  رگا  دوش ، هضرع  تلیـضف 
گرزب ياوشیپ  توعد  نارگد  زا  رتدوز  هک  دندروآ  تسد  هب  یناسک  مالسا  ردص  رد  ار  سدقم  تقبس  نیا  دنا . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

رکذ هب  صیصخت  ار  هورگ  نیا  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  دندیدرگ . فرشم  مالسا  فرش  هب  نآ  نیا و  زا  شیپ  دندومن و  تباجا  ار  مالسا 
ناش ریدقت  دروم  دنا  هدـش  اریذـپ  ار  یهلا  نییآ  هدومن و  یگتـشذگ  دوخ  زا  راهظا  زیمآ  قانتخا  تخـس و  طیارـش  نآ  رد  هکنیا  زا  هداد و 
تاذ زا  زین  نانآ  هک  هتخاس  ناشن  رطاخ  نینچمه  و  تسا ،  هدومرف  زاربا  نانآ  هب  تبسن  ار  شیوخ  تیاضر  يدونشخ و  بتارم  هداد و  رارق 

: دنراد تیاضر  یهلا  سدقا 
(196  . ) هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلاو 

مالسا  لوبق  رد  نز  درم و  نیلوا 
دنتشاد مدقت  رگید  یضعب  رب  نانآ  زا  یضعب  تسا ،  یبسن  ص )   ) مرکا لوسر  زا  يوریپ  مالـسا و  لوبق  رد  راصنا  نیرجاهم و  تقبـس  هتبلا 

 ( ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح  درادن  مدقت  وا  رب  یسک  تسا و  قلطم  تقبس  ياراد  یهلا  رما  لوبق  رد  هک  سک  نآ  یلو 
هب هکم  نانز  نادرم و  زا  کی  چیه  هک  دندومن  تباجا  ار  مرکا  یبن  توعد  دندش و  اریذپ  ار  مالـسا  ینامز  هجیدـخ  ترـضح  وا و  تسا ، 
ادخ لوسر  زا  دنداهن و  ناینب  نامز  نآ  رد  ار  مالسا  تما  نز ،  درم و  سنج  زا  رفن  ود  نیا  دندوب . هدرواین  نامیا  دنتشادن و  شیارگ  مالسا 
نم تفگ :  هک  هدومن  لـقن  فیفع  شدـج  زا  ساـیا  دنتـشاد . یم  اـپرب  مالـسا  ربـمغیپ  يربـهر  هب  ـالمع  ار  قح  نید  دـندومن و  یم  يوریپ 

وا هب  مرخب و  يزیچ  وا  زا  مدوب ،  هدـمآ  يو  دزن  دوب ، يرجات  درم  زین  بلطملادـبع  نب  سابع  مدـمآ ،  ینم  هب  جـح  مایا  رد  مدوب و  يرجاـت 
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وا دش ، جراخ  یناوجون  نآ  زا  سپ  داتـسیا ، زامن  يارب  دـش ، جراخ  يا  همیخ  زا  يدرم  عقوم  نیا  رد  مشورفب .  يزیچ  وا  هب  مرخب و  يزیچ 
 . مسانش یمن  ار  نآ  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  متفگ :  بلطملادبع  نب  سابع  هب  داتسیا . زامن  هب  مه 

و هب ،  تنمآ  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  هتءارما  هذه  و  هیلع ،  حتفتسی  رصیق  يرسک و  زونک  نا  هلسرا و  هللا  نا  مغزی  هللادبع  هب  دمحم  اذه  لاقف : 
(197  . ) بلاطیبا نب  یلع  همع  نبا  مالغلا  اذه 

ار رـصیق  يرـسک و  ياهجنگ  تسا و  هدومرف  تلاسر  هب  ثوعبم  ار  وا  دـنوادخ  دراد  ناـمگ  هک  تسا  هللادـبع  نب  دـمحم  درم  نیا  تفگ : 
بلاطیبا نب  یلع  شمع  رـسپ  ناوجون  نیا  هدروآ و  نامیا  يو  هب  هک  تسوا  رـسمه  دلیوخ  تنب  هجیدخ  نز ،  نیا  و  دـیاشگ ، یم  وا  يارب 

 . تسا
هب وا  زا  تشاد و  رطاخ  هب  هراومه  قح  نید  هب  ار  گرزب  يوناب  نآ  تامدخ  مالـسا و  رد  ار  هجیدخ  تقبـس  سانـشقح ،  راوگرزب و  ربمیپ 

. دومن یم  دای  مارتحا 
هجیدخ  ترضح  زا  ص )   ) ربمایپ میرکت 

زوجع یلع  کیکبی  ام  ۀشیاع :  تلاقف  یکب .  هئاسن و  دنع  وه  اموی و  ۀجیدخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  رکذ  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
یلا برقتا  تلز  امف  ۀـشیاع :  تلاق  متمقع .  ذا  یل  تدـلو  مترفک و  ذا  ینتنمآ  متبذـک و  ذا  ینقدـص  لاقف :  دـسا ؟ ینب  زئاـجع  نم  ءارمح 

(198 . ) اهرکذب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
دـش بجوم  زیچ  هچ  تفگ :  هشیاـع  تسیرگ .  درب و  ماـن  هجیدـخ  زا  شناـنز  دزن  ص )   ) مرکا لوسر  يزور  هدوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم بیذـکت  ار  امـش  هک  درک  قیدـصت  ارم  توبن  یناـمز  وا  دومرف : ترـضح  دـسا ؟ ینب  ناـنز  هریپ  زا  ییور  خرـس  نز  هریپ  رب  ینک  هیرگ 

یتقو دیوگ : یم  هشیاع  دیدوب . میقع  امـش  هک  دروآ  دنزرف  يزور  نم  يارب  وا  دیدوب ، رفاک  امـش  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  وا  دیدرک ،
 . متسج یم  برقت  مرکا  لوسر  هب  هجیدخ  مان  اب  سپ  نآ  زا  متسناد ،  هجیدخ  هب  تبسن  ار  مالسا  ربمیپ  تیامح 

میرکت و دروم  دـنا  هدروآ  نامیا  مرکا  یبن  هب  هتفای و  شیارگ  مالـسا  هب  یبسن  تقبـس  اـب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ 
رد نینم  ؤملاریما  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  روط  ناـمه  یلو  دوـش . یم  لـماش  زین  ار  ع )   ) یلع یموـمع ،  میرکت  نیا  تسا و  هداد  رارق  مارتـحا 
 ( ع  ) یلع زیمآراختفا  تقبس  نیاربانب  تسا ،  هدرواین  مالـسا  وا  زا  لبق  نادرم  سنج  زا  یـسک  تسا و  قلطم  تقبـس  ياراد  مالـسا  شریذپ 

 . تسا ریظن  یب  مالسا  لوبق  رد 
ع )   ) یبتجم ترضح  نانخس 

زا داهـشتسا  اب  ار  تیزم  يرترب و  ود  نیا  یطوسبم  ینارنخـس  نمـض  مدرم  زا  یعمج  هیواعم و  روضح  اـب  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
ضرع هب  تسا  داهـشتسا  دروم  ینارنخـس  نآ  زا  هک  کچوک  هعطق  ود  اجنیا  رد  هدومن و  نایب  شراوگرزب  ردـپ  يارب  فیرـش  نآرق  تایآ 

: دسر یم 
هلوسرل و یلاعت و  هللا  باجتسا  نم  لوا  مالـسلا  هیلع  یبا  ناکف  لج  وزع  هللا  یلا  ءاعدلاب  هرما  مث  هباتک  هیلع  لزنا  ادمحم و  هللا  ثعب  نا  یلا 

هولتی هبر و  نم  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  لسرملا :  هیبن  یلع  لزنملا  یف  یلاعت  هللا  لاق  دـق  هلوسر و  هللا و  قدـص  نمآ و  نم  لوا 
دمحم ترضح  دنوادخ  هکنآ  ات  هنم -.  دهاش  وه  هولتی و  يذلا  یبا  هبر و  نم  هنیب  یلع  يذلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرف  هنم ،  دهاش 
دنوادخ هب  ار  مدرم  هک  داد  تیرومءام  وا  هب  سپس  داتسرف  ورف  يو  رب  ار  فیرـش  نآرق  دومرف و  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
حیـضوت درک و  تئارق  فیرـش  نآرق  زا  يا  هیآ  سپـس  دومن . قیدصت  ار  ربمغیپ  ادخ و  دروآ و  نامیا  هک  دوب  یـسک  لوا  نم  ردپ  دناوخب .

 . قداص يدهاش  وا  يارب  ع )   ) یلع و  فیرش ،  نآرق  ینعی  دراد ، نشور  یلیلد  دنوادخ  زا  هک  تسا  یسک  یمارگ  ربمیپ  هک  داد 
نیقباسلا لضف  لجوزع  هللا  نا  امک  هلوسر و  یلا  لجوزع و  هللا  یلا  نوقباسلا  قباـس  یبا  ناـکف  نوبرقملا ،  کـئلوا  نوقباـسلا  نوقباـسلا  و 

(199  . ) نیقباسلا یلع  نیقباسلا  قبسا  لضف  کلذک  نیرخءاتملا  نیفلختملا و  یلع 
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نامه سپ  تسادخ ،  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  رد  نیقباس  قباس  مردپ  دومرف : دومن ، تئارق  ار  نوقباسلاو  هیآ  یبتجم  ترضح  هکنآ  زا  سپ 
 . تسا هدیـشخب  تیزم  يرترب و  نیقباس  رب  ار  نیقباس  قبـسا  نینچمه  هداد ،  تلیـضف  نیرخءاتم  نیفلختم و  رب  ار  نیقباس  دنوادخ  هک  روط 

 : هدومن تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  تمسق  نیا  مود  هعطق  رد  ع )   ) داجس ماما  هکنآ  هجیتن 
تلیضف  رد  تقبس  یعامتجا و  لدع 

رد نتفرگ  یشیپ  دنهد ، ماجنا  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دنیوج و  تقبس  تلیضف  رد  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملسم  اهلاراب ! ۀلیـضفلا :  یلا  قبـسلاو 
یم تقبـس  تلیـضف  رد  هک  یناسک  تساهتلیـضف .  نیرتهب  زا  دوخ  لدع ،  هکنآ  هچ  تسا ،  یعامتجا  لدـع  ظفح  مهم  لماوع  زا  تلیـضف 

یمن تسد  زا  ار  یتصرف  چیه  یعامتجا  لدع  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دندنب و  یم  راک  هب  ار  تقبـس  شور  لدـع ،  هماقا  رد  اعطق  دـنریگ 
. دنزاس یمن  مورحم  یهلا  گرزب  قیفوت  زا  ار  نتشیوخ  یتسس ،  هحماسم و  اب  دنهد و 

تمیالم زا  يراددوخ  لضفت -  شرتسگ   - 40

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
رییعتلا كرت  لضفتلا و  راثیا  و 

راثیا  يانعم 
ناناملسم يارب  یلاعت  يراب  ترضح  هاگشیپ  زا  تساوخرد  ود  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح 

 . تمالم شنزرس و  زا  بانتجا  مود  مدرم ،  يارب  لضفت  شنیزگ  لوا  دنیامن : یم 
تسا هدمآ  هملک  ود  اعد  زا  تمسق  نیا  لوا  هعطق  رد  تسا .  بلطم  ود  نیا  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  گرزب  دنوادخ  تساوخ  هب 

راثیا لوا  : 
حضاو یقالخا  شزرا  رظن  زا  ماما  هتساوخ  تلزنم  ردق و  دوش و  نشور  ع )   ) داجس ماما  ترـضح  دوصقم  هکنیا  يارب  لضفت .  رگید  نآ  و 
ندـیزگ ندومن و  راـیتخا  ياـنعم  هب  تغل  رد  راـثیا  دوش . هداد  حیـضوت  مرتحم  ناگدنونـش  يارب  هملک  ود  نیا  هب  عجار  تسا  مزـال  ددرگ ،

رب راثیا  رگا  و  مدرک ،  رایتخا  مدیزگ و  ار  نآ  ینعی  مدومن  راثیا  ار  زیچ  نالف  ترتخا ،  يا  کلذ  ترثآ  دیوگ  یم  هک  یسک  تسا .  يزیچ 
 . تسا دوخ  رب  يرگد  نتشاد  مدقم  يانعم  هب  دوش  هتفگ  سفن 

ۀلع .  ریغ  نم  ءادتبا  ناک  اذا  مزلی  ام ال  لعف  لصفتلا 
ناسحا  لضفت و  قرف 

فیرعت نیا  قبط  دهد و  ماجنا  ار  نآ  مازلا ،  تلع و  نودب  ییادتبا و  روط  هب  هدـننک  لصفت  هک  تسا  یبوخ  راک  يانعم  هب  تغل  رد  لصفت 
ناسحا تسا  نکمم  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  دشاب  تلع  نودب  ییادتبا و  امتح  تسین  مزال  ناسحا  اریز  تسا ،  رتالاب  ناسحا  زا  لضفت  ، 

زج يزیچ  ناسحا  شاداپ  اـیآ  ( 200 ( ؛  ناسحالا الا  ناسحالا  ءازج  له  تسا :  هدومرف  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  دـشاب . ناـسحا  شاداـپ 
مامت تسا .  هدـننک  لـضفت  سفن  تمارک  يراوگرزب و  نآ  هزیگنا  تسا و  تلع  نودـب  ییادـتبا و  ساـسحا  لـضفت ،  اـما  تسا ؟  ناـسحا 
ناسنا ار  نانآ  دنیامن و  توعد  قالخا  مراکم  هب  ار  دوخ  موق  دنتشاد  تیرومءام  دندوب و  رادروخرب  قالخا  مراکم  تمعن  زا  یهلا  ناربمیپ 

. دنزاسب
یهلا  دمح  قالخا و  تمارک 

مل نم  کلذ و  یلع  هللا  دـمحیلف  هیف  تناک  نمف  قالخالا  مراکمب  ءایبنالا  صخ  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
(201  . ) هلءاسیل هللا و  یلا  عرضتیلف  نکی 

تسا رادروخرب  یناحور  هصیـصخ  نآ  زا  یـسک  رگا  سپ  هداد ،  صاصتخا  قالخا  مراکم  هب  ار  ناربمیپ  دنوادخ  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
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ار نآ  دـنک و  عرـضت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تسین ،  قالخا  مراکم  دـجاو  هک  سک  نآ  دـیامن و  دـمح  گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  دـنوادخ  ، 
نیرتهب و تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هدمآ و  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ياعد  رد  هک  لضفت  راثیا  دـیامن . تساوخرد 

(202  ) راثیالا مراکملا  ریخ  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع  تسا .  قلخ  تمارک  نیرت  یلاع 
. اهناسنا يارب  تسا  یقالخا  تمارک  نیرتهب  لضفت ،  شنیزگ  راثیا و  هدومرف :  ع )   ) یلع

هکم  رد  ص )   ) ربمایپ فقوت  زمر 
هب تین و  صولخ  اب  هک  دوب  ناناملـسم  لـضفت  راـثیا و  یهلا  نییآ  شرتسگ  قح و  نید  رـشن  لـماوع  زا  یکی  مالـسا  ردـص  رد  ناـمگ  یب 

يارب اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  خیرات  تایاور و  تایآ و  رد  يدهاوش  بلطم  نیا  يارب  دنداد و  یم  ماجنا  رگیدکی  هب  تبـسن  نامیا  هزیگنا 
جح و يارب  کیدزن  رود و  زا  هلاس  همه  هک  دوب  يرایـسب  مدرم  فاطمو  سدقم  دبعم  همرکم  هبعک  دوش . یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  دـهاش ،

تیرومءاـم زا  ار  ناـنآ  دـناسرب و  فلتخم  ماوـقا  شوـگ  هب  ار  دوـخ  توـعد  هکنآ  يارب  ص )   ) یمارگ لوـسر  دـندمآ . یم  هکم  هب  هرمع 
هب درک و  یم  لمحت  دید  یم  نیکرشم  زا  هک  ار  یفلتخم  ياهرازآ  نوگانوگ و  تامیالمان  دومن و  فقوت  رهش  نآ  رد  دزاس  هاگآ  شیوخ 

يارب همظعم  هکم  رد  ندـنام  دـندرامگ ، تمه  ترـضح  نآ  لـتق  هب  دـندش و  دـحتم  مه  اـب  نانمـشد  هک  یعقوم  داد . یم  همادا  دوخ  غیلبت 
یلمع ار  دوخ  میمـصت  دیامن . ترجاهم  هنیدم  هب  دوش و  جراخ  هکم  زا  هک  دش  نآ  رب  شترـضح  اذـل  دوبن ، تحلـصم  هب  مالـسا  نایاوشیپ 
غیلبت ار  مالـسا  دوب ، هتفر  هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  فرط  زا  یغلبم  دورب ، هنیدـم  هب  مظعم  یبن  هکنآ  زا  شیپ  درک . تکرح  هنیدـم  هب  دومن و 

ور نیا  زا  دـندوب . هدروآ  ناـمیا  مالـسا  هب  يا  هظحـالم  لـباق  هدـع  دنتـشاد و  یهاـگآ  ترـضح  نآ  توعد  زا  هنیدـم  مدرم  و  دوب ، هدومن 
هک یناناملسم  دنداد . رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  ار  شکرابم  مدقم  یلاها ،  دش و  عقاو  لابقتسا  دروم  هنیدم  هب  دورو  عقوم  مظعم  ياوشیپ 
هب دندش ، عقاو  يرتدایز  تناها  ریقحت و  دروم  هتفرگ و  رارق  يرتشیب  هقیضم  رد  ترـضح  نآ  ترجه  زا  سپ  دندوب ، هدروآ  نامیا  هکم  رد 
زا ار  نتـشیوخ  دنیوگ و  كرت  ار  هکم  اجیردت  هک  دنداتفا  رکف  هب  راچان  دـش . یمن  هداد  ینید  ضیارف  ماجنا  هکم و  رد  فقوت  هزاجا  نانآ 

مـشچ دوخ  ثاثا  لاوما و  زا  یگدنز ،  هناخ و  زا  دوب  مزال  فده  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دنناهرب و  دولآ  كرـش  دـساف و  طیحم  نآ 
اب يا  هیامرس  هدش  هدنار  نطو  زا  ناتسدیهت  نیا  دننک . جراخ  هکم  زا  ار  شیوخ  لاوما  نانآ  هک  دنداد  یمن  هزاجا  نیکرـشم  اریز  دنـشوپب ،

هرابرد فیرش  نآرق  مالـسا .  ياوشیپ  يرای  قح و  يالعا  هب  میمـصت  اب  یلاعت ،  يراب  لضف  هب  دیما  دنوادخ و  هب  نامیا  زج  دنتـشادن  دوخ 
 : تسا هدومرف  نانیا 

یهلا  لضف  نینم و  ؤم  ترجه 
 . نوقداصلا مه  کئلوا  هلوسر  هللا و  نورـصنی  اناوضر و  هللا و  نم  الـضف  نوغتبی  مهلاوما  مهراید و  نم  اوجرخا  نیذـلا  نیرجاهملا  ءارقفلل 

(203)
رد تقادص  صاوخ و  اب  نانیا  دنا . هدوب  یلاعت  يراب  يدونشخ  لضف و  بلط  رد  دنا  هتشگ  جارخا  ناشلاوما  راید و  زا  هک  نیرجاهم  يارقف 

. دنرورپ یم  رس  رد  ار  سدقم  رکف  نیا  دنتسه و  شربمیپ  ادخ و  يرای  هشیدنا 
ینب ياه  يدوهی  لاوما  زا  يا  هظحالم  لباق  رادـقم  دـندرب ، یم  رـس  هب  یتسدـگنت  رقف و  رد  دـندوب و  هدـمآ  هنیدـم  هب  نیرجاهم  هک  یمایا 

يراب رما  هب  دوبن ، همه  نیب  كرتشم  تشادن و  یگنج  تمینغ  ناونع  لاوما  نیا  نوچ  داتفا . ناناملسم  تسد  هب  لدج  گنج و  نودب  ریضن 
 . تفرگ رارق  ص )   ) مرکا لوسر  صخش  رایتخا  رد  یلاعت 

تسدیهت  نیرجاهم  و  ص )   ) ربمایپ
رفن ۀثالث  الا  ائیـش  اهنم  راصنالا  طعی  مل  نیرجاهملا و  نیب  هللا  لوسر  اهمـسقف  ءاشی  ام  اهب  لعفی  ۀـصلاخ  ریـضنلا  ینب  لاوما  یلاعت  هللا  لعج 

مهب تناک 
(204  . ) ۀمصلا نب  ثراحلا  فینح و  نب  لهس  ۀناجدوبا و  مه  ۀجاح و 
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نیرجاهم نیب  ار  نآ  مرکا  ربمغیپ  دـنک . لمع  دـهاوخب  هک  روط  ره  ات  داد  ص )   ) مرکا لوسر  هب  صاـصتخا  ار  ریـضن  ینب  لاوما  دـنوادخ ،
. دـندوب همـص  نب  ثراح  فینح و  نب  لهـس  هناجد و  وبا  نانآ  دنتـشاد و  زاین  هک  رفن  هس  زج  دادـن  نآ  زا  يزیچ  راـصنا  هب  دومن و  میـسقت 
دـندیدرگ و راثیا  بلطواد  هکلب  دنتـشگن  رطاخ  هدرزآ  مالـسا  ياوشیپ  زا  اهنت  هن  نیرجاهم  هب  ریظن  ینب  لاوما  صاصتخا  زا  راصنا  تیعمج 

یتهج زا  ناشدوخ  هک  راصنا  زا  یضعب  یتح  دنهد ، يرای  ار  نانآ  ادغ  سابل و  نکسم و  تهج  زا  دندش  رضاح  لضفت  يراوگرزب و  يور 
 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  بلطم  نیا  دنراد و  مدقم  دوخ  رب  ار  نیرجاهم  دنتشگ  ایهم  دندوب  دنمزاین 

نیرجاهم  رب  راصنا  لضفت 
ول مهسفنا و  یلع  نورث  ؤی  اوتوا و  امم  ۀجاح  مهرودص  یف  نودجی  مهیلا و ال  رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادلا و  ءوبت و  نیذلا  و 

مهب ناک 
(205  . ) ۀصاصخ

هکنآ رب  هوالع  دندرک ، هقالع  زاربا  نانآ  هب  تبـسن  ناشدورو  اب  دندوب  هتخاس  نامیا  هاگیاج  ار  هنیدـم  نیرجاهم  ندـمآ  زا  شیپ  هک  راصنا 
، راصنا زا  یضعب  دنچ  ره  دنیامن ، راثیا  نیرجاهم  هب  لضفت  يور  زا  دندش  رـضاح  دنتـشادن ، ریـضن  ینب  لاوما  هب  یجایتحا  ساسحا  لد  رد 

. دنتشاد مدقم  نتشیوخ  رب  ار  نیرجاهم  یلو  دندوب  هقیضم  رد  دوخ 
 : هیآ لوزن  مالسا و  ردص  رد  تعاضب  یب  نیرجاهم  هب  تبسن  راصنا  هیحان  زا  لضفت  راثیا و 

(206 (؛  ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورث  ؤی  و 
ردق و هراومه  فلتخم  ياهریبعت  اب  يرایـسب  تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دومن . يراذگ  هیاپ  ار  قلخ  تمارک  نیرتگرزب  زا  یکی 

. دندومن یم  تئارق  زین  ار  هفیرش  هیآ  نآ  ثیدح ،  نایاپ  رد  تایاور  زا  یضعب  رد  دنتخاس و  یم  ناشنرطاخ  ار  قلخ  تمارک  نیا  تلزنم 
تعاضب  مک  ناراکوکین 

 : تسا هدومرف  نینچ  لماک  نینم  ؤم  فصو  رد  ع )   ) قداص ماما 
یلع نورث  ؤی  و  لاقف :  یلاعت  هللا  مهفـصو  کلذـک  رـسعلا  لاح  یف  مهـسفنا  یلع  نورث  ؤملا  رـسیلا ، رـسعلا و  لاح  یف  ناوخالاب  ةرربلا  مه 

(207  . ) مهسفنا
یم مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هقیـضم ،  لاح  رد  نانیا  شیاشگ .  لاح  رد  یتسدـگنت و  لاح  رد  ناردارب  هب  تبـسن  دـنا  ناراـکوکین  ناـنآ 

 : تسا هدومرف  هدومن و  فیصوت  نینچنیا  ار  راوگرزب  هورگ  نیا  دنوادخ ، دنراد و 
 . ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورث  ؤی  و 

تسد هب  هک  ییاهتصرف  رد  دنراد و  هاگن  هدنز  دوخ  ریمـض  رد  ار  سفن  تمارک  نیا  هک  دنا  هدوب  اشوک  راثیا  بتکم  هتفای  تیبرت  نادرگاش 
. دنتشاد یم  مدقم  نتشیوخ  رب  ار  نارگید  دنروآ  یم 

. اقح اذه  یلا  جوحا  هلایع  انالف و  یخا  نا  لاقف :  يوشم .  ةاش  سءار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحـصا  نم  لجرب  يدها  لاق :  سنا  نع 
(208  ) لوالا یلا  تعجر  یتح  تایبا  ۀعبس  اهب  اولادت  یتح  دحاو  یلا  دحاو  هب  ثعبی  لزی  ملف  هیلا .  ثعبف 

نتشاد  مدقم  دوخ  رب  ار  يرگید 
تفگ دوخ  اب  یباحص  درم  دیدرگ . ادها  يا  هدش  نایرب  دنفسوگ  هلک  ص )   ) مرکا ربمغیپ  باحـصا  زا  یکی  هب  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
ردارب نآ  يارب  رگید  ردارب  رتشیب  جایتحا  روصت  هب  زین  وا  داتـسرف . يو  يارب  تسا ،  رتجاـتحم  نم  زا  اذـغ  نیا  هب  شلاـیع  مردارب و  نـالف  : 

دوب هدش  ادها  يو  هب  هک  سک  نآ  ینعی  یباحص ،  درم  لزنم  هب  ماجنارـس  دندرب و  هناخ  رد  تفه  ار  هدش  نایرب  هلک  هصالخ  و  دومن ، ادها 
 . تشگرب

. دیدرگ نشور  رگیدکی  هب  تبسن  نانآ  لضفت  راثیا  بتارم  لمع  نیا  اب  یلو  دنتشادن  اذغ  نآ  هب  يروف  زاین  ناملسم ،  رفن  دنچ  نیا  هتبلا 
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گنج  نادیم  رد  راثیا  هنومن 
هک دندوب  هدرک  تقفاوم  رفک  مالسا و  رکشل  ناهدنامرف  گنج  نیا  رد  دوب . مالسا  ردص  رد  ناناملسم  گرزب  ياهگنج  زا  كومری  گنج 

دروخ دز و  تعاس  دـنچ  زا  سپ  دـنیایب و  راکیپ  هصرع  هب  نمـشد  نازابرـس  زا  نوتـس  کـی  نیملـسم و  نازابرـس  زا  نوتـس  کـی  زور  ره 
یم دوخ  ياج  رد  تکرح  لباق  ریغ  ياه  یمخز  هتـشک و  هدـع  دـندنویپب و  دوخ  هاگرکـشل  هب  تکرح  لباق  ياه  یمخز  اب  ملاس  نازابرس 

هب نیملـسم  یماظن  نوتـس  اب  نم  يومع  رـسپ  اهزور  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  یلدع  هفیذح  ددرگ . لومعم  مزال  مادـقا  اهنآ  يارب  ات  دـندنام 
یقمر تسا و  هدنز  میومع  رـسپ  رگا  ات  متفر  گنج  نادیم  فرط  هب  متـشادرب ،  دوخ  اب  یبآ  فرظ  نم  تشگنرب .  یلو  تفر  راکیپ  هصرع 

 . مهدب شبآ  دراد 
وه اذاف  هقـسا .  هیلا و  قلطنا  نا  یمع  نبا  یلا  راشاف  هآ !  لوقی :  لجرب  اذاف  معن .  نا  یلا  راشاف  کیقـسا ؟  انا  تلقف :  یلتقلا  نیب  هب  انا  اذاـف 

تعجرف تامدق .  وه  اذاف  هتئجف  هیلا .  قلطنا  نا  یلا  راشاف  هآ !  لوقی  رخآ  عمسف  معن .  نا  یلا  راشاف  کیقـسا ؟  تلقف :  صاعلا .  نب  ماشه 
(209  . ) تامدق وه  اذاف  یمع .  نبا  یلا  تعجرف  تامدق .  وه  اذاف   . ماشه یلا 

تبثم باوج  هراشا  اب  مهدب ؟  تبآ  یهاوخ  یم  متفگ :  وا  هب  متسشن و  میومع  رـسپ  نیلاب  رب  متفای ،  اه  هتـشک  نیب  ار  میومع  رـسپ  ناهگان 
هک دنامهف  نم  هب  هراشا  اب  میومع  رسپ  هآ !  تفگ :  دینش  ار  بآ  هملک  دوب و  هداتفا  کیدزن  نآ  رد  هک  يرگید  حورجم  عقوم  نیا  رد  داد .
اب مهدب ؟  تبآ  یهاوخ  یم  متفگ  تسا .  صاع  نب  ماشه  مدید  مدمآ  یمود  نیلاب  رب  مدراذگ ،  ار  ومع  رـسپ  مهدـب .  بآ  ار  وا  مورب  لوا 
وا هب  لوا  هک  درک  هراشا  ماـشه  هآ !  تفگ :  دینـش ، دوب  هداـتفا  کـیدزن  نآ  رد  هک  یموس  حورجم  ار  بآ  هملک  یلب .  داد : باوج  هراـشا 

يالاب دوب . هدرم  زین  وا  ماشه ،  نیلاب  رب  متـشگرب  دوب . هدرم  وا  هاتوک  هلـصاف  نیا  رد  مدمآ .  یموس  نیلاب  رب  مدراذگ  ار  ماشه  مهدـب .  بآ 
. دوب هتفر  ایند  راد  زا  مه  وا  مدمآ ،  میومع  رسپ  رس 

مالسا  تفرشیپ  للع  زا  یکی 
سفن و رب  راثیا  تفـص  للع  نآ  زا  یکی  دـیوگ : یم  هدومن و  ثحب  دـیدرگ  نیملـسم  تفرـشیپ  بجوم  هک  یللع  هرابرد  نیخروم  زا  یکی 

رثا رب  حورجم  هس  نیا  دـیوگ : یم  هدرک و  رکذ  دـهاش  روـط  هـب  ار  یخیراـت  هـعطق  نـیمه  سپـس  دوـب . نتـشاد  مدـقم  دوـخ  رب  ار  يرگید 
سح مالـسا  بتکم  اما  دوبن ، يراکایر  ییامندوخ و  ياج  تاظحل ،  نآ  رد  دنتـشاد ، رارق  گرم  هناتـسآ  رد  دیدش  يزیرنوخ  تاحارج و 

دـندروخن و بآ  دـندوب  هنـشت  هکنآ  اب  یگدـنز  رخآ  قیاقد  رد  هک  دوب  هدومن  يراذـگ  هیاـپ  ناشریمـض  رد  ناـنچنآ  ار  راـثیا  يراکادـف و 
يرترب ناهج  رد  دنک و  يورشیپ  تعرسب  تسا  هتسیاش  راکادف و  رگراثیا و  نینچنیا  یتلم  هتبلا  دنتشاد . مدقم  دوخ  رب  ار  نتشیوخ  ناردارب 

. دروآ تسد  هب  مدقت  و 
دنوادخ هاگشیپ  هب  تسا ،  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  تمسق  نیا  لوا  هعطق  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

: دنک یم  ضرع 
لضفت  راثیا  یعامتجا و  لدع 

ییادتبا و تایانع  لومشم  ار  نانآ  دنیامن و  لضفت  راثیا  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبسن  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملسم  اهلاراب ! لضفتلا ؛  راثیا  و 
يرثا یعامتجا  لدـع  ظفح  رد  دـناوت  یم  تسا  یقـالخا  میارک  نیرت  یلاـع  زا  هک  لـضفت  راـثیا  ناـمگ  یب  دـنهد . رارق  دوخ  تلع  نودـب 
زگره دـنهد  یم  رارق  دوخ  ییادـتبا  تایانع  لومـشم  ار  دارفا  هتفرگ و  وخ  لضفت  راثیا  اـب  هک  یمدرم  اریز  دـشاب  هتـشاد  زراـب  ناـشخرد و 

دسرب و بیـسآ  یعامتجا  لدع  هب  نانآ  ياوران  لمع  رثا  رب  ات  دـنیامن  یمن  يدـعت  يراکهانگ و  رکف  دـنرورپ و  یمن  رـس  رد  ملظ  هشیدـنا 
. دندرگ زواجت  متس و  راچد  مدرم 

دنوادـخ هاگـشیپ  هب  تسا ،  زورما  ینارنخـس  رخآ  همین  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  تمـسق  نیا  مود  هعطق  رد  ع )   ) داجـس ماما 
: دنک یم  ضرع 
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. دنیاشگن نآ  نیا و  تمالم  هب  نابز  دنیوگ و  كرت  ار  رگیدکی  شنزرس  هک  رادب  قفوم  ار  ناناملسم  اهلاراب ! رییعتلا : كرت  و 
مومذم  رییعت  مالسا و 

شنزرـس دروآ ، یم  دوجو  هب  یگننو  بیع  نتـشیوخ  رد  نآ  رثا  رب  دوش  یم  هانگ  بکترم  هک  يدرف  گنن .  يانعم  هب  تسا ،  راع  زا  رییعت 
. دهد یم  رارق  شتمالم  دروم  دشک و  یم  شخر  هب  ار  بیع  نآ  هدننک ، 

زا يا  هراپ  هک  هدیسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و  مومذم  دنـسپان و  تافـص  زا  مالـسا  قالخا  رد  رییعت 
تمذم تایاور  هک  دوش  هداد  رکذت  هتکن  نیا  ثحب  زاغآ  رد  تسا  مزال  دـسر . یم  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  ینارنخـس  لالخ  رد  اهنآ 

تسا و مارح  ینید  رظن  زا  هک  هدـش  یلمع  بکترم  هدـیدرگ و  شرغل  راچد  هک  تسا  ناملـسم  درف  کی  هب  ندومن  شنزرـس  هب  رظان  ریبعت 
زا هک  اهنیا  دننامه  يروما  رگید  یعامتجا و  يداصتقا ،  یسایس ،  ياهتمالم  نیاربانب  تسا .  هدومن  عونمم  نیملـسم  رب  ار  نآ  مالـسا  عراش 

ماما ياعد  تسین و  ریبعت  تایاور  لومشم  ددرگ  یم  لامعا  دنا  هدش  اطخ  بکترم  هک  دبتـسم  رـسدوخ و  نایدصتم  هب  تبـسن  مدرم  هیحان 
یمارگ ياـیلوا  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  تمـالم  رییعت و  ثحب  رد  هک  یبـلطم  نیلوا  دوش . یمن  اـهنآ  لـماش  ع )   ) داـجس
نامرد هار  رد  دیاب  دناوتب  رگا  هکلب  دـنک  یمن  تمالم  ار  رامیب  زگره  لقاع  ناسنا  دـنا و  هدـناوخ  يرامیب  ار  هانگ  تایاور ،  نمـض  مالـسا 

. دیامن جالع  ار  شضرم  دشوکب و 
(210 . ) دوعت الا  ءافشلاو  رافغتسالا  ءاودلا  ءادلا و  بونذلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

نتفای افش  هناشن  تسا و  یلاعت  يراب  ترضح  هاگـشیپ  زا  شزرمآ  بلط  اه  يرامیب  نآ  يوراد  تسا ،  يرامیب  ناهانگ  هدومرف :  ع )   ) یلع
. دوشن هانگ  بکترم  دنیامنن و  تشگرب  هار  نآ  هب  هرابود  هک  تسا  نآ  يرامیب 

هانگ  يرامیب 
هدومرف هک  هدومن  لقن  ع )   ) میرم نبا  حیسم  ترضح  لوق  زا  ناهانگ ،  یقالخا و  بویع  دروم  رد  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

 : تسا
(211  . ) ۀیفاعلا یلع  هللا  رکشا  یلتبملا و  محراف  یفاعم .  یلتبم و  نالجر :  سانلا  امنا 

يزوسلد محرت و  دروم  ار  هانگ  يرامیب  هب  نایالتبم  دنا . تیفاع  تمالس و  رد  هکنآ  ای  دنتـسه  التبم  هانگ  يرامیب  هب  ای  دنا : هورگ  ود  مدرم 
. دیشاب دوخ  تمالس  تیفاع و  رد  دنوادخ  رازگرکش  دیهد و  رارق 

ناگدننک  تمالم  هب  ماما  رکذت 
تمـالم هتفگ و  نخـس  ناراـکهانگ  شنزرـس  ریبعت و  دروم  رد  اـه  هبطخ  زا  یکی  رد  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح 

لماک تقد  هنامیکح  هتفگ  نیا  رد  مرتحم  ناگدنونش  رگا  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا .  هدومن  روصحم  دودحم و  فلتخم  داعبا  زا  ار  هدننک 
تسا هدش  بکترم  هک  یهانگ  يارب  ار  یناملسم  دنهد  یمن  هزاجا  نتـشیوخ  هب  دنرب و  یمن  دای  زا  ار  دوخ  تیلوئـسم  زگره  دنراد  لوذبم 

. دنهد رارق  شرییعت  تمالم و  دروم 
زجاحلا مهیلع و  بلاغلا  وه  رکشلا  نوکی  ۀیصعملاو و  بونذلا  لها  اومحری  نا  ۀمالـسلا  یف  مهیلا  عونـصملا  ۀمـصعلا و  لهال  یغبنی  امنا  و 

هب و هباع  يذلا  بنذلا  نم  مظعا  وه  امم  هبونذ  نم  هیلع  هللا  رتس  عضوم  رکذ  اما  هاولبب ؟  هریع  هاخا و  باع  يذـلا  دـئاعلاب  فیکف  مهنع  مهل 
مل نئل  هللا  میا  هنم و  مظعا  وه  امم  هاوسام  یف  هللا  یـصع  دـقف  هنیعب  بنذـلا  کلذ  بکر  نکی  مل  ناـف   . هلثم بکر  دـق  بنذـب  همذـی  فیک 

(212 . ) ربکا سانلا  بیع  یلع  هتءارجل  ریغصلا ، یف  هاصع  ریبکلا و  یف  هاصع  نکی 
دنهد و رارق  محرت  دروم  ار  ناراکهانگ  دـنا  هدـنام  ملاس  یهلا  لضفت  رثا  رب  ای  دـنا  هزنم  هانگ  زا  هک  یناسک  يارب  تسا  هتـسیاش  نامگ  یب 

ناراـکهانگ تیـصعم  هب  هک  دوش  نآ  عناـم  يرازگرکـش  ناـمه  دـشاب و  ناـشتاقوا  بلغا  لـغاش  هاـنگ ،  زا  ناشتمالـس  رد  دـنوادخ  رکش 
دروآ یمن  دای  هب  ایآ  دـیامن ؟ یم  تمالم  رییعت و  شهاـنگ  رد  ار  وا  دریگ و  یم  بیع  دوخ  ردارب  زا  ناملـسم  درف  کـی  هنوگچ  دـنزادرپب .
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ار اهنآ  دنوادخ  هدش و  بکترم  شدوخ  هک  ار  یناهانگ  دروآ  یمن  دای  هب  ایآ  دیامن ؟ یم  تمالم  رییعت و  بکترم  شدوخ  هک  ار  یناهانگ 
هک ییاههانگ  رد  ار  وا  دـنک  یم  تمذـم  هنوگچ   . تسا هدوب  رتگرزب  هتفرگ  رارق  شیریگ  بیع  دروم  هک  یـصخش  هانگ  زا  هتـشاد  روتـسم 

یصاعم هب  رگا  ادخ  هب  مسق  تسا .  هدز  تسد  يرتگرزب  هانگ  هب  هدادن  ماجنا  هنیع  هب  ار  هانگ  نآ  رگا  تسا و  هدش  بکترم  ار  نآ  شدوخ 
یمدآ هک  تسا  يا  هریبک  هانگ  ره  زا  رتگرزب  مدرم  زا  يریگ  بیع  رب  وا  تراـسج  تئرج و  هتـشاد  هریغـص  یـصاعم  هدـشن و  هدولآ  هریبک 

. دهد یم  ماجنا 
تمالم زا  رتنیگنس  بتارم  هب  یناملسم  نینچ  شنزرس  تسا ،  هتفگ  كرت  ار  نآ  هدومن و  هبوت  ادعب  اما  دوب  هدولآ  یهانگ  هب  یناملسم  رگا 
تسایند راد  رد  هدننک  تمالم  ییاوسر  زاس  هنیمز  يورخا  تازاجم  رب  هوالع  یتمالم  نینچ  دوش . یم  بکترم  ار  هانگ  نآ  هک  تسا  یسک 

.
(213  . ) هلمعی یتح  تمی  مل  هنم  بات  دق  بنذب  هاخا  ریع  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

هانگ نآ  شدوخ  ات  دریم  یمن  تسا  هدومن  هبوت  نآ  زا  هک  یهانگ  هب  دنک  شنزرـس  ار  دوخ  ردارب  هک  یـسک  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
. دوش بکترم  ار 

تمالم  ياه  هزیگنا 
هناشن اه  هزیگنا  زا  یـضعب  دـیاشگب . نآ  نیا و  شنزرـس  هب  نابز  دـیامن و  راداو  نارگد  رییعت  هب  ار  یمدآ  دـناوت  یم  یفلتخم  ياـه  هزیگنا 

یب رکف و  یماخ  زا  یـشان  یـضعب  تسا ،  نتـشیوخ  زا  تلفغ  یقالخا و  بیع  زا  یـشان  اه  هزیگنا  زا  یـضعب  تسا ،  یلدکاپان  تین و  ءوس 
زا يا  هراپ  دوخ  نانخـس  نمـض  مدرم  تیبرت  ماقم  رد  نید  ياـیلوا  نوچ  و  رگید ، لـلع  زا  یـشان  یـضعب  و  تسا ،  ندومن  یفـالت  هعلاـطم 

: دوش یم  رکذ  تایاور  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  دنا  هتخاس  ناشن  رطاخ  ار  اه  هزیگنا 
. ام اموی  اهب  هریعیل  هتلـالز  هیلع  یـصحیف  نیدـلا  یلع  لـجرلا  یخا  ؤی  نا  رفکلا  یلا  دـبعلا  نوکی  اـم  برقا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(214)
هریرس  ثبخ  تمالم و 

دشاب نیا  شفده  دزیرب و  یتسود  حرط  نید  مان  هب  يدرم  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  رفک  هب  هدنب  کی  لمع  نیرتکیدزن  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 
هتبلا دـهد ، رارق  تمـالم  شنزرـس و  دروم  اهـشزغل  نآ  هار  زا  ار  وا  يزور  هکنیا  يارب  دراپـسب  نهذ  هب  دـنک و  هرامـش  ار  وا  ياهـشزغل  هک 

نآ هدش و  دراو  دیلپ  فده  نیا  هب  لین  يارب  نید  مان  هب  لوا  زا  هک  تسا  یسک  نئاخ  رکف  هریرـس و  ثبخ  زا  یکاح  یتمالم  رییعت و  نینچ 
 . تسا هدرک  لافغا  ار  درم 

هاگآدوخان  نارگتمالم 
و هکرت ،  عیطتسی  امب ال  سانلا  ریعی  نا  و  هسفن ،  نع  هنم  یمعی  ام  سانلا  نم  رصبی  نا  ابیع  ءرملاب  یفک  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

(215  . ) هینعی امب ال  هسیلج  يذ  ؤی  نا 
اهنآ ندید  زا  یلو  دراد  دوجو  شدوخ  رد  هک  دنیبب  مدرم  رد  ار  صئاقن  هک  تسا  یفاک  ناسنا  کی  بیع  يارب  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
دهد رازآ  ار  دوخ  نیـشنمه  هکنیا  و  دیوگ ، كرت  ار  نآ  تسین  رداق  تسالتبم و  شدوخ  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  دـنک  شنزرـس  تسانیبان ، 

 . تسین يزاین  اهنآ  نتسناد  هب  تسا و  رمث  یب  هک  ینانخس  هب 
تسا نتشیوخ  بیع  هب  وا  لهج  هناشن  هدننکرییعت و  یقالخا  بیع  تسا  راتفرگ  شنزرـس  دروم  صئاقن  هب  دوخ  هک  یناسنا  تمالم  رییعت و 

.
(216  . ) بنذب هریعت  الف  ۀنه  کیخا  نیب  کنیب و  عقو  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

 ، هدم رارق  تمالم  دروم  شهانگ  هب  ار  وا  دش  عقاو  یبولطمان  دادـیور  دـمآ و  شیپ  يزیچ  تردارب  وت و  نیب  رگا  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
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 . نک يراددوخ  هعلاطم  یب  هنایوج  یفالت  لمع  زا  ینعی 
تمالم  هن  ینوناق  تازاجم 

رفیک هب  ددرگ و  تازاـجم  تاررقم  نیزاوم و  قبط  دـیاب  دوش  مرج  بکترم  یـسک  رگا  دـنک  یم  تموکح  نآ  رب  نوناـق  هک  يروـشک  ره 
ور نیا  زا  تسا .  تیـصعم  هانگ و  رد  مدرم  يرجت  بجوم  و  توادع ،  ینمـشد و  هیام  تمالم  رییعت و  يا  هعماج  نینچ  رد  دـسرب . ینوناق 

. دریگ رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  مرجم  تسا  هدادن  هزاجا  هتفگ و  نخس  ینوناق  رفیک  زا  میارج  هنیمز  رد  مالسا 
(217 . ) اهریعی دحلا و ال  اهدلجیلف  مکدحا  مداخ  تنز  اذا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

رارق رییعت  تمالم و  دروم  هکنیا  هن  دوش  يراج  يو  رب  یعرـش  دح  دـیاب  داد  انز  امـش  زا  یکی  رازگتمدـخ  رگا  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
. دریگ

ترخآ  ایند و  رفیک  تمالم و 
مومذم و مالـسا  رد  تسا  هدش  بکترم  هک  یهانگ  يارب  ناناملـسم  ندرک  شنزرـس  ندومن و  رییعت  هک  دش  نشور  داتفا  ضورعم  هچنآ  زا 

تمـالم اـب  ار  دوـخ  ناردارب  دـنوشن و  هدوـلآ  دـب  مومذـم و  تلـصخ  نیا  هب  هک  دـننک  تبقارم  دـیاب  فیرـش  نآرق  ناوریپ  تسا و  دنـسپان 
ترخآ ایند و  رد  یهلا  رفیک  زا  ناگدننک  شنزرـس  هک  تسا  هدیدرگ  ناشن  رطاخ  یمالـسا  تایاور  رد  هک  دنـشاب  هجوتم  انمـض  دنرازاین ،

. دوب دنهاوخن  نوصم 
(218  . ) ةرخالا ایندلا و  یف  هللا  هبنا  انم  ؤم  بنا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

. داد دهاوخ  رارق  دوخ  تمالم  دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  دیامن  شنزرس  رییعت و  ار  ینم  ؤم  هک  یسک  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ  هب  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجس ماما 

شنزرـس هب  بل  دنا  هدش  بکترم  هک  یهانگ  يارب  دنیوگ و  كرت  ار  تمالم  رییعت و  هک  رادـب  قفوم  ار  ناناملـسم  اهلاراب ! ؛ رییعتلا كرت  و 
. دنیاشگن رگیدکی 

ناگدش  تمالم  لمعلا  سکع 
دـنک و یمن  لمحت  ار  ریقحت  کته و  تسا .  دـنم  هقالع  دوخ  هب  تاذ  بح  هزیرغ  هب  دراد و  تسود  ار  نتـشیوخ  یعیبط  روط  هب  يدرف  ره 
هک شنزرـس  رییعت و  دـشوک . یم  دوخ  ضرع  زا  عافد  يارب  دراد  تردـق  هک  اجنآ  ات  دـیامن و  یم  یقلت  دوخ  تیـصخش  هب  تناـها  ار  نآ 

رییعت تناها  هب  نابز  دوش ، یم  هلباقم  يایهم  ددرگ ، یم  هتخورفارب  دـنک ، یم  کیرحت  ار  هدـش  تمالم  ساـسحا  تسا  ینهوم  لـمع  دوخ 
رد تسا  نکمم  ددرگ و  یم  لدب  در و  ینهوم  دنت و  نانخـس  ود ، نآ  نیب  هجیتن  رد  دیوگ و  یم  خساپ  زین  هدننکرییعت  دیاشگ ، یم  هدننک 

دز و هب  اـنایحا  ددرگ و  یهتنم  ارتـفا  ییوگغورد و  هب  مـالک  هنماد  هک  دوش  دـیدش  يردـق  هب  نیفرط  تاذاـحم  عضو و  عقاوم ،  زا  يا  هراـپ 
. ددرگ ناربج  لباق  ریغ  نیگنس و  دسافم  زورب  هیام  دوش و  رجنم  دروخ 

تمالم  هب  تمالم  یفالت  یهن 
هب دنیامن و  يریگولج  یگدنکارپ  فالتخا و  زا  دنراد و  نوصم  شنزرس  زا  یشان  ياهنایز  زا  ار  هعماج  هکنیا  يارب  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

يدروم رد  رگا   . دنیامنن هدولآ  هانگ  نیا  هب  ار  نتشیوخ  دنزیهرپب و  ناناملسم  شنزرس  زا  اج  همه  هشیمه و  هک  دنا  هداد  روتـسد  ناناملـسم 
هدومن هیصوت  هدش  تمالم  ناملسم  هب  داد  رارق  تمالم  رییعت و  دروم  ار  دوخ  ینید  ردارب  دومنن و  تیاعر  ار  یقالخا  هفیظو  نیا  یناملـسم 

زا توافت  یب  دراگنا و  هدیدان  ار  وا  تسردان  راک  هکلب  دزاسن ، مهارف  ار  رجاشت  هنیمز  دیامنن و  یفالت  تمالم  اب  ار  وا  ياوران  لمع  هک  دنا 
. دیامنب یلاعت  يراب  شاداپ  لومشم  ار  نتشیوخ  هلیسو  نیدب  درذگب و  شرانک 

یـشب ء هریعت  الف  کیف  هملعی  یـشب ء  كریع  ورما  ناف  هللا ،  يوقتب  کیلع  لاقف :  ینـصوا .  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  یبارعا  لاـق 
(219  . ) کل هرجا  هیلع و  هلاب  نکی و  هیف ،  هملعت 
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ار وت  یسک  رگا  سپ  يوقت ،  هب  داب  وت  رب  دومرف : ترضح  دییامرفب . یشرافس  نم  هب  درک : ضرع  ص )   ) مرکا لوسر  هب  نیشن  هیداب  یبرع 
، راک نیا  تیاعر  اب  امنم . شنزرس  تسه  يو  رد  یناد  یم  هک  يزیچ  هب  ار  وا  وت  دومن  تمالم  دراد  دوجو  وت  رد  تسناد  یم  هک  يزیچ  هب 

. وت يارب  یهلا  شاداپ  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  شنزرس  لابو 
هانگ  رد  تئرج  تمالم و  رارکت 

تازاجم دروم  طقف  ناراکهانگ  دـنیامن و  يراددوخ  رگیدـکی  تمـالم  زا  هاـنگ  هنیمز  رد  دـننک و  هجوت  مالـسا  روتـسد  هب  ناناملـسم  رگا 
ار رگیدـکی  تمالم  رگا  دـبای . لیلقت  هانگ  دروآ و  دوخ  هب  ار  ناراکهانگ  يدـح  ات  تازاجم  یگدنمرـش  تسین  دـیعب  دـنریگ  رارق  ینوناق 

دناوت یم  تبسن  هب  دراذگ و  یم  هعماج  رد  دب  رثا  مک  شیب و  دنیاشگب  تیصعم  لها  شنزرـس  هب  نابز  هاگ  هب  هاگ  دنیوگن و  كرت  یلکب 
نیا و تمالم  رد  دارفا  دریگب و  دوخ  هب  يداع  قلخ  گنر  هعماج  رد  راکهانگ  شنزرـس  رگا  اما  ددرگ  یعامتجا  یقـالخا و  داـسف  بجوم 
هب يداع  تروص  تیـصعم  دور ، یم  نایم  زا  هانگ  حبق  دوش ، یم  هدـیرد  یعامتجا  يایح  هدرپ  هتفر  هتفر  دـنبای  شیارگ  يور  هدایز  هب  نآ 
رد رارکت  هکلب  دـنیامن  یمن  لاعفنا  ساسحا  دـنوش و  یمن  هدنمرـش  نآ  نیا و  تمـالم  زا  اـهنت  هن  ناراـکهانگ  سپ  نآ  زا  دریگ . یم  دوخ 

نیدـب دـنهد و  یم  همادا  شیوخ  عورـشمان  ياهراک  هب  يرتشیب  يرـسدوخ  تجاجل و  اـب  ددرگ و  یم  تراـسج  تئرج و  بجوم  تمـالم 
. دنروآ یم  مهارف  ار  يزور  هیس  دوخ و  یتخبدب  تابجوم  هلیسو 

(220  . ) جاجللا نارین  بشی  ۀمالملا  یف  طارفالا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ناشتسردان ياهراک  هب  يرتشیب  دانع  اب  ار  دارفا  دزاس و  یم  لعتشم  ار  جاجل  شتآ  شنزرس ،  تمالم و  رد  يور  هدایز  هدومرف :  ع )   ) یلع

. دراد یم  او 

تقشم لمحت  ییوگ و  قح  اجبان -  ناسحا  كرت   - 41

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
زع ناو  قحلاب  لوقلاو  قحتسملا  ریغ  یلع  لاضفالاو 

هتسیاش  ياج  رد  ناسحا 
ار ییادتبا  ناسحا  ناناملسم  هک  تسا  نیا  قالخ  الا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالسلاامیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هتـساوخ 

تقـشم دنچ  ره  دنیوگب ، قح  نخـس  هراومه  ناناملـسم  هک  دنک  یم  اعد  نینچمه  دنیوگ ، كرت  دنرادن  تیلهاو  قاقحتـسا  هک  یناسک  هب 
ناسحا يانعم  هب  لاضفا  تسسا .  زورما  ینارنخس  عوضوم  ع )   ) داجس ماما  هتساوخ  ود  نیا  گرزب  دنوادخ  تیانع  اب  دشاب . نیگنـس  راب و 

فدـه ددرگ . یم  زین  لتاق  صاصق  زا  نوخ  یلو  ضامغا  وفع و  یتح  یقالخا ،  ياهتـشذگ  یلام و  يایاطع  مامت  لـماش  تسا و  ییادـتبا 
هب روجءام  هدیدنسپ و  رایسب  تسا  یلمع  ییادتبا  ناسحا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  ناناملسم  هجوت  بلج  اعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجس ماما 
زا نیدتم  دارفا  تسا  مزال  و  دنریگ ، رارق  نآ  لومـشم  دنراد  تیلها  قاقحتـسا و  هک  یـصاخشا  دوش و  عقاو  هتـسیاش  ياج  رد  هکنآ  طرش 

دـسافم و زا  يا  هراپ  ءاشنم  دروآ و  راـبب  ار  یناـهانگ  یعقاوم  رد  لـمع  نیا  تسا  نکمم  هچ  دـننک ، يراددوخ  اـجبان  دروم و  یب  ناـسحا 
. دوش یم  هداد  حیضوت  دراوم ، زا  یضعب  بلطم ،  ندش  نشور  يارب  اجنیا  رد  ددرگ و  تالالتخا 

تیناسنا  هزیگنا  هب  ناسحا 
اذـغ بشما  ملاسدرخ  نادـنزرف  نز و  نم و  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هعجارم  یناملـسم  هب  زیمآ  سامتلا  ینابز  نیگمغ و  هرهچ  اـب  رفن  کـی 

وا درادـن . قاقحتـسا  دـیوگ و  یم  غورد  زاس . فرطرب  ار  ام  بشما  زاین  و  امن ، لضفت  نک ،  ناسحا  میرب ،  رـس  هب  هنـسرگ  دـیاب  میرادـن و 
يور ناملـسم  صخـش  یلو  دراد . رایتخا  رد  دـقن  لوپ  ار  شیوخ  دـنزرف  نز و  دوخ و  لاس  کی  زا  شیب  فراـصم  نکمتم و  تسا  يدرف 

درادن قاقحتـسا  دیوگ و  یم  غورد  تسناد  یم  رگا  دیامن . یم  کمک  يو  هب  یفاک  ردق  هب  دنک و  یم  رواب  ار  وا  هتفگ  یمالـسا  فطاوع 
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یم ماجنا  دودـعم  دودـحم و  دراوم  رد  هک  اهتخادرپ  لیبق  نیا  یلو  هدوب  اـجبان  دروم و  یب  وا  کـمک  هچرگ  داد  یمن  يو  هب  يزیچ  زگره 
زا تسا  هدز  تسد  راک  نیا  هب  یتسودـعون  دـصق  هب  یناسنا و  هزیگنا  هب  هدـننک  تخادرپ  نوچ  دروآ و  یمن  راـب  هب  یعاـمتجا  داـسف  دوش 

 : تسا هدمآ  ثیدح  رد  هتکن  نیا  دوب و  دهاوخن  هرهب  یب  يونعم  یناور و  تهج 
بـصت مل  نا  هلها و  وهف  هلها  تبـصا  ناف  هلهاـب ،  سیل  نم  نم  یلا  هلها و  وه  نم  یلا  ریخلا  عنطـصا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(221  .) هلها نم  تناف  هلها 
درف هب  تیکین  ریخ و  رگا  تسین ،  نآ  لـها  هک  یـسک  هب  تسا و  یکین  لـها  هک  یـسک  هب  نک  یکین  تسا :  هدوـمرف  ص )   ) مرکا لوـسر 

هب ار  کین  راک  تیلها  يا  هداد  ماجنا  هک  یکین  لمع  اـب  وت  دیـسرن  شلها  هب  تیکین  رگا  يا و  هدومن  عقاو  كرد  وت  دیـسر  یکین  هتـسیاش 
 . يا هدروآ  تسد 

تلیذر  هب  تلیضف  لیدبت 
فرص رد  ریخ  لمع  ناونع  هب  یسک  رگا  تسا .  قاقحتسا  تیلها و  رد  یساسا  طیارـش  هلمج  زا  دروم  ره  رد  یلام  فراصم  يریگ  هزادنا 
كرت ار  نآ  دیاب  تسا و  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  لومـشم  هدییارگ و  فارـسا  هب  دیامن  تخادرپ  هزادـنا  زا  شیب  دـنک و  يور  هدایز  لام ، 

هب تلیـضف  دوشن ، تیاعر  هزادنا  دح و  رد  رگا  تسا و  مزال  يریگ  هزادنا  زین  هدیمح  تایقلخ  ریاس  رد  هکلب  لام  دروم  رد  اهنت  هن  دـیوگ ،
 : تسا هدومرف  نایب  ار  دروم  دنچ  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ددرگ و  لدبم  تلیذر 

(222  . ) روهت وهف  هیلع  داز  ناف  ارادقم  ۀعاجشلل  لخب و  وهف  هیلع  داز  ناف  ارادقم  داصتقللو  نبج  وهف  هیلع  داز  ناف  ارادقم  ءاخسلل  نا 
 ، تسا سرت  درذگب  شدح  زا  رگا  دراد و  يا  هزادـنا  طایتحا  مزح و  تسا ،  فارـسا  درذـگب  دـح  نآ  زا  رگا  دراد و  يا  هزادـنا  تواخس 

روهت درذگب  هزادنا  نآ  زا  رگا  دراد و  يا  هزادنا  تعاجـش  تسا ،  لخب  دـیامن  زواجت  دـح  نآ  زا  رگا  دراد و  يدـح  يور  هنایم  داصتقا و 
 . تسا

(223  . ) فارسا ریذبت و  هقح  ریغ  یف  هاطعا  ناف  داسفلا ، مکایاف و  لام  هل  ناک  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . دوب دهاوخ  فارسا  ریذبت و  شقح  ریغ  رد  لام  ياطعا  هک  دزیهرپب  داسف  زا  دراد  لام  هک  یسک  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع

ششخب  ندومزآ و 
ندیشخب هلمج  زا  دوش . یم  ماجنا  قالخا  مراکم  هنیمز  رد  هک  تسا  ییاهـضامغا  وفع و  نآ  دروم  یب  اجبان و  فرـص  لام و  رما  زا  رتمهم 

درف هکنآ  طرش  هب  تسا  هدیدنسپ  حودمم و  رایـسب  ضامغا  وفع و  نیا  کملظ .  نمع  وفعلا  تسا :  هدومن  متـس  امـش  هب  هک  تسا  یـسک 
نآ زا  هک  دشاب  بقارم  و  دیامن ، حالصا  ار  نتشیوخ  دنک ، یسانشقح  ضامغا  وفع و  زا  دشاب ، هتـشاد  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  وفع ، دروم 

امش و فعض  هب  ار  ششخب  وفع و  دشاب ، هیامورف  تسپ و  هدرک  ملظ  امش  هب  هک  یصخش  رگا  اما  دنریگن . رارق  شیدعت  دروم  نارگد  سپ 
 ، لوا دـلجم  رد  و  تسا ،  مومذـم  دنـسپان و  يوفع  نینچ  دـیازفا ، یم  شیوخ  يرجت  رب  سپ  نآ  زا  و  دـیامن ، یم  ریـسفت  شدوـخ  تردـق 

ناگیامورف و رد  ار  قلخ  تمارک  ریثءاـت  ءوس  ع )   ) یلع تسا .  هدـش  رکذ  هراـب  نیا  رد  یمالـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  مهدزاود ،  ینارنخس 
 : تسا هدومرف  نایب  هاتوک  یترابع  اب  تسپ  میئل و  دارفا 

(224  .) میرکلا نم  حلصی  ام  ردقب  میئللا  نم  دسفی  ۀمارکلا 
دارفا دوجو  رد  هک  دروآ  یم  راب  هب  داسف  دراذـگ و  یم  یفنم  رثا  ردـق  نامه  میئل  هیامورف و  دارفا  رد  ناراوگرزب  تشذـگ  قلخ و  تمارک 

. ددرگ یم  حالصا  هیام  دراد و  تبثم  رثا  میرک 
یگنوگچ زا  اـی  دـنیامزایب  ار  وا  يا  هنوگ  هب  تسا  مزـال  دـنهد  رارق  وفع  دروم  ار  دوخ  ملاـظ  هکنآ  زا  شیپ  سفنلا  میرک  راوگرزب و  دارفا 

زا تسا  قیال  رگا  دنیامن ، ققحت  شراکفا  هشیدنا و  یگنوگچ  زا  ای  دـنزومایب  ار  وا  يا  هنوگ  هب  تسا  مزال  دـنهد  رارق  شراکفا  هشیدـنا و 
دازآ ار  يراکمتـس  دروم ، یب  اـجبان و  وـفع  رثا  رب  اـت  دـنروآ  مهارف  ار  شتازاـجم  هنیمز  تشادـن  تیلها  قاقحتـسا و  رگا  دـنرذگب و  يو 
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وفع و هتسیاش  هک  دنشخبب  ار  یملاظ  صخش  سفنلا  میرک  دارفا  رگا  هکنآ  بلاج  دنیامنن . راتفرگ  يا  هزات  ياهملظ  هب  ار  مدرم  دنراذگن و 
هدومن ایند  رد  هک  يوفع  شاداپ  هب  یلاعت  يراب  تمحر  ضیف  زا  زین  تمایق  رد  مدرم ،  دزن  تیبوبحم  يویند و  زع  رب  هوالع  هدوب ،  ضامغا 

یمن ناشبیـصن  يزع  ایند  رد  تسا  هتـشادن  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  هک  دنهد  رارق  وفع  دروم  ار  یـسک  رگا  اما  دندرگ ، یم  رادروخرب  دـنا 
 . تشاد دنهاوخن  يا  هرهب  دنوادخ  تمحر  زا  زین  ترخآ  رد  دوش و 

رش  ریخ و  لمع  رد  دارفا  تخانش 
عـضی ناک  ناف  هفورعم  عضی  نیا  رظنا  رـش  یلا  ما  لـجرلا  ریـصی  ریخ  یلا  ملعت  نا  تدرا  اذا  لـضفم !  اـی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(225  .) قالخ نم  ةرخالا  یف  هل  سیل  هنا  ملعاف  هلها  ریخ  دنع  هفورعم  عضی  ناک  نا  ریخ و  یلا  ریصی  نا  ملعاف  هلها  دنع  هفورعم 
بوخ فورعم  بوخ و  لمع  نیبب  رش ، هب  ای  تسا  ریخ  هب  درم  کی  راک  شدرگ  ینادب  یتساوخ  رگا  لضفم !  يا  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

رد هک  نادـب  درب  یم  راک  هب  لهاان  ار  دوخ  فورعم  رگا  تسا و  یبوخ  ریخ و  رد  هک  نادـب  دـهد  یم  رارق  يدراوم  هچ  رد  اجک و  ار  دوخ 
. دوب دهاوخن  یبیصن  وا  يارب  ترخآ 

صاصق  یعامتجا و  تایح 
داعبا مامت  اضق  همکحم  رد  عرش  یضاق   . تسا هدیدرگ  ررقم  مادعا  تازاجم  دناسر  یم  لتق  هب  ار  یناسنا  ادمع  هک  یـسک  يارب  مالـسا  رد 
تسا نکمم  دهد . یم  رارق  نوخ  یلو  رایتخا  رد  صاصق  نوناق  لومـشم  ار  لتق  هک  یعقوم  دنک ، یم  یـسررب  ار  دمع  لتق  طیارـش  مرج و 
مدرم تایح  ظفح  يارب  صاصق  نوناق  لعج  فیرش  نآرق  حیرص  هب  یلو  ددرگ  رطاخ  یلست  بجوم  لوتقم  ناگدنامزاب  يارب  لتاق  نتشک 
. دنیالاین ناهانگیب  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  دنرورپن و  رس  رد  لتق  رکف  ات  تسا  تحاران  رصانع  ترارش و  لها  نتفرگ  تربع  روظنم  هب  و 

(226  . ) نوقتت مکلعل  بابلالا  یلوا  ای  ةویح  صاصقلا  یف  مکل  و 
. دـنیامن زیهرپ  ناهانگیب  نوخ  نتخیر  زا  دـنریگب و  تربع  مادـعا  نوناق  زا  ناراکتیانج  ات  تسا  صاصق  رد  هعماج  تایح  نادـنمدرخ !  يا 

مکح رودـص  زا  سپ  هکلب  تسین  تلود  هدـهع  رد  مادـعا  مکح  يارجا  الوا ، هک  تسا  نیا  مالـسا  صاـصق  نوناـق  رد  هجوت  بلاـج  هتکن 
نوخ یلو  ایناث ، دیامن . ارجا  لتاق  هرابرد  ار  صاصق  مکح  دـناوت  یم  هک  تسوا  دوش و  یم  هداد  رارق  نوخ  یلو  رایتخا  رد  لتاق  صاصق ، 

ار وا  دـناوت  یم  و  دـیامن ، شدازآ  دریگب و  ار  لوتقم  هید  دـناوت  یم  دـشخبب ، ار  وا  دـناوت  یم  هکلب  دـنک  مادـعا  ار  لتاق  اـمتح  تسین  مزلم 
. دنک مادعا 

لتق  رد  نیمرجم  هیحور  توافت 
نتـشک رد  یـضعب  دنا ، توافتم  رکفت  زرط  هیحور و  رظن  زا  دـندرگ  یم  مادـعا  هب  موکحم  دـنوش و  یم  لتق  بکترم  هک  يدارفا  میناد  یم 

ساسحا دوخ  ییانج  لمع  زا  هکلب  دـندرگ  یمن  ملءاتم  رثءاتم و  سفن ،  لتق  زا  اهنت  هن  دـنا ، كابیب  روسج و  هانگ  یب  نوخ  نتخیر  دارفا و 
زا دنرورپ  یمن  رـس  رد  تیانج  رکف  دنتـسین و  هانگ  یب  لتق  هشیدنا  رد  هکنیا  رب  هوالع  یـضعب  اما  دـنیامن . یم  رطاخ  تیاضر  يدونـشخ و 

یمن دـنرطاخ . هدرزآ  لد و  هدرـسفا  هدـش  هتخیر  نیمز  هب  ینوخ  اوران  هکنیا  زا  دـنوش و  یم  نارگن  تحاران و  هانگ  یب  لـتق  ربخ  ندـینش 
وا دوجو  راکتیانج ، شکمدآ و  تسا  يدرف  لوا  لتاق   . دـنا ناسکی  هعماج  تایح  دـیدهت  مرج و  باکترا  رظن  زا  لـتاق  ود  نیا  تفگ  ناوت 
هب موکحم  همکحم  رد  هانگ  یب  لتق  رثا  رب  یعقوم  رگا  دنیامن و  یمن  ینمیا  ساسحا  وا  ندوب  اب  مدرم  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  اهناسنا  تایح 
رد وا  تسین ،  راکتیانج  مود  لتاق  اما  دـبای . یم  ییاهر  يرکف  ناشیرپ  زا  وا  مادـعا  اب  دـنک و  یم  لابقتـسا  ار  وا  لتق  هعماج  ددرگ ، مادـعا 

هتشادرب هدوب  شتسد  رانک  رد  هک  ینفلت  ناجیه ،  تدش  رثا  رب  و  هتـشادن ،  هگن  ار  دوخ  هتفرگ ،  رارق  دیدش  مشخ  ریثءات  تحت  هظحل  کی 
مهم رایسب  رظن  نیا  زا  نوخ  یلو  ینوناق  يدازآ  هدیاف   . تسا هدش  هتشک  هبرض  نیا  رثا  رب  وا  هدیبوک و  دوخ  مشخ  فرط  رـس  رب  تدش  اب  و 
تایح لمع  نیا  اب  و  دربب ، نایم  زا  ار  وا  دنک ، مادعا  ار  راکتیانج  لتاق  دناوت  یم  دراد  هک  يرایتخا  اب  یفرط  زا  وا  تسا ،  هظحالم  نایاش  و 
ياضق همکحم  رد  هدیدرگ و  لتق  بکترم  تقوم  مشخ  رثا  رب  هک  ار  یلتاق  دـناوت  یم  رگید  فرط  زا  و  دـناهرب ، رطخ  ینماان و  زا  ار  مدرم 
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شدازآ و  دشخبب ، ار  وا  دهد ، رارق  شضامغا  وفع و  دروم  درادن  نایز  هعماج  تایح  يارب  شدوجو  اما  هدش و  موکحم  مادعا  هب  یمالـسا 
 : تسا هدومرف  هتخاس و  بطاخم  ار  بابلالاولوا  صاصق  هیآ  رد  دنوادخ  دیامن .

صاصق  ای  وفع  رد  القع  رظن 
مادـعا رد  نوخ  يایلوا  ینوناق  يدازآ  هب  رظان  نادـنمدرخ  القع و  هب  باطخ  زا  دـیاش  تسا .  رظن  دروم  هعماج  تایح  صاصق ،  نوناـق  رد 

ات هدراذگ  لحم  ره  يالقع  هدهع  هب  ار  لتاق  وفع  ای  صاصق  تحلـصم  صیخـشت  دنوادخ  ییوگ  دـشاب ، وا  لتق  زا  ضامغا  وفع و  ای  لتاق 
مادـعا هب  موکحم  كانرطخ  راکتیانج  هک  يدروم  رد  دـنیامن ، اقلا  نانآ  هب  ار  طیحم  تحلـصم  دنـشاب و  نوخ  يایلوا  ياهمیمـصت  بقارم 

وا زا  دیدهت  ای  عیمطت  ای  شهاوخ  اب  دـنریگب ، ار  نوخ  یلو  فارطا  دنتـسه  يدـساف  رـصانع  دوخ  هک  لتاق  ناتـسود  تسا  نکمم  هدـیدرگ 
هجوتم لتاق  وفع  رطخ  هب  ار  نوخ  یلو  دننک ، یتسدشیپ  دیاب  القع  دـیامن . یـشوپ  مشچ  شمادـعا  زا  دـشخبب و  ار  راکتیانج  هک  دـنهاوخب 

همه يدرک  دازآ  يداد  رارق  شوـفع  دروـم  ار  وا  يدز و  تسد  ییاـطخ  رما  نینچ  هب  رگا  یـشخبب و  ار  وا  اداـبم  دـنیوگب : وا  هب  و  دـنیامن ،
زا يریگ و  یم  رارق  نانآ  دیدش  مشخ  دروم  يا  هتخاس  طلسم  مدرم  رب  ار  يا  هشیپ  تنایخ  تلمع  اب  نوچ  دنوش و  یم  یضاران  وت  زا  مدرم 
یب رـصنع  گرم  هب  موکحم  رگا  ینک .  مادعا  ار  وا  دیاب  امتح  دوب ، دـهاوخ  نیگنـس  تخـس و  طیحم  نیا  رد  وت  يارب  یناگدـنز  سپ  نیا 

فطاوع رهم و  ایند  رد  هلیـسو  نیدب  دشخبب و  ار  وا  ات  دنهاوخب  نوخ  یلو  زا  هدیدرگ ،  لتق  بکترم  تلفغ  ای  مشخ  رثا  رب  تسا و  يرطخ 
. دیامنب یلاعت  يراب  ترضح  تمحر  ضیف و  لومشم  ار  دوخ  زین  ترخآ  رد  دنک و  بلج  نتشیوخ  هب  ار  مدرم 

تسین  راکتیانج  هک  یلتاق 
یلو ات  دومرف  لومعم  ار  هدهاجم  رثکادـح  دـیدرگ  لتق  بکترم  هتـساوخان  هدوبن و  راکتیانج  هک  ناسنا  کی  تاجن  يارب  ع )   ) داجـس ماما 

يدماشیپ رثا  رب  تسین و  راکتیانج  هک  یناسنا  تاجن  دـننادب  مرتحم  ناگدنونـش  هکنآ  يارب  تفای .  ییاهر  مادـعا  زا  دیـشخب و  ار  وا  نوخ 
دهاش دروم  هک  ار  ثیدـح  نتم  زا  یتمـسق  اجنیا  رد  دراد  شزرا  تیمها و  مالـسا  یمارگ  يایلوا  رظن  زا  دـح  هچ  ات  هدـیدرگ  لتق  بکترم 

: دناسر یم  ضرع  هب  تسا 
لتاق  تاجن  داجس و  ماما 

 ، فرتعاف هیبا  لتاق  هنا  معزی  لجرب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  یلا  ءاـج  ـالجر  نا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحم  وبا  لاـق 
یعدملل مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاقف  کلذب .  بطت  مل  هسفن  نءاکف  هباوث .  هللا  مظعیل  هنع  وفعی  نا  هلاس  صاصقلا و  هیلع  بجواف 

لوسر نبای  لاق :  بنذلا .  اذه  هلرفغا  ۀیانجلا و  هذه  هل  بهف  الـضف  کیلع  لجرلا  اذهل  رکذت  تنک  نا  صاصقلل :  قحتـسملا  یلولا  مدـلل 
ۀیدلا یلع  هحلاصا  نا  یلع  هقحل  دارا  ناف   . دوقلا دیرا  لاق :  اذام ؟ دیرتف  لاق :  يدـلاو .  لتق  نع  هل  وفعا  نا  غلبی  مل  نکل  قح و  یلع  هل  هللا 

هللا و لوسر  دـمحم  ةوبن  هللا و  دـیحوت  یننتقل  هللا :  لوسر  نبای  لاق :  کیلع ؟  هقح  اذاـمف  نیـسحلا  نب  یلع  لاـقف  هنع .  توفع  هتحلاـص و 
 . ضرالا لها  ءامدب  یفی  اذه  هللا ،  یلب و  کیبا ؟  مدب  یفی  اذهف ال  مالسلا :  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاقف  ۀمئالا .  یلع و  ۀماما 

دوب هدروآ  دوخ  اب  ار  یصخش  دش و  بایفرش  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  روضح  يدرم  دومرف :  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح 
موزل شحیرـص  رارقا  اب  دومن و  فارتعا  دوب  هدش  بکترم  هک  یلتق  هب  ماما  رـضحم  رد  مهتم  تسا .  هتـشک  ار  شردـپ  وا  تشاد  نامگ  هک 

هک لوتقم  دنزرف  زا  تسین .  يراکتیانج  درم  وا  هک  دـش  نشور  ماما  يارب  شفارتعا  لتاق و  عضو  هدـهاشم  زا   . تفای ققحت  صاصق  ینوناق 
رگا دومرف : ماما  دوبن . یضار  وفع  نیا  هب  ناوج  لد  اما  دوش  عقاو  یلاعت  يراب  گرزب  رجا  لومـشم  ات  دشخبب  ار  وا  تساوخ  دوب  نوخ  یلو 
دراد یقح  نم  هب  هللا !  لوسر  نب  اـی  درک : ضرع  اـمن . شدازآ  رذـگب و  وا  زا  قح  نآ  مارتحا  هب  دراد  یقح  وت  رب  وا  هک  يروآ  یم  داـی  هب 

 ، منک صاـصق  مهاوخ  یم  تفگ :  ینک ؟  هچ  یهاوخ  یم  سپ  دومرف : مرذـگب .  مردـپ  نوخ  زا  هک  تسین  يردـق  هب  قح  نآ  شزرا  یلو 
وت رب  وا  قح  دیـسرپ : ماما  میامن .  شدازآ  منک و  حلـص  هید  اب  ار  وا  لـتق  دراد  نم  هب  هک  یقح  مارتحا  هب  مرـضاح  دـشاب  لـیام  وا  رگا  اـما 

تخومآ نم  هب  ار  همئا  رگید  و  ع )   ) یلع تماما  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  توبن  ار  ادخ  دیحوت  وا  درک : ضرع  تسیچ ؟ 
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يور مدرم  مامت  نوخ  ردق  هب  وا  ياه  هتخومآ  ادخ ، هب  مسق  دزرا ؟ یمن  تردپ  نوخ  ردق  هب  هداد  دای  وت  هب  هک  اهنیا  ایآ  دومرف : ترـضح  . 
. دراد شزرا  نیمز 

جاتحم انا  هللا !  لوسر  نبای  لاق :  لتقلا ؟  نم  اهبوجتف  ۀـیدلا  کل  لذـبا  یتح  هل  کنیقلت  باوث  یل  لعجتفا  لتاقلل :  نیـسحلا  نب  یلع  لاـق 
امهیلع نیسحلا  نبا  یلع  لاق  اذه . هیلو  نیب  ینیبال و  هنیب  ینیب و  اضیا  لوتقملا  اذه  یلا  یبنذ  ۀمیظع و  یبونذ  ناف  اهنع  نغتـسم  تنا  اهیلا و 

(227  . ) هللا لوسر  نبا  ای  یلب  لاق :  نیقلتلا .  اذه  نع  کلوزن  نم  کیلا  بحا  لتقلل  ملستستف  مالسلا : 
راذـگرب نم  هب  يا  هتخومآ  صخـش  نیا  هب  هک  ار  یتماما  توبن و  دـیحوت و  شزرمآ  باوث  يرـضاح  ایآ  دومرف : لتاق  هب  ع )   ) داجـس ماـما 

وت متـسه و  دوخ  شزرمآ  دنمزاین  نم  هللا ؟  لوسر  نب  ای  درک : ضرع  ینک ؟  ادیپ  تاجن  لتق  زا  وت  مهدـب و  ار  وا  ردـپ  نوخ  هید  ات  ییامن 
هک درم  نیا  نم و  نیب  هن  تسا  لوتقم  نم و  نیب  ما  هدـش  بکترم  لتق  رد  هک  یهانگ  تسا و  گرزب  نم  ناـهانگ  هک  نوچ  يرادـن ،  زاـین 
زا ار  تشزومآ  باوث  هک  تسا  نیا  زا  رتـبوبحم  لـتاق  يارب  ندـش  میلـست  وت  رظن  رد  سپ  دومرف : ع )   ) داجـس ترـضح  تسا .  نوـخ  یلو 

 . هللا لوسر  نبای  یلب  درک : ضرع  یهدب ؟  تسد 
نیا زا  درذگرد . شلتق  زا  دهد و  رارق  وفع  دروم  ار  لتاق  هک  دش  یضار  ماجنارـس  دومرف : ینانخـس  نوخ  یلو  اب  ع )   ) داجـس ماما  هصالخ 
یمن رارق  رطخ  رد  ار  هعماج  تایح  وا  دوجو  اما  هدـیدرگ  لـتق  بکترم  تسین و  راـکتیانج  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخب  تیاور 

یناسنا تایح  ات  دننک  ششوک  ردقنآ  ع )   ) داجس ماما  زا  يوریپ  هب  دنرامگ و  تمه  وا  تاجن  رد  ناهاوخ  ریخ  القع و  تسا  هتسیاش  دهد 
لاضفا و قاقحتـسا  یناسنا  نینچ  دنیامن . ظفح  تسا ،  هدش  نامیـشپ  تخـس  دوخ  لمع  زا  هدیدرگ و  لتق  بکترم  يدادیور  رثا  رب  هک  ار 

یم تیدج  دننک و  یم  هلخادـم  رما  نیا  رد  هک  یناسک  اعطق  دـبای ، ییاهر  لتق  زا  ات  دوش  تیدـج  شا  هرابرد  تسا  هتـسیاش  دراد ، ناسحا 
. دوب دنهاوخ  رادروخرب  گرزب  رایسب  رجا  زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دشخب  یم  ار  لتاق  هک  نوخ  یلو  نینچمه  دنیامن و 

اجبان  وفع  تینما و  بلس 
یم رارق  رطخ  رد  هعماج  تایح  وا  ياقب  اب  دوش و  یم  دونـشخ  مدرم  نتـشک  زا  هک  یلتاق  ناسنا  وفع  راکتیانج و  تاجن  يارب  تطاـسو  اـما 

مالـسلا هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  رظن  رد  یلمع  نینچ  تسا و  مومذم  دنـسپان و  رایـسب  دوش  یم  تینما  بلـس  مدرم  زا  دریگ و 
 : تسا هدش  هتخانش  فورعم  هب  ندرک  متس 

اجبان  تعافش  كرت  یعامتجا و  لدع 
(228  . ) هلها ریغ  یف  هعضو  نم  فورعملا  ملظ  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دیامن لامعا  شلها  ریغ  دروم  رد  اجبان و  ار  نآ  هک  یسک  تسا  هدرک  متس  ریخ  لمع  فورعم و  هب  هدومرف :  ع )   ) یلع
هتـساوخ دـش . نشور  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماما  مالک  لوا  هعطق  يانعم  دیـسر  ضرع  هب  هک  یحیـضوت  اب 

تیلها قاقحتـسا و  هک  یناسک  دروم  رد  ار  شیوخ  ییادتبا  ناسحا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  نیدـباعلا  نیز  ترـضح 
هدومرف هب  یفرط  زا  قحتـسم  ریغ  دارفا  دروم  رد  اجبان  ییادـتبا  ناسحا  دـنیامن . يراددوخ  یفورعم  نینچ  ماجنا  زا  دـنیوگ و  كرت  دـنرادن 

یم رادروـخرب  نآ  دـیاوف  زا  هعماـج  دوـش و  یم  ارجا  یناـمز  لدـع  اریز  مدرم ،  هب  ملظ  رگید  فرط  زا  تسا و  فورعم  هب  ملظ  ع )   ) یلع
يرگدادیب هار  هاگآان  ای  هناهاگآ  یناسک  و  دنریگن ، رارق  تیامح  دروم  رگمتـس  رـصانع  دـندرگ ، بوکرـس  لدـع  دـض  لماوع  هک  ددرگ 

هب دننکن و  مایق  وا  تیامح  هب  یناسک  تسا  هدیدرگ  مادعا  هب  موکحم  یهانگ  یب  لتق  رثا  رب  يراکتیانج  رگا  الثم  دـنزاسن . راومه  ار  نانآ 
هچ دنرواین  مهارف  ار  شیدازآ  تابجوم  دـنهاوخن و  ار  لتاق  وفع  نوخ ،  یلو  زا  دـنهد ، ماجنا  ار  یفورعم  شیوخ  تعافـش  اب  هکنآ  نامگ 

 . تسا مدرم  رطاخ  شمارآ  يرکف و  تینما  ندز  مهرب  هعماج و  تایح  نتخادنا  رطخ  هب  كابیب  راکتیانج  نتخاس  دازآ  هکنآ 
قحتسم ریغ  لهاان و  دارفا  هب  ار  ییادتبا  ناسحا  كرت  ع )   ) داجس ماما  ور  نیا  زا  نادنفـسوگ  رب  دوب  يراکمتـس  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت 

 . تسا هتساوخ  ار  نآ  كرت  ناناملسم  زا  هدومن و  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  لدع  طسب  هنیمز  رد 
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هاگـشیپ هب  ع )   ) داجـس ماما  تسا ،  زورما  ینارنخـس  رخآ  همین  عوضوم  هک  قالخالا  مراـکم  فیرـش  ياـعد  زا  تمـسق  نیا  مود  هعطق  رد 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ 

بجوم نیگنـس و  نانآ  يارب  نخـس  نآ  هچ  رگا  دنیوگب  قح  نخـس  هراومه  هک  رادـب  قفوم  ار  ناناملـسم  اهلاراب ! ؛ زع نا  قحلاب و  لوقلا  و 
. دشاب تقشم 

نآ  یناعم  قح و 
دوش یم  هتفگ  قح  یهاگ  ملظ ،  لباقم  رد  لدع  يانعم  هب  دوش  یم  هتفگ  قح  یهاگ  تسا ،  هدـمآ  يددـعتم  یناعم  هب  برع  تغل  رد  قح 

ریغ قحان و  لباقم  رد  رمالا  سفن  عقاو و  يانعم  هب  دوش  یم  هتفگ  قح  یهاـگ  باوصاـن ،  لـطاب و  لـباقم  رد  باوص  حیحـص و  ياـنعم  هب 
تیاعر ار  بلطم  هس  نیا  اج  همه  هشیمه و  دوخ  نانخس  رد  دیاب  ناناملـسم  دراد و  هار  ینعم  هس  نیا  ع )   ) داجـس ماما  مالک  رد  و  یعقاو ، 
ناگتسب ررض  هب  ای  ام  ررض  هب  مالک  رد  لدع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یهاگ  قح  لوق  ینیگنس  دشاب . نیگنس  راب و  تقشم  هچ  رگا  دنیامن ،

رد ار  ام  هنیک  ضغب و  هک  تسا  یناسک  عفن  هب  نتفگ  نخـس  لدـع  قفو  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یهاگ  و  دوش ، یم  مامت  ام  هقـالع  دروم 
دیاب هک  تسا  مهم  يردـق  هب  مالـسا  رد  لدـع  قح و  شزرا  اما  تسا ،  راـب  تقـشم  نیگنـس و  قح  نتفگ  تروص ،  ود  ره  رد  دـنراد . لد 

ود رد  ار  تقشم  ود  ره  نیا  لدع ،  هنیمز  رد  فیرش  نآرق  دراذگن . مدق  قحان  ملظ و  هار  رد  زگره  دومن و  لمحت  ار  نآ  تقشم  یتخس و 
كرت ار  قح  لدع و  هک  دوشن  بجوم  تقشم  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  هتخاس  ناشن  رطاخ  ناناملـسم  هب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  هیآ 

. دیبای شیارگ  یتسردان  لطاب و  هب  دییوگ و 
قح  هب  مارتحا  نآرق و 

(229  . ) نیبرقالا نیدلاولا و  وا  مهسفنا  یلع  ول  ءادهش هللا و  طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
نیدلاو و ای  ناتدوخ  ررـض  هب  قح  یهاوگ  لدـع و  نتـشاد  اپب  دـنچ  ره  دیـشاب  قح  ناهاوگ  هراومه  ار و  لدـع  دـیراد  اپب  نامیا !  لها  يا 

. دشاب ناتناکیدزن 
(230  . ) يوقتلل برقا  وه  اولدعا  اولدعت  الا  یلع  موف  نآنش  مکنمرجی  طسقلاب و ال  ءادهش  نیماوق هللا  اوناک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

ضغب توادع و  هک  دییامن  تبقارم  دیهد ، یهاوگ  لدع  قح و  هب  دیـشاب و  راوتـسا  رادیاپ و  ادخ  هار  رد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
 . تسا رتکیدزن  يوقت  هب  یبوخ  لمع  ره  زا  لدع  هک  دینک  تلادع  دییوگ . كرت  ار  لدع  نانآ  هرابرد  هک  دنکن  راداو  ار  امش  یهورگ 

يونعم و یلاعت  هیام  هک  ار  نآ  تالکـشم  لدع  قح و  نابلاط  یلو  دزاس  یم  هجاوم  تالکـشم  یتحاران و  اب  ار  یمدآ  تلادع  قح  تیاعر 
دودـحمان تمحر  زا  تمایق  رد  دـندرگ و  یم  رادروخرب  یعامتجا  تیبوبحم  زع و  زا  اـیند  رد  دـننک و  یم  لـمحت  تسا  یناـسنا  تداـعس 

. دنوش یم  دنم  هرهب  دنوادخ 
تزع  ییوگ و  قح 

(231 . ) زع الا  لیلذ  هب  ذخا  لذ و ال  الا  زیزع  قحلا  كرت  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  نع 
 ، هدومنن ذخا  ار  قح  یلیلذ  چیه  تسا و  هدش  راوخ  لیلذ و  هکنآ  زج  هتفگن  كرت  ار  قح  يزیزع  چیه  تسا :  هدومرف  ع )   ) يرکـسع ماما 

 . تسا هدیسر  یگرزب  زع و  هب  هکنآ  زج 
امب کیـصوا  ینب !  يا  لاق :  مث  هردص  یلا  ینمـض  ةافولا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یبا  ترـضح  امل  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(232 . ) ارم ناک  نا  قحلا و  یلع  ربصا  ینب !  يا  هب .  هاصوا  مالسلا  هیلع  هابا  نا  رکذ  امب  ةافولا و  هترضح  نیح  یبا  یناصوا 
یم تیـصو  ارت  دومرف : نم  هب  دنابـسچ و  هنیـس  ارم  دوب  هدیـسر  ارف  شگرم  هک  یعقوم  نیدباعلا  نیز  ترـضح  مردپ  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 
رباـص راـبدرب و  قح  يارب  تسا :  هدومرف  نم  هب  ار  تیـصو  نیا  مردـپ  دومرف  دومن و  تیـصو  نم  هب  گرم  عقوم  مردـپ  هک  يزیچ  هب  منک 

. دشاب راوگان  خلت و  هچ  رگا  شاب 
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اب دـنرادزاب  لـطاب  هار  هب  شیارگ  زا  ار  ناـنآ  دـنهد و  قوـس  قـح  میقتـسم  طارـص  هـب  ار  دوـخ  ناوریپ  هـکنآ  يارب  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا 
. دنا هداد  ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  یهلا  تیلوئسم  هتفگ و  نخس  هراب  نیا  رد  فلتخم  ياهریبعت 

قح  یخلت  لمحت 
(233  . ) لطابلا ةوالحل  عدخنت  نا  كایا  قحلا و  ةرارم  یلع  ربصا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

كرت ار  قح  هار  دـنک و  تلاـفغا  لـطاب ،  ینیریـش  هکنیا  زا  زیهرپـب  نک ،  لـمحت  ار  نآ  یتخـس  زاـسب و  قح  یخلت  اـب  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . يوش زور  هیس  تخبدب و  هشیمه  يارب  ییوگ و 

تسد هب  یهفرم  تحار و  هبسنلاب  یگدنز  هار ،  نآ  ندومیپ  اب  هدنارذگ و  لطاب  راک  ماجنا  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  یتمـسق  دارفا ، زا  یـضعب 
رد دریم و  یم  تحاران  ینادـجو  تبقاع و  ءوس  اب  ماجنارـس  دـهد ، همادا  رمع  رخآ  اـت  قح  فـالخ  اوراـن و  شور  نیا  هب  رگا  دـنا . هدروآ 
زا تحار  یگدنز  دوش و  یم  راچد  تمحز  یتخـس و  هب  ددرگرب  هار  نآ  زا  دهاوخب  رگا  و  دوب ، دهاوخ  بذـعم  هدنمرـش و  یهلا  هاگـشیپ 

 : تسا هدومرف  یناسنا  نینچ  هب  ع )   ) یلع دهد . یم  فک 
لطاب  هار  كرت 

(234  . ) لطابلا موزل  عم  کتحار  نم  ریخ  بتعت  نا  قحلا و  یلا  كدوع 
مزـالم ناـنچمه  ینک و  یگدـنز  تحار  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  دـشاب  بعت  جـنر و  مزلتـسم  هچ  رگا  قح  هب  تتـشگرب  هدوـمرف :  ع )   ) یلع

 . یشاب اوران  لطاب و  لامعا 
یلو تسا  یلاعت  يراب  ترـضح  تمحر  بلج  هیام  سدقم و  عرـش  بولطم  اج  همه  هشیمه و  ندومن  لمع  قح  قبط  نتفگ و  نخـس  قحب 
یم یمدرم  زا  ار  یمتس  ای  دنک  یم  ظفح  ار  یهانگ  یب  تایح  هک  رگمتس  يدنمتردق  لباقم  رد  قح  هملک  کی  نتفگ  عقاوم  زا  یضعب  رد 

 . تسا هدناوخ  داهج  نیرترب  ار  نآ  مالسا  گرزب  ياوشیپ  تسا و  مهم  هدنزرا و  رایسب  دنادرگ 
(235 . ) رئاج ناطلس  دنع  قح  ۀملک  داهجلا  لضفا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . تسا راکمتس  ناطلس  دزن  قح  هملک  نتفگ  داهج  نیرتالاب  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
قح  تخانش  هار 

ياهدادیور ثداوح و  رثا  رب  هعماج  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  تسا .  لطاب  زا  نآ  زیمت  قح و  نتخانش  قح ،  قفو  رب  ندومن  لمع  یلـصا  طرش 
لدـکاپ و دارفا  يارب  یتح  اوران ، زا  اور  تخانـش  هک  دزیمآ ؟ یم  مه  هب  نانچنآ  لطاب  قح و  ددرگ و  یم  دـیدش  فـالتخا  راـچد  ینیگنس 
. دـندرگ یم  تریح  راچد  دوخ  یـشم  طخ  شنیزگ  رد  دوش و  یم  لکـشم  دـنا ، لدـع  قح و  هماـقا  هب  دـنم  هقـالع  صولخ  اـب  هک  یمظنم 
هب دـیاب  تسا و  قحرب  حیحـص و  دـیامیپ  یم  هتفرگ و  شیپ  رد  تیرثکا  هک  ار  یهار  عقاوم  لیبق  نیا  رد  دـننک  روصت  یناسک  تسا  نکمم 

دارفا زا  يوریپ  دننک  نامگ  دنراد و  عیفر  یتلزنم  ردق و  مدرم  نیب  هک  دنریگ  رارق  يدارفا  ریثءات  تحت  تسا  نکمم  یـضعب  تسویپ ،  نانآ 
کی چیه  هک  دشاب  نشور  بلطم  نیا  زا  دیاب  اما  تسا ،  تداعس  يراگتـسر و  هب  لوصو  هیام  تلادع و  قح و  هب  لین  هار  روهـشم ، یمان و 
ماجنا ار  شیوخ  هفیظو  دیاب  يدرف  ره  يریطخ  عقوم  نینچ  رد  تسین .  ملظ  لطاب و  زا  ییاهر  لدع و  قح و  هب  لوصو  رایعم  هار  ود  نیا  زا 

دیاب هک  روطنآ  ار  دوخ  یعـس  و  دورب ، قیقحت  شواک و  یپ  زا  دریگ ، راـک  هب  ار  دوخ  لـقع  دـشیدنیب ، دوخ  یـصخش  تیلوئـسم  هب  دـهد ،
. دیامیپب ار  یعقاو  هار  نآ  دنوادخ  ياضر  بلج  يارب  و  دهد ، زیمت  ار  دوخ  هار  دسانشب ، ار  قح  ات  دراد  لوذبم 

لقع  يزاس  دازآ 
طارـص دهد و  زیمت  اوران  زا  ار  اور  دسانـشب ، ار  لطاب  قح و  لقع ،  نتـسب  راک  هب  هار  زا  شـشوک و  هدهاجم و  اب  دناوتب  یمدآ  هکنآ  يارب 

دازآ تسا ،  ینیب  عقاو  هار  دس  هک  تراسا  ياهدنب  دیق و  مامت  زا  ار  لقع  هلحرم ،  نیلوا  رد  دیاب  دـبایب ، ار  تداعـس  يراگتـسر و  میقتـسم 
یتسرپ و يوه  یهاوخدوخ و  ییوج ،  يرترب  یبلط و  قوفت  ینمـشد ،  یتسود و  دانع ، جاجل و  بلـصت ،  بصعت و  ياه  هشیدـنا  دزاـس و 
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دنوادـخ زا  مود  هلحرم  رد  دـشاب . قح  يوجتـسج  رد  طقف  دـنک و  لقعت  دازآ  دـیادزب ، رطاخ  هحفـص  زا  ار  اـهنیا  دـننامه  ییاـهرکف  رگید 
. ددرگ دنم  هرهب  یلاعت  يراب  ترضح  تیاده  زا  ات  دشاب  كاپ  هناصلاخ و  شا  هدهاجم  هک  دیامن  دادمتسا 

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ 
هناصلاخ  هدهاجم 

(236 . ) انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیدلا  و 
 . میزاس یم  رادروخرب  دوخ  تیاده  زا  ار  وا  دیامن ، هدهاجم  ام  هار  رد  سک  ره 

یم شتیاده  دیامن و  یم  یلمع  وا  هرابرد  ار  دوخ  هدعو  دـنوادخ  اعطق  دـیامن  هدـهاجم  تقیقح  قح و  هب  لین  يارب  صولخ و  اب  وا  اب  رگا 
زا يوریپ  هکنآ  هچ  دشاب ؛ شلیم  فالخ  رب  دنچ  ره  دـنک ، يوریپ  نآ  زا  ارچ  نوچ و  نودـب  تخانـش ،  ار  قح  یتقو  موس  هلحرم  رد  دـنک .

. دوب دنهاوخ  وا  ضیف  لومشم  قح  عیطم  دارفا  تسا و  دنوادخ  زا  تعاطا  قح ، 
مدرم  نیرترب 

هداز ةدئاف و  رج  نا  لطابلا و  نم  هثرک  هصقن و  نا  هیلا و  بحا  قحلاب  لمعلا  ناک  نم  هللا  دنع  سانلا  لضفا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
(237 . )

لمع هچ  رگا  دشاب . لطاب  زا  رتبوبحم  وا  دزن  قح ،  هب  لمع  هک  تسا  یـسک  یلاعت  يراب  دزن  مدرم  همه  زا  رترب  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
. دوش وا  عقوم  شیازفا  تعفنم و  بلج  بجوم  لطاب  هب  لمع  ددرگ و  يو  هودنا  صقن و  هیام  قح  هب 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . یلعف یلوق و  نم  لق  نا  رشلا و  راثکتسا  یلعف و  یلوق و  نم  رثک  نا  ریخلا و  لالقتسا  و 

ریخ  يانعم 
الوق و هک  ار  یبوخ  ياهراک  ات  رادـب  مقفوم  اهلاراب ؟ دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  اعد  هعطق  ود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

دنچ ره  مرمشب ،  گرزب  دوش  یم  رداص  نم  زا  لمع  نابز و  اب  هک  ار  ییاه  يدب  دشاب و  رایسب  دنچ  ره  مرمشب ،  مک  مهد  یم  ماجنا  المع 
نابز و اب  هک  ار  ییاه  يدب  دشاب و  زیچان  دنچره  مرمـشب ،  گرزب  دوش  یم  رداص  نم  زا  لمع  نابز و  اب  هک  ار  ییاه  يدب  دـشاب و  رایـسب 

قالخاالا مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  دـنوادخ  تساوخ  هب  دـشاب . زیچان  دـنچ  ره  مرمـشب ،  گرزب  دوش  یم  رداص  نم  زا  لمع 
لدـعلا و الثم و  لقعلاک  لکلا  هیف  بغری  ام  ریخلا  دـیوگ : یم  نینچ  ریخ  يانعم  رد  بغار  دوب . دـهاوخ  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم 

؛  لضفلا
تاذ نآ  هدننک  هضافا  تسا و  ریخ  لقع  لضف .  لدـع و  لقع و  دـننام  دـنراد  هقالع  تبغر و  نآ  هب  اهناسنا  مامت  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریخ 

ار نآ  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  رـشب  تسا  نکمم  دشاب و  ادـخ  هضافا  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يریخ  لضف  لدـع و  اما  تسا ،  یهلا  سدـقا 
تابجاو دناوت  یم  يریخ  نینچ  دهد و  یم  ماجنا  لمع  نابز و  اب  ار  نآ  هک  هدرب  مان  يریخ  زا  اعد  ترابع  رد  ع )   ) داجس ماما  دهد . ماجنا 

قبط ناملـسم  صخـش  هک  دـشاب  یکین  ياـهراک  دـناوت  یم  دروآ و  یم  اـجب  ادـخ  يارب  ار  اـهنآ  فلکم  هک  دـشاب  یبوـخ  لاـمعا  ینید و 
 ( ع  ) داجـس ماما  ياعد  دـهد و  یم  ماجنا  مدرم  عفن  هب  ار  اهنآ  لمع ،  نابز و  اب  عبط  يراوگرزب  سفن و  تمارک  ساسا  رب  ینید و  بیدءات 
یم هجوتم  یـساسا  هتکن  نیا  هب  ار  ناناملـسم  دنداد و  یم  رکذـت  هراومه  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دـشاب . ینعم  ود  ره  نیا  يواح  دـناوت  یم 

بتارم دنک و  ادا  ار  وا  یگدنب  قح  تسین  رداق  دـیامن  شـشوک  هدـهاجم و  دـنوادخ  تعاطا  یگدـنب و  هار  رد  ردـق  ره  رـشب  هک  دـندومن 
ریـصقت و هب  تسا  مزـال  دـنهد  یم  ماـجنا  مرم  هک  یتاداـبع  تازاوم  هب  ور  نیا  زا  دـیامن . زاربا  دـیاش  دـیاب و  هک  روطنآ  ار  دوخ  تیدوـبع 
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 . تسا هدیدرگ  ناشن  رطاخ  يرایسب  تایاور  لالخ  رد  بلطم  نیا  دنیامن و  فارتعا  یهلا  سدقم  هاگشیپ  رد  دوخ  ییاسران 
یگدنب  قح  يادا  زا  رشب  زجع 

لجوزع و هللا  ةدابع  یف  ریـصقتلا  دح  نم  کسفن  نجرخت  دجلاب ال  کیلع  ینب !  ای  هدـلو  ضعبل  لاق  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبا  نع 
(238  . ) هتدابع قح  دبعی  یلاعت ال  هللا  ناف  هتعاط 

رد ریصقت  دح  زا  ار  نتشیوخ  و  ششوک ،  دج و  هب  داب  وت  رب  دومرف : دوخ  نادنزرف  زا  یضعب  هب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
. دوش یمن  تدابع  تسوا  راوازس  هتسیاش و  هک  روطنآ  دنوادخ  اریز  نادم  جراخ  یلاعت  يراب  ترضح  تعاطا  تدابع و 

اوبعتا اودـهتجا و  ول  مهناف  یباوثل  اهب  نولمعی  یتلا  مهلامعا  یلع  نولماعلا  لکتی  ال  لجوزع :  هللا  لاق  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 
(239  . ) یتمارک نم  نوبلطی  امیف  یتدابع  هنک  مهتدابع  یف  نیغلاب  ریغ  نیرصقم  اوناک  یتدابع  یف  مهرامعا  مهسفنا 

اکتا دوخ  لامعا  هب  نم  شاداپ  لدع و  هب  لین  يارب  دنا  تدابع  لمع و  لها  هک  یناسک  هدومرف :  دـنوادخ  هک  تسا  ص )   ) مرکا لوسر  زا 
اب تسا و  هاتوک  اسران و  ناشلامعا  دنرـصقم و  مه  زاب  دـننک  تدابع  رمع  مامت  رد  دـنزادنا و  بعت  هب  ار  دوخ  ردـق  ره  ناـنیا  اریز  دـنیامنن 

. دنرادن یگتسیاش  نم  تمارک  هب  لین  يارب  دنسر و  یمن  متدابع  هنک  هب  دنهد  یم  ماجنا  هک  یتدابع 
دبعی لجوزع ال  هللا  ناف  هتعاط  یلاعت و  هللا  ةدابع  یف  ریـصقتلا  دح  نم  کسفن  نجرخت  دجلاب و ال  کیلع  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(240  . ) هتدابع قح 
قح هکنآ  هچ  ربم  نوریب  تعاط  تدابع و  رد  ریصقت  دح  زا  ار  دوخ  سفن  زگره  ششوک و  یعس و  هب  داب  وت  رب  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

 . تسا هدشن  ادا  زگره  یلاعت  يراب  ترضح  تدابع 
ادخ  هتسیاش  تدابع  زا  ناگتشرف  زجع 

هکلب دـنیامن  تعاطا  تدابع و  ار  وا  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  هک  روطنآ  دـننک و  ادا  ار  دـنوادخ  یگدـنب  قح  دنتـسین  رداق  اهناسنا  طقف  هن 
تسا یبوبر  سدقم  ماقم  هتسیاش  هک  یتیدوبع  یگدنب و  زا  دنتـسه  اربم  هزنم و  یناسفن  تاوهـش  یناویح و  زیارغ  زا  هکنآ  اب  زین  ناگتـشرف 

 : تسا هدومرف  نینچ  رظن  نیا  زا  ناگتشرف  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنا . ناوتان  زجاع و 
ام هنک  اونیاع  ول  كرما  نع  مهتلفغ  ۀـلق  کل و  مهتعاط  ةرثک  کیف و  مهئاوها  عامجتـسا  كدـنع و  مهتلزنم  کنم و  مهناـکم  یلع  مهنا  و 

(241  . ) کتعاط قح  كوعیطی  مل  کتدابع و  قح  كودبعی  مل  مهنا  اوفرعل  مهسفنا و  یلع  ورزل  مهلامعا و  اورقحل  کنم  مهیلع  یفخ 
، وت نامرف  زا  ناشتلفغ  یمک  و  وت ، يارب  ناشتعاطا  يرایـسب  و  وت ، رد  ناشتالیامت  عمجت  و  وت ، دزن  ناشتلزنم  وت ، زا  ناشتناکم  اـب  ناگتـشرف 

دنمهف یم  دـنریگ و  یم  بیع  دوخ  رب  ار  اهنآ  دنرمـش و  یم  زیچان  ار  دوخ  لامعا  تسا  ناهنپ  نانآ  رب  وت  زا  هک  ار  هچنآ  نطاـب  دـننیبب  رگا 
ار دوخ  تعاطا  تدابع و  نامیا  اب  دارفا  دنا . هدومنن  تعاطا  ارت  دیاب  هک  روطنآ  دنا و  هدادن  ماجنا  تسدقم  هاگـشیپ  رد  ار  یگدـنب  قح  هک 

دـشاب کچوک  مه  ردق  ره  ار  شیوخ  یـصاعم  تافلخت و  نینچمه  دنرمـش و  یم  کچوک  مک و  دـشاب  رایـسب  ردـق  ره  یهلا  هاگـشیپ  رد 
تعاطا و ندرمـش  کچوک  تسا ،  توافتم  نانآ  يونعم  كرد  نامیا و  اب  دارفا  تفرعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنروآ و  یم  باسح  هب  گرزب 

. دوب دهاوخ  توافتم  زین  نانآ  رظن  رد  تیصعم  ندرمش  گرزب 
یهلا  بح  تاجرد 

یف سیل  نا  نظی  وه  هبنذ و  مظعتـسا  هتعاط و  رغـصتسا  نم  مهتاجرد  یندا  لاق  یهام .  نیبحملا  تاجرد  نع  مالـسلا  هیلع  ایلع  یبا  لءاـس 
(242  . ) ۀجرد نوعبس  معن ،  لاق  اهنم ؟ یلعا  ۀجرد  له  لاق  قافا  املف  یبارعالا  هیلع  یشغف  هریغ  ذوخ  ام  نیرادلا 

ار دوخ  تعاط  هک  تسا  یـسک  يارب  هجرد  نیرتنییاپ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  نیبحم  تاـجرد  دیـسرپ : ع )   ) یلع زا  یبارعا  درم  کـی 
هذخا ؤم  دروم  وا  زج  سک  چـیه  ترخآ  ایند و  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  نینچ  دـنیبب و  گرزب  ار  دوخ  تیـصعم  دـنک و  یقلت  کچوک 

نیا زا  يا  هجرد  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  زا  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش . شوهیب  مالک  نیا  ندینـش  زا  یبارعا  درم  تسین .  یلاعت  يراب  ترـضح 
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 . هجرد داتفه  یلب ،  دومرف  دراد ؟ دوجو  مه  رتالاب 
دنتسین رداق  یهلا  ناگتشرف  نینچمه  دنوادخ و  گرزب  يایلوا  یتح  نامیا  اب  دارفا  دش  مولعم  داتفا ، ضورعم  هک  یتایاور  نتفرگ  رظن  رد  اب 

کچوک و ار  نتـشیوخ  ياهتعاطا  اهتدابع و  دنراد  هک  یتفرعم  تبـسن  هب  دنروآ و  اجب  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  ار  دـنوادخ  یگدـنب  قح 
 . کتدابع قح  كاندبعام  هک :  دنراد  فارتعا  دنرمش و  یم  رتکچوک 

داجس  ماما  مالک  رد  لامتحا  ود 
لالقتـسا و  دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  تسا ،  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما 

دـشاب تعاـطا  یگدـنب و  هدـمآ  تراـبع  نیا  رد  هک  ریخ  هملک  زا  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  دوصقم  رگا  یلعف .  یلوق و  نم  رثک  ریخلا 
هچرگ ما ،  هداد  ماجنا  تسدـقم  هاگـشیپ  رد  لمع  نابز و  اب  هک  ار  یتادابع  ات  رادـب  مقفوم  اهلاراب ؟ هک :  دوش  یم  نآ  ماـما  نخـس  ياـنعم 

نیا هب  فارتعا  نآ  دافم  تسا و  يداقتعا  يدیحوت و  رما  کی  ماما  ياعد  لولدم  تروص ،  نیا  رد  مرمشب .  مک  لیلق و  ار  نآ  دشاب ، رایسب 
ماقم هتـسیاش  هک  ار  یتادابع  دـننک و  ادا  ار  تیگدـنب  قح  دنتـسین  رداق  رایـسب  هدـهاجم  یعـس و  اب  تناگدـنب  اراگدرورپ ! هک :  تسا  مهم 

اب مدرم  هب  ناسحا  یکین و  هدـمآ  اعد  هلمج  رد  هک  ریخ  هملک  زا  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  دوصقم  رگا  دـنهد . ماـجنا  تسوت  سدـقم 
باسح هب  گرزب  اریز  درمـشب ، کچوک  دشاب  گرزب  دـنچ  ره  ار  دوخ  ریخ  لمع  هدـننک  ناسحا  تسا  مزال  نانچمه  دـشاب ، لمع  نابز و 
يراذگ تنم  مامشتسا  ناسحا  ندرک  دومناو  گرزب  زا  ایناث  دوب و  دهاوخ  نیگنـس  راوگان و  ناسحا  هدننک  تفایرد  يارب  الوا  نآ  ندروآ 
نینچمه اه و  یکین  عاونا  ریخ و  شزرا  ندش  نشور  يارب  اجنیا  رد   . تسین مالـسا  یمارگ  يایلوا  دنوادخ و  یـضرم  راک ، نیا  دوش و  یم 

: دناسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  ار  یتایاور  اهنآ  ندرمش  کچوک 
(243  . ) مهل عفان  نک  سانلا و  عفنی  نم  سانلا  ریخ  لاقف :  سانلا .  ریخ  نوکا  نا  بحا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  لجر  لاق 

مدرم دـیاع  شعفن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـهب  دوـمرف : مشاـب .  مدرم  نیرتـهب  مراد  تسود  درک : ضرع  ص )   ) مرکا لوـسر  هـب  يدرم 
. دشاب عفان  مدرم  يارب  تدوجو  هک  نک  ششوک  وت  سپ  ددرگ ،

(244  . ) مکنم اهب  قحا  مکریغ  نکی  اهوردابف و ال  ریخلا  لامعاب  مکیلع  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
امش زا  دوخ  راک  رد  دیریگ و  یشیپ  امش  رب  للم  ماوقا و  رگید  هک  دوشن  نانچ  ریخ و  لامعا  رد  تردابم  هب  داب  امـش  رب  هدومرف :  ع )   ) یلع

. دنشاب رت  هتسیاش 
ناسحا ریخ و  فورعم ،  لمع  رورس ، لاخدا  تاساوم ،  راثیا ، لیبق  زا  یفلتخم  نیوانع  هب  راک ، نابز و  اب  کین  لامعا  یمالـسا  تایاور  رد 

 . تسا هدمآ 
ص )   ) ربمایپ دزن  مدرم  نیرتبوبحم 

یلع رورـسلا  لاخدا  لاق :  لضفا ؟  لامعالا  ياف  هللا !  لوسر  ای  لیق  سانلاب .  سانلا  عفنا  لاق :  کیلا ؟  بحا  سانلا  يا  هللا !  لوسر  اـی  لـیق 
رهش و مایصک  ناک  ۀجاح  یف  هیخا  عم  یشم  نم  هنید و  ءاضق  هتبرک و  سیفنت  هتعوج و  عابشا  لاق :  نم ؟  ؤملا  رورس  ام  و  لیق :  نم .  ؤملا 

(245  . ) مادقالا لزت  موی  همدق  هللا  تبث  هنیعی  مولظم  عم  یشم  نم  هفاکتعا و 
مادک دش : ضرع  تسا .  رتعفان  مدرم  يارب  ناشدوجو  هکنانآ  دومرف : دنرتبوبحم ؟ امش  دزن  درم  نیمادک  دش : ضرع  ص )   ) مرکا لوسر  هب 
اذـغ اـب  ار  شیگنـسرگ  دومرف : تسیچ ؟  رد  نم  ؤـم  رورـس  دـش : ضرع  ندرک .  داـش  ار  نم  ؤـم  لد  دوـمرف : تسا ؟  رترب  لـضفا و  لـمع 

شرجا دورب  وا  اـب  شردارب  تجاـح  يارب  سک  ره  دومرف : سپـس  ندرک .  ادا  ار  شنید  ندوشگ ،  ار  شهودـنا  هصغ و  ندوـمن ،  فرطرب 
مدرم ياهمدق  هک  يزور  رد  دنوادخ  دورب  یمولظم  اب  تناعا  روظنم  هب  هک  یـسک  تسا .  ندومن  فاکتعا  نتفرگ و  هزور  هام  کی  دننامه 

. دراد یم  هاگن  تباث  ار  وا  مدق  تسا  نازرل 
تصرف  مانتغا  ناراکوکین و 
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 ، هاج لام و  اب  مدرم  هب  یتمدخ  عون  ره  هصالخ ،  و  نامولظم ،  زا  تیامح  تالکشم ،  لح  تاجاح ،  ندروآرب  مالسا  ینامسآ  بتکم  رد 
. دوش یم  نارازگتمدـخ  لاح  لماش  یلاـعت  يراـب  ترـضح  فرط  زا  هک  تسا  یتمحر  دـشاب ، هک  لکـش  ره  هلیـسو و  ره  هب  ملق ،  ناـبز و 

ضیف تمحر و  زا  ار  نتـشیوخ  و  دنیامن ، لح  ار  ناراتفرگ  لکـشم  دـننک ، هدافتـسا  شزرا  رپ  تصرف  نیا  زا  راکوکین  دارفا  تسا  هتـسیاش 
 . تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  يرایسب  لولدم  نیا  دنزاس و  دنم  هرهب  یهلا 

یهلا  تمحر  رب  تیمکاح 
فیک تلق و  معن .  لاق  نم ؟  ؤملا  یلع  ۀمحر  نم  ؤملا  كادف ،  تلعج  مالسسلا  هیلع  هللادبعیبال  تلق  لاق :  یفریصلا  رامع  نب  لیعمسا  نع 

ۀمحرلا لبق  دـق  ناک  هتجاح  یـضق  ناف  هل .  اهببـس  هیلا و  اهقاس  هللا  نم  ۀـمحر  کلذ  اـمناف  ۀـجاح  یف  هاـخا  یتا  نم  ؤم  اـمیا  لاـق  كاذ ؟ 
لجوزع هللا  رخذ  هل و  اهببـس  هیلا و  اهقاس  زع  لج و  هللا  نم  ۀـمحر  هسفن  نع  در  امناف  اهئاضق  یلع  ردـقی  وهف  هتجاح  نع  ةدر  نا  اهلوبقب و 

ای هریغ .  یلا  اهفرـص  ءاش  نا  هسفن و  یلا  اهفرـص  ءاش  نا  اهیف ، مکاحلا  وه  هتجاح  نع  دودرملا  نوکی  یتح  ۀـمایقلا  موی  یلا  ۀـمحرلا  کلت 
لاق هسفن .  نع  اهفرصی  نظا  تلق ال  اهفرصی ؟ يرت  نم  یلاف  هل  تعرش  دق  هللا  نم  ۀمحر  یف  مکاحلا  وه  ۀمایقلا و  موی  ناک  اذاف  لیعامسا ! 

(246  . ) هسفن نع  اهدری  نل  هناف  نقیتسا  نکل  نظت و  ال 
؟  تسا تمحر  نم  ؤم  يارب  نم  ؤم  ایآ  موش ،  تیادـف  درک : ضرع  دـش . بایفرـش  ع )   ) قداص ماـما  روضح  یفریـص  راـمع  نب  لیعامـسا 

یتـمحر ندـمآ ،  نیا  دـیآ  یم  دوخ  نم  ؤم  ردارب  دزن  یتجاـح  يارب  ینم  ؤم  ره  دومرف : تسا ؟  هنوـگچ  نیا  مدرک :  ضرع  یلب .  دوـمرف :
تجاح هعجارم  دروم  صخـش  رگا  تسا .  هدوب  نآ  ببـسم  تجاح  بحاص  هدش و  هداد  قوس  وا  يوس  هب  هک  یلاعت  يراب  فرط  زا  تسا 

یهلا تمحر  هتـشاد  ندروآرب  تردق  هکنآ  اب  درواینرب  ار  وا  تجاح  رگا  تسا و  هدومن  لوبق  ار  یهلا  تمحر  دوخ ، لمع  اب  دروآرب  ار  وا 
نآ رب  هدشن  هدروآرب  شتجاح  هک  ار  یـصخش  زور  نآ  رد  دنک و  یم  هریخذ  تمایق  ات  ار  تمحر  نیا  دنوادخ  تسا .  هدنادرگ  دوخ  زا  ار 

ار یهلا  تمحر  نآ  وت  رظن  هب  دیسرپ : لیعامسا  زا  ع )   ) ماما سپـس  دنک . یم  راذگرب  يرگید  هب  دهاوخب  رگا  دنادرگ ، یم  مکاح  تمحر 
هتشاد نیقی  هکلب  نکن  نامگ  دومرف : دنادرگب . دوخ  زا  ار  تمحر  نآ  منک  یمن  نامگ  درک : ضرع  لیعامسا  دراذگ ؟ یماو  یـسک  هچ  هب 

. دراذگ یمن  او  شدوخ  زج  یسک  هب  ار  نآ  هک  شاب 
دناوت یم  دراد  هعماـج  رد  هک  یتـیبوبحم  مـالک و  ذوفن  اـب  وا  دـنک . یم  هعجارم  شینید  ردارب  هب  دوخ  تجاـح  يارب  ناـمیا  اـب  درف  یهاـگ 

لمع نیا  اب  ع )   ) قداص ماما  هدومرف  هب  دنک ، نینچ  رگا  دزاس . هدروآرب  ار  شتجاح  يا  هملک  نتفگ  اب  دنک و  لح  یناسآ  هب  ار  وا  لکشم 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دزاس . یم  رادروخرب  تسا  هدروآ  دوخ  اب  ار  نآ  تجاح ،  بحاص  هب  هک  یهلا ،  تمحر  زا  ار  نتشیوخ  ریخ ،

(247 . ) ریخلا لوق  نم  بحا  ۀقفن  نم  سانلا  قفنا  ام  هدیب  یسفن  يذلا  و  هلآ :  و 
ریخ نخـس  زا  رتبوبحم  هک  دـنا  هدرکن  یقافرا  چـیه  مدرم  تسوا ،  تردـق  هضبق  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دشاب
مدرم عفن  هب  اهتمعن  رگید  دـننامه  تمعن  نیا  زا  دـیاب  دـندنم  هرهب  تیبوبحم  هاج و  زا  دـنراد و  يونعم  هاگیاپ  مدرم  بولق  رد  هک  یناـسک 

یم شـسرپ  نارادلام  دننامه  هاج  نابحاص  زا  تمایق  رد  دنوادخ  هکنیا  زا  دنـشابن  لفاغ  دنزاس ، هدروآ  رب  ار  ناشجیاوح  دـننک و  هدافتـسا 
. دهد یم  رارق  هذخا  ؤم  دروم  ار  نانآ  دنک و 

هاج  لام و  زا  لا  ؤس  تمایق و 
هب تنعا  لهف  اهاج  کقزر  يدبع !  ای  لوقیف  هلام  یف  لءاسی  امک  ههاج  یف  دبعلا  لءاسیل  یلاعت  هللا  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

(248 . ) افوهلم هب  تثغا  وا  امولظم 
اب ایآ  مداد ،  هاج  وت  هب  دـیوگ  یم  شلام .  زا  هک  روط  نامه  دـسرپ ، یم  دوخ  هدـنب  هاج  زا  دـنوادخ  تمایق  رد  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 

؟  يدومن يرای  ار  يا  هدز  تبیصم  ای  يداد  رارق  تیامح  دروم  ار  یمولظم  هاج ،  تمعن 
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اب یلمع  یلوق و  ناسحا  یکین و  یلعف  یلوق و  نم  رثک  نا  ریخلا و  لالقتسا  هدمآ و  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  رد  هک  ریخ  هملک  رگا  هصالخ 
نابز و اب  هک  ار  یناسحا  ریخ و  رادـب  مقفوم  اهلاراب  دـنک : یم  ضرع  هک  دوش  یم  نآ  ماما ،  مالک  يانعم  دـشاب  لماوع  رگید  هاج و  لام و 

 . مرمشب کچوک  ار  نآ  دشاب  گرزب  ردق  ره  مهد  یم  ماجنا  لمع 
 : تسا فیرش  ثیدح  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدیسر  يرایسب  تایاور  ریخ  لمع  ندرمش  کچوک  هرابرد 

اذا هتمظع و  هترغـص  اذا  هتءانه و  هتلجع  اذاف  هرتس .  هریغـصت و  هلیجعت و  لاصخ :  ثالثب  الا  فورعملا  متی  ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع 
(249  . ) هتمتا هترتس 

ناهنپ و  ندرمش ،  کچوک  نداد ،  ماجنا  دوز  فصو :  هس  اب  رگم  دوش  یمن  لیمکت  میمتت و  فورعم ،  لمع  هدومرف :  ع )   ) اضر ترضح 
میمتت ار  نآ  نتـشاد  ناهنپ  اب  و  ییامن ،  یم  گرزب  ار  نآ  شندرمـش  کچوک  اب  يزاس ،  یم  اراوگ  ار  نآ  ریخ  راک  رد  هلجع  اـب  نتـشاد . 

 . يا هدومن 
یهاوخ  رذع  و  ع )   ) ماما تمارک 

دندومن یم  مدرم  هب  تبـسن  هک  ار  دوخ  گرزب  ياهتمدخ  اهنت  هن  دنتـشاد  هک  يدنلب  عبط  سفن و  تمارک  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
نیا رد  درم  نیرتمیرک  دیسرپ  یلاها  دش ، هنیدم  دراو  یبرع  صخش  دنتـساوخ . یم  رذع  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  دندرمـش  یم  کچوک 
رعش هک  تفگ  رعش  هس  دش . شکرابم  رضحم  بایفرش  دندومن . ییامنهار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هب  ار  وا  تسیک ؟  رهش 

. درک یم  تیاکح  ع )   ) یلع و  ص )   ) یمارگ لوسر  ياهتمدخ  شزرا  مالسا و  شخب  تایح  میلاعت  هب  وا  تفرعم  بتارم  زا  شموس 
 . ۀقبطنم میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوا ،  نم  ناک  يذلا  الول 

. دوب خزود  رد  ام  همه  هاگیاج  دندوب ، یمن  تراوگرزب  ردپ  دج و  رگا 
عزن مث  انماهب . قحا  وه  نم  اهءاج  اهتاه . لاقف  رانید . فالآ  ۀـعبرا  معن ،  لاق  یـش ء ؟ زاجحلا  لام  نم  یقب  لـه  ربنق ! اـی  مالـسلا  هیلع  لاـق 

 . . ۀقفـشوذ کیلع  یناب  ملعا  رذتعم و  کیلا  یناف  اهذخ  ءاشنا : یبارعالا و  نم  ءایح  بابلا  قش  نم  هدی  جرخا  اهیف و  رین  اندلا  فلو  هتدرب 
(250)

هدنامن یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  دومرف : رانید . رازه  راهچ  یلب ،  درک : ضرع  هدـنامن ؟  یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  دومرف : ربنق  هب  ع )   ) ماما
هاـگنآ تساـهنآ .  هب  قـحا  یلوا و  اـم  زا  هک  هدـمآ  یـسک  اـهرانید  يارب  هکنآ  هچ  رواـیب ، دوـمرف  راـنید  رازه  راـهچ  یلب ،  درک : ضرع   ؟

يارب دـیچیپ ، ار  هماج  تخیر و  نآ  رد  ار  اهلوپ  دروآ ، رد  هب  رب  زا  دوب  هدیـشوپ  ساـبل  يور  هک  ار  یگنر  هایـس  کـچوک  هماـج  ترـضح 
نیا ریگب  دومرف : دومن و  نوریب  رد  فاکش  زا  ار  دوخ  تسد  دوشن ، هدنمرش  دشابن و  هجاوم  ترـضح  اب  لوپ  تفایرد  عقوم  رد  برع  هکنآ 

 . متسه وت  رادتسود  نم  هک  نادب  مهاوخ ،  یم  رذع  وت  زا  نم  هک  ار  غلبم 
هب کـچوک  ردـقنآ  ار  گرزب  غلبم  نیا  دـهد و  یم  درم  نآ  هب  مارتـحا  بدا و  همه  نیا  اـب  ـالط  راـنید  رازه  راـهچ  ع )   ) نیـسح ترـضح 

. دیامن یم  یهاوخ  رذع  برع  زا  هک  دروآ  یم  باسح 
هاگـشیپ هب  تسا ،  زورما  ینارنخـس  رخآ  همین  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياـعد  زا  تمـسق  نیا  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ 
 . یلعف یلوق و  نم  لق  نا  رشلا و  راثکتسا  و 

. دشاب زیچان  کچوک و  دنچ  ره  مرمشب ،  گرزب  دوش  یم  رداص  نم  زا  لمع  نابز و  اب  هک  ار  ییاه  يدب  رادب  مقفوم  اهلاراب !
شزغل  زا  تینوصم  و  ع )   ) ماما

راک بکترم  لمع  نابز و  اب  زگره  دنا ، شزغل  زا  نوصم  دنوادخ  هانپ  رد  نیموصعم  همئا  ریاس  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 
هدرک رکذ  یلعف .  یلوق و  نم  لق  نا  رـشلا و  راثکتـسا  ياعد و  هلمج  رد  ع )   ) ماما هکنیا  ؛ ددرگ یمن  هدولآ  ناشکاپ  نماد  دنوش و  یمن  دب 
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دنتـسم درم  لمع  نابز و  هب  ار  دـب  راک  هتـساوخن  تسا ،  نخـس  رد  بدا  تیاـعر  روظنم  هب  هداد ،  طاـبترا  دوخ  لـمع  هتفگ و  هب  ار  رـش  و 
هب هچ  ره  دـیدش ، بکترم  المع  ای  ـالوق  ار  يرـش  رگا  هک  دـنک  هجوتم  ار  ناناملـسم  دـهاوخ  یم  هلمج  نیا  ناـیب  اـب  ماـما  عقاو  رد  دـیامن ،
یم روسج  يرج و  هانگ  رد  ار  یمدآ  دب ، راک  ندرمـش  کچوک  اریز  دـییامن  یقلت  مهم  دیرمـشب و  گرزب  ار  نآ  دـیایب ، کچوک  ناترظن 

اهناسنا دناوت  یم  گرزب و  رایسب  تسا  يرطخ  هانگ ،  هنیمز  رد  یناور  تلاح  نیا  و  دیامن ، یم  شیاورپ  یب  یلاباال و  یـصاعم ،  رد  دنک و 
هداد و رکذـت  ناناملـسم  هب  ار  بلطم  نیا  يرایـسب  تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  ور  نیا  زا  دـهد . قوس  یهابت  طوقـس و  هار  هب  ار 

یتمسق اجنیا  رد  دنا و  هتخاس  ناشن  رطاخ  ار  هانگ  ندرمش  کچوک  نایز 
. دوش یم  رکذ  تایاور  نآ  زا 

(251  . ) متءارتجا ام  یلا  اورظنا  نکل  بنذلا و  رغص  یلا  اورظنت  ال  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
اناوت يادخ  ینامرفان  تیـصعم و  هب  هنوگچ  هک  دـینک  رظن  رما  نیا  رد  هکلب  دـشابن ، هانگ  یکچوک  هب  ناترظن  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دیا هدرک  تئرج 
هانگ  ندرمش  کچوک 

یبوط لوقیف  بنذلا  بنذی  لجرلا  لاق :  تارقحملا ؟  ام  تلق و   . رفغت اهناف ال  بونذلا  نم  تارقحملا  اوقتا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(252  . ) کلذ ریغ  یل  نکی  مل  نا  یل 

ثیدح يوار  دش . دهاوخن  هدوشخب  ناهانگ  لیبق  نیا  هچ  دیآ ، یم  کچوک  ناترظن  هب  هک  یناهانگ  زا  دـیزیهرپب  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
دیوگ یم  دوش و  یم  بکترم  ار  یهانگ  صخـش ،  دومرف : تسیچ ؟  هدـش  هدرمـش  کچوک  هاـنگ  مدرک :  ضرع  ترـضح  هب  دـیوگ  یم 

 . متشاد یمن  یهانگ  نیا  زا  ریغ  رگا  نم  لاح  هب  اشوخ 
(253  . ) هبحاص هب  ناهتسا  ام  بونذلا  دشا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. درمشب زیچان  راوخ و  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتدیدش  دومرف : ع )   ) یلع
(254  ) رارصالا راشبتسالا و  راختفالا و  راقحتسالا و  بنذلا :  نم  رش  بنذلا  یف  ۀعبرا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

ندومن تاهابم  هانگ ،  ندرمـش  کچوک  تسا :  رتمومذم  رتدـب و  هانگ  لصا  زا  هک  هانگ  رد  تسا  زیچ  راهچ  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
 . هانگ هب  نداد  همادا  و  هانگ ،  زا  ندش  لاحشوخ  هانگ ،  هب 

اهناف کنیع  یف  تلق  كدـنع و  ترغـص  نا  ۀنـسح و  نرقحت  اموی و ال  كءوستـس  اهناف  ۀئیـس  نرقحت  و ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
(255 . ) اموی كرسیس 

ار يا  هنـسح  چـیه  داد و  دـهاوخ  رازآ  ارت  يزور  هکنآ  هچ  رواـین ، باـسح  هـب  زیچاـن  ریقح و  ار  یهاـنگ  چـیه  دوـمرف : ع )   ) قداـص ماـما 
. درک دهاوخ  رورسم  داش و  ارت  يزور  هنسح  نآ  هچ  دیایب ، مک  ترظن  رد  کچوک و  وت  دزن  هچ  رگا  رامشم  انتعا  لباق  ریغ  کچوک و 

گرزب  رطخ  ود  راکهانگ و 
لمع اب  هکنآ  لوا  تسا :  هجاوم  گرزب  رطخ  ود  اب  دنادب  دـیاب  دوش  یم  بکترم  ار  نآ  اورپ  یب  درمـش و  یم  کچوک  ار  هانگ  هک  یـسک 

کچوک ار  هانگ  یتقو  هکنآ  مود  دـیامن . یمن  تیاعر  ار  وا  یهن  مارتحا  دـنک و  یم  بدا  هئاسا  یلاعت  يراب  عیفر  میرح  هب  شیوخ  ياوران 
باذع دوش و  یم  هریبک  تسویپ  مه  هب  نوچ  هریغص  یـصاعم  دزرو و  یم  رارـصا  نآ  رارکت  هب  دوش و  یم  كابیب  نآ  همادا  رد  دومن  یقلت 

لقن نییراوح  هب  میرم  نبا  حیسم  ترـضح  لوق  زا  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  ترـضح  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  ار  یهلا  گرزب 
 : تسا هدومرف 

اهرغصی مکل و  اهرقحی  سیلبا  دئاکم  نم  اهتارقحم  بونذلا و  راغص  نا  نییراوحلل :  لاق  حیسملا  نا  مالسلا :  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع 
(256  . ) مکب طیحتف  رثکت  عمتجتف و  مکنیعا  یف 
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سیلبا ياهماد  زا  کچوک  ناهانگ  هریغص و  یصاعم  تفگ :  نییراوح  هب  میرم  نبا  حیسم  دومرف : مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
رایسب دنوش و  یم  عمتجم  ناهانگ  نآ  دهد . یم  هولج  ریقح  ریغص و  ناترظن  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم  کچوک  امش  دزن  ار  ناهانگ  وا  تسا . 

. دنیامن یم  ناتروصحم  دنروآ و  یم  رد  دوخ  هطاحا  هب  ار  امش  ماجنارس  دندرگ و  یم 
کچوک  ناهانگ  مکارت  رطخ 

رد دنامهفب  ناناملسم  هب  سوسحم  روط  هب  ار  اهنآ  ندمآ  درگ  هریغص و  یصاعم  رد  رارـصا  رطخ  هکنآ  يارب  ص )   ) مالـسا یمارگ  لوسر 
تروص هب  رما  نایرج  دومن و  نشور  نایفارطا  يارب  دـیاب  هک  روطنآ  ار  بلطم  مومع ،  كرد  لباق  هداس و  رایـسب  لمع  اـب  اهرفـس  زا  یکی 

: دسر یم  ضرع  هب  اجنیا  رد  نآ  نتم  هک  هدش  لقن  تایاور  بتک  رد  یثیدح 
نحن هللا !  لوسر  ای  اولاقف : بطحب  اوتئا  هباحـصال  لاقف  ءاعرق  ضراب  لزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق 

هللا لوسر  لاقف  ضعب .  یلع  هضعب  هیدـی  نیب  اومر  یتح  هب  اوءاجف  هیلع .  ردـق  امب  ناسنا  لک  تایلف  لاق :  بطح .  نم  اهبام  ءاـعرق  ضراـب 
(257  . ) بتکی اهبلاط  نا  الا و  ابلاط ، یش ء  لکل  ناف  بونذلا  نم  تارقحملا  مکایا و  لاق :  مث  بونذلا .  عمتجت  اذکه 

دوخ باحـصا  هب  سپـس  دومن . لوزن  دـییور  یمن  یهاـیگ  نآ  رد  هک  کـشخ  ینیمزرـس  هب  ص )   ) مرکا لوسر  دومرف : ع )   ) قداـص ماـما 
ره دیورب و  دومرف : دوش . یمن  تفای  یمزیه  دیور و  یمن  يزیچ  نیمز  نیا  رد  دـندرک : ضرع  دـیروایب . دـینک و  عمج  مزیه  دـیورب  دومرف :

، دندنک ار  اهنآ  دنتفای ، راخ  کچوک  ياه  هتوب  نیمز  رانک  هشوگ و  رد  دندومن و  سـسجت  دـنتفر ، دـیروایب . دوخ  اب  دـیتفای  هچ  ره  مادـک 
سپـس دوش ، یم  عمج  روطنیا  ناـهانگ  دـندومرف : ص )   ) مرکا لوسر  . دـش يراـخ  هدوت  دنتـشابنا و  مه  يور  دـندروآ و  ترـضح  روضح 

. دنک یم  تبث  ار  ناهانگ  یصاعم ،  هدننک  بلط  دراد و  یبلاط  زیچ  ره  هک  دیزیهرپب  کچوک  ناهانگ  زا  هک  داد  رکدت 
هک هریغص  ناهانگ  هک  دنک  هجوتم  ار  دوخ  باحصا  هایگ ،  نودب  نابایب  نآ  رد  مزیه  يروآ  عمج  روتسد  اب  تساوخ  مالسا  ياوشیپ  ییوگ 

ار اهنآ  دـیتفر ، ناشبلط  رد  امـش  دـندمآ ، یمن  رظن  هب  نابایب  نیا  رد  هک  تسا  راخ  کچوک  ياـه  هتوب  دـننامه  دیرمـش  یم  ریقح  ار  اـهنآ 
یم ار  امـش  هریغـص  ناهانگ  دنتـسه  یهلا  ناگتـشرف  هک  ناهانگ  بلاط   . تسا هدمآ  رد  راخ  گرزب  هدوت  تروص  هب  کنیا  و  دیروآدرگ ،

. دیآ یم  رد  گرزب  یهانگ  تروص  هب  ناشعومجم  دنسیون و 
کچوک  ناهانگ  رد  رارصا 

رورش هک  هدمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  یلعف  یلوق و  نم  لق  نا  رشلا و  راثکتـسا  و  زورما : ثحب  عوضوم  قالخالا  مراکم  ياعد  مود  هلمج  زا 
نامرظن هب  هانگ  یتقو  اریز  مییامن  یقلت  تیمها  اب  میرمـشب و  گرزب  ار  اهنآ  دـیاب  دـیآ  یم  زیچان  کچوک و  اـم  رظن  هب  هک  ییاـه  يدـب  و 

 ، هانگ رد  رارصا  هکنآ  زا  لفاغ  میهد ،  یم  ماجنا  ررکم  رد  ررکم  ار  نآ  اورپ  یب  میوش و  یم  روسج  يرج و  شباکترا  رد  دمآ ، کچوک 
تسا گرزب  میظع و  رایسب  یلاعت  يراب  دزن  دشاب . هریغص  یصاعم  زا  دنچ  ره 

(258  . ) هلماع هیلع  رصا  بنذ  هللا  دنع  بونذلا  مظعا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دهد همادا  ار  نآ  المع  دشاب و  رصم  شبایتا  رد  نآ  لماع  هک  تسا  یهانگ  دنوادخ  دزن  ناهانگ  نیرتگرزب  هدومرف :  ع )   ) یلع

دـنامب و اهرطاخ  رد  هراومه  هتکن  نیا  تسا  دـیما  ددرگ ، فوطعم  يا  هتکن  هب  مرتحم  ناگدنونـش  هجوت  تسا  مزال  زورما  ثحب  ناـیاپ  رد 
ار نآ  میلاعت  دـننک ، تقد  نآ  تالمج  رد  دارفا  رگا  زاس ، ناـسنا  تسا  يا  هعومجم  قـالخالا  مراـکم  فیرـش  ياـعد  دورن . داـی  زا  زگره 

یم رادروخرب  تسا ،  تیناسنا  ساسا  هیاپ و  هک  يونعم ،  یلاعت  سفن و  تمارک  زا  اعطق  دندنب ، راک  هب  ار  اهنآ  المع  دنریگارف و  یتسردـب 
. دنوش یم  قلختم  تسا  مالسا  گرزب  ياوشیپ  تثعب  یلاع  فده  هک  قالخا  مراکم  هب  دندرگ و 

هدنزومآ  سرد  ود 
 . مینک شومارف  ار  نآ  دـیابن  هک  تسا  شخب  تداعـس  هدـنزومآ و  رایـسب  سرد  ود  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  زورما  هک  يا  هلمج  ود  رد  اما 

باسح هب  کچوک  لیلق و  ار  نآ  دشاب  گرزب  مه  ردق  ره  میهد  یم  ماجنا  لمع  نابز و  اب  ار  یبوخ  ریخ و  راک  ره  هک  دوب  نیا  لوا  هلمج 
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میا و هدومن  فارتعا  یلاعت  يراب  یگدـنب  قح  يادا  زا  نتـشیوخ  زجع  هب  نآ  ندرمـش  مک  اب  دـشاب  تدابع  ریخ  راک  نآ  رگا  اریز  میروآ ، 
و دـیامن ، یم  تیوقت  یبوبر  عیفر  ماقم  هب  ار  ام  تفرعم  رگید  فرط  زا  دراد و  یم  نوصم  تدابع  رد  بجع  زا  ار  ام  یفرط  زا  فارتعا  نیا 
زا زین  ار  ام  ددرگ و  اراوگ  نآ  هدننک  تفایرد  رب  تمعن  هک  دوش  یم  بجوم  نآ  ندرمـش  لیلق  دـشاب ، مدرم  هب  تمدـخ  ریخ ، راک  نآ  رگا 

. دیامن یم  تظفاحم  تسا  ریخ  لمع  لاطبا  بجوم  هک  ندراذگ  تنم 
میروآ یم  باسح  هب  گرزب  ار  نآ  دشاب  کچوک  مه  ردـق  ره  میوش ،  یم  بکترم  لمع  نابز و  اب  هک  ار  يرـش  دوب : نیا  اعد  مود  هلمج 
هاگشیپ رد  هریغص  یصاعم  رارصا  همادا و  مینک و  یم  رارکت  ار  نآ  دنک و  یم  يرج  لمع  رد  ار  ام  هریغص  تیصعم  ندرمش  کچوک  اریز 

. دیامنب یلاعت  يراب  يدبا  باذع  یتخبدب و  راچد  ار  ام  دناوت  یم  دیآ و  یم  باسح  هب  گرزب  رایسب  هانگ  دنوادخ 
ردقنارگ  رکذت  ود 

رکذ نآ  همجرت  تیاور و  لصا  تسا .  زورما  ثحب  دروم  روتـسد  ود  ره  يواح  هک  هدـش  تیاور  ص )   ) مرکا لوسر  زا  یهاتوک  ثیدـح 
هب ار  نآ  هراومه  یگدـنز  تدـم  مامت  رد  دـننک و  ظفح  ار  نآ  همجرت  ای  ثیدـح  ترابع  نیع  ناگدنونـش  مومع  مناد  یم  مزال  دوش . یم 

: دنروآ مهارف  ار  شیوخ  تداعس  تابجوم  دندنب و  راک  هب  المع  دنشاب و  هتشاد  رطاخ 
(259  . ) مکنیعا یف  ربک  نا  ریخلا و  اورثکتست  مکنیعا و ال  یف  رغص  نا  رشلا و  نم  ائیش  اورقحت  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

رایـسب ار  یبوخ  ریخ و  راک  چیه  دشاب و  کچوک  ناترظن  رد  هچ  رگا  دیرمـشن  ریقح  زیچان و  ار  يرـش  چـیه  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
. دیبایب گرزب  ناترظن  رد  هچ  رگا  دینیبن 

یعارتخا ياهرظن  زا  بانتجا  نیملسم -  اب  یماگمه  لمع -  مامت  رد  یلاعت  يراب  تعاطا   - 43

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . عرتخملا يءارلا  یلمعتسم  عدبلا و  لها  ضفر  ۀعامجلا و  موزل  ۀعاطلا و  ماودب  یل  کلذ  لمکا  و 

تساوخرد  راهچ  و  ع )   ) ماما
دشاب قفوم  ات  هتساوخ  دنوادخ  هاگشیپ  زا  اعد  هلمج  ود  نمض  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هک  دش  هداد  حیضوت  هتـشذگ  هسلج  رد 

رـش و ره  دـیامن و  یقلت  مک  لیلق و  ار  نآ  دـشاب ، دایز  گرزب و  مه  ردـق  ره  دوش ، یم  رداص  يو  زا  المع  ـالوق و  هک  ار  يریخ  لـمع  ره 
نایب هک  یحرـش  هب  دروآ و  باسح  هب  گرزب  رایـسب و  ار  نآ  دشاب ، مک  کچوک و  دنچ  ره  دـهد ، یم  ماجنا  لمع  نابز و  اب  هک  ار  يدـب 

ود نیا  هکنآ  يارب  دراد . رب  رد  ار  يددعتم  دیاوف  راثآ و  قلخ ،  تمارک  و  یگدنب ،  هفیظو  ینامیا ،  تفرعم  رظن  زا  اعد  هلمج  ود  نیا  دـش ،
ماما دسرب ، دوخ  قیال  لامک  هب  ماجنارس  دنیامنن و  دروخرب  یلکشم  عنام و  اب  یگدنز  لوط  رد  دبای و  ققحت  دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  دروم 
نیا حیـضوت  حرـش و  زورما  ینارنخـس  عوضوم  دنوادخ  تساوخ  هب  هدومن و  روظنم  نیدـب  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  تساوخرد  راهچ  (ع ) 

 . تسا بلطم  راهچ 
هک ار  اه  يدب  ندرمـش  گرزب  اه و  یبوخ  ندرمـش  مک  اهلاراب ! ۀعاطلا ؛  ماودب  یل  کلذ  لمکا  و  دنک : یم  ضرع  دوخ  لوا  ياضاقت  رد 
یب عیطم  یگدـنز  رخآ  ات  هک  دوش  یط  يا  هنوگ  هب  مرمع  هکنیا  هب  نک  لیمکت  نم  دوجو  رد  تسا ،  فیرـش  هدـنزرا و  یحور  تلاح  ود 

 . منزن زابرس  تنامرف  زا  يا  هظحل  مشاب و  وت  طرش  دیق و 
رشب  یگدنز  رد  تالوحت 

رد هصـالخ  و  یتسرداـن ،  يراکتـسرد و  تلذ ،  تزع و  لـمع ،  هدـیقع و  مسج ،  حور و  رظن  زا  اـهناسنا  تسا و  رییغت  لوـحت و  راد  اـیند 
درذـگب و یکاپ  هب  ناشرمع  زا  یمهم  تمـسق  یناسک  تسا  نکمم  دـنراد ، رارق  لوحت  ضرعم  رد  هراومه  يونعم ،  يدام و  نوئـش  عیمج 
دوش و یط  یکاپان  هانگ و  رد  ناشرمع  رتشیب  یهورگ  تسا  نکمم  دـنریمب و  تواقـش  يزور و  هنیـس  اب  دـنوش و  فارحنا  راچد  نایاپ  رد 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنورب ایند  راد  زا  تداعس  اب  ددرگ و  ایهم  ناشحالف  يراگتسر و  تابجوم  دنیآ ، دوخ  هب  ماجنارس 
دب  بوخ و  تبقاع 

رخآ یف  دسفم  هلمع  یلع  لبقم  نم  مک  ریخب و  هل  متخ  هبنذ  یلع  فکاع  نم  مکف  ابنذـم ، سی  ؤت  ال  ینب !  يا  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
(260 . ) اهنم هللااب  ذوعن  رانلا  یلا  رئاص  هرمع 

اسب هچ  امنم ، سویءام  دنوادخ  تمحر  زا  ار  يراکهانگ  چیه  مدنزرف !  هک :  دوب  نیا  ع )   ) نیسح ترضح  هب  ع )   ) یلع يایاصو  هلمج  زا 
نایاپ یبوخ  ریخ و  هب  نانآ  یگدنز  ماجنارـس ،  اما  دنتفگ  یمن  كرت  ار  اوران  لامعا  دـندش و  یمن  ادـج  هانگ  زا  هک  دـندوب  تیـصعم  لها 

دـندییارگ و داـسف  هب  رمع  رخآ  رد  اـما  دنتـشاد  هجوت  بوخ  ریخ و  لاـمعا  هب  هراوـمه  هک  دـندوب  يراکتـسرد  دارفا  دادـعت  هچ  و  تفاـی ، 
. دندش یمنهج 

 . كاندرد دب و  تبقاع  نیا  زا  دنوادخ  هب  میرب  یم  هانپ  هدومرف :  ثیدح  نایاپ  رد  ع )   ) ماما سپس 
میشاب و ادخ  ياهروتسد  طرش  دیق و  یب  عیطم  هراومه  تسا  مزال  راب ، تواقش  گرم  زا  ندنام  نوصم  گرزب و  رطخ  نیا  زا  تاجن  يارب 

زورما ثحب  دروم  ياعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماما  هک  تسا  نامه  نیا  میدنب و  راک  هب  ارچ  نوچ و  یب  ار  ناشرماوا  لاوحا ،  همه  رد 
تاذ ربنامرف  ینیوکت ،  تعاـطا  هب  یتسه  ناـهج  تادوجوم  یناـهیک و  مارجا  ماـمت  تسا .  هدومن  تساوخرد  گرزب  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا 

تعاطا و یفرعم  يارب  تسا  دوجـسم  لباقم  رد  دجاس  ییاهن  للذـت  هک  ار  هدجـس  هملک  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  دنتـسه . یهلا  سدـقا 
 : تسا هدومرف  هدرب و  راک  هب  اهناسنا  زا  يرایسب  يوامس و  یضرا و  تادوجوم  مامت  دایقنا 

ینیوکت  تعاطا  تادوجوم و 
سانلا و نم  ریثک  باودلا و  رجشلا و  لابجلا و  موجنلا و  رمقلا و  سمشلا و  ضرالا و  یف  نم  تاوامـسلا و  یف  نم  هل  دجـسی  هللا  نا  رت  ملا 

(261  . ) باذعلا هیلع  قح  ریثک 
ناتخرد و اـههوک و  ناگراتـس و  هاـم و  دیـشروخ و  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ماـمت  دـننک  یم  هدجـس  ار  دـنوادخ  يدـیدن  اـیآ 

 . مدرم زا  يرایسب  ناگدنبنج و 
تقلخ ماظن  رد  هک  يا  هفیظو  هب  دنیامن و  یم  تعاطا  ربج  هب  ار  شینیوکت  رماوا  دننک و  یم  هدجـس  ار  ادخ  یتسه  ملاوع  تادوجوم  مامت 
یهلا سدقلا  تاذ  طرـش  دیق و  یب  عیطم  همه ،  همه و  ناگدنبنج ،  اهتخرد و  اههوک و  دننک ، یم  لمع  تسا  هدش  هدراذگ  اهنآ  هدهع  هب 

ار ادخ  مدرم  زا  يرایـسب  دیامرف : یم  دسر  یم  ناسنا  هب  یتقو  فیرـش ،  نآرق  اما  دـندنب . یم  راک  هب  ار  شرماوا  ارچ  نوچ و  یب  دنتـسه و 
مرج هب  ماجنارس  دننز و  یم  زابرس  شرما  زا  دنیامن و  یمن  هدجس  ار  وا  مدرم  زا  يرایسب  دنیامن و  یم  تعاطا  ار  شرما  دننک و  یم  هدجس 

دنیامن یمن  تعاطا  ار  شرماوا  دننک و  یمن  هدجس  ار  ادخ  اهناسنا  همه  ارچ  دنک  لا  ؤس  یـسک  رگا  دنوش . یم  بذعم  یچیپرـس  فلخت و 
: دوش یم  هتفگ  خساپ  رد 

رشب  يدازآ  یعیرشت و  دعب 
، دوجو ملاوع  تادوجوم  مامت  دننامه  اهناسنا  ینیوکت ،  دعب  رد  یعیرـشت .  دعب  رگد  نآ  ینیوکت و  دـعب  یکی  تسا ،  دـعب  ود  ياراد  رـشب 
هب نوخ  دپط و  یم  یلاعت  يراب  رما  هب  مدرم  همه  بلق  دنرادن ، وا  نامرف  زا  ار  یفلخت  نیرتمک  تردق  دنتسه و  ادخ  طرـش  دیق و  یب  عیطم 

، دبک هیلک و  دنک ، یچیپرـس  ررقم  همانرب  زا  دناوت  یمن  دـهد و  یم  شرورپ  ار  نینج  یهلا  روتـسد  قبط  ردام  محر  دتـسرف ، یم  ندـب  مامت 
هک يزرم  زا  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  ادـخ  رادربنامرف  همه  اهنآ  ینیوکت  ياوق  اضعا و  رگید  و  همـضاه ،  زاهج  هدـعم و  قورع ،  باصعا و 

ناسنا هب  دنوادخ  هک  تسا  يردقنارگ  هیامرس  يدازآ  نیا  تسا و  یعیرشت  دعب  رد  رـشب  يدازآ  دنور . رتارف  هدیدرگ  ررقم  مادک  ره  يارب 
جرادم دنیامن  رجا  ار  یهلا  رماوا  دنریگ و  راک  هب  یلاعت  يراب  ترضح  تعاطا  رد  ار  دوخ  یعیرـشت  يدازآ  مدرم  رگا  تسا .  هدومرف  اطعا 

. دنوش یم  یعقاو  ناسنا  دندرگ و  یم  قلختم  قالخا  میارک  هب  دننامیپ ، یم  ار  لامک 
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(262 . ) داسف لک  حالصا  دادس و  لک  حاتفم  هللا  ۀعاط  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا داسف  فارحنا و  ره  حالصا  هیام  باوص و  یتسرد و  ره  دیلک  دنوادخ  تعاط  هدومرف  ع )   ) یلع

یم هریت  ار  ناشلقع  یکاپان ،  هاـنگ و  دـنریگ ، راـک  هب  راـبنایز  تاوهـش  سفن و  ياوه  زا  تعاـطا  رد  ار  دوخ  یعیرـشت  يدازآ  مدرم ،  رگا 
تواقش اب  ماجنارس  ددرگ و  یم  يرپس  یناسنا  ياهشزرا  ندرک  لامیاپ  اب  ناشرمع  دنوش ، یم  رک  روک و  دننام ، یم  زاب  ینیب  عقاو  زا  دنک ،

. دومن دنهاوخ  هدهاشم  یهلا  رفیک  اب  ار  دوخ  ياوران  ياهراک  هجیتن  دنریم و  یم  یتخبدب  و 
مکب مص  یلاعت .  هللا  لوقی   . هنم ارکس  دشا  یه  لب  بارشلا  رکسک  ارکس  ۀئیطخلل  ناف  ۀئیطخلا  رکس  رذحا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

(263  . ) نوعجری مهف ال  یمع 
دنوادخ نآ .  زا  رتدیدش  هکلب  تسا  بارـش  یتسم  دـننامه  هانگ  یتسم  هکنآ  هچ  هانگ  یتسم  زا  دـینک  رذـح  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دندرگ یمن  رب  دنراد  هک  يدب  عضو  نیا  زا  دنروک و  گنگ و  رک و  نانآ  هدومرف :  فیرش  نآرق  رد 
دنوادخ نآ .  زا  رتدیدش  هکلب  تسا  بارـش  یتسم  دـننامه  هانگ  یتسم  هکنآ  هچ  هانگ  یتسم  زا  دـینک  رذـح  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دندرگ یمن  رب  دنراد  هک  يدب  عضو  نیا  زا  دنروک و  گنگ و  رک و  نانآ  هدومرف :  فیرش  نآرق  رد 
تعاطا  زا  یچیپرس  رثا 

رد كرش  بجوم  یهلا  روتسد  زا  فلخت  عقاوم ،  زا  يا  هراپ  رد  اما  راکهانگ . فلختم  تسا و  قسف  بجوم  یلاعت  يراب  تعاطا  زا  فلخت 
 : هدومرف هیآ  لوا  تمسق  رد  تسا ،  هدروآ  فیرش  نآرق  زا  هیآ  کی  رد  ار  ود  ره  دنوادخ  تسا و  تعاط 

(264  . ) قسفل هنا  هیلع و  هللا  مسا  رکذی  مل  امم  اولکءات  و ال 
قسف نآ  ندروخ  هدیدرگ ،  مالعا  عونمم  هدشن ،  هدرب  نآ  رب  دنوادخ  مان  حبذ  عقوم  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  مالسا ،  عراش  روتـسد  هب 

 . قساف نآ  هدندروخ  تسا و 
هنامرحم نیکرشم ،  رافک و  زا  تفـص  ناطیـش  رگ و  هسوسو  رـصانع  تسا ،  مارح  هدرم  ناویح  تشوگ  ندروخ  فیرـش  باتک  حیرـص  هب 

. دنیامن دومناو  لالح  ار  هتیم  تشوگ  ندروخ  دنهد و  رارق  ناناملسم  اب  لدج  هلیسو  ار  یهلا  مکح  نیا  دنتفرگ  میمصت 
هدننک  هارمگ  نانخس  نیکرشم و 

لکالاب یلوا  هللا  لیتق  هللا و  هلتق  امم  نولکءات  متنا و ال  هنولتقت  امم  نولکءات  فیک  مهل :  نولوقیف  نیملسملا  نولداجی  برعلا  اوکرشم  ناک 
(265  . ) مهتلداجم هذهف  مکلیتق ،  نم 

تـشوگ زا  امـش  روطچ  دـنتفگ : یم  ناـنآ  هب  دـنتخادرپ و  لدـج  هب  هدرم  ناویح  تشوگ  تمرح  دروـم  رد  ناناملـسم  اـب  برع  نیکرـشم 
يارب دـنوادخ  هتـشک  هکنآ  اب  دـیروخ  یمن  تسا  هتـشک  دـنوادخ  هک  یناویح  تشوگ  زا  اما  دـیروخ  یم  دـیا  هتـشک  ناتدوخ  هک  یناویح 

 . تسامش هتشک  زا  رت  هتسیاش  ندروخ 
 . نانآ هلداجم  دوب  نیا 

 : تسا هدومرف  هیآ  نآ  مود  تمسق  رد  دنوادخ 
(266  . ) نوکرشمل مکنا  مهومتعطا  نا  مکولداجیل و  مهئایلوا  یلا  نوخویل  نیطایشلا  نا  و 

تمرح زا  دیدومن و  تعاطا  ار  نانآ  رگا  دننک . لدج  هدرم  ناویح  تشوگ  دروم  رد  امـش  اب  دنهاوخ  یم  دوخ  یناهنپ  ياهرارق  اب  نیطایش 
. دیا هدییارگ  كرش  هب  امتح  امش  دیدرک ، فلخت  تسا  یهلا  رما  هک  هتیم 

تدابع  تعاط و  رد  كرش 
تمـسق لومـشم  دنا و  هدیدرگ  قسف  بکترم  دشاب  هدشن  هدرب  نآ  رب  دنوادخ  مان  حبذ ،  عقوم  هک  دنروخب  یناویح  تشوگ  زا  یناسک  رگا 

تسا فیرش  نآرق  حیرص  هک  ار  هتیم  تشوگ  تمرح  دنریگ ، رارق  نیکرشم  رافک و  هلداجم  ریثءات  تحت  یناسک  رگا  اما  دنتسه ، هیآ  لوا 
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. دنروکذم هیآ  مود  تمـسق  لومـشم  دـننز ، زابرـس  یلاعت  يراب  تعاطا  زا  دـنیامن و  تعاطا  ار  ناگدـننک  لدـج  نامرف  دـنراگنا ، هدـیدان 
 (: ع  ) قداص ماما  هدومرف  هب  تسا و  هدناوخ  كرشم  ار  نانآ  احیرص  فیرش ،  نآرق  رد  دنوادخ 

(267  . ) ةدابع كرش  سیل  ۀعاط و  كرش 
تعاطا هک  تسا  هدمآ  ررکم  نید  يایلوا  تایاور  فیرـش و  نآرق  رد  تسین .  شتـسرپ  رد  كرـش  تسا و  تعاط  رد  كرـش  لمع ،  نیا 

اجنیا رد  هدش و  هراشا  تایاور  تایآ و  زا  یضعب  هب  باتک ،  نیا  لوا  دلجم  متفه  ینارنخـس  رد  تسا .  كرـش  قلاخ  تیـصعم  رد  قولخم 
: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  یتمسق  زین 

مهیلع نونوکی  مهتدابعب و  نورفکیـس  ـالک  ازع . مهل  اونوکیل  ۀـهلآ  هللا  نود  نم  اوذـختا  و  لـجوزع :  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
(268  . ) هدبع دقف  قلاخلا  ۀیصعم  یف  قولخملا  عاطا  نم  لاجرلا ،  ۀعاط  یه  امنا   . عوکرلا دوجسلا و  یه  ةدابعلا  سیل  لاق :  ادض .

قلاخ  تیصعم  رد  قولخم  تعاطا 
تیدوبع و هب  بیرقنع  تسا .  نینچ  هن  دـشاب ، اهنآ  زع  هیاـم  هکنآ  يارب  دـنا  هتفرگ  تیهلا  هب  ار  دـنوادخ  ریغ  یناـسک  هدومرف  میرک  نآرق 
 ، تدابع زا  دوصقم  تسا :  هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ع )   ) قداص ماما  دندرگ . یم  دوخ  ياهدوبعم  دض  دـنوش و  یم  رفک  نانآ  یگدـنب 
وا دنک  تعاطا  قلاخ  تیصعم  رد  ار  یقولخم  هک  یسک  تسا .  دنمتردق  لاجر  زا  يربنامرف  تعاطا و  دارم ، هکلب  تسین ،  عوکر  هدجس و 

 . تسا هدومن  یگدنب  ار 
مهنودـبعی و اونوکی  مل  مهنا  اما  لاـق :  هللا .  نود  نم  اـبابرا  مهناـبهر  مهراـبحا و  اوذـختا  یلاـعت :  هلوق  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(269  . ) هللا ۀیصعم  یف  مهوعاطا  مهنکل 
ار نانآ  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر  دـنتفرگ . تیبوبر  هب  دـندرب و  ـالاب  ار  دوخ  ياـهنابهر  اـملع و  هدومرف :  يراـصن  هراـبرد  فیرـش  نآرق 

. دندرک یم  تعاطا  یلاعت  يراب  تیصعم  رد  ار  ناشرماوا  هکلب  دندومن  یمن  شتسرپ 
تداعـس رد  لماکت  یلاعت و  یلـصا  طرـش  اج  همه  هشیمه و  یلاعت  يراب  زا  طرـش  دیق و  یب  تعاطا  هک  دش  نشور  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ثحب  دروم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما  تساهناسنا .  يونعم  يدام و 
. امرف میمتت  لیمکت و  دوخ  تعاط  ماود  اب  اه  يدب  اه و  یبوخ  رد  ارم  ینید  تایونم  اراگدرورپ ! ۀعاطلا ؛  ماودب  یل  کلذ  لمکا  و 

رشب  زع  یهلا و  تعاطا 
اما دـیامن . یم  شفیعـضت  اورناـمرف  تعاـطا  زا  یچیپرـس  دوش و  یم  وا  تردـق  يدـنمورین و  بجوم  اورناـمرف  زا  روشک  ره  مدرم  تعاـطا 

. دوش یمن  یهلا  سدقا  تاذ  دیاع  يربنامرف  زا  یعفن  نیرتمک  تسا و  نانآ  تداعـس  تاهابم و  هیام  یلاعت  يراب  ترـضح  زا  مدرم  تعاطا 
. دناسر یمن  وا  سدقا  تاذ  هب  ینایز  نیرتمک  تسا و  نانآ  طوقس  یتخبدب و  هیام  راگدرورپ  تعاطا  زا  مدرم  یچیپرس  نینچمه 

مدرم زا  یهلا  سدـقا  تاذ  يانغ  يزاین و  یب  زا  یکاح  هک  هتکن  نیا  درگ  دنیـشنن  شایربک  رفک  نماد  رب  دـندرگ  رفاـک  تاـنئاک  هلمج  رگ 
 . تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  هدنزومآ  نانخس  نمض  تسا 
(270  . ) کعاطا نم  ککلم  یف  دیزی  كاصع و ال  نم  کناطلس  ضقنی  ال 

شیازفا بجوم  دیامن  یم  تعاطا  ارت  هک  سک  نآ  دهد و  یمن  شهاک  ار  تتردق  هطلس و  دنک  یم  یچیپرـس  ترما  زا  هک  یـسک  اهلاراب !
. ددرگ یمن  تتموکح  ییاورنامرف و 

نیملسم  تعامج  یفرعم 
نآرق ناوریپ  فص  رد  هراومه  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  هتفگ و  نخـس  تعامج  موزل  زا  تعاط  ماود  هب  اـعد  زا  سپ  ع )   ) داجـس ماـما 

ینارنخـس رد  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  مهم .  سب  تسا  يرما  نتـشاد  زیهرپ  قرفت  زا  ندوب و  ناناملـسم  اب  ۀعامجلا ،.  موزل  و  دشاب : فیرش 
 . تسا نیملسم  تعامج  اب  یماگمه  تمزالم و  اهنآ  زا  یکی  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  ار  مزال  بلطم  هس  فیخ  دجسم  ساسح 
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(271  . ) مهتعامجل موزللا  نیملسملا و  همئال  ۀحیصنلا  لمعلا هللا و  صالخا  ملسم :  ءرما  بلق  نهیلع  لغی  ثالث ال 
تدوم صولخ  مود  ادـخ ، يارب  لمع  صالخا  لوا  دـشاب : شغ  لغ و  زا  یلاـخ  اـهنآ  هب  تبـسن  ناملـسم  ره  بلق  دـیاب  هک  تسا  زیچ  هس 

 . ناناملسم تیعمج  اب  یگنهامه  تمزالم و  موس  نیملسم ،  نایاوشیپ  هب  تبسن 
ماگمه و نانآ  اب  دـیزگ و  ار  ناشتمزالم  اـمتح  دـیاب  هک  تسا  یناناملـسم  تعاـمج  نتخانـش  ص )   ) مرکا لوسر  ثیدـح  رد  مهم  بلطم 

 . تسا هدش  نشور  تایاور  زا  یضعب  رد  بلطم  نیا  دوب و  ادصمه 
(272 . ) اولق نا  قحلا و  لها  یتما  ۀعامج  لاقف :  هتما  هتعامج  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لئس  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

هچ رگا  دنا  قح  لها  نم  تما  تعامج  دومرف : دـنا ؟ نایک  شتما  تعامج  هک  دـش  لا  ؤس  ص )   ) مرکا لوسر  زا  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
. دشاب مک  ناشددع 

(273  . ) ةرشع اوناک  نا  قحلا و  یلع  ناک  نم  لاق :  کتما ؟  ۀعامج  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  لیق 
. دشاب رفن  هد  ناشددع  هچ  رگا  دنا  قح  رب  هکنانآ  دومرف : خساپ  رد  دنتسه ؟ امش  تما  تعامج  مدرم  نیمادک  دش : ضرع  یمارگ  ربمیپ  هب 

ع )   ) ماما زا  يروث  نایفس  تساوخرد 
رد اما  هتفرگارف  ار  یبلاطم  هدـش و  بایفرـش  ع )   ) قداص ماما  روضح  ررکم  وا  ثیداحا .  ظـفاح  هدرکلیـصحت و  دوب  يدرم  يروث  ناـیفس 
یم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رادتسود  دوب و  هکم  لها  هک  شیرق  زا  يدرم  تشادن .  هقالع  یگتسبلد و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  نطاب 

رب ترـضح  میدـید  میدیـسر ،  هک  ماما  لزنم  رد  متفر .  وا  اب  ع .)   ) قداص ماـما  لزنم  هب  میورب  تفگ :  نم  هب  يروث  نایفـس  يزور  دـیوگ 
هب تسا  هدومرف  مدرم  يارب  فیخ  دجـسم  رد  هک  ار  ربمیپ  هبطخ  ثیدح  درک : ضرع  نایفـس  دراد . نتفر  دـصق  هدـش و  راوس  دوخ  بکرم 
اب یگتـسب  تبارق و  هب  ار  ترـضح  نایفـس   . تفگ مهاوخ  تعجارم  رد  مراد ،  هک  يراـک  یپ  زا  مورب  راذـگب  تفگ :  ترـضح  اـمرفب . نم 
ار نآ  ات  دنروایب  ذغاک  تاود و  نم  يارب  دییامرفب  درک : ضرع  نایفـس  دش . هدایپ  ترـضح  دیوگب . نالا  هک  داد  مسق  ص )   ) مرکا لوسر 
اب نایفس  نم و  تفر .  دوخ  راک  یپ  زا  دش و  راوس  ع )   ) ماما سپس  دومن . هئارا  ترضح  هب  ار  هتشون  هاگنآ  دندروآ . داد  روتـسد  مسیونب . 
هب ارت  ع )   ) قداـص ماـما  هک  ادـخ  هب  مسق  متفگ :  وا  هب  مییاـمن .  تقد  ثیدـح  رد  مینک و  فـقوت  تساوـخ  نم  زا  هار  نیب  میتـشگرب .  مه 

 . يرادن ییاهر  نآ  زا  زگره  هک  دومن  مزلم  يزیچ 
نایفس  هب  یشیرق  حیضوت  رکذت و 

ءالوه نم  نیملسملا .  ۀمئال  ۀحیصنلا  و  هانفرعف ،  لمعلا هللا  صالخا  ملـسم :  ءرما  بلق  لغی  ثالث ال  هل :  تلقف  کلذ :  یـش ء  يا  و  لاقف : 
اندنع و ال هتداهـش  زوجت  نم ال  لک  مکحلا و  نب  ناورم  ۀیواعم و  نب  دیزی  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  مهتحیـصن ؟  انیلع  بجت  نیذلا  ۀمئالا 

؟  ۀعامج ياف  مهتعامجل  موزللا  هلوق :  مهفلخ و  ةولصلا  زوجتل  موزللا  هلوق :  مهفلخ و  ةولصلا  زوجت 
يردق وا  لیئاکیم  لیئربج و  نامیا  یلع  وهف  هما  حکن  ۀبعکلا و  مدـه  ۀـبانج و  نم  لستغی  مل  نم  مصی و  مل  لصی و  مل  نم  لوقی :  یئجرم 

امنا لوقی :  ینهج  وا  رفکلاب  هیلع  دهـشی  بلاطیبا و  نب  یلع  نم  ءربی  يرورح  وا  سیلبا ،  ءاشام  نوکی  لجوزع و  هللا  ءاشام  نوکی  لوقی ال 
انیلع بجت  يذلا  ماما  هللا  بلاطیبا و  نب  یلع  نا  تلقف  نولوقت ؟  یئیـش  يا  کحیو و  لاق  اهریغ . ائیـش  نامیالا  سیل  هدحو  هللا  ۀـفرعم  یه 

(274 . ) ادحا اهبربخت  ال  لاق :  مث  هقرخ  باتکلا و  ذخاف  لاق :  هتیب .  لها  ۀعامج  موزل  ۀحیصن و 
صالخا لوا  دشاب : یلاخ  اهنآ  رد  شغ  لغ و  زا  ناملسم  ره  بلق  دیاب  هک  تسا  زیچ  هس  متفگ :  تسا ؟  هدومن  ممزلم  زیچ  هچ  هب  دیـسرپ :

 ، نایفـس یبا  نب  ۀیواعم  دـنا ؟ نایک  نیموصعم  همئا  نیملـسم .  نایاوشیپ  هب  تبـسن  صلاخ  تدوم  مود  میناد .  یم  ار  نیا  ادـخ . يارب  لمع 
دیاب دومرف  هکنیا  و  دناوخب . زامن  نانآ  رس  تشپ  ناوت  یمن  تسین و  لوبقم  ناشتداهـش  هک  ییاهنآ  و  مکحلا ،  نب  ناورم  هیواعم ،  نب  دیزی 

، دیامنن تبانج  لسغ  دریگن ، هزور  دناوخن ، زامن  هک  یـسک  دـیوگ : یم  هک  یئجرم  هورگ  تعامج ،  مادـک  دوب ، نیملـسم  تیعمج  مزالم 
هک يردـق  هورگ  ای  تسا ،  لیئاکیم  لیئربج و  نامیا  دـننامه  شنامیا  اه  ییاوران  همه  نیا  اب  دزرمایب ، دوخ  ردام  اب  دـنک و  بارخ  ار  هبعک 
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هب دـنیوج و  یم  يربت  ع )   ) یلع زا  هک  يرورح  هورگ  ای  تسا ،  سیلبا  تساوخ  رایعم ، هکلب  تسین  راـیعم  دـنوادخ  تساوخ  دـنیوگ : یم 
زا يروث  نایفس  تسین .  نآ  زج  يزیچ  نامیا  تسادخ و  تفرعم  طقف  تفرعم  دنیوگ  یم  هک  یمنهج  هورگ  ای  دنهد ، یم  تداهـش  وا  رفک 

تسا یماما  بلاطیبا  نب  یلع  مییوگ  یم  ام  متفگ :  دییوگ ؟ یم  هچ  اهامش  وت ! رب  ياو  تفگ :  دش و  تحاران  تخس  یـشیرق  درم  نانخس 
هتـشون یتحاران  تدش  زا  نایفـس  میـشاب .  دنا  تیب  لها  تعامج  هک  نیموصعم  همئا  مزالم  دیاب  تسا و  بجاو  ام  رب  وا  صلاخ  تدوم  هک 

 . میامنن لقن  یسک  يارب  ار  نایرج  نیا  تفگ :  نم  هب  درک و  هراپ  تفرگ و  ار 
دنتسه یهورگ  دوصقم ، ص )   ) مرکا لوسر  هدومرف  هب  دوب و  نیملسم  تعامج  تمزالم  دنوادخ  هاگشیپ  زا  ع )   ) داجس ماما  مود  هتساوخ 

. دنراد یم  رب  مدق  قح  هار  رد  هک 
زا يدایز  تایاور  نید  رد  ناراذـگ  تعدـب  هرابرد  عدـبلا .  لها  ضقر  و  دـنک : یم  تساوخرد  ار  تعدـب  لها  كرت  اـعد ، موس  هعطق  رد 

. دنیوج يربت  دننیزگ و  يورد  نانآ  زا  ناناملسم  هک  تسا  هدش  دیکءات  هدیسر و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر 
(275  . ) مهنم ةءاربلا  اورهظاف  يدعب  نم  عدبلا  بیرلا و  لها  مهتیءار  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دییامن يرود  دینک و  يربت  اهنآ  زا  دیدش  هجاوم  نید  رد  نارازگتعدب  نارگ و  هسوسو  اب  نم  زا  دعب  یتقو  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
(276 . ) رانلا یلا  اهلیبس  ۀلالض  ۀعدب  لک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

 . تسا خزود  يوس  هب  یهارمگ  ره  هار  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره  تسا :  هدومرف  زین  و 
نارازگتعدب  میرکت  ررض 

(277  . ) مالسالا مده  یلع  ناعا  دقف  ۀعدب  بحاص  رقو  نم  ثیدحلا :  یف 
 . تسا هدومن  کمک  مالسا  يزاس  ناریو  هب  دوخ  لمع  اب  دیامن  میرکت  ریقوت و  ار  یتعدب  بحاص  هک  یسک 

ات دـهاوخ  یم  دـیامن و  یم  تساوخرد  ار  وا  تعاط  ماود  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  زورما  ثحب  عوضوم  ياعد  لوا  هعطق  رد  ع )   ) داجـس ماما 
هدومن رکذ  نآ  زا  سپ  ار  بلطم  هس  سدقم  فده  نیا  ققحت  يارب  دـشاب و  یلاعت  يراب  ترـضح  طرـش  دـیق و  یب  عیطم  رمع  رخآ  هظحل 

هورگ نیا  تیعمج  رد  ندوـب  هچ  دـیامیپ ، یم  ار  قـح  هار  هک  یناناملـسم  دـیوگن ، كرت  زگره  ار  ناناملـسم  تعاـمج  هـکنآ  لوا  تـسا : 
تعدـب لها  اب  اریز  تعدـب  لها  نتفگ  كرت  مود  تسا .  قح  ترـضح  يربنامرف  تعاطا و  ياه  هخاـش  زا  دوخ  سانـش  هفیظو  ناناملـسم 

تـسا ماما  ياضاقت  دروم  هک  تعاط  ماود  اب  راک  نیا  تسا و  دـنوادخ  يرادربنامرف  زا  یچیپرـس  نداد  ناـشن  قفاوم  يور  اـهنآ  هب  ندوب و 
يءارلا یلمعتـسم  و  دـنیامن : یم  تیعبت  نآ  زا  هتفرگ و  راک  هب  یعرتخم  يءار  ادـخ  نید  رد  هک  یناسک  نتفگ  كرت  موس  درادـن . شزاس 

هک تساعد  هعطق  نیمراهچ  هدومن و  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  تعاط  ماود  تساوخرد  زا  سپ  ماـما  هک  تسا  یبلطم  نیموس  نیا  عرتخملا . 
یم اقلا  هعماج  رد  ادخ  نید  مان  هب  رازگتعدب  هک  تسا  يا  هئیس  تمهت  زا  ترابع  تعدب  تسا .  زورما  ینارنخـس  تمـسق  نیرخآ  عوضوم 

يرما عرتخم ،  يءار  اما  دنامب . رادیاپ  دبای و  همادا  زین  دعب  ياهلسن  رد  تسا  نکمم  دننک  لمع  نآ  هب  دتفا و  لوبقم  یناسک  دزن  رگا  دنک .
یم رثا  زا  یتدـم  زا  سپ  اما  دـنورب ، نآ  یپ  زا  دـنریذپب و  نید  مان  هب  ار  یگتخاـس  هیرظن  نآ  یهورگ  تسا  نکمم  تقوم و  هبـسنلاب  تسا 

. دوش یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دتفا و 
یعارتخا  يءار  جراوخ و 

دوخ درگ  ار  یهورگ  دننک ، حرط  ار  یعرتخم  يءار  هک  دش  یکسمتسم  نادان  ناناملـسم  زا  یعمج  يارب  نیفـص  گنج  رد  تیمکح  رارق 
 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  دندرگ . يزیرنوخ  داسف و  هیام  و  دننزب ، نایصع  نایغط و  هب  تسد  دنیامن ، عمج 

تیمکح لوبق  دنتفگ : یهلا  باتک  زا  هاگآان  ناناملسم  زا  يا  هدع  تسین .  دنوادخ  زج  یـسک  يارب  نامرف  مکح و  ( 278 (؛  هللا مکحلا  نا 
باتک قیاقد  مامت  هب  ملاع  هک  ع )   ) یلع تساخرب .  تفلاخم  هب  دومن و  هلباقم  نآ  اب  دیاب  نآرق و  روتـسد  فالخ  رب  تسا  یلمع  ادـخ  ریغ 

ناشنرطاخ تحارـص  اب  يدراوم  رد  ار  نخـس  نآ  ندناوخ  تسردان  دناوخ و  دودرم  ار  نانآ  هتفگ  تسا ،  مالـسا  ینامـسآ  ماکحا  یهلا و 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلمج  نآ  زا  تخاس ، 
(279 . ) رجاف وارب  ریما  نم  سانلا  دبال  هنا  هللا و  الا  ةرما  نولوقی ال  ءالوه  نکل  هللا و  الا  مکح  هنا ال  معن  لطابلا ،  اهب  داری  قح  ۀملک 

تراما و دـنیوگ : یم  نانیا  اـما  تسین  دـنوادخ  زج  يدـحا  يارب  مکح  یلب  تسا .  هدـش  هدارا  اوراـن  لـطاب و  نآ  زا  هک  تسا  یقح  هملک 
زا ات  دـشاب  مکاح  مدرم  رب  راکهانگ  ای  راکوکین  يریما  هک  دـنک  یم  باجیا  ترورـض  هکنآ  اب  تسین  دـنوادخ  زج  یـسک  يارب  تموکح 

. دزاس رارقرب  هعماج  رد  ار  مظن  دنک و  يریگولج  جرم  جره و 
ناورهن  گنج  دادیور 

رثا بیترت  یهلا ،  گرزب  تجح  ع ،)   ) یلع نانخـس  هب  دـندرک ، يراشفاپ  دایز  دوخ  عرتخم  يءار  یفارحنا و  هشیدـنا  رد  ناداـن  هورگ  نیا 
ناورهن جراوخ  دندش . هتـشک  نانآ  زا  يدایز  هدـع  دـیدرگ و  یهتنم  ناورهن  گنج  موصعم و  ماما  اب  هلباقم  هب  ناشراک  ماجنارـس  دـندادن .

التبم ریـشمش  باذع  هب  ایند  رد  دیدرگ ، نانآ  یتخبدـب  يزور و  هریت  هیام  ناشتجاجل  لهج و  سدـقم ،  حالـصلا و  رهاظ  دـندوب  ییاهنادان 
. دوب دنهاوخ  یهلا  دیدش  رفیک  راتفرگ  ترخآ  رد  دندش و 

. دوب هدـش  یـضقنم  بش  مراهچ  کی  هک  یلاـح  رد  تفر  یم  دوخ  لزنم  يوس  هب  دـش و  جراـخ  هفوک  دجـسم  زا  ع )   ) یلع اهبـش  زا  یکی 
یگنهآ اب  بش  عقوم  نآ  هک  دندیـسر  يدرم  هناخ  رد  هب  هار  نیب   . دوب ترـضح  نآ  اب  تسا  ماما  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  دایز  نب  لیمک 

: دومن یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دناوخ و  یم  ار  فیرش  نآرق  زیگنا  نزح  مرگ و 
(280  . ) لیللا ءانآ  تناق  وه  نمءا 

ینورد ساسحا  زا  هکنیا  نودب  دومن ، شنیـسحت  لد  رد  دمآ و  تفگـش  هب  بش  عقوم  نآ  رد  نآرق  ندناوخ  درم و  نیا  هدـهاشم  زا  لیمک 
تباجعا هیام  نآرق  توالت  درم و  نیا  مرگ  گنهآ  دومرف : دـش و  لیمک  هجوتم  ع )   ) ماـما درواـیب . ناـبز  هب  ار  نآ  دـیوگب و  ینخـس  دوخ 

هدز تریح  يو  نطاب  زا  ترـضح  یهاگآ  ماما و  هفـشاکم  نیا  زا  لـیمک   . دومن مهاوخ  تهاـگآ  بیرقنع  تسا ،  شتآ  لـها  زا  وا  دوشن ،
نآرق توالت  نشور  بوخ و  تلاح  نیا  اب  بش  عقوم  نیا  رد  هکنیا  اب  تسا  منهج  لها  وا  دومرف : ماما  هکنیا  زا  دوب  ریحتم  نینچمه  دـش و 

قبط ع )   ) ماما یلو  دندوب  فیرـش  نآرق  ظفاح  هورگ  نیا  دـمآ . شیپ  جراوخ  ياهنایرج  تشذـگ و  یتدـم  دـیوگ  یم  لیمک  دـیامن . یم 
لیمک درک . یم  رذگ  ناورهن  نادیم  رد  يزور  ع )   ) یلع دهد . همتاخ  اهنآ  زا  يرایـسب  تایح  هب  دگنجب و  نانآ  اب  دش  راچان  ینید  هفیظو 
عضوف دوب . هتخیر  نیمز  رانک  هشوگ و  رد  جراوخ  هدش  ادج  ياهرـس  تشاد و  تسد  رد  ار  دوخ  دولآ  نوخ  ریـشمش  دوب ، ترـضح  نآ  اب 
نآرقلا ءرقی  ناک  يذـلا  صخـشلا  کلذ  وه  يا  لیللا  ءانآ  تناق  وه  نمءا  لیمک !  ای  لاق  سو و  ؤرلا  کلت  نم  سءار  یلع  فیـسلا  سءار 

(281  . ) هلاح کبجعاف  ۀلیللا .  کلت  یف 
هب دومن و  تئارق  دناوخ  یم  بش  نآ  رد  صخـش  نآ  هک  ار  يا  هیآ  تشاذگ و  هدش  ادـج  ياهرـس  نآ  زا  یکی  يور  ار  دوخ  ریـشمش  رس 

. دیدرگ وا  بجعت  یتفگش و  هیام  بش  نآ  رد  دوب و  نآرق  يراق  هک  تسا  يدرم  نامه  نیا  هک  دنامهف  لیمک 
تکاله  عرتخم و  يءار 

زا هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماما  دـیدرگ . جراوخ  ترخآ  ایند و  باذـع  تکـاله و  بجوم  فیرـش  نآرق  فـالخ  هیرظن  عرتخم و  يءار 
یم ار  قح  لها  تعامج  تمزالم  نینچمه  دیامن و  یم  ار  وا  تعاط  ماود  تساوخرد  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد 

يرود دـنریگ  یم  راک  هب  وا  نید  رد  ار  عرتخم  یگتخاس و  يءار  هک  یناـسک  زا  دـیوگ و  كرت  ار  تعدـب  لـها  هک  دراد  اـنمت  دـهاوخ و 
ياه هتـساوخ  دـنوادخ  هک  یـسک  اهنت  ینعی  تسا  ص )   ) یمارگ لوسر  زا  تعاطا  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  تعاطا  يربناـمرف و  هار  دـنیزگ .

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دیامن . یم  غالبا  مدرم  هب  وا  هلیسو  هب  ار  شیوخ  یهاون  رماوا و  دنک و  یم  یحو  يو  هب  ار  دوخ 
(282  . ) هللا عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم  و 

 . تسا هدومن  تعاطا  ار  دنوادخ  اعطق  دنک  تعاطا  ار  ادخ  لوسر  هک  یسک 
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رما هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يا  هتـسیاش  گرزب و  ناسنا  نآ  زا  تعاطا  یلاعت  يراب  تعاـط  هب  لـین  هار  ص )   ) مرکا لوسر  گرم  زا  سپ 
، دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  هصاخ  هماع و  ياملع  هک  يرایسب  تایاور  بجوم  هب  تسا .  هدومن  یفرعم  دوخ  زا  دعب  ینیـشناج  هب  ار  وا  یهلا 
وا هچ  تسا ،  هدومن  فظوم  ع )   ) یلع روتـسد  زا  تعاـطا  هب  ار  نیملـسم  فلتخم ،  ياـهریبعت  اـب  مالـسا  گرزب  ياوـشیپ  ررکم  رد  ررکم 

 . تسا یهلا  نید  ماکحا  هیلک  فیرش و  نآرق  میلاعت  مامت  هب  هاگآ 
نل هناف  يدـعب  ایلع  لوتیلف  یبر  یندـع  یتلا و  ۀـنجلا  لخدـی  یتوم و  تومی  یتایح و  ییحی  نا  بحا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(283  . ) يدر یف  مکلخدی  نل  يده و  نم  مکجرخی 
هک دوش  لـخاد  یتـشهب  رد  نم و  گرم  هب  دریمب  نم و  تاـیح  هب  دـشاب  هدـنز  دراد  تسود  سک  ره  تسا :  هدوـمرف  ص )   ) مرکا لوـسر 

جراخ تداعس  تیاده و  هار  زا  ار  امش  زگره  وا  هچ  دنادب ، نیملـسم  مومع  یلو  عاطم و  ار  یلع  نم  زا  دعب  هدومرف :  هدعو  نم  هب  دنوادخ 
. دهد یمن  قوس  ناتطاطحنا  یتسپ و  هب  دنک و  یمن 

ع )   ) ماما روتسد  زا  یچیپرس  هجیتن 
دوـخ یعارتـخا  يءار  هب  دـندرک و  یم  تیعبت  دوـمرف  یم  ع )   ) یلع هچنآ  زا  دـندومن ، یم  لـمع  مالـسا  ياوـشیپ  روتـسد  هب  جراوـخ  رگا 
ماما رما  زا  یچیپرس  اب  هناتخبدب  دنتفگ . یمن  كرت  ار  یهلا  تعاطا  هار  دندش و  یمن  جراخ  میقتسم  طارص  زا  زگره  دنتفای ، یمن  شیارگ 
يراب دیدش  بضغ  دروم  زین  تمایق  رد  دنداد و  نتـشک  هب  ار  نتـشیوخ  ماجنارـس  دندنارذگ ، راگدرورپ  ياضر  فالخرب  ار  دوخ  يایند  ، 

. دوب دنهاوخ  وا  میظع  باذع  راتفرگ  یلاعت و 

یناوتان مایا  رد  توق  تساوخرد  نس -  رَبِک  رد  قزر  تعسو  تساوخرد   - 44

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . تبصن اذا  یف  کتوق  يوقا  و  تربک ،  اذا  یلع  کقزر  عسوا  لعجا  و  هلآ ،  دمحم و  یلع  یلص  مهللا 

مسج  توق  قزر و  تعسو  تساوخرد  و  ع )   ) ماما
زا تساوخرد  ود  شلآ ،  دمحم و  ترـضح  رب  دورد  زا  سپ  قالخالا ،  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
مود هتـساوخرد  هد .  رارق  منـس  ربک  رد  نم  يارب  ار  دوخ  قزر  نیرتعیـسو  اهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  لوا  هتـساوخ  رد   . دـیامن یم  دـنوادخ 

ینارنخـس عوضوم  یهلا  هوق  لوح و  هب   . دشاب معبت  یگدوسرف و  مایا  رد  نم  هب  وت  ییاطعا  توق  ورین و  نیرت  يوق  اهلاراب ! دنک  یم  ضرع 
هک یناسک  يارب  يریپ  مایا  تسا .  یلاعت  يراب  ترـضح  هاگـشیپ  زا  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترـضح  هتـساوخ  ود  نیا  حیـضوت  حرـش و  زورما 
زا يا  هراـپ  هدومرف و  هراـشا  یعیبـط  رما  نیا  هب  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا .  یناوتاـن  فعـض و  نارود  دـشک  یم  ازارد  هب  ناـشرمع 

 . تسا هدومن  رکذ  ار  نآ  روآ  جنر  كاندرد و  ضراوع 
نم لعج  مث  ةوق ،  فعض  دعب  نم  لعج  مث  فعض  نم  مکقلخ  يذلا  هللا 

(284  . ) ۀبیش افعض و  ةوق  دعب 
زا سپ  و  هداد ،  رارق  ورین  توق و  امش  يارب  فعض ،  زا  سپ  هدیرفآ ،  یناوتان  فعض و  زا  ار  امـش  هک  تسا  یمیکح  راگدیرفآ  دنوادخ ،

 . تسا هدومرف  ررقم  ار  يریپ  فعض و  امش  يارب  توق 
کچوک يردق  هب  دراد و  ياج  هفطن  رد  هک  دشاب  یفیعض  هدنز  دوجوم  هب  رظان  هدش  رکذ  هیآ  يادتبا  رد  هک  فعض  زا  دارم  تسا  نکمم 
تیلوفط مایا  یگراوخ و  ریـش  نارود  یناوتاـن  فعـض و  دوصقم ، تسا  نکمم  و  دوش ، یمن  هدـید  حلـسم  مشچ  اـب  زج  هک  تسا  زیچاـن  و 

. ددرگ یم  زاغآ  يریپ  یناوتان  فعض و  سپس  و  دسر ، یم  ارف  توق  یناوج و  نارود  فعض ،  مایا  تشذگرد  زا  سپ  دشاب .
 : تسا هدومرف  رگید  هیآ  رد 
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(285 . ) ائیش ملع  دعب  ملعی  الیکل  رمعلا  لذرا  یلا  دری  نم  مکنم  مک و  افوتی  مث  مکقلخ  هللا  و 
اوق  فعض  يریپ و 

طاطحنا دیدش و  يریپ  هب  یضعب  اما  دهد . یم  همتاخ  ناتتایح  هب  دنک و  یم  ضبق  ار  ناتحور  سپـس  هدومن  قلخ  ار  امـش  ناهج  راگدیرفآ 
یم دای  زا  ار  اه  هتـسناد  دوش و  یم  وحم  ناشتاعالطا  تامولعم و  نس  ربک  رثا  رب  هک  ددرگ  یم  یهتنم  اجنآ  هب  نانیا  راک  دنـسر و  یم  رمع 

، رگید هیآ  رد  دنا . هدومن  شومارف  ار  دوخ  نادنزرف  مان  یتح  یمیمـص و  ناتـسود  مسا  نیرمعم ،  لیبق  نیا  زا  یـضعب  هک  هدش  هدید  دنرب ،
 : هدومرف دنوادخ 

(286  . ) قلخلا یف  هسکنن  ةرمعن  نم  و 
هار هب  میزاس و  یم  نوگژاو  ار  وا  يونعم  يدام و  ياوق  هیلک  ینورب و  ینورد و  نامتخاس  مامت  میهد  یم  زارد  رمع  يو  هب  ام  هک  ار  یسک 

 . میهد یم  قوس  شطاطحنا  طوقس و 
رکف  مسج و  رد  لوحت  يریپ و 

یم یتسـس  فعـض و  راچد  مسج  دنک ، یم  زورب  لاسنهک  دارفا  ندـب  نامتخاس  رد  ییاهینوگرگد  تالوحت و  يریپ  نارود  ندیـسر  ارف  اب 
هجاوم یتالالتخا  اب  یگدنز  روما  هرادا  یعامتجا ،  ياهتیلاعف  زا  ندنامزاب  رثا  رب  دور و  یم  تسد  زا  اجیردت  شـشوک  راک و  يورین  دوش ،

زورب زین  نانآ  هشیدنا  قالخا و  رد  ییاه  ینوگرگد  نالاسنهک ،  یمـسج  تالوحت  تازاوم  هب  دیآ . یم  دـیدپ  ییاه  ییاسران  ددرگ و  یم 
یم رـس  رد  يا  هزات  ياهاوه  و  دوش ، یم  ضوع  مک  شیب و  ناشرکفت  زرط  هصالخ  و  یناسفن ،  ياهـشهاوخ  ینورد ،  تاـینمت  دـنک ، یم 

رد هک  ییون  تاینمت  راکفا و  هشیدنا و  ياه  ینوگرگد  یلو  درادن  نانآ  تیونعم  نامیا و  يارب  ار  یمیقتسم  رطخ  مسج  تالوحت  دنرورپ .
ناشتبقاع ءوس  ندرم و  دب  بجوم  ماجنارـس  دراذـگب و  نانآ  تایونعم  قالخا و  يور  يدـب  رثا  تسا  نکمم  ددرگ  یم  افوکـش  ناشریمض 

رظان هک  یتایاور  زا  یـضعب  تسا  عقوم  هب  دوش ، هداد  یحیـضوت  ناگدروخلاس  شاعم  یگنت  مسج و  فعـض  هرابرد  هکنآ  زا  شیپ  ددرگ .
دنبای و یهاگآ  یلاسنهک  مایا  يونعم  تارطخ  زا  رتشیب  هچ  ره  ناگدنونـش  ات  دتفا  ضورعم  تسا  نالاسنهک  یقالخا  یحور و  تالوحت  هب 

يونعم طوقس  یحور و  تارطخ  زا  ار  نانآ  ات  دنهاوخب  يرای  دنوادخ  زاو  دنشاب  دوخ  هجوتم  دنتـسه  يریپ  نینـس  رد  نونکا  مه  هک  نانآ 
. دیامرفب تظفاحم 

(287  .) لام ةرثک  ةایح و  لوط  سینا و  بح  یلع  باش  خیشلا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
يریپ  مایا  رد  تاینمت 

 . لام نتشاد  هب  و  رمع ، يزارد  هب  تبحصمه ،  سینا و  هب  دنم : هقالع  دنا و  ناوج  زیچ  هس  رد  ناوریپ  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
ناگتـسب نادنزرف و  تسا ،  هدـنام  اهنت  هتفگ و  كرت  ار  هعماج  یناوتان  يریپ و  رثا  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تبحـصمه  سینا و  هب  هقالع 

دبایب یسینا  دراد  هقالع  دنرادن ، ار  وا  تبحاصم  ینیشنمه و  لاجم  دنور و  یم  دوخ  هنازور  ياهراک  یپ  زا  دنا و  تیلاعف  مرگرـس  شناوج 
يرادلام رمع و  لوط  يانمت  اما  دنارذگب . يداش  اب  ار  رمع  هیقب  و  دیوگب ، نخس  وا  اب  ددرگ ، شوخلد  شتبحاصم  زا  دشاب ، وا  اب  بلغا  هک 

زا دـیامن و  لفاغ  ترخآ  رفـس  يارب  داز  هیهت  گرم و  دای  زا  وا  دـناوت  یم  یفرط  زا  انمت  ود  نیا  تسا و  تورث  بح  زارد و  يوزرآ  هناشن 
زا دوش  یم  بجوم  دزاس و  راداو  عورـشم  ریغ  اوران و  لاـمعا  هب  ار  وا  دوش ، هاـنگ  هزیگنا  یحور  ياـنمت  ود  نیا  تسا  نکمم  رگید  فرط 

. دیوگ كرت  ار  يراکتسرد  ددرگ و  فرحنم  میقتسم  طارص 
زارد  يوزرآ  صرح و 

(288  . ) لمالا لوط  صرحلا و  ناتلصخ :  هیف  بشت  مدآ و  نبا  بیشی  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
. زارد يوزرآ  رگید  نآ  تسا و  صرح  لوا  ددرگ : یم  ناوج  يو  رد  تفص  ود  دوش و  یم  ریپ  مدآ  دنزرف  تسا :  هدومرف  زین  و 

دنریگ راک  هب  سفن  یلاعت  تایونعم و  هار  رد  هکنآ  ياج  هب  دنراد  نت  رد  هک  ار  يرـصتخم  يورین  نسم  دارفا  هک  دوش  یم  بجوم  صرح 
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حالص و هیام  هک  يونعم  روما  زا  دنراد و  فورصم  تورث  يروآدرگ  لام و  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دنزاسب  ترخآ  رفس  يارب  ار  دوخ  و 
یم ار  رمع  رخآ  مایا  هک  نسم  دارفا  يارب  تسا و  ترخآ  ندرب  دای  زا  یگتـسبلد و  هیاـم  زارد  يوزرآ  اـما  دـنوش . لـفاغ  تسا  يراگتـسر 

 . تسا تبیصم  یتخبدب و  نیرتگرزب  دنراد  رارق  گرم  هناتسآ  رد  دننارذگ و 
قحلا و نع  دصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا .  لوط  يوهلا و  عابتا  نانثا :  مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  سانلا !  اهیا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

(289  . ) ةرخآلا یسنیف  لمالا  لوط  اما 
رگید نآ  سفن و  ياوـه  زا  يوریپ  یکی  تـسا :  زیچ  ود  يارب  امــش  هراــبرد  نـم  سرت  نیرتـگرزب  مدرم !  يا  تـسا :  هدوـمرف  ع )   ) یلع

. درب یم  امش  دای  زا  ار  ترخآ  زارد ، يوزرآ  تسا و  قح  زا  هدنرادزاب  يوه  زا  يوریپ  زارد ، يوزرآ 
(290 . ) اریذن بیشلاب  یفک  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 

 . تسا یفاک  هاگآ  ان  لفاغ و  دارفا  نداد  رادشه  يارب  يریپ  ندیسر  ارف  تسا :  هدومرف  زین  و 
هایس  لد  دیفس و  يوم  دیمد  هدیپس  نارگ  باوخز  رآ  رب  رس  هک  تسا  نخس  نیا  نامجرت  وم  نتشگ  دیفس 

؟  لمعت نا  دیرت  اذامف  توملا ،  کلم  کفلخ  رانلا و  کمامءا  دوسالا ! بلقلا  ضیبالا و  رعشلا  بحاص  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(291 ( ؟  کلمع نیا  تنا و  نیاف  ایئارم  تنک  اخیش و  تنک  اقساف و  تنکو  اباش  تنک  الهاج و  تنک  ایبص و  تنک 

هچ یهاوخ  یم  توملا ،  کلم  ترـس  تشپ  تسا و  شتآ  تیور  شیپ  هایـس !  بلق  دیفـس و  يوم  بحاص  يا  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
دیاب هک  یبوخ  لامعا  يراد و  رارق  یعضو  هچ  رد  نک  رکف  راکایر ، يا و  هدش  ریپ  راکهانگ ، يدوب و  ناوج  نادان ،  يدوب و  لفط  ینک ؟ 

؟  تساجک یشاب  هداد  ماجنا 
مارتحا  بلج  لام و  يروآدرگ 

ناناوج و هک  تسا  نیا  درادزاب  زارد  يوزرآ  صرح و  زا  ار  نانآ  دـنک و  لیدـعت  ار  دوخ  نابحاص  قالخا  دـناوت  یم  هک  یلماوع  زا  یکی 
رد یتقو  ناوریپ  دـنهدن . رارق  ناشتناها  ریقحت و  دروم  زگره  و  دـنراد ، ظوفحم  ار  ناشزع  دنرمـش ، مرتحم  ار  ناـنآ  تیـصخش  نـالاسنایم 

دوخ يارب  دنناوتب  رگا  هک  دنتفا  یم  رکف  هب  دنرگن  یم  يراوخ  مشچ  اب  ار  نانآ  نارگد  دننیب  یم  دننک و  یم  تلذ  ساسحا  هداوناخ  طیحم 
هانپ هب  هک  تسا  نیا  دراد  شزاس  ناشناوتان  جازم  اـب  هک  یناـسآ  هار  دـنیامن ، ناربج  ار  شیوخ  تراـقح  يا  هنوگ  هب  دـننک و  بسک  يزع 

هب ار  هداوناخ  ياضعا  مارتحا  هلیـسو  نیدب  دنروآ و  درگ  یلوپ  تسا  نکمم  هک  یمارح  لالح و  هار  ره  زا  دنورب و  زارد  يوزرآ  صرح و 
شیهاون رماوا و  زا  و  دننکن ، شومارف  ار  يادخ  دنوشن ، فرحنم  قح  ریـسم  زا  رمع  نایاپ  رد  ناگدروخلاس  هکنآ  يارب  دنیامن . بلج  دوخ 
ناشدوخ ياه  هداوناخ  هب  امومع و  ناناملسم  هب  ار  نانآ  مارتحا  میرکت و  مالـسا ،  یمارگ  يایلوا  تایاور  فیرـش و  نآرق  دنیامنن ، فلخت 

تایاور زا  یـضعب  ناوج  نارتخد  نارـسپ و  صوصخ  هب  مرتحم ،  ناگدنونـش  یهاگآ  دـیزم  يارب  اجنیا  رد  دـنا و  هدومن  هیـصوت  اصوصخ 
: دوش یم  رکذ 

ناریپ  مارتحا  شاداپ 
(292  . ) ملسملا ۀبیشلا  يذ  لالجا  یلاعت  هللا  لالجا  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . تسا ناملسم  لاسنهک  هب  ندومن  مارتحا  یهلا  سدقا  تاذ  هب  مارتحا  میرکت و  هلمج  زا  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
(293  . ) ۀمایقلا موی  عزف  نم  لجوزع  هللا  هنمآ  هتبیشل  ۀبیشاذ  رقو  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

. دراد یم  نمیا  تمایق  زور  ینارگن  سرت و  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامن  مارتحا  شیریپ  تلع  هب  ار  يریپ  هک  یسک  تسا :  هدومرف  زین  و 
هراـبرد کـنیا  دـش . نشور  هدروخلاـس  دارفا  دـیکءات  موزل  نینچمه  يریپ و  نارود  یحور  ضراوع  يا  هزادـنا  اـت  داـتفا  روکذـم  هچنآ  زا 

. دـسر یم  ضرع  هب  یبلاطم  راصتخا  هب  شاـعم  نیمءاـت  يارب  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  رد  ناـنآ  یناوتاـن  ناـگدروخلاس و  ینامـسج  ضراوع 
 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ 
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ناگدنبنج  قزر  رد  یهلا  نیمضت 
(294 . ) اهقزر هللا  یلع  الا  ضرالا  یف  ۀباد  نم  ام  و 

رد ار  تقلخ  میظع  هاگراک  شدرگ  اناوت  راـگدرورپ  ینعی  تسا .  دـنوادخ  هدـهع  هب  شقزر  هکنآ  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدـنبنج  چـیه 
رد یصوصخم  مظن  اب  هدنز  تادوجوم  مامت  فلتخم  ياهاذغ  هتـسویپ  هک  تسا  هدومن  يراذگ  هیاپ  هنامیکح  يا  هنوگ  هب  ایرد  یکـشخ و 
زا ناراوـخفلع  ناراوـخ و  هناد  دـنیامن ، یم  دـشر  دـننک و  یم  هیذـغت  باـتفآ  بآ و  نیمز و  زا  ناـهایگ  دـبای ، یم  شرورپ  تعیبـط  نماد 

لـسن ددرگ و  یم  ایهم  تعیبط  شوغآ  رد  نوگانوگ  تارـشح  ياذـغ  دـنهد . یم  همادا  دوخ  تایح  هب  دـنیامن و  یم  قازترا  اـه  یندـییور 
اهسکرک اهباقع و  ددرگ . یم  رارقرب  ناشتایح  دوش و  یم  هدامآ  راوخ  هرشح  ناگدنرپ  ياذغ  دبای و  یم  شرتسگ  یعیبط  روط  هب  تارـشح 

نامه هصالخ  تاناویح و  رگید  راکـش  زا  ناگدنرد  نینچمه  دنیامن ، یم  قازترا  کچوک  تاناویح  رگید  راوختـشوگ  ناگدـنرپ  رگید  و 
تسا نیا  هظحالم  لباق  هتکن  تسا .  دنوادخ  هدهع  هب  هدنز  تادوجوم  رگید  دننامه  زین  اهناسنا  قزر  هدمآ ،  فیرـش  نآرق  رد  هک  يروط 
تـسا فظوم  زین  ناسنا  دور و  یم  يزور  یپ  زا  دراد و  تکرح  تیلاعف و  یعون  دوخ  قزر  هب  نتفای  تسد  يارب  يا  هدـنز  دوجوم  ره  هک 

هلمج نآ  زا  دراد ، ییاهتوافت  نیمز  ناگدنبنج  تیلاعف  اب  قزر  بلط  رد  ناسنا  تیلاعف  یلو  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  قزر  ات  دـیامن  تیلاعف 
ناراوـخ يزور  تیلاــعف  هـب  يزاــین  ددرگ و  یم  اــیهم  دوـخ  هـب  دوــخ  تعیبــط ،  هرفــس  رد  هـک  تـسا  ناــمه  ناراوــخ  يزور  قزر و 

، دـنیامن مرخ  زبـس و  ار  یکـشخ  نیمز  دـنناوت  یمن  ناـشدوخ  دـننک و  یم  قازترا  دـیور  یم  نیمز  رد  هک  یناـهایگ  زا  ناگدـنرچ  ؛ درادـن
. دـنیامن داـجیا  لـگ  غاـب و  دنتـسین  رداـق  ناـشدوخ  دـنروخ و  یم  يزور  دـیآ  یم  دوجو  هب  تعیبط  رد  هک  ییاـهلگ  زا  لـسع  ياـهروبنز 

هدامآ اهنآ  يارب  تعیبط  رد  میکح  راگدیرفآ  هک  تسا  نامه  ناشقزر  يرحب  يرب و  ناگدنبنج  مامت  ناگدنرد و  ناگدنزخ و  ناگدنرپ و 
، دنیازفیب نآ  رب  يزیچ  دنناوت  یمن  ناشدوخ  دنک و  یم 

یعیبط  عبانم  زا  ناسنا  يرادرب  هرهب 
ار اهنآ  دنک و  ایحا  ار  تاوم  یضارا  دیامنب ، ار  هدافتـسا  رثکادح  تعیبط  عبانم  زا  دناوت  یم  دراد  هک  یقالخ  زغم  اب  هاگآ  دازآ و  ناسنا  اما 

يرادـغرم يرورپماد و  يارب  ار  یتاسـس  ؤم  دـناوت  یم  دـنک ، قازترا  ناشلوصحم  زا  دـیامن و  لدـبم  هویم  ياـهغاب  يزرواـشک و  نیمز  هب 
يارب دنا  فظوم  مدرم  مامت  دناسرب . اذغ  اهناسنا  زا  يدایز  هدع  هب  دروآ و  مهارف  ار  ناشریثکت  تابجوم  یملع  ياهتبقارم  اب  دهد ، لیکشت 
مالسا ياوشیپ  تیاور  رد  دنهدرد . نت  نآ  تقـشم  یتخـس و  هب  دنیامن و  شـشوک  شالت و  لالح  قزر  ندروآ  تسد  هب  شاعم و  نیمءات 

. دنتسه یلاعت  يراب  ترضح  بوبحم  هورگ  نیا  هک  هدیدرگ  ناشن  رطاخ 
(295  . ) لالحلا بلط  یف  ابعت  هدبع  يری  نا  بحی  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

 . تسا تقشم  جنر و  رد  لالح  قزر  بلط  يارب  هک  دنیبب  ار  دوخ  هدنب  دراد  تسود  دنوادخ  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
هب دنا و  توافتم  رگیدکی  اب  قزر  هقیضم  ای  تعسو  رظن  زا  شکتمحز  دارفا  نارگشالت و  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نامیا  اب  صاخـشا  انمض 

یضعب دهد و  یم  عیسو  قزر  یضعب  هب  هک  تسوا  تسا ،  یهلا  سدقا  تاذ  هنامیکح  تیـشم  هب  دنتـسم  توافت  نیا  فیرـش  نآرق  حیرص 
. دراذگ یم  يزور  يانگنت  رد  ار 

(296 . ) اریصب اریبخ  هدابعب  ناک  هنا  ردقی  ءاشی و  نمل  قزرلا  طسبی  کبر  نا 
یهاگآ و دوخ  ناگدنب  تحلـصم  هب  وا  هک  دراذگ  یم  شا  هقیـضم  رد  ای  دهد  یم  عیـسو  يزور  دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسا  وت  يادـخ 

. دراد تریصب 
رما مهل  حلـصی  ادابع ال  نینم  ؤملا  يداـبع  نم  نا  لـجوزع :  هللا  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
نینم ؤملا  يدابع  نم  نا  مهنید و  رما  مهیلع  حلـصیف  ندـبلا  ۀحـص  ۀعـسلا و  ینغلاب و  مهولباف  ندـبلا  یف  ۀحـصلا  ۀعـسلاو و  ینغب  الا  مهنید 

انا مهنید و  رما  مهیلع  حلصیف  مقسلا  ۀنکسملا و  ۀقافلاب و  مهولباف  مهنادبا  یف  مقسلا  ۀنکسملا و  ۀقافلاب و  الا  مهنید  رما  مهل  حلـصیال  ادابعل 
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(297  .) نینم ؤملا  يدابع  نید  رما  هیلع  حلصی  امب  ملعا 
هقیضم  ای  شیاشگ  رد  نینم  ؤم  تحلصم 

اب رگم  دـنام  یمن  ملاس  ناشنید  منامیااب  ناگدـنب  زا  یـضعب  دومرف : دـنوادخ  هک  هدومن  ثیدـح  امهیلع  هللا  مالـس  مرکا  لوسر  زا  رقاب  ماما 
دنا نامیااب  ناگدنب  زا  یضعب  دنام . یم  ملاس  ناشنید  منک و  یم  شیامزآ  روما  نیدب  ار  نانآ  نم  ندب .  تمالس  یگدنز و  هعـسوت  ینغ و 

، دنام یم  ملاس  ناشنید  منک و  یم  ناحتما  روما  نیدب  ار  نانآ  یندب ،  هضراع  يرادان و  یتسدـیهت و  اب  رگم  دـنام  یمن  نوصم  ناشنید  هک 
 . متسه دوخ  نم  ؤم  ناگدنب  ینید  حالص  هب  ملاع  نم  و 

هب تقلخ  ماـظن  ساـسا  رب  ناراوخ  يزور  نیمز و  يور  ناگدـنبنج  ماـمت  قزر  هکنآ  لوا  دـش : نشور  بلطم  هس  داـتفا ، ضورعم  هچنآ  زا 
دزادنا و راک  هب  ار  دوخ  يورین  دیاب  زین  ناسنا  دننک و  یم  شالت  ناگدنبنج  همه  قزر ،  ندروآ  تسد  هب  يارب  مود  تسا ،  دنوادخ  هدهع 
 ، تسا دنوادخ  هنامیکح  تیشم  هب  هتسباو  نآ  ندوب  مک  دایز و  قزر و  میـسقت  هکنآ  موس  دیامن ، شـشوک  قزر  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 

. دیامن یم  یتخس  هقیضم و  راچد  ار  یضعب  دهد و  یم  رارق  شیاسآ  هافر و  رد  ار  یضعب  هک  تسوا 
قزر ندروآ  تسد  هب  يارب  ششوک  تیلاعف و  زا  یمدآ  دیارگ و  یم  فعـض  هب  ندب  ياوق  یفرط  زا  نس ،  ربک  يریپ و  مایا  ندیـسر  ارف  اب 
رمع رخآ  ات  یمدآ  يرورـض و  تسا  يرما  اذغ  قزر و  هب  زاین  رگید  فرط  زا  و  دیامن ، تیلاعف  دناوت  یمن  دـیاب  هک  روطنآ  دـنام و  یم  زاب 

و دـنک : یم  ضرع  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  هب  نینچنیا  اعد  نمـض  رد  ار  نس  ربک  مایا  يزور  قزر و  ع )   ) داجـس ماـما  دراد . جاـیتحا  اذـغ  هب 
 . هد رارق  منس  ربک  رد  نم  يارب  ار  دوخ  قزر  نیرتعیسو  اهلاراب ! تربک .  اذا  یلع  کقزر  عسوا  لعجا 

یناوتان  ناربج  یهلا و  ضیف 
 . مرادن تیلاعف  تردق  دیاب  هک  روطنآ  دوش و  یم  فیعـض  مندب  ياوق  نس ،  ربک  رد  اراگدرورپ ! دیوگب : دـهاوخ  یم  ع )   ) ماما عقاو ،  رد 

میسقت ار  مدوبمک  امن و  ناربج  ار  میناوتان  نم ،  هب  دوخ  قزر  نداد  هعسوت  اب  هد و  رارق  دوخ  صوصخم  ضیف  لومشم  ارم  وت  عقوم  نآ  رد 
 . شخب ییاهر  مدرم  هب  جایتحا  يدنمزاین و  زا  ارم  نک و  لیمکت  و 

 : تسا هدومن  قزر  هعسوت  تساوخرد  دنوادخ  زا  نس  ربک  مایا  رد  زین  ص )   ) مرکا لوسر 
 . يرمع عاطقنا  ینس و  ربک  دنع  یلع  کقزر  عسوءا  لعجا  مهللا 

(298)
 . تسا هدش  کیدزن  تایح  هتشر  عطق  رمع و  نایاپ  هک  یعقوم  هد ،  رارق  منس  ربک  مایا  رد  نم  يارب  ار  دوخ  قزر  نیرتعیسو  اهلاراب !

زجاع  دارفا  زا  لاملا  تیب  لفکت 
ار دوخ  یناسنا  تفارـش  دننک و  راک  دیاب  دنـشاب ، فیعـض  دنچ  ره  دنراد ، راک  تردق  نس  ربک  دوجو  اب  دنا و  هدنز  یتقو  ات  دارفا  هصالخ 

نواعت تاساوم و  ناونع  هب  مدرم  تسا  مزال  عقوم  نآ  رد  دنـشاب ، هتـشادن  راک  تردـق  رگید  هک  دـسر  ارف  ینامز  رگا  دـنیامن و  تظفاـحم 
يا هنومن  ددرگ و  ناشروما  لفکتم  نیملسم  لاملا  تیب  ای  دننک ، هرادا  ار  نانآ  یگدنز  یناسنا ،  ای  یمالسا  تامدخ  ناونع  هب  ای  یمومع ، 

 : تسا هدمآ  ثیدح  رد  نآ  زا 
 (: ع  ) نینم ؤملاریما  لاـقف  ینارـصن .  نینم  ؤملاریما  اـی  اولاـق  اذـه ؟ اـم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـقف  لءاـسی .  ریبک  فوفکم  خیـش  رم 

(299  . ) لاملا تیب  نم  هیلع  اوقفنا  هومتعنم ،  زجع  ربک و  اذا  یتح  هومتلمعتسا 
دروخرب یلاـسنهک  روک  درمریپ  اـب  هار  نیب  دـندوب . ترـضح  نآ  اـب  یعمج  درک و  یم  روبع  يا  هطقن  زا  دوخ  تموکح  ماـیا  رد  ع )   ) یلع

دوخ و نایفارطا  هب  درک  ور  دش ، تحاران  عضو  نیا  هدهاشم  زا  ترـضح  تشاد .  کمک  تساوخرد  مدرم  زا  درک و  یم  ییادگ  هک  دومن 
ضرع منک ؟  یم  هدـهاشم  نم  هک  تسا  يراب  رثءات  عضو  هچ  نیا  دـیامرفب  تساوخ  تسیک ؟  صخـش  نیا  دومرفن : تسیچ ؟  نیا  دومرف :

عامتجا رد  دوخ  مهس  هب  دیا و  هتفرگ  راک  هب  ار  وا  رمع  کی  دومرف : ترضح  تسا .  ینارـصن  لئاس ،  درمریپ  نیا  نینم  ؤملاریما  ای  دندرک :
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. دنیامن هرادا  لاملا  تیب  ار  وا  یگدنز  داد  روتسد  سپس  دیا ، هدومن  شکرت  تسا  هدش  روک  ریپ و  هک  کنیا  تسا ،  هدومن  یتامدخ 
هک تسین  ینعم  نادب  یلاعت  يراب  تنامض  یلو  تسا ،  هدومن  تنامـض  ار  نیمز  يور  ناگدنبنج  همه  اهناسنا و  قزر  دنوادخ  هکنآ  هجیتن 

 . تسا دارفا  مامت  یعطق  هفیظو  لالح  بلط  هار  رد  تیلاعف  هکلب  دنرادرب  تسد  ششوک  شالت و  زا  مدرم 
(300  . ) ضورفم لمع  نع  نومضم  قزر  کلغشی  ال  لاق :  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  دمحمیبا  نع 

. درادن زاب  ششوک  یعس و  هفیظو  زا  ارت  تسا  هدومن  تنامض  دنوادخ  هک  ار  یقزر  هدومرف :  ع )   ) يرکسع ماما 
هب تزع  اب  ار  دوخ  قزر  دننک و  راک  دیاب  هک  روطنآ  دـنناوت  یمن  دارفا  دـبای و  یم  شهاک  اجیردـت  تیلاعف  يورین  نس  ربک  ندیـسر  ارف  اب 

. دشاب ظوفحم  ناشقزر  ات  دننک  دادمتسا  وا  سدقم  تاذ  زا  دنیامن و  عیسو  قزر  بلط  دنوادخ  زا  دیاب  عقوم  نیا  رد  دنروآ . تسد 
! اـهلاراب ؛  تربـک اذا  یلع  کـقزر  عـسوا  لـعجا  و  تسا :  رما  نیا  هـب  رظاـن  زورما  ینارنخـس  عوـضوم  ع )   ) داجـس ماـما  ياـعد  لوا  هـلمج 

 . هد رارق  منس  ربک  رد  نم  يارب  ار  دوخ  قزر  نیرتعیسو 
نیرت يوق  اهلاراب ! ؛  تبصن اذا  یف  کتوق  يوقا  و  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  زورما ، ثحب  عوضوم  اعد ، مود  هلمج  رد  ع )   ) ماما

. دشاب مبعت  یگدوسرف و  مایا  رد  نم  هب  وت  ییاطعا  توق  ورین و 
هداوناخ  زا  لاسنهک  عقوت 

 ( ع  ) داجـس ماما  مالک  و  دریگ ، یم  رب  رد  ار  مسج  توق  مه  دوش و  یم  لماش  ار  حور  توق  مه  تسا ،  یعیـسو  یناعم  ياراد  توق  هملک 
تیامح و هب  دنوش و  یم  نس  ربک  ضراوع  راچد  دنسر و  یم  يریپ  هب  يدارفا  اه  هداوناخ  رد  هک  یعقوم  دراد . ار  ینعم  ود  ره  نیا  لمحت 
ار نانآ  قوقح  هداوناخ  ياضعا  هک  دنراد  عقوت  دنا  هداد  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  ییاهتمدـخ  شاداپ  هب  دـندرگ  یم  دـنمزاین  نارگید  کمک 

هدروآ رب  ار  ناشتاینمت  اه و  هتـساوخ  دنیامن ، هجوت  ناشنانخـس  هب  دـنهد ، رارق  ناشمارتحا  میرکت و  دروم  شیپ  زا  شیب  دنرمـشب و  مرتحم 
دیاب هک  روطنآ  یناسنا  یقالخا و  فیاظو  نیا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هناتخبدـب  دـنروآ . مهارف  ار  ناشهافر  شیاـسآ و  تاـبجوم  دـنزاس و 
دننک یمن  ناشمیرکت  طقف  هن  دریگ ، یم  تروص  ناشراظتنا  فالخ  رب  ناگتـسب  ناسک و  راتفگ  راتفر و  روما و  نایرج  دوش ، یمن  تیاعر 

هدینـشان ار  ناشتـساوخ  رد  دنـسرپ و  یمن  لاوحا  نانآ  زا  دـنهد ، یم  رارق  ناـشریقحت  ییاـنتعا و  یب  یمارتحا و  یب  دروم  یعقاوم  رد  هکلب 
. دنیامن یم  یقلت 

فاصنا  فالخ  ياهسرد 
زورما ناکدوک  واکجنک  ياهمـشچ  لباقم  رد  دـنهد  یم  ماجنا  ناریپ  هب  تبـسن  هک  ار  یفاصنا  فالخ  راتفر  هداوناخ  ناـناوج  نـالاسنایم و 
ناریپ هک  دشک  یمن  یلوط  دنهد ، یم  ار  نالاسنهک  ریقحت  یمارتحا و  یب  سرد  لاسدرخ  لافطا  هب  شیوخ  تسردان  شور  اب  نانیا  تسا ، 

یب دوب . دنهاوخ  هداوناخ  يادرف  ناناوج  زورما  ناکدوک  دنـسر و  یم  یلاسنایم  هب  ناناوج  دـنوش و  یم  ریپ  هداوناخ  نالاسنایم  دـنریم ، یم 
زورید نالاسنایم  هب  ار  اهسرد  نآ  کنیا  دندوب  هتفرگ  سرد  دوخ  ناگرزب  ردپ  ناردپ و  زا  یکدوک  مایا  رد  هک  ناریپ  هب  ریقحت  یمارتحا و 

دـندرک و یم  لمع  ناریپ  اب  یلاسنایم  رد  نانآ  زورید  هک  دـننک  یم  لمع  ناـنیا  اـب  هنوگ  ناـمه  زورما  دـنهد ، یم  سپ  دـنزورما  ناریپ  هک 
. دندومن یم  ناشریقحت 

نوگانوگ  ياهلمعلا  سکع  ناریپ و  یسک  رات  بش  هب  ددنخب  عمش  نوچ  هک  ره  دش  شوماخ  دزورفا و  دیرگ و  دزوس و 
ياج هب  توافتم  راثآ  ددرگ ، یم  مکارتم  ناوریپ  ریمـض  رد  هداوناخ  ياضعا  یـسانشان  قح  زا  هک  ینورد  ياـهراشف  یحور و  تاـمیالمان 
ینید فعـض  ای  دنتـسه  ینامیا  ریاخذ  دقاف  هک  نانآ  زا  یـضعب  دنهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  فلتخم  ياهـشنکاو  ناگدروخلاس  دراذـگ و  یم 

رس رد  ییوجماقتنا  رکف  تسا  نکمم  دندرگ . یم  نیگمشخ  تحاران و  تخس  دنا ، هدوبن  دنم  هرهب  یقالخا  حیحص  ياهتیبرت  زا  ای  دنراد و 
یتالالتخا تافالتخا و  هداوناخ  رد  دنیامن و  اقلا  یعقاو  ریغ  غورد و  نانخـس  ای  دـننزب  تسد  رابنایز  اوران و  لامعا  زا  يا  هراپ  هب  دـنرورپب ،

هدش عقاو  ریقحت  ییانتعا و  یب  دروم  هداوناخ  رد  هک  ناگدروخلاس  رگا  دـنناشنورف . ار  شیوخ  ینورد  ظیغ  هار  نیا  زا  دـنروآ و  دوجو  هب 
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تامیالمان اب  دننز ، یمن  تسد  عورشم  ریغ  لامعا  هب  زگره  دننادب ، لوئسم  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  دنـشاب و  ینیدتم  نامیا و  اب  دارفا  دنا 
نیا دـنیامن . یم  لمحت  ییابیکـش  ربص و  اب  ار  اه  یتحاران  دـنهد و  یم  شهاـک  ار  دوخ  تاـعقوت  دـنزاس ، یم  شیوخ  ینورد  ياـهجنر  و 

اب دـننک و  هدافتـسا  شیوخ  ینورد  ياهراشف  يریپ و  یگتـسکش  تصرف  زا  ساسح  عقاوم  نیا  رد  دـنناوت  یم  راکتـسرد  نامیا و  اـب  هورگ 
ماما نآ  ياعد  دـنریگب و  سرد  ع )   ) داجـس ترـضح  مالک  زا  دـنرادرب . زاین  یب  دـنوادخ  يوس  هب  زاـین  تسد  يرتداـیز  للذـت  عوضخ و 
توق ورین و  نیرت  يوق  اـهلاراب ! ؛  تبـصن اذا  یف  کـتوق  يوقا  و  دـنیامن : وگزاـب  هدوـمن ،  ضرع  یلاـعت  يراـب  هاگـشیپ  رد  هک  ار  موـصعم 

. دشاب مبعت  یگدوسرف و  مایا  رد  نم  هب  وب  ییاطعا 
تامیالمان  لمحت  حور و  توق 

توق نامگ  یب  دوش  باجتـسم  شیاعد  دتفا و  لوبقم  شیانمت  رگا  دهاوخب . ادـخ  زا  ار  اعد  نآ  تباجتـسا  و  دـیامن ، يراز  دـنک ، سامتلا 
ینید نادنمـشناد  هکنآ  بلاج  دـبای . یم  شیازفا  بئاصم  تاـمیالمان و  رب  شلمحت  تردـق  ددرگ و  یم  رت  يوق  شا  هدارا  يورین  حور و 

تیارـس يرگید  رب  کی  ره  مکح  داحتا ، یگتـسویپ و  نیا  رثا  رب  دندحتم و  مه  اب  ندب  حور و  هک  دـنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رد  زورما 
تلاح دوش . یم  نوگلگ  هرهچ  دیآ  یم  دیدپ  حور  رد  هک  یعقوم  تسا ،  سفن  يدارفنا  تالاح  زا  یگدنمرـش  تلاجخ و  الثم  دـنک ، یم 

زاب نتفگ  نخـس  زا  نابز  دنک و  یم  رییغت  تروص  گنر  یناور ،  تلاح  نیا  ندش  ضراع  رثا  رب  اما  تسا  سفن  نوئـش  زا  سرت  تشحو و 
تالاح هصالخ  و  دوش ، یم  رـشع  ینثا  هدعم و  مخز  بجوم  تسا و  رث  ؤم  ندب  رد  ینورد  ياههودنا  یناور و  دیدش  تارثءات  دـنام . یم 
یـشاقن یـسیون و  طخ  لیبق  زا  ییاهرنه  رد  یلمع  ياهنیرمت  تسا :  رث  ؤم  حور  رد  ندب  لامعا  نینچمه  دراذـگ . یم  رثا  ندـب  رد  یحور 
دنوادخ دوش و  باجتـسم  توق  ياعد  رگا  دـیآ ، یم  دـیدپ  یـسیون  طخ  یـشاقن و  هکلم  دراذـگ و  یم  رثا  حور  رد  یلو  تسا  ندـب  راک 

مـسج حور ،  توق  تبـسن  هب  ددرگ و  یم  دنم  هرهب  یهلا  هیطع  نیا  زا  زین  ندـب  دـیامرف ، رادروخرب  دوخ  ییاطعا  يورین  زا  ار  یمدآ  سفن 
نیا و زا  شجایتحا  دزاس و  هدروآ  رب  اصخـش  ار  دوخ  ياهزاین  زا  يا  هراپ  دناوت  یم  ناوت  توق و  نیا  رثا  رب  ریپ  ناسنا  دوش و  یم  اناوت  زین 

یم مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  هک  تسا  هدیـسر  مسج  ییاناوت  رد  شرثا  هدارا و  تین و  توق  هراـبرد  یبلاـج  تیاور  دـبای . شهاـک  نآ 
: دناسر

لمع  يورین  هدارا و  توق 
(301  . ) ۀینلا هیلع  تیوق  امع  ندب  فعض  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

راهظا تین  نآ  هب  ندیشخب  ققحت  رد  ندب  دشاب ، يوق  لمع  ماجنا  رد  یمدآ  میمصت  تین و  هک  یعقوم  رد  تسا :  هدومرف  ع )   ) قداص ماما 
. دیامن یم  يورشیپ  يوق  تین  نآ  ياپ  هباپ  دنک و  یمن  فعض 

یم هتسخ  هار  نایاپ  رد  دنک و  یم  يور  هدایپ  رتمولیک  کی  ردق  هب  هزور  همه  دوخ  تمالس  يارب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  يا  هدروخلاس  درف 
یبالیـس الثم  دوش ، ور  هب  ور  يرطخ  اب  هار  رد  يزور  نسم  ناسنا  نیا  رگا  دنیـشنب . دـیاب  دـیامن و  یم  يراددوخ  هار  همادا  زا  راـچان  دوش ،

تایح تمالـس و  ظفح  يارب  دناهرب ، رطخ  طیحم  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دوش و  عقاو  يا  هدنزگ  هلمح  دروم  ای  ای  دیامن  شدـیدهت 
رتمولیک هس  ردق  هب  تسا  نکمم  ایناث ، دور و  یم  لومعم  زا  شیب  تعرـس  اب  الوا ، دـنک ، یم  تکرح  عطاق  میمـصت  يدـج و  هدارا  اب  دوخ 

همـشچرس شینطاب  میمـصت  هدارا و  توق  زا  ندـب  توق  نت و  يورین  نیا  دـیامنن . یگتـسخ  ساسحا  دورب و  هار  دوخ ، ناوت  ربارب  هس  ینعی 
 . تسا هتفرگ 

تریصب دقَف  زا  ندنام  ظوفحم  تدابع -  رد  هحماسم  زا  تینوصم   - 45

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . کلیبس نع  یمعلا  کتدابع و ال  نع  لسکلاب  ینیلتبت  و ال 
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تداعس  هار  رد  ییانیب  تدابع و  رد  طاشن 
: دنک یم  ضرع  لوا  دیامن : یم  دنوادخ  هاگشیپ  زا  تساوخرد  ود  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

ارم تمیقتـسم  طارـص  ندومیپ  رد  اهلاراب ! دـیوگ : یم  مود  ؛  نکم التبم  یتبغر  یب  يراک و  هحماسم  هب  تیگدـنب  تدابع و  رد  ارم  اهلاراب !
هتـشذگ ینارنخـس  رد  هک  یحرـش  هب  تسا .  زورما  ینارنخـس  عوضوم  اعد  زا  تمـسق  ود  نیا  دـنوادخ  تساوخ  هب  امنم . ییانیبان  راـتفرگ 
دنمزاین نارگد  هب  دوشن ، عقاو  هقیضم  رد  يزور  قزر و  تهج  زا  نت  ياوق  فعـض  نس و  ربک  رد  هکنآ  يارب  ع )   ) ماما دش ، هداد  حیـضوت 

نم هب  هک  ار  یقزر  تعسو  ضیف  هکنآ  لوا  تسا :  هدومن  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  تساوخرد  ود  دسرن ، بیسآ  شیمالـسا  زع  هب  و  ددرگن ،
 . ییامرف اطع  مبعت  یگدوسرف و  مایا  رد  یهد  یم  نم  هب  هک  ار  ییورین  نیرت  يوق  هکنآ  مود  یهد ،  رارق  منـس  ربک  رد  ییامرف  یم  تیانع 

ثحب دروم  ياعد  رد  دبای ، یم  شهاک  زین  يونعم  شنیب  حور و  طاشن  يدام ،  ياوق  فعـض  تازاوم  هب  يریپ  نارود  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دشاب ظوفحم  نوصم و  زین  تریصب  دقف  طاشن و  یب  تدابع  زا  نس  ربک  رد  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  زورما 

لسک  يانعم 
شیالتبم رابنایز  تلاـح  نآ  هب  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ  زا  هدرب و  راـک  هب  ار  لـسک  هملک  تداـبع  هنیمز  رد  ع )   ) ماـما اـعد ، لوا  هلمج  رد 

لقاثتلا لسکلا  دیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار  ددرگ . حـضاو  یبوخب  لسک  يانعم  تسا  مزال  دوش  نشور  ماما  دوصقم  هکنآ  يارب  دـیامنن .
، دیامن دومناو  نیگنـس  لیقث و  ار  یلمع  ماجنا  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  لسک  امومذـم  راص  کلذ  لجال  هنع و  لثاقتلا  یغبنی  امع ال 

تسا هدش  هتخانش  مومذم  تافص  زا  لسک  تهج  نیمه  هب  دهدب ، ناشن  كرحت  طاشن و  دوخ  زا  لمع  نآ  نایتا  رد  تسا  هتسیاش  هکنآ  اب 
.

ماجنا یبوخب  دنـشاب  هتـساوخ  رگا  ترخآ ،  تداعـس  ای  دـشاب  ایند  یگدـنز  يارب  هاوخ  دوش ، یم  لمع  مدرم  تسد  هب  هک  ییاهراک  ماـمت 
تریح تاعارتخا  تافاشتکا و  هب  هک  ناهج  گرزب  نادنمـشناد  دبای . ققحت  یتسـس  لسک و  زا  هزنم  يدنم و  هقالع  طاشن و  اب  دیاب  دریذـپ 

رد دندوب و  دوخ  یملع  تاقیقحت  یگنهرف و  ياهـشواک  قشاع  هک  دوب  نیا  يارب  دندمآ  لیان  راختفا  يدنلبرـس و  هب  دـندیدرگ و  قفوم  از 
. دوب طاشن  قرغ  ناشدوجو  مامت  دنتخانش و  یمن  اپ  زا  رس  شیوخ  راک  لحم 

يورخا  يویند و  روما  رد  يدنم  هقالع 
يویند و ياهراک  هک  دنا  هدومن  هیصوت  يددعتم  تایاور  نمض  دنتشاد  هقالع  نیملسم  يونعم  يدام و  یلاعت  هب  هک  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

. دوش یم  رکذ  تایاور  زا  یضعب  اجنیا  رد  دنهد و  ماجنا  یتسس  روتف و  زا  هزنم  یمرگلد و  طاشن و  اب  ار  شیوخ  يورخا 
سیلف هتـشیعم  رما  هب  حلـصی  امع  لسک  نم  و  هترخآ .  رمال  ریخ  هیف  سیلف  هتالـص  هروهط و  نع  لسک  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

(302  . ) هایند رمال  ریخ 
تسین شترخآ  رما  يارب  يریخ  وا  رد  دشاب  نیگنس  لیقث و  وا  يارب  زامن  يادا  تراهط و  نداد  ماجنا  هک  یسک  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

 . تسین شیایند  رما  يارب  يریخ  وا  رد  دشاب  لیقث  تخس و  شرظن  رد  شاعم  رما  حالصا  يارب  دیفم  ياهراک  هک  یسک  ؛
اهراک  ماجنا  رد  یتبغر  یب 

(303  . ) لسکا هترخآ  رما  نع  وهف  هایند  رما  نع  نالسک  نوکی  لجرلا  ضعب  ینا ال  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
لامها و یناسنا  نینچ  تسا ،  تبغر  یب  لـمهم و  دوخ  ياـیند  روما  رد  هک  يدرم  تسا  نم  ینیبدـب  ضغب و  دروم  دومرف : ع )   ) رقاـب ماـما 

. دوب دهاوخ  رتشیب  ترخآ  رما  رد  شروتف 
اهتیلاعف  رد  لادتعا 

نیا رب  تسا .  ررـض  نایز و  زا  يریگولج  یبایدوس و  رگید  ریبعت  هب  ملا و  عفد  اـی  تذـل  بلج  يویند  ياـهتیلاعف  رد  مدرم  گرزب  كرحم 
ره عفد  تذل و  ره  هب  نتفای  تسد  يارب  هصالخ  و  تیبوبحم ،  هاج و  ماقم ،  لام و  یپ  زا  دـنور ، یم  نکـسم  سابل و  اذـغ و  یپ  زا  ساسا 
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، دننک یم  يور  هدایز  دنراد ، یطارفا  تیلاعف  يویند  عفانم  ذیاذل و  هب  ندیـسر  يارب  یـضعب  دنرامگ . یم  تمه  دنراد و  یم  رب  مدـق  یملا 
رد هک  تسا  هدومن  هیصوت  دوخ  ناوریپ  هب  مالسا  دنا . لمهم  تسس و  يویند  فیاظو  ماجنا  رد  یضعب  و  دنتسه ، ور  هنایم  لدتعم و  یضعب 

دوخ شور  ار  لامها  یتسـس و  هن  دنبای و  شیارگ  يور  هدایز  صرح و  هب  هن  دنـشاب ، هتـشاد  لدـتعم  تیلاعف  یگدـنز  نیمءات  شاعم و  رما 
تذل بلج  هب  لین  هزیگنا  هب  هانگ  زا  ناشبانتجا  یلاعت و  يراب  رماوا  زا  ناشتعاطا  دنراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یناسک  دنهد . رارق 

یگدنب فیاظو  يادا  رب  ادخ  گرزب  يایلوا  هتبلا  تسا .  یهلا  باذع  خزود و  مالآ  زا  ندـنام  نوصم  يورخا و  ياهتمعن  هب  نتفای  تسد  و 
رد نانآ  يارب  تمعن  نیرتاراوگ  كرحم و  نیرتگرزب  هکلب  تسین  خزود  باذـع  زا  يراـنکرب  اـی  تشهب  ياـهتمعن  هب  ندیـسر  ناـشکرحم 
هک دنا  هدومن  هیصوت  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  تسا .  یلاعت  يراب  ياضر  بلج  قلاخ و  تمعن  رکـش  یگدنب ،  فیاظو  يادا 

یتسـس یلهاک و  هن  دـننک و  طارفا  يور و  هدایز  تادابع  رد  هب  دنـشاب ، لدـتعم  يویند  ياـهتیلاعف  دـننامه  زین  يورخا  روما  تاداـبع و  رد 
. دنیامن

تدابع  رد  يور  هنایم 
(304  . ) قح یلع  ربصی  ملرجض  نم  اقح و  ؤی د  مل  لسک  نم  هنا  رجضلا  لسکلا و  كایا و  ثیدحلا :  یف 

ادا ار  قح  هدومن ،  لامها  یتسس و  لمع  رد  هک  سکنآ  هچ  وردنت ، ای  یـشاب  لمهم  تادابع  رد  هکنیا  زا  زیهرپب  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
 . تسا هدرکن  ربص  قح  يادا  رب  هدومن ،  يور  هدایز  هک  سک  نآ  تسا و  هدرکن 

(305  . ) کبر ةدابع  کسفن  یلا  ضعبت  قفرب و ال  هیف  لغواف  نیتم  نیدلا  اذه  نا  یلع !  ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 ، نک تکرح  ارادـم  اب  يدابع  لامعا  رد  درادـن ، هار  نآ  رد  یتسـس  فعـض و  تسا ،  نیتم  يوق و  نید  نیا  یلع !  اـی  دومرف : مرکا  لوسر 

. روایم دوجو  هب  ار  تراگدرورپ  تدابع  ضغب  تلد  رد  و  امنم ، يوردنت 
ارـس ود  ره  يارب  طیرفت  طارفا و  زا  رود  حیحـص و  يریگ  هزادـنا  اب  دـننک و  ظفح  یتسردـب  ار  ترخآ  اـیند و  لداـعت  هنزاوم و  مدرم  رگا 

دهاوخ رومعم  ناشترخآ  ایند و  دنا ، نادنمتداعس  هورگ  نانیا  دشاب  ناشهجوت  دروم  دعب  ود  ره  رد  سدقم  عرش  تاررقم  دنیامن و  تیلاعف 
هورگ نانآ  دنـشاب  انتعا  یب  ترخآ  روما  هب  ددرگ و  ایند  فورـصم  ناشتمه  شـشوک و  مامت  رگا  اما  دنتـسه . یهلا  فاطلا  لومـشم  دوب و 

. دنراد رارق  یلاعت  يراب  ترضح  ضغب  ضرعم  رد  ع )   ) یلع هدومرف  هب  دوب و  دنهاوخ  تخبدب  زور و  هیس 
ادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم 

یعد نا  لیلد  ریغب  ارئاس  لیبسلا  دصق  نع  ارئاج  هسفن  یلا  هللا  هلک  دبعل و  یلاعت  هللا  یلا  لاجرلا  ضعبا  نا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاق 
(306 . ) رصق ةرخآلا  ثرح  یلا  یعد  نا  لمع و  ایندلا  ثرح  یلا 

هتخاس و شمورحم  دوخ  تیامح  زا  هتفگ ،  كرت  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  یلاعت  يراب  دزن  نادرم  نیرتضوغبم  هدومرف :  ع )   ) یلع
ياهراک هب  رگا  دـیامن ، یم  قیرط  یط  هاگآ  ياـمنهار  نودـب  هدـیدرگ و  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  تسا ،  هدراذـگاو  شدوخ  هب  ار  وا 

هدناوخ تسا  ترخآ  يارب  یناشفا  رذب  هک  یلمع  هب  رگا  و  ددـنب ، یم  راک  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  تباجا  دوش  هدـناوخ  يدام  دوس  يویند و 
. دیامن یم  یقلت  یتبغر  یب  لامها و  اب  ار  نآ  دوش 

ایند  نید و  روما  رد  مدرم  توافت 
طاشن يدـنم و  هقالع  اب  اهنآ  يارب  دنتـسه و  يدـج  اشوک و  يدام  مالآ  اهنایز و  عفد  يویند و  ذـیاذل  عفاـنم و  بلج  رد  ملاـع  مدرم  رتشیب 

يونعم و روما  هنیمز  رد  اما  دـنا . تبغر  مک  نیگنـس و  يویند  فیاـظو  ماـجنا  يداـم و  روما  رد  یلیلق  هبـسنلاب  هدـع  و  دـننک ، یم  تیلاـعف 
رماوا دـننک و  یم  لمع  دوخ  يونعم  یناحور و  فیاظو  هب  يدـنم  هقالع  طاشن و  اـب  یلیلق  هدـع  تسا ،  سکعرب  بلطم  تسرد  يورخا ، 
ردقنآ دوخ  هدیقع  رد  دنـشاب  دقتعم  رگا  ای  دنرادن  هدیقع  گرم  زا  دـعب  ملاع  هب  اساسا  ای  ناهج  مدرم  رتشیب  اما  دـندنب  یم  راک  هب  ار  یهلا 

تلع دنیامن . تعاطا  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  ار  دنوادخ  رماوا  دننک و  لمع  یگدنب  فیاظو  هب  طاشن  يدـنم و  هقالع  اب  هک  دنتـسین  يوق 
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ار اهنآ  مدرم  همه  تسا و  سوسحم  دوهـشم و  ياـهنایز  دوس و  يداـم و  مـالآ  ذـیاذل و  هک  تسا  نیا  يورخا  رمع  يویند و  رمع  تواـفت 
هدهاشم زا  دنا  ملاع  نیا  رد  ات  مدرم  تسا و  گرم  زا  دـعب  ناهج  ملاع و  نیا  بیغ  هب  طوبرم  يورخا  ياهنایز  دوس و  اما  دـننک  یم  كرد 

. دنربخ یب  لفاغ و  نآ  نایز  دوس و  زا  دنا و  بیصن  یب  مورحم و  ملاع  نآ 
تمایق  رد  نیلفاغ  فسءات 

(307  .) نولفاغ مه  ةرخالا  نع  مه  ایندلا و  ةویحلا  نم  ارهاظ  نوملعی 
. دنا لفاغ  هاگآان و  نآ  ياهرفیک  اهشاداپ و  ترخآ و  ملاع  زا  دنراد و  یهاگآ  ایند  ياهنایز  دوس و  زا  نانیا 

يدام دـیاوف  ذـیاذل و  هب  طقف  اـیند  نیا  رد  هک  يدارفا  ددرگ ، یم  دوهـشم  ترخآ  بیغ  دور و  یم  راـنک  يزور  تلفغ  هدرپ  نیا  ماـجنارس 
نآرق درادـن . ناـنآ  يارب  يدوس  هجوت ،  نآ  هتفر و  تسد  زا  تصرف  اـما  دـنوش  یم  هجوتم  دـنیآ و  یم  دوـخ  هب  زور  نآ  دـندرک  یم  رکف 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش 
(308  . ) یتایحل تمدق  ینتیل  ای  لوقی   . يرکذلا هل  ینا  ناسنالا و  رکذتی  ذئموی  منهجب  ذئموی  یجو 

اب درادن  وا  لاح  هب  يدوس  هک  هجوت  نآ  ددرگ و  یم  دوخ  تلفغ  هجوتم  رـشب  زور ، نامه  دنروآ و  یم  تمایق  هصرع  هب  ار  منهج  زور  نآ 
 . مدوب هداد  ماجنا  يراک  ایند  راد  رد  زورما  یگدنز  يارب  شاک  يا  دیوگ : یم  فسءات  ترسح و 

نامیا  تاجرد  توافت 
یگنوگچ تهج  نیمه  هب  دـنا ، توافتم  مه  اـب  يونعم  رواـب  ناـمیا و  تهج  زا  دـنراد  رارق  ازج  زور  ادـخ و  هب  نینم  ؤم  فص  رد  هکناـنآ 

رد ییوگ  هک  دـنا  نئمطم  ردـقنآ  زور  نآ  رد  یهلا  رفیک  شاداپ و  ازج و  زور  هب  یهورگ  دراد ، توافت  زین  نانآ  يورخا  لامعا  تادابع و 
يارس هشوت  داز و  هیهت  ترخآ و  ملاع  هب  هورگ  نیا  یساسا  هجوت  دننک . یم  هدهاشم  ار  یهلا  باقع  باوث و  هنحـص  رـشحم و  هصرع  ایند 
يراب زا  تعاطا  تسا  مهم  هچنآ  تسین ،  مهم  ناشرظن  رد  شاعم  هقیـضم  ای  یگدـنز  هاـفر  اـما  دـنراد  تیلاـعف  اـیند  يارب  تسا ،  نادواـج 
یمارگ ياوشیپ  دنهد . یم  ماجنا  راگدرورپ  ناوضر  یهلا و  تمحر  هب  لین  دیما  هب  طاشن  قوش و  اب  هک  تسا  يا  هناصلاخ  تدابع  یلاعت و 

 : تسا هدومرف  نینچ  یلاعت  يراب  تعاط  تدابع و  هب  نانآ  قشع  طاشن و  هورگ و  نیا  تلزنم  ردق و  هرابرد  مالسا 
مالسا  رد  مدرم  نیرترب 

ام یلع  یلابی  وهف ال  اهل  غرفت  هدسجب و  اهرشابو  هبلقب  اهبحا  اهقناعف و  ةدابعلا  قشع  نم  سانلا  لضفا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
(309 . ) رسی یلع  ما  رسع  یلع  ایندلا  نم  حبصا 

اب درادـب ، تسود  ار  تدابع  لد  رد  دـنک ، هقناعم  نآ  اب  دـشاب ، تدابع  قشاـع  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترب  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
رد ای  تسا  یگنت  هقیـضم و  رد  شاعم  رظن  زا  هک  دشاب  هتـشادن  كاب  و  دهد ، ماجنا  ار  نآ  رطاخ  شمارآ  لاب و  تغارف  لاح  رد  دوخ  ندب 

 . هافر شیاسآ و 
. دنا هدومن  كرد  یگتسیاش  هب  ار  ناسنا  يونعم  شزرا  دنا و  مالسا  بتکم  نادرگاش  نیرتهب  هورگ  نیا 

طاشن  یب  تدابع  ایند و  هبذج 
یمن قفوم  هک  دنتـسه  يویند  نو  ؤش  يدام و  روما  بوذـجم  ردـقنآ  یلو  دـنراد  نامیا  تماـیق  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  رگید  هورگ 

ات دنتـسه و  یحور  هضراـع  راـتفرگ  ناـنیا  دـندرگ . رادروخرب  نآ  ینورد  ترـسم  زا  دـنهد و  ماـجنا  قوش  طاـشن و  اـب  ار  یتداـبع  دـنوش 
مکل لوقا  قحب  تسا :  هدومرف  هورگ  نیا  هرابرد  ع )   ) حیسم ترـضح  دنرب . یمن  تذل  یلاعت  يراب  تدابع  زا  دنیامنن  نامرد  ار  نتـشیوخ 

اهتوالح دجی  ةدابعلاب و ال  ذلتی  ایندلا ال  بحاص  کلذـک  عجولا  ةدـش  نم  هدـجی  ام  عم  هذـتلی  الف  ماعطلا  بیط  یلا  ضیرملا  رظنی  امک  هنا 
(310  . ) لاملا بح  نم  دجی  ام  عم 

نینچمه درب ، یمن  تذـل  نآ  زا  درد  تدـش  رثا  رب  درگن و  یم  عوبطم  بوخ و  ياذـغ  هب  ضیرم  هک  روط  نامه  میوگ :  یم  امـش  اـب  قحب 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننک یمن  كرد  ار  نآ  ینیریش  تدابع و  تذل  لام ،  بح  ساسحا  اب  يدام  روما  هب  نادنم  هقالع  نارادایند و 
ناراکایر  مئالع 

رظان نارگد  هک  ییاج  دنراک ، ایر  تدابع  رد  تسا ،  فیعض  ناشنامیا  اما  دنراد  هدیقع  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  رگید  هورگ 
ار ادخ  طاشن  دجو و  اب  دننک  یم  هدهاشم  ار  ناشندناوخ  زامن  مدرم  هک  اجنآ  اما  دنا ، تبغر  یب  لسک و  ادخ  یگدنب  رد  دنتـسین  ناشلمع 

: ادخ يارب  هن  تسا  مدرم  يارب  تادابع  رد  نانیا  طاشن  دنیامن ، یم  یگدنب 
(311  . ) هروما عیمج  یف  دمحی  نا  بحی  الخ و  اذا  لسکی  سانلا و  يءار  اذا  طشنی  تامالع :  ثالث  یئارملل  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

رد دوش  یم  اهنت  یتقو  دهد ، یم  زورب  روش  طاشن و  دوخ  زا  دـننیب ، یم  مدرم  یتقو  تسا :  تمالع  هس  ناراکایر  يارب  هدومرف :  ع )   ) یلع
. دشاب مدرم  دیجمت  نیسحت و  دروم  اهراک  مامت  رد  دراد  تسود  هک  تسا  نآ  شتمالع  نیموس  و  تسا ،  نیگنس  لسک و  تدابع 

نیقفانم  هناشن 
ضرعت زا  هکنآ  يارب  ناـنیا  دـنرادن . ناـمیا  لد  رد  دـننز و  یم  مد  یناملـسم  زا  ناـبز  هب  هـک  دـنا  لدـکاپان  نئاـخ و  نیقفاـنم  رگید  هورگ 

ادخ نید  تخسرس  فلاخم  نطاب  رد  هدش و  مالسا  میلـست  رهاظب  دندرگ  میهـس  یناملـسم  مان  هب  نانآ  عفانم  رد  دنـشاب و  نوصم  نیملـسم 
 : تسا هدومرف  نینچ  هورگ  نیا  یفرعم  رد  فیرش  نآرق  دنتسه .

(312  . ) نوءزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  اولاق و  اونمآ  نیذلا  وقل  اذا  و 
میتسه و امـش  اب  ام  دـنیوگ : یم  دـننک  یم  تولخ  دوخ  نیطایـش  اب  نوچ  میا و  هدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ  یم  دـینیب  یم  ار  نامیا  لـها  یتقو 

 . میا هتفرگ  ازهتسا  هب  ار  ناناملسم 
طاشن  دقاف  زامن  نیقفانم و 

یعقاو نامیا  نوچ  و  دـندومن ، یم  زامن  هماقا  رهاظب  دـندرک و  یم  تکرـش  نیملـسم  تعامج  فوفـص  رد  بیرف  رکم و  يور  زا  نیقفاـنم 
 : تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  دنوادخ  دوب و  طاشن  تبغر و  دقاف  ناشزامن  دنتشادن 

(313  . ) یلاسک اوماق  ةولصلا  یلا  اوماق  اذا  مهعداخ و  وه  هللا و  نوعداخی  نیقفانملا  نا 
هب هتخیمآ  ناشمایق  دنتـسیا ، یم  زاـمن  هب  نوچ  دـیامن و  یم  هعدـخ  ناـنآ  هب  زین  دـنوادخ  دـننک و  یم  هعدـخ  رکم و  دـنوادخ  اـب  نیقفاـنم 

 . تسا یلیم  یب  تلاسک و 
و دنیامن ، یم  شیگدنب  دوجو  مامت  اب  دنتـسه ، یلاعت  يراب  تدابع  قشاع  یهلا ،  نادرم  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
هک نس  ربک  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا .  یتسـس  لقاثت و  زا  هزنم  طاشن و  دـجو و  زا  راشرـس  وا  سدـقم  هاگـشیپ  رد  ناـشزامن 
ود تبثم و  تساوخرد  ود  تسا :  هدوـمن  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  تساوـخرد  راـهچ  هدـییارگ  فعـض  هب  ندـب  ياوـق  هتفر و  یناوـج  يورین 

ینعی دـشاب  منـس  ربـک  رد  ییاـمرف  یم  تیاـنع  نم  هب  هک  ار  یقزر  نیرتعیـسو  هک  دوب  نیا  ماـما  تبثم  ياـضاقت  نیلوا  یفنم ،  تساوـخرد 
هک ار  ییورین  نیرت  يوق  هک  دوب  نیا  ع )   ) ماما تبثم  ياضاقت  نیمود  تسا .  هدش  فیعض  مندب  ياوق  هتفای و  شهاک  میاهورین  هک  یعقوم 
 ( ع  ) ماما دش . هداد  حیضوت  هتشذگ  هسلج  ینارنخـس  رد  ماما  هتـساوخ  ود  نیا  هد .  رارق  مبعت  یگدوسرف و  مایا  رد  ییامرف  یم  اطعا  نم  هب 

ضرع دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  دوخ  یفنم  ياضاقت  نیلوا  رد 
: دنک یم 

. امنم یتبغر  یبو  حماست  هب  تیگدنب  تدابع و  رد  ارم  اهلاراب ! ؛  کتدابع نع  لسکلاب  ینیلتبت  و ال 
دنلبرـس و شتعاطا  یگدـنب و  رد  دـننک و  یم  شتـسرپ  ار  وا  قوش  طاشن و  اب  دـنا و  تداـبع  قشاـع  ادـخ  بوبحم  ردـق و  یلاـع  ناگدـنب 

رخآ ات  نس  ربک  رد  تدابع  طاشن  یحور و  تلاح  نیا  هک  دـیامن  یم  تساوخرد  یلاعت  يراـب  ترـضح  هاگـشیپ  زا  ع )   ) ماـما دنرورـسم .
. دشابن قوش  طاشن و  دقاف  متدابع  زگره  دنامب و  رادیاپ  نم  رد  رمع 
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رمع  مامت  رد  تریصب  ماود 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  رخآ  تمسق  عوضوم  هک  دوخ ، یفنم  ياضاقت  نیمود  رد  ع )   ) داجس ماما 

. امنم ییانیبان  راتفرگ  ارم  میقتسم  طارص  ندومیپ  رد  اهلاراب ! ؛  کلیبس نع  یمعلا  و ال 
مشچ و نداد  تسد  زا  دروـم  رد  دوـش  یم  هـتفگ  یمع  ةریـصبلا  رـصبلا و  داـقتفا  یف  لاـقی  یمعلا  دـیوگ : یم  تادرفم  باـتک  رد  بـغار 

 . يونعم شنیب  دقف  تریصب و  نداد  تسد  زا  دروم  رد  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  يرهاظ و  ییانیبان 
هب قح  هار  ندومن  یط  هک  میناد  یم  دیامن . یم  تساوخرد  ادخ  هار  ندومیپ  هنیمز  رد  ار  ییانیبان  زا  تینوصم  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح 

دوجو اـب  دـنک و  یط  یتسردـب  ار  قـح  هار  دـناوت  یم  تسا  یلقع  كرد  تریـصب و  ياراد  هک  یـسک  دراد ، زاـین  درخ  شنیب  لد و  مشچ 
رما نیا  تسا .  یهاگآ  شنیب و  نییآ  تریصب و  نید  مالسا  دناسر . یمن  بیـسآ  تسا  بلط  قح  هک  یـسک  هب  يرهاظ  ییانیبان  تریـصب ، 

عالطا هب  ار  نآ  هک  تسا  هداد  تیرومءام  ص )   ) یمارگ لوسر  هب  دـنوادخ  هدـیدرگ و  ناشن  رطاخ  فیرـش  نآرق  رد  ربدـت  نایاش  مهم و 
: دناسرب مومع 

(314  . ) ینعبتا نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق 
شنیب و ساسا  رب  نم  توعد  اهنت  هن  تریصب .  یهاگآ و  اب  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  منک  یم  توعد  نم ،  هار  تسا  نیا  وگب  یمارگ !  ربمیپ 

. دنیامن یم  ناهرب  هماقا  دوخ  نخس  تابثا  يارب  دننک و  یم  توعد  قح  نید  هب  هناهاگآ  ار  مدرم  زین  نم  ناوریپ  هکلب  تسا  تریصب 
تیاور کی  نمض  شطوقس  طاقن  اههاگترپ و  هب  هجوت  اب  نآ  ندومیپ  قح و  هار  تخانـش  يارب  ار  تریـصب  لها  همانرب  مالـسلا  هیلع  یلع 

 : تسا هدومرف  نایب  هاتوک 
تریصب  لها  یفرعم 

ۀعرصلا هیف  بنجتی  احضاو  اددج  کلس  مث  ربعلاب  عفتنا  رصباف و  رظن  رکفتف و  عمس  نم  ریـصبلا  امناف  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  نع 
(315  . ) يواهملا یف 

، دنک هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  نآ  زا  دنیبب ، دنکفا و  رظن  دـنک ، رکف  نآ  رد  دونـشب و  ار  نخـس  هک  تسا  یـسک  نآ  ریـصب  هدومرف :  ع )   ) یلع
. دیامنن طوقس  اههاگترپ  رد  رس  اب  هک  دشاب  بقارم  دیامیپب و  ار  نشور  ياههار 

ار دوخ  تداعـس  يراگتـسر و  هار  تریـصب  اب  هناهاگآ و  دـناوتب  يدرف  ره  ددرگن ، انیبان  لد  مشچ  دورن ، ناـیم  زا  یمدآ  شنیب  هکنآ  يارب 
بانتجا اهنآ  زا  الوق  المع و  رمع  مایا  مامت  رد  دـشاب و  شنیب  دـض  لـماوع  هجوتم  هراومه  تسا  مزـال  دـیامیپب  ار  نآ  یتسردـب  دسانـشب و 

. دوش یم  رکذ  لماوع  نآ  زا  يا  هراپ  ینارنخس ،  زا  تمسق  نیا  رد  بلطم  حیضوت  يارب  دیامن و 
یهاوخ  تداعس  شنیب و 

ار میقتسم  طارص  دهاوخب  دشاب ، تداعس  بلاط  یمدآ  هک  تسا  نیا  تداعس  هار  تخانش  يارب  شنیب  تریـصب و  نداتفا  راک  هب  لوا  طرش 
یگدـنز رد  دـهاوخ  یمن  هک  یـسک  دـنیزگ . يرود  یناسنا  دـض  یفارحنا و  لامعا  زا  و  دـیامیپب ، ار  نآ  یتسرد  یتسار و  هب  دـهد و  زیمت 

ادخ و مالک  هک  تسا  حضاو  دریگ ، راک  هب  میقتسم  طارص  تخانـش  رد  ار  دوخ  شنیب  تریـصب و  دشیدنیب و  تسین  رـضاح  دشاب  میقتـسم 
 . تسین تیاده  ناهاوخ  وا  اریز  دوب ، دهاوخن  رث  ؤم  یناسنا  نینچ  تیاده  يارب  وا  ربمیپ  نانخس 

تیاده  ناراتساوخ  نآرق و 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق 

(316  . ) میقتسی نا  مکنم  ءاش  نمل  نیملاعلل  رکذ  ءالوه  نا 
یم رکذتم  دنیآ و  یم  دوخ  هب  باتک  نیا  زا  یناسک  اما  تسین ،  رکذت  يروآ و  دای  هلیـسو  زج  يزیچ  ملاع  مدرم  يارب  باتک  نیا  ياوتحم 

كاپ و ایند  رد  دنهاوخ  یمن  هک  نانآ  ینعی  دنـشاب ، ظوفحم  نوصم و  تافارحنا  زا  دننک و  یگدـنز  كاپ  میقتـسم و  دـنهاوخب  هک  دـنوش 
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دومث موق  هرابرد  هیآ  نیا  ریظن  دنبای . شیارگ  تداعس  هار  هب  دنناوت  یمن  دنرادن و  يا  هرهب  ینامسآ  باتک  نیا  زا  دننک ، یگدنز  میقتـسم 
: دیامرف یم  فیرش  نآرق  تسا .  هدمآ 

(317  . ) يدهلا یلع  یمعلا  اوبحتساف  مهانیدهف  دومث  اما  و 
دنتساوخ دندز و  سپاو  ار  درخ  شنیب و  تریـصب و  دندیزگ ، ار  تلاهج  یلدروک و  نانآ  یلو  میداتـسرف  ربمیپ  دومث  موق  تیاده  يارب  ام 

. دنهد همادا  شیوخ  ینادان  هب  نانچمه 
ص )   ) ربمایپ میلاعت  رد  رکفت 

رد ار  ادخ  ربمیپ  نانخـس  لوا  مدق  رد  دـیاب  دراد  دوجو  نانآ  رد  تریـصب  شنیب و  نتـسب  راک  هب  لوا  طرـش  دنتداعـس و  بلاط  هک  یناسک 
اهنآ تلاصا  تحص و  هب  دنیامن ، رکفت  لقعت و  گرزب  ربمیپ  نآ  ياه  هتفگ  رد  جاجل  زا  یلاخ  دازآ و  ياه  هشیدنا  اب  دنونشب ، تقد  لامک 

یعقاو تداعـس  هب  ددرگ و  نشور  تیاده  رون  زا  ناشریمـض  ات  دـننک  يوریپ  يو  زا  المع  دـنروایب و  نامیا  يو  هب  سپـس  دـندرگ ، فقاو 
. دنبای تسد 

هارمگ  نالدروک 
درکن و رکف  ادخ  ربمیپ  نانخـس  رد  لیبق  نیا  زا  یلماوع  رگید  ای  یگداوناخ  فالتخا  ای  یلام  يرترب  ای  یموق  بصعت  هزیگنا  هب  یـسک  رگا 
ار قـح  نییآ  اـهتجاجل  اهبـصعت و  تلع  هب  یلو  درب  یپ  نانخـس  نآ  تحـص  هب  درک و  رکف  هکنآ  اـی  تـفرگن ،  راـک  هـب  ار  دوـخ  تریـصب 

ترجه یمارگ  یبن  هکنآ  زا  شیپ  همظعم  هکم  رد  دارفا  لیبق  نیا  دنام . دهاوخ  یقاب  تداعـس  زا  مورحم  لدروک و  نانچمه  وا  تفریذـپن ، 
مالـسا ربمغیپ  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ  دندنام . یقاب  ینادان  رد  نانچمه  دـندرکن و  تباجا  ار  مالـسا  ياوشیپ  توعد  دـندوب ، رایـسب  دـیامن 

 : هدومرف
(318  . ) مهتلالض نع  یمعلا  يداهب  تنا  ام  و 

دوخ یلقع  شنیب  تریصب و  زا  دنا  ممصم  نانیا  ییامن ،  تیاده  ار  نانآ  ینادرگب و  تلالض  یهارمگ و  زا  ار  نالدروک  نیا  یناد  یمن  وت 
. دننامب یقاب  انیبان  نانچمه  دنیامنن و  هدافتسا 

تقیقح  تخانش  هار 
دیاب دنبایب ، ار  لماکت  یلاعت و  هار  دننک و  هدافتسا  یتسردب  شیوخ  تریصب  زا  دنناوتب  تداعس  يراگتسر و  هب  دنم  هقالع  دارفا  هکنآ  يارب 

هب یسررب  نمـض  رگا  دنجنـسب و  لقع  يورین  اب  ار  اه  هدینـش  دنونـشب ، تقد  ار  وا  نانخـس  دنراد ، ارف  شوگ  یهلا  یمارگ  ربمیپ  توعد  هب 
دنشاب هجوتم  دیاب  اما  دندرگ . عناق  دوش و  نشور  نانآ  رب  عقاو  ات  دننک  لا  ؤس  یهلا  ياملع  زا  دراد ، حیـضوت  هب  زاین  هک  دندروخرب  یبلطم 

لیبق نیا  هک  هلداجم  هضراـعم و  روظنم  هب  هن  ییاـمندوخ و  يزاورپ و  دـنلب  يارب  هن  دـشاب  بلطم  ندـیمهف  ملعت و  هزیگنا  هب  ناـشلا  ؤس  هک 
. داسف ینمشد و  هیام  تسا و  تموصخ  ءارم و  ءاشنم  اهثحب 

هیبش فسعملا  ملاعلا  نا  ملاعلاب و  هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  اننعت  لءاست  اهقفت و ال  لس  هلـضعم :  نع  هلاـس  لـئاسل  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـق 
(319  . ) تنعتملا لهاجلاب 

ترـضح دـهد . رارق  تمحز  تقـشم و  رد  ییوگخـساپ  يارب  ار  ماـما  هک  دوب  نیا  شروظنم  دوـمن و  یلکـشم  لا  ؤـس  ع )   ) یلع زا  يدرم 
روظنم هب  هک  لـهاج  صخـش  دومرف : سپـس  یتخـسرس .  تبوعـص و  داـجیا  يارب  هن  نک  لا  ؤس  ندوـمن ،  كرد  ندـیمهف و  يارب  دوـمرف :

هیام شلا  ؤس  هب  نتفگ  خساپ  هک  تسا  یلهاج  دننام  دیامن  یم  شـسرپ  هناملاظ  هک  یملاع  تسا و  ملاع  هب  هیبش  دنک  یم  لا  ؤس  يریگدای 
 . تسا یتخس  تقشم و 

فلتخم ياه  هزیگنا  هب  ملع  لیصحت 
دنناوخ یم  سرد  یـضعب  تسا ،  توافتم  دنور  یم  ندـناوخ  سرد  یپ  زا  دـنوش و  یم  ملع  لیـصحت  يایهم  هک  يدارفا  هزیگنا  كرحم و 
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. دنزاس فوطعم  دوخ  هب  ار  مدرم  هجوت  دننک و  ثحب  نآ  نیا و  اب  دننایامنب ، یملع  تقایل  رظن  زا  ار  دوخ  سلاجم ،  رد  دـنناوتب  هکنآ  يارب 
ییوج و يرترب  لیامت  دـننک و  هبلغ  دوخ  لباقم  فرطرب  لادـج  ءارم و  اب  دـنهاوخ  یم  هکلب  تسین ،  بلطم  مهف  ناشفدـه  اهثحب  رد  نانیا 

ناوریپ مالـسا  گرزب  يایلوا  هدناوخ و  عورـشم  ریغ  اوران و  ار  زیگنا  تموصخ  ياهثحب  لیبق  نیا  مالـسا  دنیامن . عانقا  ار  دوخ  یبلط  قوفت 
هب یعقاوم  رد  دنوش ، عقاو  هجوت  دروم  دنروآ و  تسد  هب  یشزرا  مدرم  نیب  ات  دنناوخ  یم  سرد  یـضعب   . دنا هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  دوخ 

ییاراد و ای  ناشماقم  تردق و  زا  ات  دـنیوگ  یم  قلمت  دـننک و  یم  حدـم  ار  اهنآ  رثن ، مظن و  اب  دـندرگ و  یم  کیدزن  ماقم  لام و  نابحاص 
یم تذل  یحور  لماکت  يونعم و  میلاعت  زا  دنریگ و  یم  ارف  لقع  يایحا  یهاگآ و  دوخ  يارب  ار  ملع  یهورگ  دندرگ . دنم  هرهب  ناشتورث 
دنم هرهب  زین  ار  نارگد  دنوش و  یم  عفتنم  دنا  هتفرگ  ارف  هک  یتاعالطا  تامولعم و  زا  ناشدوخ  دندنمـشزرا ، گرزب و  يدارفا  نانیا  دـنرب ،
رکذ هب  اجنیا  رد  هدومرف و  نایب  ار  هورگ  ره  تازیمم  صئاـصخ و  هدرب و  ماـن  هورگ  هس  نیا  زا  یثیدـح  رد  ع )   ) قداـص ماـما  دـنزاس . یم 

: دوش یم  افتکا  ثیدح  لوا  تمسق 
ۀلاطتسالل و هبلطی  فنص  ءارملا و  لهجلل و  هبلطی  فنص  مهتافص ،  مهنایعاب و  مهفرعاف  ۀثالث ،  ملعلا  ۀبلط  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

(320  . ) لقعلا هقفلل و  هبلطی  فنص  لتخلا و 
لوا فنـص  نک ،  ییاسانـش  ناشتافـص  تازیمم و  اب  ار  نانآ  دنا : هورگ  هس  دـنور  یم  ملع  بلط  رد  هک  یناسک  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
دنوش کیدزن  مدرم  هب  ات  دنناوخ  یم  سرد  رگید  فنص  دننک ، یم  لیصحت  راب  توادع  ياهثحب  لهج و  يارب  ار  ملع  هک  دنتـسه  یناسک 

. دنریگ یم  ارف  دوخ  لقع  دشر  ندیمهف و  يارب  ار  ملع  هک  دنتسه  یناسک  موس  هورگ  و  دندرگ ، عفتنم  نانآ  زا  رکم  هعدخ و  اب  و 
هلداجم  زا  زیهرپ 

دندرگ لیان  یناسنا  لامک  هب  و  دننک ، یط  ار  نآ  یتسردب  دنبایب ، ار  تداعس  هار  شنیب ،  تریـصب و  زا  هدافتـسا  اب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک 
زا اهثحب  رد  دـنیوگب و  نخـس  يریگدای  ملعت و  روظنم  هب  نانآ  اب  دنـسانشب و  ار  دوخ  دـح  یناحور ،  نایامنهار  اـب  ههجاوم  رد  تسا  مزـال 
هب دوخ  نایداه  اب  قح  هار  تخانـش  مان  هب  دنیامنن و  ار  دودح  تیاعر  یناسک  رگا  دنیامن . زیهرپ  لقع  فالخ  هنالهاج و  هعزانم  هلداجم و 

یمن دراو  تسا  لقع  عرـش و  فالخ  هک  نانآ  زیمآ  تموصخ  ياهثحب  رد  دنیوگ و  یم  ناشکرت  ناگدننک  تیادـه  دـنزادرپ ، ءارم  عازن و 
. دنور یم  ایند  راد  زا  لدروک  دننام و  یم  لدروک  رمع  نایاپ  ات  هجیتن  رد  دنوش و 

(321  . ) قحلا نع  هامع  ماد  لهجلاب  هعازن  رثک  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دنام دهاوخ  لدروک  قح ،  هار  تخانش  رد  هشیمه  دشاب  رایسب  شا  هنالهاج  رجاشت  عازن و  هک  یسک  هدومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 

یلدروک  موهوم و  تاینمت 
ياـه هشقن  دزاـس  مورحم  تداعـس  يراگتـسر و  هار  تخانـش  زا  ار  یمدآ  دـنک و  روـک  ار  تریـصب  مـشچ  دـناوت  یم  هـک  يرگید  لـماع 

هب هک  یناسک  دـنزاس . یم  شوخلد  تامهوت  نیا  هب  ار  دوخ  دـنرورپ و  یم  رـس  رد  نادان  دارفا  هک  تسا  یموهوم  تاـینمت  ییاـیلوخیلام و 
دنناوت یمن  رگید  ددرگ و  یم  شوماخ  تسا  تقیقح  يامنهار  غارچ  هک  ناشتریـصب  دننام ، یم  زاب  ینیب  عقاو  زا  دـنوش  یم  التبم  درد  نیا 

. دنریمب ات  دننک  یم  یگدنز  یلد  هریت  اب  هراومه  دنهد و  صیخشت  ار  شیوخ  حالص  تداعس و  هار 
تریصب  دقف  للع 

(322 . ) رئاصبلا نیعا  یمعت  ینامالا  و  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
نانچنآ ماجنارس  دیامن و  لیاز  ار  شنیب  هتفر  هتفر  دهد و  شهاک  ار  تریصب  ياهمشچ  موهوم ،  غورد و  تاینمت  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دوش 
(323 . ) ائیش ملع  دعب  ملعی  الیکل 

. دوش یم  شومارف  ییاهن  يریپ  رد  هتفرگ  دای  رمع  لوط  رد  هچنآ  دنام و  یمن  ياج  هب  يرثا  اه  هتسناد  زا 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ضرع لوا  هلمج  رد  دراد . رظن  نس  ربک  نارود  يریپ و  مایا  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  یتمـسق  ود  رد  ع )   ) داجـس ماما  ياـعد 
تیامح منانچنآ  هد و  رارق  دوخ  تمحر  تیاـنع و  دروم  هراومه  ارم  نس  ربک  رد  اـهلاراب ! ؛  کـتدابع نع  لـسکلاب  ینیلتبت  ـال  و  دـنک : یم 

یتسـس و هب  وت  شتـسرپ  رد  منامنزاب و  تیگدـنب  طاشن  قوش و  زا  دراذـگن و  ياج  هب  بولطمان  رثا  متداـبع  رد  يریپ  یگدوسرف  هک  اـمرف 
 . موشن التبم  لسک 

: دنک یم  ضرع  مود  تمسق  رد 
شنیب دشاب ، اج  هب  متریصب  رمع  رخآ  ات  هک  نادرگ  تضیف  لومشم  نانچنآ  تمیقتسم  طارص  ندومیپ  رد  اهلاراب ! ؛  کلیبس نع  یمعلا  و ال 

 . مشاب ظوفحم  نوصم و  لد  مشچ  ییانیبان  زا  میامن و  یط  یهاگآ  اب  هراومه  ارت  هار  مهدن و  تسد  زا  ار  دوخ 
نوگژاو نس  ربک  رد  ندـب  ياوق  هک  هدومرف  هدارا  وا  تسا ،  یلاعت  يراب  ترـضح  هنامیکح  ياضق  رثا  رب  يریپ  مایا  رد  شنیب  ندـش  لـیاز 

. دیامیپب لاوز  هار  دوش و 
(324  . ) قلخلا یف  هسکنن  هرمعن  نم  و 

 . میزاس یم  نوگژاو  ار  شندب  ياوق  میهد  یم  ینالوط  رمع  هک  ار  نآ 
هک ماما  ياعد  دنتـسین و  خیبوت  هئطخت و  دروم  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تریـصب  ینالوط  رمع  تلوهک و  رثا  رب  هک  يدارفا  نیاربانب 

. دراد رظن  يریپ  مایا  شنیب  دقف  هب  دیوگ  یم  نخس  قح  هار  رد  ییانیبان  زا 
زا هجیتن  رد  دنا و  هدومن  انیبان  ار  نیب  قح  مشچ  هدز و  سپاو  ار  شیوخ  تریـصب  دوخ  ياوران  لامعا  اب  داتفا  روکذم  هک  یهورگ  دنچ  اما 

. دندرگ یم  تازاجم  دنا  هدش  بکترم  هک  یمرج  تخانش 

قح هب  نادنم  هقالعزا  ندشن  ادج  ناگدیربادخ -  زا  نتسج  يرود  قح -  تبحم  فالخ  ياهراک  ماجنا  زا  زیهرپ   - 46

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . کیلا عمتجا  نم  ۀقرافم  و ال  کنع ،  قرفت  نم  ۀعماجم  و ال  کتبحم ،  فالخل  ضرعتلاب  و ال 

اضاقت  هس  و  ع )   ) ماما
یناسک اب  هک  نکم  التبم  ارم  اهلاراب ! ؛ دـشاب وت  ياضر  تبحم و  فالخ  رب  هک  مهد  ماجنا  منک و  بلط  ار  یلامعا  نکم  التبم  ارم  اـهلا ! راـب 

یم تعاطا  ار  ترما  دنتـسه و  وت  اب  هک  موش  ادـج  یناسک  زا  هک  نکم  ـالتبم  ارم  اـهلاراب ! ؛ دـنا هدـیرب  وت  زا  هک  میاـمن  يراـیمه  شزیمآ و 
 . تسا زورما  ینارنخس  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هلمج  هس  نیا  دنوادخ  تساوخ  هب  دنیامن .

ماما و نیب  لوا  رما  دراد : شظفاحم  نوصم و  رما  هس  هب  يالتبا  زا  اـت  دـهاوخ  یم  یلاـعت  يراـب  هاگـشیپ  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماـما 
ماجنا منک و  بلط  ار  یلامعا  نکم  التبم  اهلاراب  دـنک : یم  ضرع  لوا  رما  رد  تسا .  مدرم  ریاـس  ماـما و  نیب  موس  مود و  رما  و  تسادـخ ، 

. دشاب وت  ياضر  تبحم و  فالخ  رب  هک  مهد 
درادن  تسود  ادخ  هک  ییاهراک 

نیا زا  هن  لامعا  نآ  ماجنا  زا  یلاعت  يراـب  يدونـشخان  دـنوش ، اـهنآ  بکترم  مدرم  هک  درادـن  تسود  دـنوادخ  هک  تساـهراک  زا  یـضعب 
یبیـسآ یلاعت  يراب  عیفر  ماقم  هب  دندش  بکترم  ار  شتبحم  فالخ  لامعا  دـندومنن و  تیاعر  ار  یهلا  میرح  اهناسنا  رگا  هک  تسا  تهج 

ماـمت زا  تسا و  تاذـلاب  ینغ  وا  تسین ،  نینچ  زگره  ددرگ ، یم  تیمکاـح  ناـهج  رد  وا  هطلـس  تردـق و  فیعـضت  بجوـم  دـسر و  یم 
دروم هک  یلامعا  دراذگ . یمن  شتیبوبر  تیمکاح و  رد  یفنم  ای  تبثم  رثا  نیرتمک  مدرم  بوخ  دب و  ياهراک  زاین . یب  دوخ  ياه  هدـیرفآ 
هدولآ هناملاظ  قحان و  ياهراک  هب  مدرم  هک  درادـن  تسود  دـنوادخ  تسا و  تلادـع  قح و  فالخ  رب  یفرط  زا  تسین  یلاعت  يراب  تبحم 

و نانآ ،  لماکت  یلاـعت و  فلاـخم  تهج  رد  مدرم  زا  تسا  یتکرح  دراد  تسود  ادـخ  هک  یلاـمعا  نداد  ماـجنا  رگید  فرط  زا  و  دـنوش ،
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یهابت و تابجوم  دبای و  شیارگ  طوقـس  طاطحنا و  هار  هب  تسوا  هدیزگ  قولخم  هک  ردق  یلاع  ناسنا  دهاوخ  یمن  یلاعت  يراب  ترـضح 
ناشماجنا زا  میدرگن و  اهنآ  نوماریپ  ات  درادن  تسود  ار  ییاهراک  هچ  دـنوادخ  میناد  یمن  دوخ  شیپ  زا  ام  دروآ . مهارف  ار  دوخ  تکاله 

. دیوگب ام  هب  ار  دوخ  تبحم  فالخ  لامعا  دزاس و  هاگآ  ار  ام  دناوت  یم  هک  تسوا  مییامن ،  يراددوخ 
تبحم  فالخ  لامعا  غالبا  هار 

دنک اقلا  شریمـض  رد  دیامن و  یـصاصتخا  ماهلا  مدرم  دارفا  زا  درف  ره  هب  هکنآ  لوا  دـبای : یم  ققحت  تروص  ود  هب  دـنوادخ  يزاس  هاگآ 
هب ار  دوخ  تبحم  فالخ  لامعا  دنیزگرب ، مدرم  نیب  زا  ار  یهزنم  لدکاپ و  درف  رصع ، ره  رد  هکنآ  مود  درادن ، تسود  ار  یلامعا  هچ  هک 

هدومرف و ثوعبم  ار  یناربمیپ  للم ،  ماوقا و  نیب  هدیزگ و  ار  مود  قش  دنوادخ ، دـنک . غالبا  مدرم  هب  هک  دزاس  شرومءام  دـیامن و  یحو  وا 
 ، يونعم يدام و  ياهنایز  دریذپ ، ماجنا  يرـشب  عماوج  رد  درادـن  تسود  دـنوادخ  هک  ار  ییاهراک  رگا  تسا .  هداد  غالبا  روتـسد  نانآ  هب 

لامعا نآ  ناگدـنهد  ماجنا  هک  دوش  یم  بجوم  دروآ و  یم  راب  هب  رایـسب  يورخا  يویند و  و  یعاـمتجا ،  يدرف و  یقـالخا ،  يداـصتقا و 
. دیامرف عطق  نانآ  زا  ار  دوخ  تبحم  یتسود و  ضیف  دنوادخ  دنوش و  یهلا  هاگرد  دورطم 

دسفم  داسف و  ندوب  دورظم 
فصتم تافص  نآ  هب  هک  يدارفا  همه  هک  هدومرف  حیرصت  هدرب و  مان  دنتسه  یصاخ  تافص  ياراد  هک  ییاههورگ  زا  ررکم  فیرش  نآرق 

نآ دوجو  هب  ار  دوخ  نتـشادن  تسود  یلاعت  يراب  ترـضح  عقاو  رد  ؛ درادن تسود  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنوش  یم  لامعا  نآ  بکترم  دـنا و 
نم دورطم  زین  لامعا  نآ  هب  هدولآ  صاخـشا  هکلب  مرادن  تسود  تسا و  نم  تبحم  فالخ  اهراک  نامه  طقف  هن  هک  تسا  دنـسپان  تافص 

هرابرد انمـض  دـسر و  یم  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  ثحب  نیا  هب  طویرم  تایآ  زا  یـضعب  اجنیا  رد  مرادـن .  تسود  ار  نانآ  دنتـسه و 
زا داسف  دش . دهاوخ  هداد  یهاتوک  حیضوت  دنزاس  یم  مورحم  یلاعت  يراب  ترضح  تبحم  زا  ار  نتـشیوخ  دنوش و  یم  بکترم  هک  یلمع 

. درادن تسود  ار  دسفم  داسف و  دنوادخ  هک  هدـش  حیرـصت  فیرـش  نآرق  رد  تسا و  یلاعت  يراب  ترـضح  دورطم  هک  تسا  يروما  هلمج 
 : تسا هدمآ  هیآ 205  هروس 2  رد 

. دراد یمن  تسود  ار  داسف  دنوادخ  ؛ داسفلا بحی  هللا ال  و 
 : تسا هدمآ  هیآ 64  هروس 5 ، رد 

. درادن تسود  ار  نیدسفم  دنوادخ  ؛  نیدسفملا بحی  هللا ال  و 
داسف  يانعم 

یف کلذ  لمعتسی  حالصلا و  هداضی  اریثک و  وا  هنع  جورخلا  ناک  الیلق  لادتعالا  نع  یشلا ء  جورخ  داسفلا  دیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار 
هاوخ دوش ، جراـخ  نزاوـت  لادـتعا و  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  داـسف  ( 325 (؛  ۀماقتـسالا نع  ۀجراخلا  ءایـشالا  ندـبلا و  سفنلا و 

هک يزیچ  ره  هرابرد  ندب و  سفن و  دروم  رد  دوش  یم  هدرب  راک  هب  داسف  هملک  و  تسا .  حالـص  داسف ، دض  و  رایـسب ، ای  دـشاب  مک  جورخ 
. دور نوریب  لادتعا  زا 

: دسر یم  ضرع  هب  تایآ  نیا  زا  یضعب  ناگدنونش  عالطا  دیزم  يارب  هدش و  هدرب  راک  هب  عیسو  يانعم  هب  داسف  هملک  فیرش  نآرق  رد 
(326  . ) نهیف نم  ضرالا و  تاومسلا و  تدسفل  مه  ءاوها  قحلا  عبتا  ول  و 

. دنوش یم  هدیشک  داسف  هب  دراد  ياج  اهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  دیامن  يوریپ  مدرم  تالیامت  زا  دنوادخ  رگا 
داسف  فلتخم  ياهلکش 

(327  . ) سانلا يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ 
. رشب لقع  فالخ  لامعا  تسردان و  ياهراک  رثا  رب  تسا  هدیدرگ  راکشآ  ایرد  یکشخ و  رد  داسف 

اهیف و دسفیل  ضرالا  یف  یعـس  یلوت  اذا  و  ماصخلا .  دلا  وه  هبلق و  یف  ام  یلع  هللا  دهـشی  ایندلا و  ةایحلا  یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نم  و 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


(328  . ) لسنلا ثرحلا و  کلهی 
وا هکنآ  اب  دروآ  یم  دهاش  دوخ  ریمـض  یکاپ  يارب  ار  دـنوادخ  دوش و  یم  وت  یتفگـش  بجوم  ینابز  برچ  اب  هک  تسا  يدرف  نیقفانم  زا 

لـسن كاله  داصتقا و  یهابت  هیاـم  دـنکاپرب و  داـسف  نیمز  رد  اـت  دـشوک  یم  دور  یم  وت  دزن  زا  نوچ  تسا و  یهلا  نید  نمـشد  نیرتدـب 
. دوش هعماج 

هلئـسم هدناوخ ،  دسفم  ار  نانآ  فیرـش  نآرق  دـنوش ، یم  هانگ  نآ  بکترم  هک  یناسک  تسا و  یعامتجا  داسف  هیام  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
 . تسا فارسا 

(329  . ) نوحلصی ضرالا و ال  یف  نودسفی  نیفرسملا  رما  اوعیطت  و ال 
هب دننک و  یم  داسفا  هعماج  رد  دوخ  ياوران  راک  اب  هورگ  نیا  هچ  دینکن ، يوریپ  نانآ  شور  هار و  زا  دـییامنن و  تعاطا  ار  نیفرـسم  هب  رما 

. دنرادن شیارگ  حالص  قح و  هار 
: دیوگ یم  تادرفم  رد  بغار 

هک ییاهراک  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  فرس  رهشا : قافنالا  یف  کلذ  ناک  نا  ناسنالا و  هلعفی  لعف  لک  یف  دحلا  زواجت  فرسلا 
 . تسا رتروهشم  یلام  ياهتخادرپ  هنیمز  رد  يور  هدایز  نیا  هچ  رگا  دیامن  زواجت  نآ  دح  زا  دهد  یم  ماجنا 

یلاعت  يراب  بولطم  لامعا 
 : تسا هدومرف  دوخ  یعقاو  ناگدنب  هدیدنسپ  ياهراک  نایب  نمض  دنوادخ 
(330 . ) اماوق کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و 

دح کی  رد  هکلب  دـنراد  یتسد  گنت  لـخب و  هن  دـنیامن و  یم  يور  هداـیز  فارـسا و  هن  دـننک  یم  قاـفنا  یتقو  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـنیا 
يرب هزنم و  فارـسا  زا  ادخ  بوخ  ناگدـنب  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  هصالخ  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  سدـقم  هفیظو  نیا  يور ،  هنایم  لادـتعا و 

. دنتسه
ۀضبق ضبق  مث  هباتک .  یف  هللا  هرکذ  يذلا  راتقالا  اذه  لاقف  هدیب  اهضبق  یصح و  نم  ۀضبق  ذخاف  ۀیالا  هذهالت  هنا  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

(331  . ) ماوقلا اذه  لاق  اهضعب و  یخراف  يرخا ،  ۀضبق  ذخا  مث  فارسالا .  اذه  لاق  مث  اهلک ، هفک  یخراف  يرخا 
هزیر گنـس  نش و  یتشم  دـنامهفب  راـضح  هب  یـسوسحم  لـمع  اـب  ار  هیآ  ياـنعم  هکنآ  يارب  دومن ، توـالت  ار  هیآ  نیا  ع )   ) قداـص ماـما 

سپـس هدومرف .  دوخ  باتک  رد  ادـخ  هک  تسا  كاسما  راتقا و  نیا  دومرف : هاـگنآ  تشاد ،  هاـگن  دوخ  تسد  رد  مکحم  ار  نآ  تشادرب و 
 . تسا فارسا  نیا  دومرف : تخیر و  نیمز  هب  اهنآ  همه  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  مامت  هاگنآ  تشادرب ،  هزیر  گنس  نش و  زا  يرگید  تشم 
دح نیا  دومرف : دنام و  یقاب  یتمسق  تخیر و  نآ  زا  یتمسق  دوشگ ، ار  تسد  یمک  تشادرب ،  هزیر  گنـس  نش و  زا  يرگید  تشم  سپس 

 . تسا ماوق  لادتعا و 
بـسانت هب  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  یتایح  روما  رد  يریگ  هزادـنا  لادـتعا و  دـنا ، توافتم  مه  اب  دـمآرد  رادـقم  راک و  شزرا  رظن  زا  مدرم 

تسا هدش  هدناوخ  فارسا  يور  هدایز  نآ  تایاور ،  زا  یضعب  رد  هک  دورن  رتارف  دنک و  یگدنز  دوخ  یعامتجا  نءاش  تیاعر  اب  دمآرد و 
.

(332  . ) هل سیل  ام  لکءای  و  هل ،  سیل  ام  سبلی  و  هل ،  سیل  ام  يرتشی  تامالع :  ثالث  فرسملل  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
داسف  زاس  هنیمز  فارسا 

وا دح  رد  هک  دشوپ  یم  ار  یسابل  تسین ،  وا  يارب  هک  درخ  یم  ار  یعاتم  تسا :  تمالع  هس  ار  هدننک  فارـسا  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
 . تسین وا  نآ  زا  هک  دروخ  یم  ار  یلوکءام  تسین و 

دارفا تعاـضب و  مک  ياـه  هداوناـخ  مشخ  نتخیگنارب  بجوـم  مدرم ،  رظنم  یئرم و  رد  هنافرـسم  تارهاـظت  اـه و  ییاـمن  دوـخ  لـیبق  نـیا 
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زا تسا .  یمالـسا  يردارب  تدحو و  ندز  مهرب  یعامتجا و  داسف  داجیا  يارب  يدعاسم  رایـسب  هنیمز  بضغ  ناجیه  دوش و  یم  تسدـیهت 
 : تسا هتشاد  رذحرب  نانآ  تعاطا  زا  ار  مدرم  هدومن و  یفرعم  داسف  لماع  ار  نیفرسم  دنوادخ  ور  نیا 

(333  . ) نوحلصی ضرالا و ال  یف  نودسفی  نیذلا  نیفرسملا  رما  اوعیطت  و ال 
دنک یم  روصت  هدـننک  تخادرپ  هک  دـح  زا  شیب  ياهقافنا  زا  يا  هراپ  هکلب  تسین  اه  يور  هدایز  مسق  نیا  زا  یـشان  اهنت  یعامتجا ،  داـسف 

 : تسا هدومرف  هدومن و  یهن  نآ  زا  دنوادخ  هدش و  هدناوخ  فارسا  فیرش  نآرق  رد  تسا ،  تدابع  هک 
(334  . ) نیفرسملا بحی  هللا ال  نا  اوفرست  هداصح و ال  موی  هقح  اوتآ  و 

. درادن تسود  ار  نیفرسم  دنوادخ  هک  دییامنن  فارسا  دوخ  لمع  رد  دیریگب و  رظن  رد  لوصحم  تشادرب  عقوم  ار  قح  بحاص  قح 
قافنا  تروص  هب  فارسا 

هب قدصتی  دصح  اذا  ناک  ثرح و  هل  ناک  هامـس و  يراصنالا  نالف  نب  نالف  ناک  لاقف :  ۀیالا  هذه  نع  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  لجر  لءاس 
(335 . ) افرس کلذ  لجوزع  هللا  لعجف  یئیش .  ریغب  هلایع  وه و  یقبی  و 

یلوصحم دومن  رکذ  ار  شمان  هک  يراصنا  صخـش  نالف  دـنزرف  ینالف  دومرف : دومن . لا  ؤس  هیآ  نیا  هب  عجار  ع )   ) قداـص ماـما  زا  يدرم 
يور و هدایز  ار  تسردان  لمع  نیا  دنوادخ  دندنام . یم  زیچ  یب  شا  هلئاع  شدوخ و  داد ، یم  هقدص  ار  اهنآ  همه  تشادرب  عقوم  تشاد ، 

 . تسا هدومرف  عنم  نآ  زا  هدناوخ و  فارسا 
داسفا شیوخ  حیحـصان  لمع  اب  دهد  یم  نارگد  هب  ینید  هقدص  مان  هب  ار  دوخ  هلئاع  ياذـغ  دوش و  یم  یفارـسا  نینچ  بکترم  هک  یـسک 

لوصحم مامت  هک  تسا  ینید  هچ  نیا  دنیوگ : یم  دوخ  اب  نانیا  دناشفا ، یم  دوخ  نادنزرف  نز و  لد  رد  ار  مالـسا  ینمـشد  رذب  دنک و  یم 
دوش مالسا  نید  هب  تبـسن  ضغب  ینیبدب و  بجوم  هک  یفارـسا  مینامب .  هنـسرگ  ام  دوش و  نارگد  میلـست  هقدص  مان  هب  نامردپ  يزرواشک 

 . تسین نآ  زا  رتمک  دشابن  یعامتجا  داسفا  زا  رتمهم  رگا 
نبللا و محللا و  زبخلا و  لاق :  دصقلا ؟ امف  لیق :  هریغ .  یلع  ردقت  تنا  حـلملا و  زبخلا و  لکا  لاق :  راتقالا ؟ ام  مالـسلا :  هیلع  قداصلل  لیق 

(336 . ) اذه ةرم  اذه و  ةرم  نمسلا  لخلا و 
یناوت یم  هکنآ  اب  ندروخ  کمن  نان و  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  یگدنز  رد  مومذم  يریگتخـس  راتقا و  دش ، لا  ؤس  ع )   ) قداص ماما  زا 

 ، بوانت روط  هب  نغور  هکرس و  ریش و  تشوگ ،  نان و  دومرف : تسیچ ؟  اذغ  رد  يور  هنایم  دش  لا  ؤس  ییامن .  هدافتـسا  ار  اذغ  نآ  ریغ  زا 
 . نآ زا  یهاگ  نیا و  زا  یهاگ 

ياضر يدونشخ و  هب  نادنم  هقالع  نامیا و  اب  دارفا  درادن و  تسود  ار  ناگدننکداسفا  داسف و  دنوادخ  فیرـش ،  نآرق  حیرـص  هب  هصالخ 
دنوادـخ هک  يروما  هلمج  زا  دـنیاین . باسح  هب  نیدـسفم  هورگ  زا  دوشن و  هدولآ  داـسف  هب  ناـشنماد  هک  دـننک  تبقارم  دـیاب  یلاـعت  يراـب 

رد بلطم  نیا  تسا و  نارگد  دودـح  قوقح و  هب  زواجت  يراکمتـس و  تسا  هدومن  مـالعا  مدرم  هب  ار  نآ  دوخ  یحو  اـب  درادـن و  تسود 
 : تسا هدمآ  هیآ 40  هروس 42 ، رد  تسا .  هدش  رکذ  ریبعت  ود  اب  فیرش  نآرق 

تسا  یلاعت  يراب  دورطم  ملاظ 
 . نیملاظلا بحی  هنا ال 

 : تسا هدمآ  هیآ 190  هروس 2 ، رد  و 
 . نیدتعملا بحی  هللا  نا  اودتعت  و ال 

هراپ اجنیا  رد  هک  هدیـسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایـسب  تایاور  نآ ،  يورخا  يویند و  ياهنایز  ملظ و  حبق  ملاظ و  ياه  هناشن  هرابرد 
: دسر یم  ضرع  هب  اهنآ  زا  يا 

(337  . ) ۀملظلا رهاظی  و  ۀیصعملاب ،  هقوف  نم  و  ۀبلغلاب ،  هنود  نم  رهقی  تامالع :  ثالث  ملاظلل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
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دنتـسه وا  قوف  هک  یناسک  اب  دـنک ، یم  لمع  هبلغ  رهق و  هب  دوخ  ناتـسدریز  اب  تسا :  تمـالع  هس  ملاـظ  يارب  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
 . تسا ناراکمتس  نابیتشپ  لمع  ملع و  ماقم  رد  و  دراد ، یچیپرس  نایصع و 

(338  . ) ممءالا کلهی  معنلا و  بلسی  مدقلا و  لزی  ملظلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ملظ  شخب  نایز  راثآ 

. دهد یم  قوس  یهابت  تکاله و  هب  ار  اهتما  و  درب ، یم  نایم  زا  ار  تمعن  دنازرل ، یم  ار  مدق  ندرک  ملظ  هدومرف :  ع )   ) یلع
نم ذخ  ؤیف  اذه  ینملظ  بر  ای  لوقیف  لجرلا ،  یجیف ء  هتانـسح  هترـس  دق  ۀـمایقلا و  موی  دـبعلا  یتءایل  هنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

هتائیس عم  تلعجف  هتائیس  یلا  رظن  هلءاسی  نم  ءاج  اذاف  ۀنسح .  هل  یقبی  ام  یتح  کلذک  لازی  امف  هلءاس  يذلا  تانسح  یف  لعجی  هتانسح و 
(339 . ) رانلا لخدی  یتح  هنم  یفوتسی  لازی  الف  لجرلا  تائیس  عم  تلعجف 

باسح  هیفصت  یگنوگچ  تمایق و 
دیآ و یم  يدرم  تسا .  هدومن  لاحشوخ  ار  وا  شتانسح  هک  دوش  یم  رـضاح  باسح  يارب  يا  هدنب  تمایق  رد  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
. دنهد یم  رارق  هدومن  تیاکـش  وا  زا  هک  يدرم  تانـسح  رد  دنراد و  یم  رب  شتانـسح  زا  تسا .  هدومن  متـس  نم  هب  وا  اهلاراب ! دیوگ : یم 
ات دـنیامن  یم  لـقتنم  نیموـلظم  هـب  ار  وا  تانــسح  ناـنچمه  دـننک ، یم  تیاکــش  يو  زا  دـنیآ و  یم  رگید  موـلظم  رگید و  موـلظم  سپس 

دبای یم  همادا  راک  نیا  دنیازفا و  یم  ملاظ  هانگ  هب  دنراد و  یم  رب  نانآ  تائیس  زا  ناگدیدمتس  قح  يادا  يارب  هاگنآ  دوش . مامت  شتانسح 
. ددرگ یم  خزود  دراو  ملاظ  هاگنآ  دوش ، یم  ادا  نیمولظم  قوقح  ات 

لوق  فالخ  لمع  دیدش و  باذع 
 ، تمایق رد  یملاظ  نیچ  نید  يایلوا  تایاور  بجوم  هب  دـشاب  راکمتـس  لمع  رد  اما  دـیامن  لدـع  فیـصوت  نابز ،  اب  اـیند  رد  هک  یملاـظ 

 . تشاد دهاوخ  يرتدیدش  باذع 
(340  . ) هریغب لمع  الدع و  فصو  نم  ۀمایقلا  موی  اباذع  سانلا  دشا  نم  نا  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

دـیامن و فیـصوت  ار  لدـع  هک  تسا  یـسک  تسا  باذـع  نیرتدـیدش  راتفرگ  تمایق  رد  هک  یمدرم  هلمج  زا  هدومرف :  ع )   ) قداـص ماـما 
. دشاب نآ  فالخ  رب  شلمع 

دنا و فصتم  مومذم  رایسب  تافص  هب  هک  ار  یناسک  درادن  تسود  دنوادخ  هک  هدش  حیرصت  فیرـش  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  رد  هصالخ 
هک یتایآ  تسرهف  هب  هعجارم  اب  اههورگ  یقاب  دنتـسه . نیملاـظ  هورگ  نیدـسفم و  هورگ  ناـنآ  هلمج  زا  دـش  هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب 

نیا هب  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ياعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماما  دـنوش . یم  هتخانـش  هدومن ،  یفن  ار  دوخ  تبحم  اـهنآ  رد  دـنوادخ 
ار یلامعا  هک  نکم  التبم  ارم  اهلاراب ! ؛  کتبحم فالخل  ضرعتلاـب  ـال  و  دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دراد و  هجوت  لاـمعا  لـیبق 

. دشاب وت  ياضر  تبحم و  فالخ  هک  مهد  ماجنا  منک و  بلط 
وت زا  هک  میامن  يرایمه  شزیمآ و  یناسک  اب  نکم  التبم  ارم  اهلاراب ! کنع ؛  قرفت  نم  ۀـعماجم  ـال  و  دـنک : یم  ضرع  اـعد  مود  هلمج  رد 

. دنا هتفگ  تکرت  هدیرب و 
ینامیا  فیاظو  ماجنا 

یفنم تبثم و  فیاظو  دیاب  تسا ،  هدیورگ  مالسا  سدقم  نییآ  هب  هدش ،  اریذپ  ار  وا  هداتسرف  تلاسر  هدروآ ،  نامیا  دنوادخ  هب  هک  یسک 
نانآ اب  تبحم  یمرگ و  اب  دـیامن و  دروخرب  هناردارب  قح  لها  نینم و  ؤم  اب  هلمج  نآ  زا  دـهد ، ماجنا  المع  الوق و  دـیاب  هک  روطنآ  ار  نید 

اب دـنیزگ و  يرود  ناـنآ  زا  دـیامنن و  رارقرب  تبحم  دـنویپ  یتـسود و  هطبار  سدـقم  عرـش  نیفلاـخم  ادـخ و  نیرکنماـب  دـنک و  ترـشاعم 
رد تسا و  هدمآ  مالـسا  يایلوا  تایاور  فیرـش و  نآرق  رد  بلاطم  نیا  هدرـشف  دیامنن و  دروخرب  ور  هداشگ  یلاباال  كابیب و  ناراکهانگ 

: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يا  هراپ  مزال  ردق  هب  اجنیا 
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(341  . ) نامیالا یلع  رفکلا  اوبحتسا  نا  ءایلوا  مکناوخا  مکءابآ و  اوذختت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای 
. دنا هدیزگ  نامیا  رب  ار  رفک  نانآ  رگا  دیریگن  یتسود  هب  ار  دوخ  ناردارب  ناردپ و  نامیا !  لها  يا 

(342  . ) هنم ءربت  هللاودع  هنا  هل  نیبت  املف  هایا .  اهدعو  ةدعوم  نع  الا  هیبال  میهاربا  رافغتسا  ناک  ام  و 
زا سپ  تسویپ و  عوقو  هب  یلبق  هدـعو  ساسا  رب  دوب  ردـپ  نوچ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  شیومع  يارب  ع )   ) میهاربا ترـضح  رافغتـسا 

 . تسج يربت  يو  زا  تسا  یهلا  نانمشد  زا  شیومع  هک  دش  هجوتم  ع )   ) میهاربا هکنآ 
مهرارش و نم  افلا  نیعبرا  فلا ،  ۀئام  کموق  نم  بذعم  ینا  مالسلا  هیلع  یبنلا  بیعش  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

مل یـصاعملا و  لها  اونهاد  هیلا :  لجوزع  هللا  یحوا  رایخالا ؟ لاب  امف  رارـشالا  ءالوه  بر  ای  مالـسلا :  هیلع  لاقف  مهراـمخ .  نم  اـفلا  نیتس 
(343  . ) یبضغل اوبضغی 

توافت  یب  نابوخ  باذع 
رارـشا و نانآ  رازه  لهچ  درک ، مهاوخ  بذـعم  ارت  موق  زا  رفن  رازه  دـص  هک  داتـسرف  یحو  یبن  بیعـش  هب  دـنوادخ  دومرف : ع )   ) رقاب ماـما 

يارب دومرف : تسیچ ؟  يارب  رایتخا  باذـع  تسا ،  نانآ  دـب  ياهراک  رـش و  يارب  رارـشا  باذـع  اهلاراب ! درک  ضرع  نابوخ .  رازه  تصش 
. دندشن نیگمشخ  نم  بضغ  يارب  نانآ  هب  دندومن و  دندومن  هنهادم  ناشهانگ  رد  رارشا  اب  رایخا  هکنآ 

(344  . ) ۀصاخ مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیصت  ۀنتف ال  اوقفتا  و 
نانآ هکنیا  يارب  دش ، دنهاوخ  نآ  راتفرگ  زین  ملاظ  ریغ  دارفا  هکلب  دوش  یمن  ناراکمتس  ریگنماد  اهنت  دسر  ارف  نوچ  هک  ییالب  زا  دیزیهرپب 

. دندومن یمن  رکنم  زا  یهن  دندوب و  تکاس  ملاظ  ملظ  لباقم  رد 
(345  ) ةرهفکم هوجوب  یصاعملا  لها  یقلن  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انرما  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

سوـبع خـلت و  هرهچ  اـب  یهلا  رماوا  زا  نیفلختم  تیـصعم و  لـها  اـب  دوـمرف  رما  اـم  هب  ص )   ) مرکا لوـسر  هک  دـنک  یم  تیاور  ع )   ) یلع
 . مییامن دروخرب 

(346  . ) مهعم رشح  اموق  بحا  نم  ناف  هللا  ءایلوا  ریغل  كدو  یفصت  وا  هللا  ءادعا  بحت  نا  كایا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاق 
ار تصلاخ  یتسود  هکنآ  يارب  ار  تصلاخ  یتسود  هکنآ  اـی  يرادـب  تسود  ار  ادـخ  نمـشد  هکنیا  زا  زیهرپب  هدومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما 

. دوش یم  روشحم  نانآ  اب  تمایق  رد  دشاب  یموق  رادتسود  سک  ره  هک  یهد  رارق  یهلا  يایبنا  ریغ  يارب 
هجوتم يدروم  رد  رگا  دنداد ، یم  رایسب  تیمها  دوخ  ناتـسود  باحـصا و  دیاقع  تمالـس  رکف و  یکاپ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

یفارحنا هشیدنا  راتفرگ  دنک و  یمن  تکرح  حیحص  ریسم  رد  یبلق  داقتعا  رظن  زا  هک  دراد  هدوارم  یسک  اب  باحصا  زا  یکی  هک  دندش  یم 
راچد هک  یصخش  دیوگ . كرت  ماما  اب  ار  دوخ  دمآ  تفر و  ای  دنک  عطق  وا  اب  ار  دوخ  هدوارم  ای  هک  دنداد  یم  روتسد  يو  هب  احیرص  تسا 

هباحـص هدوارم  ماما  رگا  دیامن . لقتنم  يرگید  هب  ار  دوخ  ضرم  دناوت  یم  هدش و  رامیب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دوش  یم  یفارحنا  هدـیقع 
یضعب رد  زین  وا  ددرگ ، التبم  فرحنم  صخش  ضرم  هب  یباحص  هک  دشکن  یلوط  دیاش  دنک  یقلت  توافت  یب  فرحنم  صخـش  اب  ار  دوخ 

. دوش ناشفارحنا  بجوم  دراذگب و  رثا  دارفا  زا 
نیفرحنم  اب  هطبار  كرت 

 . یلاخ هنا  لاق :  بوقعی ؟  نب  نامحرلا  دبع  دـنع  کتیءار  یلام  یبال :  لوقی  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ابا  تعمـس  لاق :  يرفعجلا  نامیلـس  نع 
تسلج وا  انتکرت  هعم و  تسلج  اماف  فصوی .  هللا  هدحی و  یلاعت و  هللا  فصی  امیظع  الوق  هللا  یف  لوقی  هنا  مالسلا :  هیلع  نسحلاوبا  هل  لاقف 

(347  . ) هتکرت انعم و 
نب نامحرلادبع  اب  هک  منیب  یم  ارچ  دومرف : یم  مردپ  هب  ع )   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاابا  ترضح  مدینـش  دیوگ : یم  يرفعج  نامیلس 

دیوگ یم  گرزب  ینخس  دنوادخ  هرابرد  يو  دومرف : ع )   ) اضر ترـضح  تسا .  نم  ییاد  وا  درک  ضرع  ینک ؟  یم  دمآ  تفر و  بوقعی 
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ار ام  نک و  تسلاجم  وا  اب  ای  دوش ، یمن  فیصوت  دنوادخ  هکنیا  اب  دنک  یم  فصتم  دح  هب  ار  وا  دیامن و  یم  فیصوت  ار  شسدقم  تاذ  و 
 . يوگ كرت  ار  وا  نک و  تسلاجم  ام  اب  ای  امن ، كرت 

دنبای یم  شیارگ  ههاریب  هب  دـنوش و  یم  جراخ  قح  هار  زا  يا  هنوگ  هب  دوخ  راتفگ  راتفر و  رد  ای  قالخا  دـیاقع و  رد  هک  یناسک  هصـالخ 
تبحم دنویپ  دنزیر و  یمن  یتسود  حرط  دارفا  لیبق  نیا  اب  قح  هار  نادرم  دنوش و  یم  ادج  دنوادخ  زا  شیوخ  فارحنا  تبـسن  هب  عقاو  رد 
بلطم نیا  هب  رظان  زورما ، ینارنخـس  زا  یتمـسق  عوضوم  مالـسلاامهیلع ،  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ياعد  مود  هلمج  دنیامن . یمن  رارقرب 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  ع )   ) داجس ماما  تسا . 
. دنا هدیرب  وت  زا  هک  میامن  يرایمه  اهنآ  اب  منک و  رارقرب  یتسود  هطبار  یناسک  اب  هک  نکم  التبم  ارم  اهلاراب ! ؛  کنع قرفت  نم  ۀعماجم  و ال 

نم ۀـقرافم  و ال  دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ع )   ) ماما تسا ،  زورما  ینارنخـس  تمـسق  نیرخآ  عوضوم  هک  اـعد  موس  هلمج  رد 
. دنیامن یم  تعاطا  ار  ترماوا  هناصلاخ  دنتسه و  وت  اب  هک  یناسک  زا  موش  ادج  هک  نک  التبم  ارم  اهلاراب ! ؛  کیلا عمتجا 

ادخ  يارب  ینمشد  یتسود و 
نتشاد نمشد  ادخ  يارب  نتشاد و  تسود  ادخ  يارب  رگید  ترابع  هب  ای  نتشاد  نمشد  ار  ادخ  نانمـشد  نتـشاد و  تسود  ار  ادخ  ناتـسود 
میدقت ثحب  تبسانم  هب  اهنآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدیسر  مالسا  يایلوا  زا  يدایز  تیاور  هراب  نیا  رد  دراد و  رایسب  تیمها  مالسا  نییآ  رد 

: دوش یم  مرتحم  ناگدنونش 
بحا نم  الا و  نامیالا ،  بعش  مظعا  نم  هللا  یف  نم  ؤملل  نم  ؤملا  دو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

(348  . ) هللا ءایفصا  نم  وهف  هللا  یف  عنم  هللا و  یف  یطعا  هللا و  یف  ضغبا  هللا و  یف 
ياه هبعش  نیرتگرزب  زا  ادخ  يارب  نم  ؤم  هب  تبـسن  نم  ؤم  یتسود  تسا :  هدومرف  هک  هدومن  ثیدح  ص )   ) مرکا لوسر  زا  ع )   ) رقاب ماما 

وا ادخ  يارب  دنک  كاسما  و  ادخ ، يارب  دنک  اطع  ادخ ، يارب  درادب  نمـشد  ادخ ، يارب  درادـب  تسود  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا ،  نامیا 
 . تسا دنوادخ  يابحا  ناتسود و  زا 

(349  . ) ضغبلا بحلا و  الا  نامیالا  له  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
؟  تسا نتشاد  نمشد  نتشاد و  تسود  زج  يزیچ  نامیا  ایآ  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

ادخ  يارب  ینید  ردارب  هب  مالس 
اهیف یل  خا  لاقف  رادـلا ؟ هذـه  یف  کتجاح  ام  هللادـبع  ای  هل  لاقف  راد  باب  یلع  امئاق  الجر  یقل  اـکلم  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق 

نیملاعلا و ال بر  هللا  یف  هدهعتا  ینا  ریغ  ۀجاح  هیلا  یلام  لاقف  ۀجاح .  هیلا  کتعزن  وا  ۀسام  محر  هنیب  کنیب و  لاقف  هیلع .  ملسا  نا  تدرا 
دقف ترز  يایا  کل  لوقی :  مالـسلا و  كورقی  وه  کـیلا و  هللا  لوسر  ینا  کـلملا :  هل  لاـقف  مالـسالا .  نم  برقا  ۀـسام  محر  هنیب  ینیب و 

(350  . ) یف هایا  کبحل  رانلا  نم  یبصغ و  نم  کتیفاع  دق  ۀنجلا و  کل  تبجوا 
؟  هدروآ هناخ  نیا  هب  ارت  یتجاح  هچ  ادخ ؟ هدـنب  دیـسرپ  وا  زا  هداتـسیا ،  يا  هناخ  رد  دـید  ار  يدرم  يا  هتـشرف  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 

یتجاح ای  دراد  دوجو  یمهم  کیدزن و  تیمحر  وت  وا و  نیب  دیـسرپ : منک .  مالـس  وا  هب  ما  هدـمآ  مراد ،  لزنم  نیا  رد  يردارب  داد : خـساپ 
یتـیمحر وا  نم و  نیب  تسا و  هدرواـین  اـج  نیدـب  ارم  یهلا  ناـمیپ  زج  يزیچ  تـسین ،  یتجاـح  وا  هـب  ارم  تـفگ :  هدروآ ؟  اـج  نیدـب  ارت 

اب يدمآ ،  نم  ترایز  هب  دیوگ : یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  وا  متسه ،  ادخ  هداتسرف  نم  تفگ :  هتـشرف  درادن . دوجو  مالـسا  زا  رتکیدزن 
یم تسود  ار  تردارب  نم  يارب  هک  تهج  نیا  زا  متـشاد ،  فاـعم  شتآ  دوخ و  بضغ  زا  ارت  مدوـمن ،  بجاو  وـت  رب  ار  تشهب  لـمع  نیا 

 . يراد
زاربا نانآ  هب  دنتسه ، ناشرادتـسود  ادخ  يارب  یهلا  نادرم  هک  تسا  عیفر  یلاعت  يراب  دزن  ناشماقم  هبترم و  ردقنآ  نامیا  اب  دارفا  لیبق  نیا 

. دنرب یم  جنر  ناشتقرافم  ییادج و  زا  دننک و  یم  هقالع 
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ادخ  رادتسود  نیدهاجم 
دنوادخ هاگـشیپ  رد  دراد و  رظن  هورگ  نیا  هب  زورما ، ینارنخـس  تمـسق  نیرخآ  عوضوم  ع ،)   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  ياعد  موس  هلمج 

لامک رد  ار  ترماوا  دنتـسه و  وت  اب  هک  یناسک  زا  موش  ادـج  هک  نکم  التبم  ارم  اهلاراب ! ؛  کیلا عمتجا  نم  ۀـقرافم  ـال  و  دـنک : یم  ضرع 
ادخ نانمـشد  اب  دندیـشوک ، قح  يالعا  رد  المع  الوق و  عقاوم  مامت  رد  هک  دندوب  نامیااب  لدکاپ و  دارفا  نیا  دـنیامن . یم  تعاطا  صولخ 

هثداح مالـسلا و  هیلع  یلع  و  ص )   ) مرکا لوسر  رـصع  ياهگنج  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  دـندومن . عاـفد  قح  نید  میرح  زا  دـندرک و  هزراـبم 
رسای رامع  دندیدرگ . نیملسم  مالسا و  زع  هیام  دنداد و  ناج  ادخ  ياضر  يارب  دندومن و  لابقتـسا  ار  گرم  دندوب ، رـضاح  البرک  نینوخ 

هیواعم هب  دنتفگ و  كرتار  ترضح  نآ  ع )   ) یلع ناتسود  زا  يدایز  هدع  هک  یعقوم  رد  دوب . نانآ  زا  یکی  مالسا  ياوشیپ  مظعم  یباحص 
زاربا ع )   ) یلع خماش  ماقم  هب  تبسن  ار  دوخ  تابث  يدنم و  هقالع  بتارم  نآ  همه  دنام و  ياج  هب  راوتسا  یهوک  نوچ  رسای  رامع  دنتسویپ 

رد بلطم  نیا  دنـشک و  یم  ار  راـمع  راکمتـس  هورگ  ینعی  هیغاـب ،  هئف  دوب : هدومرف  تشاد  تاـیح  ص )   ) مرکا لوـسر  هک  یعقوـم  دوـمن .
 . تسا هدمآ  هصاخ  هماع و  بتک  زا  يرایسب 

رسای  رامع  تریصب 
الهم لاق  لاتقلا ؟  یف  یل  نذءاتا  هللا  لوسر  اخا  ای  هل :  لاقف  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  یلا  رـسای  نب  رامع  جرخ  نیفـص  موی  ناـک  اـملف 
نینم ؤملا  ریما  ای  لاقف  رامع ، هیلا  رظنف  نینم .  ؤملاریما  یکبف  اثلاث  داعاف  هلثمب .  اجاف  مالـسلا  هیلع  داعا  ۀـعاس  دـعب  ناک  املف  هللا .  کـمحر 

 ! ناظقیلا ابا  اـی  لاـق  مث  هعدو .  اراـمع و  قناـع  هتلغب و  نع  نینم  ؤملاریما  لزنف  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینفـص  يذـلا و  مویلا  هنا  !
ریما ای  هللا  و  لاق :  مث  رامع . یکب  مالـسلا و  هیلع  یکب  مث  تنک .  بحاـصلا  معن  تنک و  خـالا  معنف  اریخ ، کـیبن  نع  هللا و  نع  هللا  كازج 
ناک اذا  ۀنتف و  يدـعب  نوکتـس  رامع ! ای  نینح :  موی  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  ةریـصبب  الا  کتعبت  ام  نینم !  ؤملا 

(351  . ) هعم قحلا  قحلا و  عم  هناف  هبزح  ایلع و  عبتاف  کلذ 
؟  یهد یم  لاتق  هزاجا  نم  هب  ایآ  ادـخ ! لوسر  ردارب  يا  درک  ضرع  دـش ، بایفرـش  ع )   ) یلع روضح  رامع  دیـسر ، ارف  نیفـص  زور  نوچ 

نیا رد  دمآ . موس  هعفد  داد . خساپ  لوا  دننامه  ماما  دومن . هزاجتـسا  دـمآ و  هرابود  یتعاس  زا  دـعب  یتلهم .  دـنک ، تمحر  تیادـخ  دومرف 
يارب ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  يزور  نآ  زورما  نینم  ؤملاریما  يا  تفگ :  دنکفا و  ترـضح  هب  يرظن  رامع  تسیرگ .  ع )   ) یلع عقوم 

زا وخ و  زا  دـنوادخ  دومرف : دومن و  عادو  وا  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رامع  دـش ، هداـیپ  دوخ  بکرم  زا  ع )   ) یلع هدومرف .  فیـصوت  نم 
ؤملاریما يا  تفگ :  رامع  دنتـسیرگ . رامع  یلع و  سپـس  يدوب .  یبوخ  بحاصم  ردارب و  نم  يارب  وت  دـهدب ، ریخ  يازج  وت  هب  تربماـیپ 

يا دومرف  هک  مدیـش  نینح  زور  هب  ص ،)   ) مرکا لوسر  زا  نم  اریز  تریـصب  یهاگآ و  اب  رگم  مدومنن  يوریپ  وت  زا  نم  ادخ  هب  مسق  نینم ! 
 . تسوا اب  قح  تسا و  قح  اب  وا  هک  امن  تیعبت  وا  بزح  یلع و  زا  وت  دش  نینچ  یتقو  دهد ، یم  خر  هنتف  نم  زا  دعب  بیرق  نع  رامع !

ادخ هاگشیپرد  طقف  عرضت  ادخ -  زا  تجاح  ندومن  بلط  نتساوخ -  ددم  ادخ  زا  اهنت  ترورض  عقوم   - 47

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ۀنکسملا دنع  کیلا  عرضتا  و  ۀجاحلا ،  دنع  کلءاسءا  و  ةرورضلا ،  دنع  کب  لوصا  ینلعجا  مهللا 

یلاعفا  دیحوت 
کمک ددم و  وت  زا  طقف  هک  هد  رارق  يا  هنوگ  هب  ارم  مشاب  هتشاد  يدج  عیرس و  یتکرح  دنک  یم  باجیا  ترورـض  هک  یعقوم  رد  اهلاراب !

هب رقف  تلذ و  عقوم  رد  هک  مشاـب  ناـنچ  اـهلاراب ! ؛  منک تساوخرد  وت  زا  اـهنت  ار  مجیاوـح  ياـضق  هک  هد  رارق  مناـنچنآ  اـهلاراب ! ؛  مهاوـخب
 . مهاوخب وت  زا  ار  ملکشم  لح  منک و  يراز  وت  هاگشیپ 

تاجرد بتارم و  زا  یکی  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  هس  نیا  دـنوادخ  تساوخ  هب 
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تاذ یتسه ،  ملاوع  مامت  رد  ءاشیام  لاعف  ینعی  تسا ،  یلاعفا  دیحوت  دنراد  هدیقع  نطاب  رد  دنتـسه و  نآ  دجاو  نامیا  اب  دارفا  هک  دـیحوت 
دهاوخن رگا  دـبای و  یم  ققحت  دـیامرف  هدارا  ار  يزیچ  رگا  تسا ،  قلطم  مکاـح  دوجو  ناـهج  رـسارس  رد  هک  تسوا  تسا ،  یهلا  سدـقا 

: دشوپ یمن  لمع  هماج 
لیلخ میهاربا  ترـضح  ادخ  دهاوخن  ات  یگر  دربن  اجز  دبنجب  ملاع  غیت  رگا  درد  نت  رب  هماج  ادخان  رگا  درب  دـهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  ادـخ 

: دیامن یم  نایب  نینچنیا  دیوگ  یم  نخس  یلاعفا  دیحوت  نایب  ماقم  رد  یتقو  (ع ) 
یتیطخ عمطا  يذلا  و  نییحی ،  مث  ینتیمی  يذلا  و  نیفـشی ،  وهف  تضرم  اذا  و  نیقـسی ،  ینمعطی و  وه  يذلا  و  نیدـهی ،  وهف  ینقلخ  يذـلا 

(352  . ) نیدلا موی 
میافـش مدش  رامیب  نوچ  هک  تسوا  دهد ، یم  بآ  اذغ و  نم  هب  یگنـشت  یگنـسرگ و  رد  هک  تسوا  تسا ،  نم  يداه  قلاخ و  هک  تسوا 

شـشخب وفع و  دروم  ازج  زور  رد  ار  میاطخ  مراودیما  هک  تسوا  دشخب ، یم  متایح  تمایق  رد  دناریم و  یم  ارم  هک  تسوا  دـنک ، یم  اطع 
. دهد رارق 

للع  بابسا و  ملاع 
بابـسا و زاغآ  رد  دـیاب  یبولطم  دوصقم و  ره  هب  نتفای  تسد  يارب  تسا و  بابـسا  لیاسو و  ملاـع  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یناـهج 

لیاسو هیلک  ناهج و  عومجم  نویدام ،  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  نویدام  نویهلا و  همه  لوبق  دروم  نخس  نیا  دومن و  هدامآ  ار  نآ  لیاسو 
ملاع و مامت  نویهلا  اما  دنسانش ، یم  لیصا  لقتسم و  دوخ  راک  ماجنا  رد  ار  یببس  ره  دنناد و  یم  قافتا  فداصت و  هدیدپ  ار  نآ  بابـسا  و 

بیطلا دلبلا  و  دیامن . یم  هفیظو  ماجنا  یلاعت  يراب  هزاجا  ملع و  اب  یببس  ره  هک  دنراد  هدیقع  دنناد و  یم  ادخ  هدیرفآ  ار  نآ  بابـسا  هیلک 
(353  ) هبر نذاب  هتابن  جرخی 

. دنک یم  نوریب  كاخ  زا  رس  وا  هزاجا  اب  درورپ و  یم  دوخ  شوغآ  رد  ار  هایگ  دنوادخ ، نذا  هب  يزرواشک  هتسیاش  كاپ و  نیمز 
لیاسو و هب  دنوادخ  هک  دنشاب  هجوتم  دیاب  یلاعفا  دیحوت  هب  نینم  ؤم  تسا و  یلاعت  يراب  ترضح  ضیف  يارجم  يداع ،  بابـسا  لیاسو و 

ناگدـننک تساوخرد  هب  يداع  يراجم  ریغ  ار  دوخ  ياهـضیف  دـنک  یم  ابا  هک  دراد  تیانع  ردـقنآ  هداد  رارق  تقلخ  ماـظن  رد  هک  یبابـسا 
. دیامرف اطعا 

باغف هتجاح  یف  یسوم  قلطناف  هللا  وعدی  ءامسلا  یلا  هدی  عفار  وه  لجرب و  نارمع  نب  یسوم  رم  لاق :  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع 
بجتـست مایا ال  ۀعبـس  دنم  ۀجاح  کلءاسی  کیلا  هیدی  عفار  كدبع  اذه  بر !  ای  لاقف  ءامـسلا . یلا  هدی  عفار  وه  هیلا و  عجر  مث  مایا  ۀعبس 

(354  . ) هترما يذلا  بابلا  نم  ینیتءای  یتح  هل  تبجتسا  ام  هناسل  عطقنی  وا  هادی 
دوش  یمن  تباجا  هک  ییاعد 

ادخ هتشادرب و  نامسآ  يوس  هب  تسد  هک  هک  دید  ار  يدرم  درک . روبع  يرذگهر  زا  نارمع  نب  یسوم  ترـضح  دومرف : ع )   ) داجـس ماما 
دراد و نامـسآ  هب  تسد  نانچمه  وا  درک  هدهاشم  دومن . تعجارم  زور  تفه  زا  سپ  تفر و  دوخ  راک  یپ  زا  ع )   ) یـسوم دـناوخ . یم  ار 

تباجا ار  شا  هتـساوخ  وت  يروآ و  رب  ار  شتجاح  هک  دـنک  یم  اعد  تسا  زور  تفه  هدـنب  نیا  اهلاراب ! درک  ضرع  یـسوم  دـنک . یم  اعد 
یمن باجتسم  ار  شیاعد  دوش  عطق  شنابز  دتفیب و  شتسد  هک  دناوخب  ردقنآ  ارم  وا  رگا  هک  داتسرف  یحو  یسوم  هب  دنوادخ  يا .  هدومنن 

. دناوخب ارم  دورب و  ما  هتشاد  ررقم  هک  یهار  زا  رگم  منک 
یم بلط  يراجم  نآ  هار  زا  ار  یهلا  يایاطع  نامیااب ،  دارفا  تسوا و  ضیف  يراجم  هدومرف  ررقم  نیوکت  ماظن  رد  دنوادخ  هک  ار  یطیاسو 

كاخ و بآ و  هک  یـسک  تسا .  هویم  ناتخرد  شرورپ  يرادماد و  يزرواشک و  قزر ،  يارجم  اما  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  قازر  دـننک ،
اعد اب  دهاوخب  دهدن و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  یناسنا  نینچ  رگا  دروآ ، تسد  هب  هدش  نییعت  يراجم  زا  ار  دوخ  قزر  دیاب  دراد  راک  تردـق 

 . تسین تباجتسا  لباق  شیاعد  دوب و  دهاوخ  یهلا  هاگرد  دورطم  دیامن ، يزور  تساوخرد  قزار  دنوادخ  زا 
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(355  . ) هللا هدعباف  رقتفا  مث  ابارت  ءام و  دجو  نم  لوقی :  مالسلا  هیلع  یلع  ناک 
. وا رب  داب  نیرفن  تسا ،  تسدیهت  ریقف و  نآ  دوجو  اب  دراد و  رایتخا  رد  كاخ  بآ و  هک  یسک  دومرف : یم  ع )   ) یلع

ضیف  يارجم  زا  افش 
یهلا ضیف  يارجم  هک  تعیبط  عافد  يورین  زا  دـیاب  لوا  هلحرم  رد  تمالـس  تیفاع و  هب  لین  يارب  تسا .  دـنوادخ  اه  يرامیب  هدـنهد  افش 

تمواقم يرامیب  لباقم  رد  تسناوتن  جازم  رگا  و  دروآ ، تسد  هب  ار  دنوادخ  يافش  ات  دراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  ندب  دومن ، هدافتـسا  تسا 
. دومن تفایرد  ار  افش  ضیف  اود  بیبط و  هار  زا  دیاب  دنک 

(356 . ) ءاودلاف ءادلا  لمتحی  مل  اذاف  ءادلا  کندب  لمتحا  ام  ءاودلا  بنجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
ار ضرم  تسناوتن  هک  یناـمز  نک و  باـنتجا  اود  زا  دراد  ار  يراـمیب  لـمحت  تردـق  تندـب  هک  یماداـم  دوـمرف : یم  ص )   ) مرکا لوـسر 

 . نک هدافتسا  وراد  زا  دیامن  لمحت 
ررقم دنوادخ  زا  ضیف  بسک  يارب  یـصاخ  يراجم  نیوکت ،  ماظن  دـننامه  زین  عیرـشت  ماظن  رد  یلاعت  يراب  ترـضح  هنامیکح  تیـشم  هب 

ناناملـسم دـیامن . بلط  تسا  هدومرف  نییعت  هک  یقیرط  ارجم و  زا  ار  نآ  دـیاب  تسا  یعیرـشت  هیطع  راتـساوخ  هک  یـسک  تسا .  هدـیدرگ 
: دنناوخ یم  هیموی  ضیارف  رد  راب  نیدنچ  هزور  همه  ناهج 

 . میوج یم  تناعتسا  وت  زا  طقف  متسرپ و  یم  ارت  طقف  اهلا ! راب  ( 357 ( ؛  نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 
 : تسا هدومرف  اج  کی  رد  دراد ، نوگانوگ  يراجم  فلتخم ،  عقاوم  رد  دنوادخ  زا  نتساوخ  يرای 

زامن  زا  نتساوخ  کمک 
(358 (؛  ةولصلا ربصلاب و  اونیعتسا  و 

هدافتسا اب  نامیا  اب  دارفا  هک  تسا  یعیرشت  يارجم  رد  زامن  هزور و  دهاوخ  یم  عقاو  رد  دییامن . بلط  ار  دنوادخ  يرای  زامن  هزور و  هار  زا 
. دنهد رارق  دنوادخ  ترصن  يراب و  ضیف  لومشم  ار  دوخ  دنناوت  یم  ود  نآ  زا 

وعدی نیتعکر  عکریف  دجـسملا  لخدی  مث  ءاضوتی  نا  ایندلا  مومغ  نم  مغ  هیلع  لخد  اذا  مکدـحا  عنمی  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 
(359  . ) ةولصلا ربصلاب و  اونیعتسا  و  لوقی :  یلاعت  هللا  تعمس  اما  اهیف . هللا 

دریگب و وضو  تفرگ  ياج  شلد  رد  ایند  ياهمغ  زا  یمغ  هودـنا و  یتقو  هک  ار  امـش  زا  یکی  دوش  یم  عنام  هچ  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
هدومرف هک  ار  هدش  رکذ  هیآ  ترضح ،  سپس  دیامن . بلط  ار  هودنا  نآ  عفر  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب ، دجسم  هب 

. دومن تئارق  دیهاوخب ، يرای  زامن  ربص و  زا  : 
نامیا  نیوکت و  هار  زا  یهلا  ترصن 

 : تسا هدومرف  دک  ؤم  روط  هب  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ 
ترـصن ایند  راد  رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  نینچمه  دوخ و  ناربمیپ  ام  هتبلا  ( 360 . ) ایندلا ةویحلا  یف  اونمآ  نیذلا  انلسر و  رـصننل  انا 

ياه هنوگ  هب  ترضح  نآ  توبن  نینس  لوط  رد  ناناملـسم  و  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هب  تبـسن  دنوادخ  ترـصن  يرای و  مییامن ،  یم  يرای  و 
ترـصن ضیف  يارجم  دروم ، کی  رد  دوش . یم  رکذ  دروم  ود  هنومن  روط  هب  اجنیا  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  ددـعتم  يراجم  زا  فلتخم و 

 . ینامیا يارجم  یناسنا و  لماع  رگید ، دروم  رد  هدوب و  ینیوکت  يراجم  یعیبط و  لماوع  دنوادخ ،
بازحا  گنج  رد  ربمایپ  ياعد 

زا نانآ  دنتشگ . ممصم  نیملـسم  مالـسا و  نتخاس  دوبان  يارب  دندش و  دحتم  رگیدکی  اب  نیکرـشم  فلتخم  ياههورگ  بازحا ،  گنج  رد 
دنتشاد مدقت  نیملسم  رب  يزوریپ  بابسا  لیاسو و  عیمج  زا  هصالخ  و  مزال ،  تازیهجت  رابراوخ و  بکرم ،  حالس و  تیعمج ،  ددع و  رظن 
تسکش نیکرشم ،  نیملسم و  رباربان  عض  يداع و  هبساحم  ساسا  رب  دندوب . نیکرـشم  زا  رتفیعـض  تهج  ره  زا  اهناملـسم  عقوم ،  نآ  رد  و 
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. دومن راصنتسا  دنوادخ  زا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ص )   ) مرکا لوسر  ساسح  عقوم  نیا  رد  دیسر . یم  رظن  هب  یعطق  ناناملسم 
 . كودـع لوه  كافک  کباجا و  دـق  كءاعد و  کتلاقم و  عمـس  دـق  لجوزع  هللا  نا  هللا !  لوسر  ای  لاقف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هیلع  لزنف 

(361)
هک ار  تینارگن  ساره و  دومن و  تباجا  ار  تا  هتساوخ  دینـش ، ار  تیاعد  وت و  هتفگ  دنوادخ  درک : ضرع  ربمیپ  هب  دش ، لزان  ع )   ) لیئربج

 . تخاس فرطرب  یتشاد  نمشد  زا 
هفیذح  تیرومءام  اعد و  تباجتسا 

دورب داد  تیرومءام  هفیذح  هب  تسا  هدوب  هنوگچ  یلاعت  يراب  ترـصن  دـنادب  ددرگ و  هاگآ  رما  نایرج  زا  هکنآ  يارب  ص )   ) مرکا لوسر 
زین ار  ناناملسم  دناسرب و  مرکا  لوسر  ضرع  هب  ار  رما  نایرج  تعجارم  رد  دنک و  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  عقوام  نیکرـشم و  هاگرگـشل  رد 

همیخ اجنآ  رد  دوب . هنیدم  رهش  جراخ  رد  یعیسو  يارحص  رد  نیکرشم  هاگرگـشل  دزاس . هاگآ  یلاعت  يراب  ترـصن  دنوادخ و  تیامح  زا 
لاـح رد  دوـخ  ياـههاگیاج  رد  اهزابرـس  هداد ،  ناکـسا  یبساـنم  ياـه  هطقن  رد  ار  اـهرتش  اهبـسا و  هدوـمن ،  اـپرب  بیترت  مظن و  اـب  ار  اـه 

. دندوب هتخورفا  دوخ  جیاوح  رگید  اذغ و  نتخپ  يارب  ییاهشتآ  مک  شیب و  فلتخم ،  ياه  هطقن  رد  دندوب . تحارتسا 
رارف  نمشد و  سءای 

 . تفوک یم  دارفا  تروص  رس و  رب  دروآ و  یم  نش  هزیرگنـس و  شدوخ  اب  تفرگ و  ندیزو  دیدش  رایـسب  يداب  بش  یکیرات  رد  ناهگان 
 ، هتخیر ورف  ياه  همیخ  زا  یتمـسق  دومن و  هدنکارپ  ار  اهـشتآ  دـنک ، ياج  زا  ار  اه  همیخ  هک  دوب  يدـح  هب  هاگرکـشل  طیحم  رد  داب  شزو 
ار هاپـس  ناـنچنآ  ینارگن  تشحو و  تخیر ،  مه  هب  نیکرـشم  تالیکـشت  ماـمت  ینامـسآ  يـالب  نیا  رثا  رب  هصـالخ  دـیدرگ . قیرح  همعط 
ره دوب  نیا  رکف  هب  دـید و  یم  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  تایح  يدرف  ره  هکلب  دـندش  سویءام  گنج  رد  يزوریپ  زا  اـهنت  هن  هک  تفرگارف 

مامت هک  دیـسر  دوخ  تیرومءام  لحم  هب  یعقوم  هفیذـح  درب . رد  هب  ار  یملاس  ناـج  دـیوگ و  كرت  ار  رطخ  طـیحم  تسا  نکمم  هک  روط 
. دندوب رارف  رکف  رد  دیدش  ینارگن  بارطضا و  اب  نیکرشم  نارس  دوب و  هدش  ناریو  نمشد  ياهنامزاس 

حاص هتلحار و  یلا  ماق  مث  رـشب . دمحم  مک  داز  دـقل  يدزالا  ۀـحلط  لاق  و  ةاجنلا !  ةاجنلا  شیرق :  یف  حاص  مث  هتلحار  یلا  نایفـسوبا  ماقف 
و اهلثم . سباح  نب  عرقالا  لعف  مث  اهلثم ، ینزملا  فوع  نب  ثراحلا  لعف  مث  اهلثم . نصح  نب  ۀـنییع  لعف  و  ةاجنلا !  ةاـجنلا  عجـشا :  ینب  یف 

(362 . ) ربخلا هربخاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  ۀفیذح  عجر  بازحال و  بهذ 
ار دوخ  دینک و  هلجع  تفگ :  داد و  رارق  بطاخم  ار  شیرق  دـنلب ، دایرف  اب  درک و  تکرح  دوخ  بکرم  فرط  هب  تساخ و  اپ  هب  نایفـسوبا 
درک و تکرح  دوخ  بکرم  فرط  هب  هاگنآ  تسا .  هدومن  بلط  یگرزب  رـش  امـش  يارب  دـمحم  تفگ :  يدزا  هحلط  سپـس  دـیهد . تاجن 

نینچ نیکرـشم  ياس  ؤر  زا  رگید  یـضعب  دـیرب . رد  هب  ار  دوخ  ناج  دـینک و  هلجع  تفگ :  تخاس و  بطاـخم  ار  عجـشا  ینب  هدز ،  داـیرف 
 ( ص  ) مرکا لوسر  ترـضح  هب  ار  رما  نایرج  دومن و  تعجارم  هنیدـم  هب  هفیذـح  و  دـنتفر ، دـندش و  هدـنکارپ  بازحا  هصالخ  و  دـندرک ،

. داد عالطا 
یعیبط ینیوکت و  لماوع  هصالخ  نش و  هزیرگنس و  ندومن  هدنکارپ  داب و  شزو  دروم  نیا  رد  یلاعت  يراب  ترضح  ترـصن  ضیف  يارجم 

نیا دنوادخ  تسا و  هدوب  ص )   ) مرکا لوسر  اب  نم  ؤم  مدرم  يراکمه  یناسنا و  لماع  دنوادخ  ترـصن  يارجم  دراوم  زا  یـضعب  رد  دوب .
 : تسا هدومرف  مالسا  گرزب  ياوشیپ  هب  فیرش  نآرق  رد  هاتوک  یترابع  اب  ار  بلطم 

 . نینم ؤملا  نم  کعبتا  نم  هللا و  کبسح  یبنلا !  اهیا  ای 
. دنیامن یم  يوریپ  وت  زا  هک  ینامیا  اب  صاخشا  نآ  تسا و  دنوادخ  وت  رما  هدننک  تیافک  مظعم !  یبن  يا 

نیملسم  يرادیاپ  یهلا و  ترصن 
ترـضح هدارا  تسا .  مالـسا  مظعم  لوسر  اب  نم  ؤم  دارفا  يراکمه  هار  زا  یمدرم و  يارجم  زا  دـنوادخ  يرای  ترـصن و  هنومن  هکم  حـتف 
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ار دیحوت  هملک  و  دزادنارب ، ار  یتسرپ  تب  دنکشب ، ار  اهتب  ددرگ ، حتف  مالسا  ياوشیپ  تسد  هب  يزور  همظعم  هکم  هک  دوب  نیا  یلاعت  يراب 
هکم نیکرـشم  شیرق و  ناشکندرگ  دش ، هکم  دراو  یمارگ  لوسر  تفای ،  ققحت  هدارا  نیا  دناسرب . نایناهج  شوگ  هب  سدـقم  تیب  نآ  زا 

نامیا اب  نیدهاجم  يرادیاپ  یناسنا و  يورین  یهلا  گرزب  ضیف  نیا  يارجم  اما  دندروآ ، دورف  میرکت  میظعت و  رس  ترـضح  نآ  لباقم  رد 
مدرم دوب . هتخاـس  ناـشرادروخرب  مالـسا  تینارون  زا  هدوـمن و  تیبرت  ار  ناـنآ  ترجه ،  زا  دـعب  نینـس  لوـط  رد  مالـسا  ياوـشیپ  هک  دوـب 

تفرگ و تسد  نآ  اـب  ار  دـنوادخ  ترـصن  ص )   ) مرکا لوـسر  دـندوب . مالـسا  ياوـشیپ  دـنمورین  تسد  هلزنم  هـب  هـکم  حـتف  رد  ناملـسم 
دنتخاس و ایهم  ار  دنوادخ  ترـصن  بلج  هنیمز  دندومن ، تیعبت  ربمیپ  زا  هک  دندوب  نانآ  دومن . لح  تسد  نامه  اب  ار  هکم  حـتف  تالکـشم 

 : هفیرش هیآ  هب 
(363  . ) نینم ؤملا  نم  کعبتا  نم  هللا و  کبسح  یبنلا  اهیا  ای 

يزوریپ نیا  رد  مالـسا  ربمیپ  دش و  یمن  حتف  هکم  هدعاقلا  یلع  دندوب  یمن  مدرم  رگا  دـندرک . هدایپ  المع  ار  نآ  دـندناشوپ و  ققحت  هماج 
مالسا هکنآ  يارب  دوب ، تایح  دیق  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  یعقوم  دیدرگ . یمن  ذیفتسم  یلاعت  يراب  ترضح  ترصن  ضیف  زا  ناشخرد 

: دومرف مدرم  هب  فلتخم  ياهریبعت  اب  رـضحم  ربنم و  رد  ررکم  دـهد ، همادا  هتـسیاش  ياهتفرـشیپ  هب  دـنک و  تکرح  دوخ  ریـسم  رد  نانچمه 
. دینکن یچیپرس  شروتسد  زا  دییامن و  تیعبت  ار  وا  تسا ،  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا  دعب  امش  یلو 

ربمایپ  زا  دعب  مدرم  فارحنا 
نیا رثا  رب  دنتفگ و  كرت  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  دش ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  المع  شیاهشرافس  ترضح ،  نآ  تلحر  زا  سپ  هناتخبدب 
رگا دـنتخاس . مورحم  نیرفآ  تداعـس  ياهتفرـشیپ  زا  ار  نیملـسم  مالـسا و  دـندومن و  دودـسم  ار  یهلا  ضیف  يارجم  قح ،  فـالخ  راـتفر 

تیرثکا دشن و  نینچ  اما  دراد  زاب  ناشعورـشم  ریغ  تیلقا  تسد  یناسآ  هب  تسناوت  یم  دندومن  یم  تعاطا  ترـضح  نآ  زا  مدرم  تیرثکا 
عضو یهاتوک  ترابع  نمض  هیقشقش  هبطخ  رد  ع )   ) یلع دندز . زابرـس  شتعاطا  زا  دنتفرگ و  رارق  فلتخم  لماوع  ریثءات  تحت  اهناملـسم 

 : تسا هدومن  نایب  نینچنیا  مایا  نآ  رد  ار  دوخ  روآ  جنر  كاندرد و 
(364  ) ءایمع ۀیخط  یلع  ربصا  وا  ءاذج  دیب  لوصا  نا  نیب  یئترا  تقفط  و 

اب ای  منک  مایق  هدـش  عطق  تسد  اب  ایآ  هک  درک  یم  رکف  دوب ، هتفرگ  رارق  یهار  ود  رـس  رب  نیملـسم  يرادـمامز  تفـالخ و  رما  رد  ترـضح 
 . میامن ربص  هدمآ  دیدپ  یگریت  تملظ و  هدهاشم 

: دیوگ یم  نینچ  ع )   ) ماما ترابع  حرش  رد  مثیم  نبا 
نم نیملـسملا  ماظن  شیوشت  سفنلاب و  زیزعتلا  نم  هیف  امل  رئاج  ریغ  وه  ءاذج و  دیبف  مایقلا  اما  رطخ : نیمـسقلا  نیذه  نم  دـحاو  لک  یف  و 

قحلا و زییمت  مدع  اهطالتخا و  رومالا و  سابتلا  ةدهاشم  یلع  ربصلا  هیف  كرتلا و  اما  و  رـصانلا ، مدـعل  ءاذـجلا  فصو  راعتـسا  ةدـئاف و  ریغ 
(365  ) اضیا ءالبلا  ةدشلا و  ۀیاغ  یف  کلذ  لطابلا و  نع  هدیرجت 

ماظن نتخاس  شوشم  سفن و  تکاله  لمع  نیا  رد  اریز  تسین  زیاج  هدـش  عطق  تسد  اب  مایق  اـما  تسا .  رطخ  مسق  ود  نیا  زا  کـی  ره  رد 
طلخ تاهابتشا و  هدهاشم  رب  ربص  اما  تسا .  راکددم  ندوبن  رصان و  نتشادن  يارب  هدش  عطق  تسد  هراعتسا  و  تسا .  هدیاف  نودب  نیملسم 

 . لکشم هدننک و  تحاران  رایسب  نامیا  اب  دارفا  يارب  نآ  لمحت  تسا و  تدش  یتخس و  تیاهن  رد  زین  لطاب  هب  قح 
یهلا  ضیف  يراجم 

زا يرامیب  يافش  ضیف  يزرواشک و  هار  زا  قزر  ضیف  دسر ، یم  مدرم  هب  بابـسا  لیاسو و  هار  زا  ملاع  نیا  رد  دنوادخ  ضیف  هکنآ  هجیتن 
لیاسو یهاگ  ددرگ ، یم  مدرم  دیاع  بابسا  هلیـسو و  هب  تسوا  ردقنارگ  ياهـضیف  زا  هک  یلاعت  يراب  ترـضح  ترـصن  اود . بیبط و  هار 

و دومن ، يرای  ار  ناناملـسم  یمارگ و  ربمیپ  هلیـسو ،  نادب  دنوادخ  تفرگ و  ندـیزو  بازحا  گنج  رد  هک  يدابدـنت  دـننام  تسا  ینیوکت 
دیدرگ نیملسم  مالسا و  دیاع  نانآ  يرای  نامیااب و  مدرم  هلیسو  هب  هک  همظعم  هکم  حتف  رد  یهلا  ترصن  دننام  تسا  یمدرم  هلیسو  یهاگ 
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رد ع )   ) ماما ددرگ . یم  مدرم  دیاع  ررقم  يراجم  زا  اهضیف  رگید  دننام  تسا و  تیقفوم  يزوریپ و  هیام  یهلا  ترصن  تروص ،  ود  ره  رد 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  زورما  ثحب  دروم  ياعد  لوا  هلمج 

هنوگ هب  ارم  مهد  ماجنا  يدج  عیرس و  یتکرح  دنک  یم  باجیا  ترورض  هک  یعقوم  رد  اهلاراب ! ؛  ةرورـضلا دنع  کب  لوصا  ینلعجا  مهللا 
نتخادـنارب روظنم  هب  عیرـس  تکرح  يدـج و  مایق  هک  هدـش  عقاو  ینامز  رد  ع )   ) ماما مهاوخب .  کمک  ددـم و  وت  زا  طـقف  هک  هد  رارق  يا 

ماما دوصقم  تسا  نکمم  دـیآ . یمن  تسد  هب  یهلا  ترـصن  ضیف  دـننک و  یمن  کمک  مدرم  اریز  تسین  رـسیم  هیما  لآ  بصاغ  تموکح 
زا ار  دوخ  ضیف  دیامن و  فده  هجوتم  ار  اهلد  مزال  ردق  هب  بولقلا  بلقم  ای  دوش  دیاع  نیوکت  يارجم  زا  یهلا  ترـصن  هک  دشاب  یتکرح 

. دیامرف راثیا  هار  نآ 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ع )   ) ماما تسا ،  زورما  ینارنخس  زا  یتمسق  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد 

ادخ  ریغ  زا  یهاوخ  تجاح 
ندومن و جایتحا  راهظا  نارگد  هب  میامن  تساوخرد  وت  زا  اهنت  ار  مجیاوح  ياضق  هک  هد  رارق  مناـنچنآ  اـهلاراب ! ؛  ۀـجاحلا دـنع  کـلءاسا  و 

دوخ مارتحا  زع و  ناناملـسم  دهد  یمن  هزاجا  مالـسا  تسا .  تلذ  يراوخ و  هب  نداد  نت  یعون  ندراذگ  نایم  رد  نآ  نیا و  اب  ار  دوخ  زاین 
شـسرپ هذـخا و  ؤم  يویند ،  لذ  رب  هوالع  راک  نیا  هچ  دـنیامن ، ریقحت  ار  نتـشیوخ  دارفا ، لباقم  رد  ینمت  راهظا  اـب  دـنراگنا و  هدـیدان  ار 

. دراد شیپ  رد  ار  يورخا 
(366  . ) ۀمایقلا موی  ریبک  باسح  هیف  هلجعتت و  رقف  رضاح و  لذ  هناف  لا  ؤسلا  كایا و  رذابا ! ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

تماـیق رد  تسا و  رقف  رد  لـیجعت  يویند و  تلذ  راـک ، نیا  رد  هک  ندرک  لا  ؤس  زا  زیهرپـب  دومرف : يراـفغ  رذ  یبا  هب  ص )   ) مرکا لوسر 
 . تشاد دهاوخ  ینالوط  باسح 

انتعا شتـساوخرد  هب  دـشاب و  لهاان  تسپ و  هک  دـیوگب  یـسک  هب  ار  دوخ  يانمت  لـئاس  هک  تسا  نیا  ندومن ،  لا  ؤس  تبیـصم  زا  رتگرزب 
. دیامنن

(367 . ) اهلها ریغ  یلا  اهبلط  نم  مظعا  ۀجاحلا  توف  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دیامن بلط  لهاان  زا  ار  نآ  تجاح ،  بحاص  هکنیا  زا  تسا  رتناسآ  تجاح  ندش  توف  هدومرف :  ع )   ) یلع

لا ؤس  دروم  هک  یسک  رگا  تسا .  هتساوخ  ار  نآ  ياضق  يرگد  زا  هدومنن و  ظفح  ار  دوخ  مارتحا  زع و  تجاح ،  راهظا  اب  جاتحم  صخش 
دنز و زابرـس  ناوت  نتـشاد  اب  رگا  دهدب و  رثا  بیترت  المع  لئاس  هتـساوخ  هب  دروآرب و  امتح  دراد  ار  تجاح  ندروآرب  تردـق  هدـش  عقاو 

 . تسا هدش  گرزب  رایسب  یحیبق  بکترم  موصعم  ماما  رظن  هب  دنکن ، انتعا 
(368 . ) لوقیف ال ییشلا ء  لءاسی  نا  لجرلا  اب  حبقا  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  مظاکلا  نع 

لئاس  هب  یفنم  خساپ  حبق 
یفن خـساپ  دـیامن و  ابا  نآ  ندروآرب  تردـق  اب  دوش و  عقاو  اضاقت  لا و  ؤس  دروم  يدرم  هک  تسا  حـیبق  ردـقچ  هدومرف :  ع )   ) مظاک ماما 

 : تسا هدومرف  نایب  اسر  فیطل و  یترابع  اب  ار  لئاس  عنم  يدب  لا و  ؤس  يدب  ینعی  دعب  ود  ره  حبق  هاتوک  یتیاور  رد  ع )   ) ماما دهد .
(369 . ) ادحا دحا  عنم  ام  عنملا  یف  ام  لوئسملا  ملعی  ولو  ادحا  دحا  لءاس  ام  ۀلءاسملا  یف  ام  لئاسلا  ملعی  ول  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

دروم صخش  رگا  تساوخ و  یمن  ار  دوخ  تجاح  رگید  درف  زا  يدرف  چیه  دوب ، یم  هاگآ  لا  ؤس  يدب  زا  لئاس  رگا  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 
. دومن یمن  مورحم  ار  رگید  درف  يدرف  چیه  دراد ، یحبق  هچ  لئاس  عنم  یفنم و  خساپ  هک  تسناد  یم  لا  ؤس 

شدوخ زگره  هن  تخاس و  یم  مورحم  ار  یلئاس  زگره  هن  دوب . دعب  ود  ره  نیا  بقارم  هراومه  مالسلا  هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترضح 
شرادروخرب عیفر  رایـسب  ماقم  نیا  زا  داد و  رارق  دوخ  لیلخ  ار  وا  راگدرورپ  یلاع ،  تلـصخ  نیا  رثا  رب  دومن . یم  لا  ؤس  دـنوادخ  ریغ  زا 

. دومن
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(370  . ) لجوزع هللا  ریغ  ادحا  لءاسی  مل  ادحا و  دری  مل  هنال  الیلخ  میهاربا  لجوزع  هللا  ذختا  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع 
دنوادخ ریغ  زا  هن  درک و  یم  در  ار  یلئاس  هن  وا  هکنیا  يارب  دیزگرب  دوخ  یتسود  هب  ار  لیلخ  میهاربا  دـنوادخ  دومرف : ع )   ) اضر ترـضح 

. دومن یم  لا  ؤس 
لا  ؤس  زا  يراددوخ  تیمها 

. دییامن هجوت  ثیدح  نیا  هب  دوش ، یم  ادخ  تمحر  باجح  هنوگچ  تسا و  مومذم  مالسا  رد  دح  هچ  ات  لا  ؤس  مینادب  هکنآ  يارب 
 ، هتباد یلع  وه  هطوس و  طقـسی  مهنم  لجرلا  ناکف  ادـحا . اولءاسی  الا  یلع  ۀـنجلا  راـصنالا  نم  موقل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نمض 

(371 . ) ائیش ادحا  لءاسی  نا  ۀیهارک  هلوانتی  یتح  لزنف 
تیاعر يارب  دنیامنن . لا  ؤس  يدحا  زا  یگدنز  رد  هک  طرش  نیا  هب  دومن  تشهب  تنامـض  راصنا ، زا  يا  هداوناخ  يارب  ص )   ) مرکا لوسر 

هدایپ دیامنن  تساوخرد  یسک  زا  هکنآ  يارب  زا  داتفا ، یم  نیمز  هب  شقالـش  دوب ، راوس  دوخ  بکرم  رب  نانآ  زا  رفن  کی  یهاگ  طرـش  نیا 
 . تشاد یم  رب  ار  دوخ  قالش  دش و  یم 

دـنزیهرپب و راـک  نیا  زا  دـیاب  دوخ  یمالـسا  زع  ظـفح  يارب  ناـمیااب  دارفا  تسا و  دنـسپان  مالـسا  رد  دـنوادخ  ریغ  زا  لا  ؤـس  هکنآ  هجیتـن 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  زورما  ثحب  دروم  ياعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما  دنیامنن . ریقحت  ار  نتشیوخ 

 . میامن تساوخرد  وت  زا  اهنت  ار  اهنآ  ياضق  میوگب و  وت  هب  طقف  ار  دوخ  جیاوح  هک  هد  رارق  منانچنآ  اهلاراب ! ۀجاجل ؛  دنع  کلءاسا  و 
ضرع تسا  زورما  ینارنخس  تمسق  نیرخآ  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  موس  هلمج  رد  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

: دنک یم 
 . ییامن لح  ار  ملکشم  ات  منک  يراز  وت  هاگشیپ  هب  یتسدیهت  تلذ و  عقاوم  رد  هک  مشاب  نانچ  اهلاراب ! ؛  ۀنکسملا دنع  کیلا  عرضتا  و 

سفن  لاعفنا  لماوع 
ساسحا راتفرگ  ار  یمدآ  و  دوش ، سفن  لاـعفنا  بجوم  دراذـگب ، قیمع  رثا  ناـسنا  رد  دـناوت  یم  هک  تساهدادـیور  ثداوح و  زا  یـضعب 

، دنـشاب راد  نتـشیوخ  لمحتم و  عقاوم  لیبق  نیا  رد  نامیااب  دارفا  تسا  مزال  دشاب  هچ  ره  یحور  تلاح  نیا  ءاشنم  دـیامن . تراقح  تلذ و 
هک دنهاوخن  نارگد  زا  دوخ  لکشم  لح  و  دننکن ، تجاح  ضرع  یـسک  هب  دنراد ، هاگن  ناهنپ  شیوخ  ریمـض  رد  ار  دوخ  راب  تلذ  هثداح 

 . تسین راگزاس  سفن  تزع  يراوگرزب و  اب  لمع  نیا 
(372  . ) ۀبیصملا نامتک  عجولا و  نامتک  ۀقدصلا و  نامتک  ۀجاحلا و  نامتک  ربلا : زونک  نم  عبرا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

نتـشاد ناهنپ  تجاح ،  نتـشاد  ناهنپ  دـیراد : هاگن  یفخم  ار  اهنآ  تسا ،  یکین  رب و  ياـه  هنیجنگ  زا  زیچ  راـهچ  هدومرف :  ع )   ) رقاـب ماـما 
 . تبیصم نتشاد  ناهنپ  و  درد ، نتشاد  ناهنپ  هقدص ، 

. دیامن تراقح  تلذ و  ساسحا  راچد  ار  یمدآ  دوش و  یناسفن  دیدش  لاعفنا  بجوم  دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  یتسدیهت  رقف و 
یحور و رظن  زا  اعطق  درادن ، رایتخا  رد  شیوخ  نادنزرف  نز و  دوخ و  هنازور  فراصم  ردق  هب  لوپ  تسا و  شاعم  لقادح  دقاف  هک  یـسک 

نآ زا  يا  هراپ  یثیدح  نمض  مالسا  هیلع  یلع  تسا .  هجاوم  اسرف  تقاط  هاکناج و  یـضراوع  اب  تسا و  ینیگنـس  تبیـصم  راتفرگ  يونعم 
 . تسا هداد  حرش  یبتجم  ترضح  شیمارگ  دنزرف  يارب  ار  ضراوع 

رقف  یناور  ضراوع 
ناک ول  هماقم ،  فرعی  همالک و ال  عمـسی  ریقح ال  ریقفلا  ینب !  ای  هایاطخ ،  رثک  هتوق  مدـع  نم  مالـسلا :  امهیلع  نسحلل  نینم  ؤملا  ریما  لاق 
یف ناصقنلا  هنیقی و  یف  فعـضلاب  لاصخ :  عبراب  رقفلاب  یلتبا  نم  ینب !  ای  الهاج . هنومـسی  ادـهاز  ناک  ول  اـبذاک و  هنومـسی  اـقداص  ریقفلا 

(373 . ) رقفلا نم  هللااب  ذوعنف  ههجو ،  یف  ءایحلا  ۀلق  هنید و  یف  ۀقرلا  هلقع و 
رظن رد  ریقف  مدـنزرف !  دراد . رایـسب  يایاطخ  تسا  هنازور  توق  دـقاف  هک  یـسک  دومرف : یبتجم  ترـضح  شدـنزرف  هب  ع )   ) نینم ؤملا  ریما 
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رگا دنناوخ ، یم  شیوگغورد  دشاب  وگتسار  ریقف  رگا  دوش ، یمن  هتخانـش  شماقم  تسین و  عومـسم  یتسردب  شنخـس  تسا ،  ریقح  مدرم 
: دش دهاوخ  يذوم  تلـصخ  راهچ  راچد  دوش  یم  التبم  رقف  هب  هک  سک  نآ  مدنزرف !  دنمان . یم  شلهاج  دشاب  ایند  هب  يانتعا  یب  دـهاز و 

نایاپ رد  و  دبای ، یم  لیلقت  شتایح  مدرم  اب  ههجاوم  رد  و  دوش ، یم  قیقر  شنید  دیارگ ، یم  ناصقن  هب  شلقع  ددرگ ، یم  فیعض  شنیقی 
 . یتسدیهت رقف و  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  دومرف : ع )   ) ماما ثیدح ، 

اهتلذ  نتشاد  ناهنپ 
تروـص ره  هب  لـماوع .  رگید  اـی  دـشاب  يزیچ  یب  رقف و  هاوـخ  نآ  ءاـشنم  دـیآ  یم  دـیدپ  یمدآ  ناور  رد  هک  تنکـسم  تلذ و  ساـسحا 

هب دـنراد ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  تلذ  سدـقم ،  عرـش  زا  يوریپ  هب  نامیا  اب  دارفا  تسا .  یحور  دـیدش  باذـع  یتحاران و  هیام  تلذ  ساسحا 
یم يا  هزات  تلذ  راچد  دوش ، یم  رتشیب  ناشجنر  لمع  نیا  اب  دـنناد  یم  هکنآ  هچ  دـنیامن ، یمن  تجاـح  راـهظا  و  دـنیوگ ، یمن  نآ  نیا و 

یهلا سدقا  تاذ  كاندرد  تخـس و  عقاوم  نیا  رد  نیتسار  نینم  ؤم  عجرم  ءاجلم و  اهنت  دش . دهاوخ  رتنوزف  ناشنورد  یتحاران  و  دـندرگ ،
ار راتفگ  دارفا  دروآ و  مهارف  ار  یلکشم  ره  شیاشگ  تابجوم  دوخ  ياناوت  هدارا  اب  دناوت  یم  تسا ،  بابـسالا  ببـسم  هک  تسوا  تسا ، 

یمـشچ اب  دـنراد و  یم  رب  وا  يوس  هب  اعد  تسد  رطاخ  ناـنیمطا  صولخ و  اـب  تخـس  تاـظحل  نآ  رد  لدـکاپ  هورگ  نیا  دـناهرب . ـالب  زا 
. دنیامن یم  تساوخرد  يو  زا  ار  دوخ  تجاح  ياضق  رابکشا 

ادخ  هاگشیپ  رد  للذت  يراز و 
 ( ع  ) نیدباعلا نیز  ترضح  تسا .  نینچنیا  یعضو  هب  رظان  زورما ، ینارنخس  تمسق  نیرخآ  عوضوم  قالخالا ،  مراکم  ياعد  موس  هلمج 
زا یشان  هاوخ  یتنکسم ،  تلذ و  ره  عقاوم  رد  هک  مشاب  نانچ  اهلاراب ! ؛  ۀنکسملا دنع  کیلا  عرضتا  و  دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد 

 . میامن تساوخرد  وت  زا  ار  مدوخ  تالکشم  لح  منک و  يراز  وت  هاگشیپ  رد  طقف  طقف و  رگید ، لماع  نآ  ءاشنم  ای  دشاب  رقف 
نیقی زا  هدومیپ و  یگتـسیاش  هب  ار  دیحوت  نامیا و  لامک  جرادم  هک  دبای  تسد  هیاپ  دـنلب  عیفر و  یتیعقوم  نینچ  هب  دـناوت  یم  یـسک  هتبلا 

. دشاب رادروخرب  لماک 

رارطضا عقوم  ادخ  ریغ  زا  نتساوخن  يرای   - 48

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
تررطضا اذا  كریغب  ۀناعتسالاب  ینتفت  و ال 

هنتف  یناعم 
نتساوخ يرای  هب  رارطضا  يراچان و  عقاوم  رد  ارم  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  اعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

 . تسا زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  نیا  دـنوادخ  تساوخ  هب  امنم . شیامزآ  تدوخ  ریغ  زا 
یناـعم هب  تغل  رد  هنتف  هملک  رارطـضا .  رگید  نآ  هنتف و  یکی  ددرگ : نشور  هملک  ود  ياـنعم  تسا  مزـال  اـعد  زا  هعطق  نیا  حیـضوت  يارب 

برقا رد  تسا .  هدـش  هدارا  نآ  اب  بسانم  يانعم  دروم  ره  رد  هتفر و  راک  هب  هملک  نیا  ررکم  رابخا ، تاـیآ و  رد  تسا و  هدـمآ  يددـعتم 
ۀنحملا و نونجلا و  ضرملا و  باذعلا و  ۀحیـضفلا و  رفکلا و  مثالا و  لالـضلا و  ءالتبالا و  ةربخلا و  ردصم : رـسکلاب  ۀنتفلا  هدمآ :  دراوملا 

 . لاتقلا نم  مهنیب  عقیام  ءارالا و  یف  سانلا  فالتخا  و  ( - 374  . ) ۀنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  هنم :  دالوءالا و  لاملا و  ةربعلا و 
 ، تربع تنحم ،  یگناوید ،  ضرم ،  باذـع ،  ییاوسر ،  رفک ، هاـنگ ،  یهارمگ ،  ناـحتما ،  يزیچ ،  تقیقح  هنک و  هب  ملع  ياـنعم  هب  هنتف 

. ددنویپ یم  عوقو  هب  راتشک  دروخ و  دز و  زا  نانآ  نیب  هچنآ  مدرم و  يارآ  فالتخا  يانعم  هب  و  دالوا ، لام ، 
نامیا  نایعدم  ناحتما 

شتآ رد  الط  ندومن  لخاد  يانعم  هب  نتف  لصا  ؛  هتءادر نم  هتدوج  رهظتل  رانلا  بهذـلا  لاخذا  نتفلا  لصا  دـیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار 
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. ددرگ راکشآ  تسپ  یلاع و  يالط  هلیسو  نیدب  ات  تسا 
نونتفی نونتفی - .  مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحءا  ملا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نسحلااـبا  تعمـس  لاـق :  دـالخ  نبرمعم  نع 

(375  . ) بهذلا صلخی  امک  نوصلخی  لاق :  مث  بهذلا .  نتفی  امک 
دنوش یم  ناحتما  دومرف : دومن و  توـالت  ار  ساـنلا  بسحءا  ملا .  هیآ  مالـسلاامهیلع ،  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دـیوگ : یم  دـالخ  نب  رمعم 

. الط صولخ  نوچمه  دنوش  یم  صلاخ  ناحتما  رثا  رب  دومرف : سپس  الط ، دننامه 
هنتف  هملک  يواح  تایآ 

هدش هدارا  نآ  زا  یصوصخم  يانعم  هتفر و  راک  هب  هنتف  هدام  اهنآ  رد  هک  تایآ  زا  یـضعب  اجنیا  رد  مرتحم  ناگدنونـش  یهاگآ  دیزم  يارب 
: دوش یم  رکذ  تسا 

 : ناحتما يانعم  هب  هنتف 
(376 ( ؛  مهلبق نم  نیدلا  انتف  دقل  و 

میا هدومن  ناحتما  ار  هتشذگ  ياهتما 
 : باذع يانعم  هب  هنتف 
(377 (؛  مکتنتف اوقوذ 

. دیشچب ار  دوخ  باذع 
: الب يانعم  هب  هنتف 

(378 (؛  كدعب نم  کموق  انتف  دق  انا 
 . تخاس ناشتسرپ  تب  يرماس  و  میدومن ،  التبم  تبایغ  رد  ار  وت  موق  ام  یسوم !  يا 

 : یهارمگ يانعم  هب  هنتف 
(379 ( ؛  ناطیشلا مکننتفی  مدآ ال  ینب  ای 

. دیامنن هارمگ  ار  امش  ناطیش  هک  دیشاب  بقارم  مدآ !  دالوا  يا 
 : هجنکش تنحم و  يانعم  هب  هنتف 

(380 (؛  مهنتفی نا  مهالم  نوعرف و  نم  فوخ  یلع  هموق  نم  ۀیرذ  الا  یسومل  نمآ  امف 
. دندوب فئاخ  ناینوعرف  نوعرف و  هجنکش  تنحم و  اریز  دندرواین ، نامیا  يو  هب  يدودعم  هدع  زج  یسوم  موق  يرارذ  زا 

 : تسا هدمآ  ثیدح  رد  لاتق  يزیرنوخ و  نتسویپ  عوقو  هب  مدرم و  يارآ  فالتخا  يانعم  هب  هنتف 
(381  . ) ۀقسفلا نم  ضرالا  ةراهط  ةربابجلا و  كاله  اهیفف  ۀنتفلا  اونمت  لاق :  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع 

یهلا  ياضق  ای  ناحتما 
زا نیمز  دنوش و  یم  كاله  راکمتس  نارابج  بالقنا ،  یعامتجا و  هنتف  رثا  رب  هچ  دییامن ، بالقنا  هنتف و  يانمت  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

. ددرگ یم  ریهطت  راکهانگ  دساف و  رصانع  دوجو 
راـصعا نورق و  رد  یهلا  ناربمیپ  همه  تسا ،  یلاـعت  يراـب  یمتح  ياـضق  یعطق و  تاردـقم  هلمج  زا  ناـحتما  شیاـمزآ و  ياـنعم  هب  هنتف 

نآ رد  فلکم  ياهناسنا  تسا و  رارقرب  یقاب و  فیلکت  راد  هک  یتقو  ات  دنا و  هدومن  مالعا  مدرم  هب  ار  دـنوادخ  ناحتما  ترورـض  هتـشذگ 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دوب . دهاوخ  رادیاپ  یقاب و  ریذپان ، بانتجا  تنس  نیا  دننک  یم  تسیز 

 . نیبذاکلا نملعیل  اوقدص و  نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذلا  انتف  دقل  و  نونتفی .  مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحءا  ملا . 
(382)
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ام تسین .  نینچ  زگره  دننام ؟ یم  نوصم  ناحتما  زا  دنوش و  یم  هدراذگاو  میا  هدروآ  نامیا  دنیوگب : نابز  هب  رگا  دـنراد  نامگ  مدرم  ایآ 
. دنا هدش  هتخانش  نایوگ  تسار  زا  نایوگغورد  شیامزآ ،  رثا  رب  میا و  هدومن  ناحتما  ار  نیشیپ  مما  هتشذگ  رد 

ادخ  تجح  ای  یهلا  ناحتما 
الثم نحتمم ،  يارب  تسا  یلوهجم  رما  ندش  نشور  ناحتما ،  زا  دوصقم  الومعم  هک  دـیآ  شیپ  لا  ؤس  نیا  يا  هدنونـش  يارب  تسا  نکمم 

شناحتما لاس  نایاپ  رد  هن  ای  تسا  هتفرگارف  ار  بلاطم  هدناوخ و  سرد  بوخ  یلیـصحت  لاس  رد  شـسالک  لصحم  دناد  یمن  هک  یملعم 
روتـسد هن  ای  دراد  دوجو  یعیبط  دـح  زا  شیب  دـنق  اـی  یبرچ  راـمیب  نوخ  رد  دـناد  یمن  هک  یبیبط  ددرگ ، نشور  لوهجم  نیا  اـت  دـنک  یم 

قیاقح مامت  هب  ملاع  هک  يدنوادخ  تسا .  لیبق  نیا  زا  ناناحتما  رگید  هصالخ  و  دوش ، هتخانش  وا  يارب  يا  هتخانـشان  ات  دهد  یم  شیامزآ 
یم ار  نم  ؤم  ریغ  نم و  ؤم  دنوادخ ، ناحتما ،  زا  لبق  دراد و  ناحتما  هب  يزاین  هچ  تسین ،  ناهنپ  هتفهن و  يزیچ  وا  ملع  دهـشم  رد  تسا و 

هک تسا  نآ  شـسرپ  نیا  خـساپ  تسیچ ؟  يارب  یلاعت  يراب  ناـحتما  سپ  دراد ، یهاـگآ  نینم  ؤم  ناـمیا  تاـجرد  زا  نینچمه  دـسانش و 
هکلب ددرگ  مولعم  شـسدقم  تاذ  رب  یلوهجم  دوش و  هدوزفا  یلاعت  يراب  ملع  رب  يزیچ  هک  تسا  روظنم  نیدب  هن  مدرم  زا  دنوادخ  ناحتما 

لامعا تسب  نب  رد  دنامن و  یقاب  نانآ  يارب  ارچ  نوچ و  ياج  دوش و  مامت  دـساف  رـصانع  نیقفانم و  رب  ادـخ  تجح  هک  تسا  نیا  دوصقم 
ناکین ناکاپ و  فصو  رد  هک  دنـشاب  عقوتم  دننک و  دادملق  یعقاو  نم  ؤم  ار  دوخ  غورد ،  هب  دنناوتن  ات  دـنریگ  رارق  دوخ  ياوران  هناملاظ و 

زا مدرم  ناحتما  نیا  اما  دندرگ . رادروخرب  تسا  نامیا  اب  دارفا  یهلا و  نادرم  هتـسیاش  هک  یگرزب  ياهـشاداپ  زا  دنوش و  هدروآ  باسح  هب 
زا ثیبخ  فیرـش  نآرق  هدومرف  هب  ای  دنوش ، ادـج  نیقفانم  زا  نینم  ؤم  ناتـسردان و  زا  ناراکتـسرد  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  دـنوادخ  فرط 

. دوش هداد  زییمت  بیط 
ناکاپان  زا  ناکاپ  زا  زیمت 

(383  ) بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینم  ؤملا  رذیل  هللا  ناک  ام 
لوسر دنوادخ ، دوب . نیوکت  فرش  رد  نیملسم  مالسا و  ررـض  هب  شناتـسدمه  نایفـس و  وبا  هیحان  زا  یکانرطخ  هنیمز  دحا  گنج  زا  دعب 

رد اما  دـیدرگ ، فرطرب  رطخ  یلاعت  يراب  لضف  هب  تسب و  راـک  هب  ار  نآ  مالـسا  ياوشیپ  هک  داد  يروتـسد  دومن و  هاـگآ  ار  ص )   ) مرکا
یمن یقاب  ناشدوجوم  عضو  هب  ار  نیملـسم  ادخ  هک  دش  لزان  روکذم  هیآ  دـندز ، تسد  اوران  ياهراک  هب  نیقفانم  زا  یناسک  لمع ،  لالخ 

. دنک کیکفت  بیط  زا  ار  ثیبخ  ات  دراذگ 
یندشان  باجتسم  ياعد 

نیا دـنیامنن . تساوخرد  ار  لمع  لباق  ریغ  یندـشان و  ياهزیچ  دـنوادخ  زا  اعد  ماقم  رد  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  مالـسا  يایلوا  تاـیاور  رد 
زا تسا  دنوادخ  ناحتما  شیامزآ و  لیطعت  ناسنا ،  ناهج  رد  یندـشان  روما  زا  یکی  تسین .  ققحت  لباق  تباجتـسا و  هتـسیاش  اهاعد  لیبق 

راتفگ و هار  زا  دهد و  رارق  ناحتما  دروم  یگدنز  لوط  رد  ار  مدرم  همه  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یلاعت  يراب  هنامیکح  تیـشم  مدرم . 
يراب ياضق  رما ، نیا  دهد . رارق  رفیک  هذخا و  ؤم  دروم  ار  نادب  شاداپ و  لومـشم  ار  نابوخ  دزاس ، زاتمم  دـب  زا  ار  بوخ  هورگ  ناشراتفر 

. دنک یمن  رییغت  دارفا  ياعد  اب  تسوا و  سدقا  تاذ  ریغتی  تنس ال  یلاعت و 
ذاعتسا نم  نکل  ۀنتف و  یلع  لمتـشم  وه  الا و  دحا  سیل  هنال  ۀنتفلا  نم  کبذوعا  ینا  مهللا  مکدحا :  نلوقی  ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(384  . ) نتفلا تالضم  نم  ذعتسیلف 
رگا تسا و  بلاط  ار  هنتف  هکنآ  زج  تسین  يدحا  اریز  مرب ،  یم  هانپ  وت  هب  هنتف  زا  نم  اهلاراب ! دیوگن  امش  زا  کی  چیه  هدومرف :  ع )   ) یلع

یهارمگ و هیام  هک  ییاه  هنتف  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اهلاراب ! دیوگب : دیامن  هنتف  دروم  رد  دنوادخ  زا  یگدنهانپ  تساوخرد  دـهاوخب  یـسک 
. دوش یم  تلالض 

دیامن نایب  دنوادخ  شیامزآ  هنتف و  هنیمز  رد  ار  اهناسنا  یفارحنا  طاقن  دهد و  حیضوت  ار  نتف  تالضم  هکنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
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 : تسا هداد  همادا  نینچنیا  ار  نخس 
دالوا  لام و  هب  مدرم  ناحتما 

یضارلا هقزرل و  طخاسلا  نیبتیل  دالوالا  لاومالاب و  مهربتخی  هنا  کلذ  ینعم  ۀنتف و  مکدالوا  مکلاوما و  امناوملعا  و  لوقی :  هناحبس  هللا  ناف 
روکذلا و بحی  مهضعب  نال  باقعلا ،  باوثلا و  قحتـسی  اهب  یتلا  لاعفالا  رهظتل  نکل  مهـسفنا و  نم  مهب  ملعا  هناحبـس  ناک  نا  و  همـسقب ، 

(385  .) لاحلا مالثنا  هرکی  لاملا و  ریمثت  بحی  مهضعب  ثانالا و  هرکی 
لام و اب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  يانعم  تسا و  شیامزآ  هنتف و  امـش  يارب  ناـتدالوا  لاوما و  هک  دـینادب  تسا :  هدومرف  دـنوادخ 

رگا تسا ،  یضار  دونشخ و  دوخ  مهس  زا  ای  تسا  نیگمشخ  یضاران و  دوخ  قزر  زا  یـسک  هچ  مولعم  ات  دنک  یم  ناحتما  ار  امـش  دالوا ،
قیال ای  تسا  باوث  رجا و  هتـسیاش  هک  دوش  یم  ماجنا  یلامعا  يارب  ناـحتما  یلو  تسا  رتهاـگآ  ناشریمـض  هب  ناـنآ  دوخ  زا  دـنوادخ  هچ 

دندایدزا و ریثکت و  بلاط  یضعب  زین  لام  هنیمز  رد  دنراد و  تهارک  رتخد  زا  دنرسپ و  ناهاوخ  یضعب  دالوا ، دروم  رد  هچ  باقع .  رفیک و 
 . یضاران دنم و  هلگ  لاح  ناصقن  زا 

 ، هاـج مـالک و  ذوـفن  هظفاـح ،  شوـه و  ملع ،  لـقع و  دـننام  دراد  راـیتخا  رد  يداـم  يوـنعم و  ياـه  هیامرـس  زا  یمدآ  هک  ار  هچنآ  ماـمت 
یگدـنز بولطمان  بولطم و  ياهدادـیور  ثداوح و  مامت  نینچمه  و  اهنیا ، ریاظن  يروما  رگید  و  تسایر ،  تردـق و  ماـقم ،  تیبوبحم و 

لام و دـننامه  اهنیا ، ریاظن  و  ینماان ،  تینما و  ضرم ،  تمالـس و  تسکـش ،  تیقفوم و  یماکان ،  ییاورماک و  طوقـس ، يرترب و  دـننامه 
ار شرماوا  دشاب ، یلاعت  يراب  طرـش  دـیق و  یب  میلـست  روما  عیمج  رد  دـناوتب  یـسک  رگا  تسا .  دـنوادخ  شیامزآ  ناحتما و  هجیتن  دالوا ،

. دمآ دهاوخ  نوریب  راختفا  يدنلبرس و  اب  دنوادخ  ناحتما  هتوب  زا  اعطق  وا  دیامن ، بانتجا  شیهاون  زا  دنک ، تعاطا 
تیدوبع  تقیقح  نایب  ماما و 

ؤس ع )   ) ماما زا  يرصب  ناونع  هاگنآ  تفرگ .  رارق  هرکاذم  دروم  یبلاطم  دش . ع )   ) قداص ماما  رضحم  بایفرش  هرـصب  ناونع  مان  هب  يدرم 
: درک لا 

هللا لام  لاملا  نوری  کلم ،  مهل  نوکی  دیبعلا ال  نال  اکلم ، هللا  هلوخ  امیف  هسفنل  دبعلا  يری  نا ال  ءایـشا : ۀـثالث  لاق :  ۀـیدوبعلا ؟  ۀـقیقح  ام 
هللا هلوخ  امیف  هسفنل  دبعلا  ری  مل  اذاف  هنع ،  هاهنو  هب  یلاعت  هرما  امیف  هلاغتـشا  ۀلمج  اریبدت و  هسفنل  دبعلا  ربدی  هللا و ال  مهرما  ثیح  هنوعـضی 
اذا ایندـلا و  بئاصم  هیلع  ناه  هربدـم  یلع  هسفن  ریبدـت  دـبعلا  ضوف  اذا  هیف و  قفنی  نا  یلاعت  هللا  هرما  امیف  قاـفنالا  هیلع  ناـه  اـکلم  یلاـعت 

(386  ) سانلا عم  ةاهابملا  ءارملا و  یلا  اهنم  غرفتی  هاهن ال  یلاعت و  هللارما  امب  دبعلا  لغتشا 
یکلم نتشیوخ  يارب  یهلا  يایاطع  رد  ادخ  هدنب  هکنآ  لوا  تسا :  زیچ  هس  دومرف : خساپ  رد  ع )   ) ماما تسیچ ؟  تیدوبع  تقیقح  دیـسرپ 

رارق ار  نآ  هدومرف  رما  هک  اج  ره  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  لام ،  نانآ  رظن  رد  دنتـسین ، لام  یعقاو  کلام  هک  دنناد  یم  ناگدـنب  اریز  دـنیبن ،
يراب یهاون  رماوا و  رد  فورصم  وا  تاقوا  مامت  هکنآ  موس  دشیدنین . دوخ  يارب  يریبدت  یهلا  ياضق  لباقم  رد  هدنب  هکنآ  مود  دنهد . یم 
روما ریبدت  هدنب  هک  یعقوم  دوش و  یم  ناسآ  وا  يارب  یهلا  رماوا  هار  رد  قافنا  تسنادن  لام  کلام  ار  دوخ  هدنب ،  هک  یعقوم  دـشاب ، یلاعت 

دوش یم  ادخ  یهاون  رماوا و  فرص  هدنب ،  تاقوا  هک  یعقوم  و  ددرگ ، یم  ناسآ  وا  يارب  ایند  بئاصم  دومن ، یلاعت  يراب  ضیوفت  ار  دوخ 
. دیامن یشورف  رخف  مدرم  هب  هکنآ  ای  دوش  دراو  زیگنا  تموصخ  ياهثحب  رد  ات  درادن  یتصرف 

نامیا  ناکرا  نایب 
ردقنارگ ياه  هیامرـس  يونعم و  ریاخذ  ندوب  دجاو  مزلتـسم  ندـمآرب  یبوخب  یلاعت  يراب  تاناحتما  هدـهع  زا  ندوب و  ادـخ  هتـسیاش  هدـنب 

شیب و هک  یـسک  دهدب . ناحتما  یتسردب  دـناوت  یمن  تسا و  هرهب  یب  یناحور  لامک  زا  تسا  ریاخذ  نیا  دـقاف  هک  یـسک  تسا ،  ینامیا 
هک روطنآ  تسین  رداق  تسا و  ناوتان  تیدوبع  فیاظو  يادا  رد  تبسن  نامه  هب  تسا  رگد  یضعب  دقاف  ریاخذ و  نآ  زا  یضعب  دجاو  مک ، 

ار نامیا  تیدوبع و  يونعم  ياه  هیامرـس  يددـعتم  تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  ددرگ . زوریپ  یهلا  ناحتما  شیاـمزآ و  رد  دـیاب 
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زین مالسلا  هیلع  یلع  داد و  حیضوت  یساسا  بلطم  هس  رد  يرـصب  ناونع  يارب  ار  تیدوبع  تقیقح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنا . هدرمـشرب 
 : تسا هدومرف  نایب  نامیا  نکر  راهچ  ناونع  هب  ار  تقیقح  نامه  رگید ، تیاور  رد 

رمال میلـستلا  هللا و  ءاضقب  اضرلا  هللا و  یلا  رمالا  ضیوفت  هللا و  یلع  لکوتلا  ۀعبرا :  ناکرا  هل  نامیالا  هیلع :  هللا  تاولـص  نینم  ؤملاریما  لاق 
(387  . ) لجوزع هللا 

هب ندوب  یـضار  موس  ادـخ ، هب  رما  ندومن  راذـگرب  مود  ادـخ ، هب  ندومن  لکوت  لوا  تسا :  نکر  راـهچ  ياراد  ناـمیا  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . لجوزع دنوادخ  رما  ربارب  رد  میلست  مراهچ  ادخ ، ياضق 

شوخ هن  دـنراد ، نئمطم  یحور  مارآ و  يریمـض  دنتـسه  دنمـشزرا  گرزب و  تلـصخ  راهچ  نیا  دـجاو  هک  ینامیا  اـب  دارفا  تسا  حـضاو 
یضاران یگدنز ،  بئاصم  اهدمآدب و  هن  دنک و  یم  ناشفرحنم  تلیضف  قح و  ریـسم  زا  دراذگ و  یم  بولطمان  رثا  نانآ  رد  ایند  ياهدمآ 

هب یضار و  یهلا  ياضر  هب  لاوحا  همه  رد  هکلب  دنوش ، یم  جراخ  میلست  اضر و  طخ  زا  دیامن و  یم  ناشنیگمشخ  و 
. دنا میلست  دنوادخ  یمتح  ياضق 

هتفگان سب  دیحوت و  يانبم  تسا  نیا  رب  سک  دـشابن ز  شـساره  دـیما و  شرـس  رب  یهن  يدـنه  غیت  ای  شرب و  ردـنا  يزیر  رز  هچ  دـحوم 
یم رادروخرب  یهلا  رجا  زا  دـنداد  ماجنا  یتسردـب  رگا  تسا و  دـنوادخ  ناحتما  نینم ،  ؤم  يارب  یگدـنز  تامیالمان  بئاصم و  هک  دـنامن 

. دراد رب  رد  ار  يرگد  تارمث  جیاتن و  رگید  ياههورگ  يارب  مالآ  اهجنر و  نامه  یلو  دندرگ .
توافتم  دارفا  رد  الب  رثا 

(388  . ) ۀمارک ءایلوالل  ۀجرد و  ءایبنالل  ناحتما و  نم  ؤملل  بدا و  ملاظلل  ءالبلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
تسا و ماـقم  هجرد و  عیفرت  ناربمیپ  يارب  ناـحتما ،  شیاـمزآ و  نم  ؤم  يارب  تسا و  بدا  راکمتـس  يارب  ـالب  جـنر و  هدومرف :  ع )   ) یلع

 . تمارک يراوگرزب و  ادخ  يایلوا  يارب 
یقناود روصنم  و  ع )   ) قداص ماما  نیب  هک  ینخس  دیاش  تسا .  بدا  هنایزات  هلزنم  هب  ناراکمتـس  يارب  تامیالمان  اهتـسکش و  اه ، يرامیب 

زا یـسگم  ییوگ  دوب . یقناود  روصنم  سلجم  رد  ع )   ) ماـما يزور  دـشاب . رما  نیمه  هب  رظاـن  هدـش ،  لدـب  در و  سگم  تقلخ  دروـم  رد 
دنک در  ار  هرشح  تساوخ  تسد  اب  ردق  ره  وا  دبوکب . روصنم  تروص  رـس و  هب  ار  دوخ  دنک و  تیذا  ار  وا  دش  رومءام  یلاعت  يراب  فرط 

. دش تحاران  نیگمشخ و  ماجنارس  تسناوتن ، 
(389  . ) نیرابجلا لذیل  لاق :  بابذلا .  هللا  قلخ  یش ء  يال  مالسلا :  هیلع  قداصلل  روصنملا  لاق 

راوخ ار  راـبج  وگروز و  نادـنمتردق  هکنیا  يارب  دومرف : خـساپ  رد  تسا ؟  هدـیرفآ  ار  سگم  هچ  يارب  دـنوادخ  درک : ضرع  ترـضح  هب 
. دیامن راوگان  خلت و  امش  رب  ار  یگدنز  دروآ و  ناتهوتس  هب  تسا  رداق  یکچوک  هرشح  هک  دیشاب  شوه  هب  دنامهفب  نانآ  هب  ینعی  دیامن .

ناهانگ  ءاشنم  زیارغ 
دناطلـسم و دوخ  زیارغ  يوه و  رب  دـنراد  یعقاو  نامیا  هک  یناسک  تسا .  یناویح  تالیامت  زیارغ و  زا  یـشان  یهلا  رما  اب  تفلاخم  هاـنگ و 

نامیا الـصا  ای  دـشاب  فیعـض  یهورگ  رد  نامیا  يورین  رگا  داد . دـنهاوخ  ناحتما  بوخ  هجیتن  رد  دـنراد . یمن  رب  مدـق  یهلا  رما  فـالخ 
و دنتشاد ، یناملسم  ياعدا  طقف  مدرم  نیب  دندوب و  قفانم  يا  هدع  ص )   ) مرکا لوسر  رصع  رد  دنوش . یم  هدولآ  یصاعم  هب  دنشاب  هتشادن 
دییارگ و فعض  هب  یعقاو  مالـسا  ص ،)   ) مرکا یبن  زا  دعب  یلو  دنتـشاد . زیهرپ  هانگ  زا  ادج  نانآ  بلغا  دندوب و  هدروآ  مالـسا  اعقاو  هیقب 
 ( ص  ) مرکا لوسر  ار  روآ  جنر  نایرج  نیا  و  تفای ،  شرتسگ  فلتخم  ياهلکش  هب  اه  یگدولآ  دش و  عیاش  ناناملسم  نیب  هانگ  هتفر  هتفر 

: دوب هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوخ  تایح  نامز  رد 
ص )   ) ربمایپ زا  دعب  نیملسم  ناحتما 

ۀـنتفلا ال نا  تملع  نونتفی  مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحءا  ملا .  هلوق :  هناحبـس  هللا  لزنا  امل  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
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 ! یلع ای  لاقف :  اهب ؟ یلاعت  هللا  كربخا  یتلا  ۀنتفلا  هذـه  ام  هللا !  لوسر  ای  تلقف  انرهظا . نیب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  انب و  لزنت 
همارح نولحتسی  و  هتوطس ،  نونمءای  و  هتمحر ،  نونمتی  و  مهبر ،  یلع  مهنیدب  نونمی  و  مهلاوماب ،  نونتفیس  يدعب ،  نم  نونتفیـس  یتما  نا 

(390  . ) عیبلاب ابرلا  و  ۀیدهلاب ،  تخسلا  و  ذیبنلاب ، رمخلا  نولحتسیف  ۀیهاسلا ،  ءاوهالا  و  ۀبذاکلا ،  تاهبشلاب 
 ( ص  ) یمارگ ربمیپ  یتقو  ات  هک  متـسناد  دـش ، لزان  نونتفی  مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحءا  هیآ  یتقو  دومرف : ع )   ) یلع

: دوـمرف هداد ؟  ربـخ  امـش  هب  دـنوادخ  هک  تسیچ  هنتف  نیا  هللا !  لوـسر  اـی  مدرک :  ضرع  دوـش . یمن  لزاـن  ناناملـسم  رب  هنتف  تساـم  نـیب 
يانمت دنراذگ ، یم  تنم  دنوادخ  هب  دوخ  نید  اب  ناشلاوما ،  هب  دـنوش  یم  ناحتما  دـش ، دـهاوخ  ناحتما  نم  زا  دـعب  نم ،  تما  بیرقنع ، 

، ذیبن مان  هب  ار  بارـش  دننک ، یم  لالح  غورد  تاهبـش  اب  ار  ادخ  مارح  دـنرادنپ ، یم  ناما  رد  ار  دوخ  شتیراهق  زا  اما  دـنراد  ار  وا  تمحر 
. دنیامن یم  یقلت  اور  زیاج و  عیب ،  مان  هب  ار  ابر  و  هیده ،  مان  هب  ار  دیلپ  لام 

یهلا  ضیف  زا  دادمتسا 
سفن ياوه  رب  تسا و  فیعـض  ناشنامیا  يورین  هک  یناناملـسم  دـنا و  هدـش  هدـناوخ  نتف  تالـضم  تایاور  رد  هک  تساـه  هنتف  لـیبق  نیا 

تلالـض و راتفرگ  و  دـنرادرب ، مدـق  یهلا  رما  فالخ  رب  دـنوش ، شزغل  راـچد  تسا  نکمم  اـهناحتما  لـیبق  نیا  رد  دـنرادن  طلـست  شیوخ 
وا زا  و  دننک ، قیفوت  بلط  دـنیامن ، دادمتـسا  دـنوادخ  زا  دـیاب  دنـشاب  نوصم  اهرطخ  لیبق  نیا  زا  هکنآ  يارب  ناناملـسم  دـندرگ . یهارمگ 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  دـنوشن . جراخ  میقتـسم  طارـص  زا  ات  دـنهد  رارق  ناشتیامح  دروم  عقاوم  نیا  رد  هک  دـنهاوخب 
رد ع )   ) ماما اریز  درادن ، رظن  اه  هنتف  نیا  زا  کی  چیه  هب  تسا  زورما  ینارنخس  ثحب  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هعطق 

يرارطضا عضو  شیوخ  یفارحنا  لمع  رد  دنوش  یم  التبم  اه  هنتف  نیا  یهارمگ  هب  هک  يدارفا  هدرب و  راک  هب  ار  رارطضا  هملک  اعد  ترابع 
تسا و هداد  قوس  یفارحنا  هار  نیا  هب  ار  نانآ  لیبق  نیا  زا  ییاه  هزیگنا  رگید  و  یتسرپ ،  يوه  یتسود ،  لام  ییارگ ،  تذل  هکلب  دـنرادن 
. دنیآ رد  هب  دنوادخ  ناحتما  هدهع  زا  یبوخب  دنناهرب و  رطخ  زا  ار  نتـشیوخ  عطاق  میمـصت  يدج و  هدارا  کی  اب  دنناوت  یم  دـنهاوخب  رگا 

یم زامن  رد  هزور  همه  هک  ار  نیعتـسن  كایا  هلمج  هراومه  دنوادخ  هب  نینم  ؤم  هک  دراد  اضتقا  یلاعفا  دیحوت  دش  هراشا  البق  هک  يروط  هب 
وا ریغ  يور  هب  زاین  تسد  دنهاوخب و  يرای  اناوت  راگدـیرفآ  زا  دـیاب  تجاح  عقاوم  رد  هک  دـننکن  شومارف  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  دـنناوخ 

. دنیاشگن
یعیرشت  يراجم  زا  تناعتسا 

يراجم نآ  زا  یهلا  هدارا  قبط  دـیاب  هد ،  رارق  دوخ  يرای  ضیف و  يارجم  ار  يداـع  بابـسا  لـلع و  دـنوادخ  نیوکت ،  ماـظن  رد  هک  اـجنآ 
نآ زا  دـیاب  ةولـصلا  ربصلاب و  اونیعتـسا  دـننام  هداد  رارق  دوخ  يرای  ضیف و  يارجم  ار  يروما  عیرـشت ،  ماظن  رد  هک  اجنآ  تساوخ ،  يراـی 

اب تسا و  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  تناعتـسا  عقاو  رد  عیرـشت  نیوکت و  ماـظن  رد  تناعتـسا  ود  ره  نیا  و  تساوـخ ،  يراـی  ترـصن و  يراـجم 
. درادن تافانم  یلاعفا  دیحوت 

تایح  ظفح  يارب  یهاوخددم 
هار مدرم  زا  دادمتسا  تناعتسا و  زج  دوخ  تایح  ظفح  يارب  دریگ و  یم  رارق  یصاخ  يرارطـضا  عضو  رد  هتـساوخان  روط  هب  ناسنا  یهاگ 

یهاگهانپ رد  وا  هک  يا  هنوگ  هب  اما  دزیر  یم  ورف  فقـس  دیدش ، ناراب  شزیر  رثا  رب  هدیباوخ و  قاطا  رد  يدرف  هکنیا  لثم  درادـن ، يرگد 
راهچ هس  قمع  هب  یلادوگ  رد  ناهگان  دور ، یم  هار  یکیرات  نابایب  رد  بش  يرگد  صخش  ای  درادن ، ندمآ  نوریب  هار  یلو  دنام  یم  ملاس 

زا ات  دننک  توکس  دیاب  ای  لادوگ  قمع  رد  فقس و  ریز  ناسنا  ود  نیا  دوش . جراخ  اجنآ  زا  دناوت  یمن  اما  تسا ،  هدنز  دتفا و  یم  ورف  رتم 
نتشیوخ تاجن  يارب  نانآ  زا  و  دنیامن ، مالعا  ار  دوخ  تایح  دننک ، دایرف  نارذگهر  ياپ  يادص  ندینش  اب  ای  دنریمب  یگنسرگ  یگنـشت و 

نیا و زا  نتـساوخ  يرای  زج  يا  هراچ  عضو  نآ  زا  ییاهر  يارب  دنا و  هدش  عقاو  يرارطـضا  عضو  رد  رفن  ود  نیا  دنهاوخب . کمک  يرای و 
يارب تسا و  بجاو  تایح  ظفح  دیوگ  یم  هکلب  دـهد  یم  ار  مدرم  زا  نتـساوخ  ترـصن  هزاجا  رفن  ود  نیا  هب  اهنت  هن  مالـسا  دـنرادن . نآ 
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رابگرم طیارـش  نآ  زا  ار  نتـشیوخ  و  دـننک ، بلط  دوخ  يرای  هب  ار  مدرم  دـنزاس ، هاـگآ  ار  نارگد  دـننک ، داـیرف  اـمتح  دـیاب  دوخ  تاـجن 
ادـخ ریغ  زا  دـهاوخ  یمن  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  یلو  تسا  زاـجم  اعرـش  رارطـضا  عقاوم  رد  ادـخ  ریغ  زا  تناعتـسا  هچرگ  دـنناهرب .

: دنوادخ هاگشیپ  رد  دنک  یم  ضرع  دیامن  تناعتسا 
عیفر  هیاپ و  دنلب  ياعد 

ای اراگدرورپ ! ینعی  امنن ، مناحتما  رارطـضا  عقاوم  رد  تدوخ  ریغ  زا  ندیبلط  يرای  اب  اهلاراب ! تررطـضا ؛  اذا  كریغب  ۀناعتـسالاب  ینفت  و ال 
هب مدرگ ،  التبم  ناحتما  شیامزآ و  نینچ  هب  هک  تسا  نیا  رب  تیعطق  ياضق  رگا  ای  موش  رارطـضا  راچد  هک  هدن  رارق  ناحتما  هنتف و  رد  ارم 

اـعد و نیا  میاـشگن .  وت  ریغ  يوـس  هب  تناعتـسا  تسد  مهاوـخب و  يراـی  وـت  زا  رارطـضا  عـفر  يارب  هک  هد  رارق  متیاـمح  دروـم  يا  هنوـگ 
جرادم هک  دنوادخ  ردقنارگ  يایلوا  ماقم و  یلاع  نادرم  اهنت  هک  تسا  عیفر  هیاپ و  دنلب  ردقنآ  یلاعت  يراب  ترضح  هاگشیپ  زا  تساوخرد 

هتشذگ و رد  هک  يداع  نینم  ؤم  هنرگ  دنتـسه و  ینمت  نیا  هتـسیاش  دنا  هدش  یهلا  ناوضر  لومـشم  دنا و  هدومیپ  ار  دیحوت  نامیا و  لامک 
نانآ زا  یضعب  دنرادن . ار  یتساوخرد  نینچ  یبلق  یگتسیاش  يونعم و  تقایل  دنهد  یم  هداد و  لیکشت  ار  ناهج  ناتـسرپادخ  تیرثکا  لاح 

شزرا هب  يا  هزادنا  ات  رگا  یـضعب  دهاوخ و  یم  هچ  دنوادخ  زا  ع )   ) داجـس ماما  دنمهف  یمن  دـننک و  كرد  ار  اعد  نیا  قمع  دـنناوت  یمن 
ار نآ  نیا و  دنیوج و  یم  تناعتسا  ادخ  ریغ  زا  سدقم  عرـش  هزاجا  هب  اکتا  اب  رارطـضا  عقوم  رد  دندرگ  فقاو  اعد  نیا  يدیحوت  يونعم و 

هدومن یقلت  شیامزآ  هنتف و  یعون  رارطضا  عقوم  رد  ار  ادخ  ریغ  زا  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  اما  دنبلط . یم  دوخ  يرای  هب 
هب مرتحم  ناگدنونـش  هکنآ  يارب  اـمنم . شیاـمزآ  ـالتبم و  یناـحتما  نینچ  هب  ارم  يرارطـضا  عقاوم  رد  هک  دـنک  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  و 
هچ ره  زین  ع )   ) داجس ماما  ياعد  بلطم  انمـض  دنوش و  فقاو  رارطـضا  هنیمز  رد  یهلا  ماقم  یلاع  نادرم  یلاعفا  دیحوت  ماقم  زا  يا  هشوگ 

ددرگ نشور  رتهب 
ع )   ) میهاربا ینکش  تب 

دروم دنچ  رد  فیرش  نآرق  دوش . یم  رکذ  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  بیـشن  زارفرپ و  زیمآراختفا و  یگدنز  زا  يرـصتخم  اجنیا  رد 
هدومن هراشا  دـمآ  شیپ  شهار  رـس  رد  هک  یتارطخ  ناتـسرپ و  تب  یتسرپ و  تب  تب و  اـب  وا  تازراـبم  هب  هدرب و  ماـن  میهاربا  ترـضح  زا 

نآ يارب  هک  تسا  یتارطخ  هلمج  زا  میهاربا  ندـنازوس  يارب  شتآ  نتخورفا  ترـضح و  نآ  تازرابم  هلمج  زا  میهاربا  ینکـش  تب  تسا . 
هک اهدیع  زا  یکی  رد  دوش . یم  هداد  حیضوت  راصتخا  هب  رما  نایرج  تایاور ،  تایآ و  زا  یضعب  دانتسا  هب  اجنیا  رد  و  دمآ ، شیپ  ترضح 

هدافتـسا مدرم  ندوبن  تصرف  زا  دـنام . رهـش  رد  دروآ و  یجازم  رذـع  ع )   ) میهاربا دـنتفر  یم  ارحـص  هب  هدـش و  یم  جراخ  رهـش  زا  مدرم 
دنتشگرب و ارحص  زا  هک  مدرم   . دنکفا شندرگ  هب  ار  ینکش  تب  ربت  تسکش و  گرزب  تب  يانثتسا  هب  ار  اهتب  مامت  تفر ،  هناختب  هب  دومن ،
ار وا  دنتخانـش ، راک  نیا  لماع  ار  میهاربا  دش ، اپرب  ینافوط  تخیر ،  مه  هب  رهـش  دندروآرب ، دایرف  دنتفای  هتـسکش  ار  اهتب  دنتفر ، هدـکتب  هب 

. دندروآ مدرم  روضح  رد  همکاحم  يارب 
(391  . ) نوقطنی اوناک  نا  مهولءاساف  اذه  مهریبک  هلعف  لب  لاق  میهاربا .  ای  انتهلاب  اذه  تلعف  تنا  اولاق 

دنناوت یم  رگا  دینک  لا  ؤس  اهنآ  زا  دش . راک  نیا  بکترم  گرزب  تب  داد : خساپ  يدرک ؟  نینچ  ام  نایادـخ  اب  وت  ایآ  میهاربا !  يا  دـنتفگ 
. دنیوگب نخس 

نا و  قطن ،  نا  اذه  مهریبک  هلعف  لاق  امنا  لاقف :  کلذ .  فیکف  لیقف  میهاربا .  بذک  ام  مهریبک و  هلعف  ام  هللا  و  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
(392 . ) ائیش اذه  مهریبک  لعفی  ملف  قطنی  مل 

هنوگچ دـییامرف  یم  هکنیا  دـش  ضرع  دوب . هتفگن  غورد  مه  میهاربا  دوب و  هدـشن  راک  نیا  بکترم  تب  هک  درک  دای  مسق  ع )   ) قداص ماما 
هدشن يراک  بکترم  دنک  یمن  قطن  رگا  و  دـنک ، یم  قطن  رگا  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  گرزب  تب  تفگ :  مدرم  هب  میهاربا  دومرف : تسا ؟ 

، دوش هدـنازوس  شتآ  رد  هک  تسا  نیا  گرزب  هانگ  تازاـجم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  رکف  لداـبت  روش و  زا  سپ  مدرم  دورمن و  تسا . 
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: دیدرگ ناگمه  دزنابز  راعش  نیا  تفریذپ و  ار  ندنازوس  رفیک  یمومع  راکفا 
ع )   ) میهاربا ندنازوس  راعش 

(393  . ) مکتهلا اورصنا  هوقرح و  اولاق 
. دییامن يرای  ار  دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  دنتفگ 

، دـندرک تکرـش  مزیه  هیهت  رد  اهتب  مارتحا  هب  ناتـسرپ  تب  ور  نیا  زا  تفرگ .  دوخ  هب  یبهذـم  گنر  نایادـخ ،  ماـن  هب  میهاربا  ندـنازوس 
صاصتخا میهاربا  ندـنازوس  مزیه  دـیرخ  يارب  ار  دوخ  كرتام  زا  يرادـقم  تیـصو ،  اب  گرم  فرـش  رد  دـندوب و  ضیرم  یناـسک  یتح 

طاقن زا  مزیه  یفاک  رادقم  هب  هکنآ  زا  سپ  دوب . ینادـنز  تدـم  نآ  لوط  رد  میهاربا  دـیماجنا و  لوط  هب  یتدـم  مزیه  يروآ  عمج  دـنداد .
هجیتن رد  دنتخورفارب و  ار  ییاه  هلعش  اهمزیه  فارطا  مامت  زا  ررقم ، دعوم  رد  دش ، هتشابنا  مه  يور  رب  دیدرگ  يروآ  عمج  کیدزن  رود و 

زور دننکفیب . شتآ  يایرد  طسو  رد  دـنناشنب و  نآ  رد  ار  میهاربا  هک  دـندوب  هتخاس  یقینجنم  البق  دـمآ . دوجو  هب  شتآ  زا  ییایرد  ییوگ 
. دش عورـش  میهاربا  يارب  يرارطـضا  تاظحل  دنزادنیب . شتآ  يزکرم  هطقن  رد  ات  دـندناشن  قینجنم  رد  ار  وا  دیـسر ، ارف  میهاربا  ندـنازوس 
اب يددـعتم  تایاور  دوب . نیما  لیئربج  دـیامن  جراـخ  رطخ  طـیحم  زا  ار  وا  دـنک و  کـمک  میهاربا  هب  تسناوت  یم  عقوم  نآ  رد  هک  یـسک 

هلمج نآ  زا  تشاد .  مالعا  وا  يرای  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  دناسر و  میهاربا  هب  ار  دوخ  لیئربج ،  هک  هدیسر  ترابع  رد  توافت  رصتخم 
 : تسا ثیدح  نیا 

ادخ  ریغ  زا  يزاین  یب  راهظا 
یلا اما  الف و  کیلا  اما  میهاربا :  لاقف  ۀـجاح .  نم  یلا  کل  له  میهاربا  اـی  لاـقف  قینجنملا .  یف  عقو  دـق  ءاوهلا و  یف  لـیئربج  هعم  یقتلا  و 

(394  . ) معنف نیملاعلا  بر 
میهاربا يراد ؟  یتجاـح  نم  هب  اـیآ  میهاربا !  يا  تفگ :  تشاد .  رارق  قینجنم  رد  هک  یعقوـم  دوـمن ، تاـقالم  ار  میهاربا  اوـه  رد  لـیئربج 

 . مجاتحم دنمزاین و  نایملاع  دنوادخ  هب  اما  و  مرادن ،  یتجاح  وت  هب  اما  داد : خساپ 
. دومرف تباجا  ار  وا  هتساوخ  دنوادخ  دیبلط ، ترصن  ادخ  زا  درک و  اعد  میهاربا 

(395  . ) میهاربا یلع  امالس  ادرب و  ینوکران  ای  انلق 
يراـی یهلا  گرزب  هتـشرف  زا  یتـح  ادـخ ، ریغ  زا  رارطـضا  عقوم  رد  میهاربا  شاـب .  تمالـس  درـس و  میهاربا  رب  هک  دیـسر  ناـمرف  شتآ  هب 

يراب هاگـشیپ  زا  اعد  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماما  تساوخرد  دومرف . شیرای  دـنوادخ  دـیبلط و  ترـصن  یلاعت  يراب  زا  طقف  تساوخن ، 
. امنم مناحتما  تدوخ  ریغ  زا  تناعتسا  اب  مهاوخب و  يرای  وت  زا  طقف  رارطضا  عقوم  رد  ایادخ  هک  تسا  نیا  یلاعت 

ندومنن عرضت  ادخ  ریغ  لباقمرد  سرت  ماگنه  ندشن -  عضاخ  ادخ  ریغ  لباقم  رد  رقف  عقوم   - 49

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . تبهر اذا  کنود  نم  یلا  عرضتلاب  و ال  ترقتفا ،  اذا  كریغ  لا  ؤسل  عوضخلاب  و ال 

سرت  رقف و  هنیمز  رد  سفن  زع 
مدرگ یم  سرت  راتفرگ  هک  یعقوم  اهلاراب ! نکم ،  مناحتما  تدوخ  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  للذـت  عوضخ و  اب  موش  یم  ریقف  یتقو  اهلاراب !

. امنم مشیامزآ  تدوخ  ریغ  لباقم  رد  يراز  عرضت و  اب 
ریطخ مهم و  رایـسب  رما  ود  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  دـنوادخ  تساوخ  هب 

یگیامورف یتسپ و  هب  دراذگب ، بولطمان  رثا  نانآ  رد  دناوت  یم  دوش  نامیا  مک  سفنلا و  فیعـض  دارفا  ریگنماد  یگدنز  رد  رگا  هک  تسا 
، رگید نآ  تسا و  رقف  یتسدیهت و  یکی  دیامن : ناشمورحم  تسا  یناسنا  ردـقنارگ  هیامرـس  هک  سفن ،  تفارـش  زع و  زا  و  دـهد ، ناشقوس 
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هک تسا  هدومن  تساوخرد  هدناسر و  ضرع  هب  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دادیور  ود  نیا  یلامتحا  رطخ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  سرت .  ینماان و 
. دیامنن شیامزآ  نآ  نیا و  لباقم  رد  يراز  عرـضت و  هب  سرت  هنیمز  رد  دنکن و  ناحتما  شدوخ  ریغ  لباقم  رد  للذـت  هب  رقف  هنیمز  رد  ار  وا 

دیاب ماما  ناوریپ  دنک . دیدهت  ار  يدرف  ره  تسا  نکمم  سرت  رقف و  رطخ  اریز  هدـنزومآ  تسا  یـسرد  هاگآ  دارفا  يارب  فیرـش  ياعد  نیا 
نیرتفیرـش ناـسنا  دراد . ظوفحم  نوصم و  رطخ ، زا  ار  ناـنآ  دـهد و  رارق  ناـشتیامح  فطل و  دروـم  عـقاوم  نیا  رد  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا 

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  تسا .  نیمز  رد  یلاعت  يراب  هفیلخ  ادخ و  حور  هدنراد  وا  تسا ،  یهلا  قولخم 
 . میا هداد  رارق  گرزب  میرک و  یتادوجوم  ار  مدآ  نادنزرف  ام  ( 396 ( ؛  مدآ ینب  انمرک  دقل  و 

يدازآ  زا  هدافتسا  ءوس 
 ، تسین سوبحم  زیارغ  بوچراچ  رد  دوخ  یگدنز  هرادا  رد  تاناویح  دـننام  تسا و  لمع  يدازآ  ياراد  دنمـشزرا  گرزب و  قولخم  نیا 

هتفگ مدرم  هب  یهلا  ناربمیپ  راصعا ، نورق و  لوط  رد  تسا .  هدش  هدیرفآ  راتخم  هدیدرگ و  راذگاو  وا  دوخ  هدـهع  رب  شتایح  روما  میظنت 
و دنهد ، رارق  ادخ  ریغ  هدرب  هدنب و  ار  دوخ  دننک ، هدافتـسا  ءوس  دوخ  يدازآ  زا  مدرم  تسین  یـضار  دنوادخ  هک  دنا  هتخاس  ناشن  رطاخ  و 

ياـیبنا سدـقم  فدـه  نیرتگرزب  هک  تداـبع  رد  دـیحوت  اـی  یتسرپاـتکی  هب  توعد  دـنیامن . لاـمیاپ  ار  شیوخ  یناـسنا  فرـش  هار  نیا  زا 
 . تسا رشب  يدازآ  دودح  هدننک  نییعت  تسا و  بلطم  نیمه  هب  رظان  تسادخ 

دامج و شتسرپ  اب  ار  نتـشیوخ  هک  دندادن  هزاجا  مدرم  هب  دندومن و  ظفح  ار  تیناسنا  عیفر  ماقم  تدابع ،  رد  دیحوت  هب  توعد  اب  ناربمیپ 
 : تسا هدومرف  فیرش  نآرق  دنروآ . مهارف  ار  نتشیوخ  یتسپ  طوقس و  تابجوم  دننک و  ریقحت  ناویح  تابن و 

هداتفا و ورف  عیفر  نامـسآ  زا  هک  تسا  نیا  دننامه  دروآ  كرـش  دـنوادخ  هب  هک  یـسک  ( 397  ) ءامـسلا نم  رخ  امناکف  هللااب  كرـشی  نم  و 
هدومن اطعا  يدازآ  رشب  هب  دنوادخ  هک  دنا  هدومن  مالعا  فرط  کی  زا  يددعتم  تایاور  نمض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دشاب . هدومن  طوقس 
بتکم ناوریپ  نامیا و  اب  دارفا  هک  دـنا  هتخاس  ناشن  رطاخ  رگید  فرط  زا  و  تسا ،  هدومرف  ضیوفت  شدوخ  هب  ار  شیگدـنز  روما  هرادا  و 
مهارف ار  نتـشیوخ  يراوخ  تلذ و  تابجوم  دنراگنا و  هدیدان  ار  یناسنا  فرـش  دـنیامن ، لامعا  اجبان  ار  دوخ  يدازآ  دـنرادن  قح  نآرق ، 

. دنروآ
شیوخ  تزع  ظفح  نم و  ؤم 

لوقی هللا انهه  لجوزع  هللا  نا  رت  ملا  هسفن .  لذی  نا  هیلا  ضوفی  مل  اهلک و  هروما  نم  ؤملا  یلا  ضوف  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(398 . ) الیلذ نوکی  ازیزع و ال  نوکی  نا  هل  یغبنی  نم  ؤملا  و  نینم ،  ؤملل  هلوسرل و  ةزعلا و 

راذـگاو نانآ  هب  ار  ناشدوخ  نتخاـس  لـیلذ  اـما  هدومرف  ضیوفت  ناـشدوخ  هب  ار  نینم  ؤم  روما  ماـمت  دـنوادخ  هدومرف :  ع )   ) قداـص ماـما 
تزع هتـسیاش  نم ،  ؤم  تسا ،  نینم  ؤم  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  يارب  تزع  هدومرف :  ماقم  نیا  رد  هک  ار  ادـخ  مالک  يدـیدن  تسا ،  هدومنن 

. دشاب لیلذ  راوخ و  دیابن  تسا و 
يراوخ هب  هتخیمآ  یگدنز  رگا  دوش ، یط  تفارـش  زع و  اب  هک  دراد  شزرا  ینامز  یگدنز  رـشب ، ردق  یلاع  نایبرم  گرزب و  نادرم  رظن  هب 

 . تسا رترب  رتهب و  تایح  نآ  زا  گرم  گرزب ،  نایبرم  نآ  رظن  هب  ددرگ  تلذ  و 
(399  . ) ۀیندلا ۀینملا و ال  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا تلذ  يراوخ و  اب  ندرک  یگدنز  زا  رتهب  ندرپس  ناج  نتفرگ و  رارق  گرم  شوغآ  رد  هدومرف :  ع )   ) یلع
(400  . ) لذ یف  ةایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  انالوم  نع 

 . تسا تلذ  رد  یگدنز  تایح و  زا  رتهب  تزع ،  رد  گرم  هدومرف :  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 
تلذ  یگیامورف و 

هافر و يارب  دنرـضاح  دننک  یگدـنز  لاس  یـس  تسانب  دـننادب  رگا  هک  دـندنم  هقالع  هتـسبلد و  ردـقنآ  شیوخ  يایند  نارذـگ  هب  یـضعب 
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نیربکتسم هدرب  هدنب و  دننک ، یـسولپاچ  دنیوگب ، قلمت  دنیامن ، لوبق  ار  يراوخ  دنهدب و  یتسپ  تلذ و  هب  نت  لاس  هد  دوخ ، رمع  شیاسآ 
ناگدنونـش هکنآ  يارب  یلو  دنیامن ، رب  رد  يراوخ  هماج  هصالخ  و  دننکفا ، ندرگ  هب  ار  تردـق  نابحاص  تیدوبع  قوط  دـنوش ، دـنمتورث 

: دنیامرف هجوت  تیاور  نیا  هب  تسا  روآ  مرش  حیبق و  دح  هچ  ات  نتفر  يراوخ  تلذ و  راب  ریز  مالسا  رد  هک  دننادب  مرتحم 
(401 . ) رهدلا زعب  یفت  لذ ال  ۀعاس  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

یناسنا رگا  ینعی  دنک ، یمن  يربارب  رمع  مامت  شیاسآ  هافر و  اب  نداد ،  نت  یتسپ  هب  نتفر و  تلذ  راب  ریز  تعاس  کی  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . تسا نوبغم  هدرک و  ررض  هلماعم  نیا  رد  هک  دنادب  دیاب  دنزب  تسد  یلمع  نینچ  هب 

دب  بوخ و  ياهناحتما  رقف و 
زا رقف  دیامن . راداو  تئاند  یتسپ و  هب  ار  نانآ  ددرگ و  اهناسنا  يراوخ  تلذ و  ءاشنم  دـناوت  یم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  یتسدـیهت  رقف و 

رظن زا  سفن ،  فعـض  توق و  رظن  زا  ینامیا ،  یب  نامیا و  رظن  زا  مدرم  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا .  دـنوادخ  شیاـمزآ  ناـحتما و  داوم  هلمج 
هجیتـن اـعطق  دـنا  تواـفتم  رگیدـکی  اـب  تاـهج  رگید  رظن  زا  نینچمه  و  یگیاـمورف ،  سفن و  تزع  رظن  زا  دنـسپان ، هدیدنـسپ و  تاـیقلخ 

هجرد تبسن  هب  نینچمه  ناشربص و  نامیا و  تبسن  هب  دنا  لمحتم  رادنتشیوخ و  هک  نامیا  اب  دارفا  دوب . دهاوخ  توافتم  زین  نانآ  شیامزآ 
هانگ هب  دراذـگ ، یم  دـب  رثا  مک  شیب و  نانآ  رد  رقف  دنتـسه  یقالخا  ریاخذ  نامیا و  دـقاف  هک  یـضعب  دـنهد ، یم  ناحتما  بوخ  ناـشرقف 

يرایسب تایاور  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دنیآ . یم  نوریب  هدنکفارـس  یهلا  ناحتما  هتوب  زا  دنهد و  یم  نت  یتسپ  هب  دنوش ، یم  هدولآ 
لحارم رد  ار  مالـسا  نیتسار  ناوریپ  نینم و  ؤم  فیاظو  نمـض ،  رد  دـنا و  هدرمـشرب  ار  نآ  زا  یـشان  تارطخ  هتفگ و  نخـس  رقف ، هراـبرد 
نینچمه نآ و  فلتخم  تاجرد  رقف و  هب  عجار  راصتخا ، هب  تایاور ،  تایآ و  یـضعب  زا  هدافتـسا  اـب  اـجنیا  رد  دـنا و  هدومن  رکذ  فلتخم 

. دوش یم  مرتحم  ناگدنونش  میدقت  هاتوک  یضیارع  فلتخم  طیارش  عقاوم و  رد  ریقف  دارفا  فیاظو  هرابرد 
نآ  تاجرد  رقف و 

دنهد و یم  تسد  زا  ار  لمحت  هک  دراذگ  یم  يانگنت  هقیـضم و  رد  ار  دارفا  نانچنآ  رقف  یتسدیهت و  یهاگ  دراد و  یبتارم  تاجرد و  رقف 
رقف جنر  تبیصم و  یمالـسا  تایاور  رد  دنناد . یم  تداعـس  زوف و  دوخ  يارب  ار  یگدنز  نتفای  نایاپ  دننک و  یم  گرم  يانمت  دنوادخ  زا 

: دوش یم  افتکا  تسا  رقف  تیمها  رگنشور  هک  تیاور  کی  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد  هدش و  نایب  یفلتخم  ياهریبعت  اب 
کتیلتبا ولف  دورمن . رانب  کتیلتبا  کقلخ و  میهاربا !  ای  لاقف  مالسلا  هیلع  میهاربا  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

ءامسلا یف  تقلخ  ام  یلالج  یتزعبف و  هللا  لاق  دورمن . ران  نم  دشا  یلا  رقفلا  بر !  ای  میهاربا :  لاق  عنصت ؟  ام  ربصلا  کنع  تعفر  رقفلاب و 
(402 . ) رقفلا نم  دشا  ضرالا  و 

رقف هب  ارت  رگا   . متخاس تیالتبم  دورمن  شتآ  هب  مدـیرفآ و  ارت  نم  داتـسرف : یحو  لیلخ  میهاربا  هب  دـنوادخ  هک  دومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
دنوادـخ تسا  رتدـیدش  دورمن  شتآ  زا  نم  يارب  رقف  اـهلاراب ! درک : ضرع  میهاربا  درک ؟ یهاوخ  هچ  مریگب  وت  زا  ار  ربص  میاـمن و  ـالتبم 

 . ما هدیرفاین  رتدیدش  یتسدیهت  رقف و  زا  نیمز  نامسآ و  رد  ار  یقولخم  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  دومرف :
ربص  نودب  رقف 

ار ربص  منک و  التبم  ترقف  هب  رگا  دومرف : میهاربا  هب  دنوادخ  تسا .  ربص  نودب  رقف  تسا ،  تقد  لامک  نایاش  تیاور  نیا  رد  هک  يا  هتکن 
نودب رقف  هک  دنامهف  یم  هدنونـش  هب  ترابع  نیا   . تسا رت  تخـس  دورمن  شتآ  زا  رقف  درک : ضرع  میهاربا  درک ؟ یهاوخ  هچ  مریگب  وت  زا 

هب ربص  ما .  هدیرفاین  رتدیدش  رقف ، هک  هدرک  دای  مسق  دوخ  لالج  تزع و  هب  دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  تسا و  نیگنـس  دـح  هچ  ات  ربص 
یلاع تسا و  یتاجرد  بتارم و  ياراد  یتسدیهت  رقف و  هنیمز  رد  هدـیمح  تلـصخ  نیا  تسا و  سفن  کلمت  يرادنتـشیوخ و  سح  يانعم 
 . تسا هدومرف  نایب  هدوب ،  رفن  دصراهچ  دودح  ناشددع  هک  هفص ،  باحصا  يارقف  يارب  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  ار  نآ  هبترم  نیرت 

رابدرب  يارقف  یفرعم  نآرق و 
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نولءاسی ال  مهامیسب ،  مهفرعت  ففعتلا ،  نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبسحی  ضرالا ،  یف  ابرض  نوعیطتسی  هللا ال  لیبس  یف  اورـصحا  نیذلا  ءارقفلل 
(403  .) میلع هب  هللا  ناف  ریخ  نم  اوقفنت  ام  افاحلا و  سانلا 

لاح رد  هراومه  نمشد  موجه  سرت  زا  دنا ، هتفرگ  رارق  يانگنت  هرصاحم و  رد  داهج  رما  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  تسا  یناریقف  يارب  قافنا 
یم روصت  دنراد  هک  یتفع  تلع  هب  دـنا  هاگآان  نانآ  عضو  زا  هک  يدارفا  دـنیوگ ، یمن  كرت  ار  دوخ  هاگیاج  دـنرب و  یم  رـس  هب  یگدامآ 

دنیامن و یمن  کمک  تساوخرد  يدحا  زا  يوش .  یم  فقاو  ناشعضو  هب  ناشیا  هرهچ  ندید  اما  دنا  نارادلام  اینغا و  هورگ  زا  نانیا  دننک 
نابز هب  ار  دوخ  یتسدـیهت  اهنت  هن  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  رقف  رد  هورگ  نیا  ربص  تسا .  هاگآ  دـییامن  یم  نانآ  هب  هک  ییاهقافنا  زا  دـنوادخ 

رقف و رد  نانیا  دنتـشادنپ . یم  نکمتم  ینغ و  ار  ناـنآ  عـالطا ،  یب  دارفا  هک  دـندومن  یم  راـتفر  يا  هنوگ  هب  هعماـج  رد  هکلب  دـنروآ  یمن 
ردـقنآ یلو  دـنرب  یمن  تورث  ناـمگ  ناـنآ  هب  عـالطا ،  یب  مدرم  هک  دنتـسه  یناـسک  يراـبدرب  ربص و  هجرد  نیرت  یلاـع  دـجاو  يزیچاـن 

هب هک  دنناد  یم  اریز  دنیامن  یمن  نایب  ار  شیوخ  یتسدگنت  دنیوگ و  یمن  ینخس  دوخ  رقف  زا  لوا  هورگ  دننامه  هک  دنرباص  رادنتشیوخ و 
 . تسا هدنیوگ  ریقحت  تلذ و  هیام  رقف  ندومن  راهظا  هوالعب ،  تسا ،  يربص  یب  یعون  دوخ  رقف ، ندروآ  نابز 

(404  .) هسفن حضف  دقف  ةرض  سانلا  یلا  يدبا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . تسا هدومن  اوسر  ار  نتشیوخ  دیوگب  مدرم  هب  ار  دوخ  ینورد  جنر  تبیصم و  هک  یسک  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 

(405  ) هردق لذا  هرقف  رهظا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 . تسا هدومن  راوخ  ار  دوخ  تیصخش  ردق و  دنک  راکشآ  ار  دوخ  رقف  هک  یسک  هدومرف :  ع )   ) یلع

رقف  راهظا  زا  يراددوخ 
قلخ نیا  هب  دنا و  هدش  تعانق  هدیدنـسپ  رایـسب  تفـص  دجاو  نیرمت ،  اب  هک  دنتـسه  یناسک  دنا  لمحتم  رباص و  رقف  رد  هک  يرگید  هورگ 

. دنرادن کمک  يانمت  یسک  زا  و  دنیوگ ، یمن  نخـس  دوخ  یتسدگنت  زا  دنزاس ، یم  یگدنز  لقادح  اب  دنا ، هدیدرگ  قلختم  نیرفآ  تزع 
: دنیوگ یم  ینورد  همزمز  لاح و  نابز  اب  ناتمه  دنلب  نیا 

ینغار تعانق  دوخ  نانخـس  رد  مالـسا  یمارگ  يایلوا  قلخ .  تنم  راب  هب ز  دوخ  تنحم  راب  هک  قلد  هماـج  مینک و  تعاـنق  کـشخ  ناـن  هب 
. درادن يزاین  مدرم  هب  تسا و  رادروخرب  سفن  يزاین  یب  حور و  يانغ  زا  تسا  تعانق  تلصخ  دجاو  هک  یسک  ینعی  دنا ، هدناوخ 

تعانق  وترپ  رد  يزاین  یب 
(406  . ) ینفی زنک ال  ۀعانقلا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دبای یمن  نایاپ  زگره  هک  تسا  یجنگ  تعانق  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
(407  . ) سانلا ینغا  نم  وهف  هللا  ۀقزر  امب  عنق  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

 . تسا مدرم  نیرت  ینغ  زا  وا  دشاب  عناق  ادخ  قزر  هب  هک  یسک  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
(408  . ) ۀبیط ةایح  هنییحنلف  نم  ؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم 

. دومن میهاوخ  هدنز  كاپ  هزنم و  تایح  هب  ار  وا  ام  دهد  ماجنا  حلاص  بوخ و  لمع  تسا  نامیا  اب  هک  ینز  درم و  ره 
(409  ) ۀعانقلا یه  لاقف :  ۀبیبط ،  ةایح  هنییحنلف  یلاعت :  هلوق  نع  مالسلا  هیلع  لئس 

 . تسا تعانق  تایح ،  نآ  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دش . لاوئس  تسا ،  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هبیط  تایح  هرابرد  ع )   ) یلع زا 
دریگ یم  رارق  هقیـضم  رد  نانچنآ  دیآ و  یم  دوجو  هب  یعـضو  تسا  عناق  رباص و  رقف ، رد  هک  راوگرزب  فیرـش و  ناسنا  کی  يارب  یهاگ 
دنهد یم  هزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دراوم  لیبق  نیا  رد  دهاوخب . کمک  نانآ  زا  دیوگب و  نارگد  هب  دوش  یم  راچان  هک 
نایم رد  يو  اب  ار  دوخ  زار  دنهاوخ  یم  هک  یـصخش  باختنا  رد  هک  دنا  هدرک  شرافـس  ادـیکا  یلو  دـنیامن ، مادـقا  ترورـض  ردـق  هب  هک 

. دنیازفین دوخ  تبیصم  رب  دنیوگن و  لهاان  هب  ار  نتشیوخ  رس  دنراد و  لوذبم  لماک  تبقارم  تقد و  دنراذگب 
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لهاان هب  رقف  راهظا  زا  يراددوخ 
(410  . ) هرطقت نم  دنع  رظناف  لا  ؤسلا  هرطقی  دماج  ءام  کهجو  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع 

دزن هک  نک  تقد  دنک . یم  ریطقت  ار  نآ  ندرک  لا  ؤس  دمجنم ، تسا  یبآ  تتروص  دومرف : مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح 
 . ییامن یم  شریطقت  یناسنا  هچ 

رقف هب  طوبرم  تایاور  زا  یتمسق  ینارنخس 47 ، رد  شیوخ  يوربآ  زا  يرذگب  هک  يا  هتسب  لپ  زارد  ینک  یم  ناسک  شیپ  هک  عمط  تسد 
رد دوـش و  یم  ریقف  ریگنماد  رقف ، ياـشفا  رثا  رب  هـک  يروآ  جــنر  ضراوـع  زا  يا  هراـپ  نـینچمه  نآ و  ياـشفا  زا  ارقف  يراددوـخ  موزل  و 
رد يرگید  اب  ار  دوخ  ناهنپ  عضو  يریقف  هک  دنک  باجیا  یگدنز  راشف  هقیضم و  تدش  رگا  داتفا . روکذم  هدیدرگ ،  ناشن  رطاخ  تایاور 
درف هب  ار  دوخ  زار  هک  دشاب  هجوتم  دربن و  دای  زا  ار  لیبق  نیا  زا  رگید  تایاور  یضعب  مالـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  تیاور  دراذگب ، نایم 

هتسیاش هک  ار  یناسک  تافص  تایاور ،  یـضعب  نمـض  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دیازفین . دوخ  بئاصم  رب  يا  هزات  تبیـصم  دیوگن و  حلاصان 
مالک لیوطت  زا  بانتجا  يارب  اجنیا  رد  دـنا . هدومرف  ییامنهار  ار  دوخ  ناتـسود  هداد و  حیـضوت  دنـشاب  ناراتفرگ  ناتـسدیهت و  رادزار  دـنا 

: دوش یم  افتکا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  زا  ثیدح  کی  رکذ  هب  طقف 
ع )   ) نیسح تحیصن  يراوگرزب و 

یف کتجاح  عفرا  ۀلءاسملا و  ۀلذب  نع  کهجو  نص  راصنالا  اخا  ای  مالـسلا :  هیلع  لاقف  ۀجاح .  هلءاسی  نا  دـیری  راصنالا  نم  لجر  ءاج  و 
 . ةرـسیم یلا  ینرظنی  هملکف  یل  حلا  دق  رانید و  ۀئامـسمخ  یلع  نالفل  نا  هللادبع  ابا  ای  بتکف :  هللا .  ءاش  نا  كراس  ام  اهیف  تآ  یناف  ۀـعقر 

کتمذ اهب  ضقاف  ۀئامـسمخ  هل :  مالـسلا  هیلع  لاق  رانید و  فلا  اهیف  ةرـص  جرخاف  هلزنم  یلا  لخد  ۀعقرلا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ءارق  املف 
(411  . ) بسح وا  ةورم  وا  نید  يذ  یلا  ۀثلث :  دحا  یلا  الا  کتجاح  عفرت  ال  كرهد .  یلع  اهب  نعتساف  ۀئامسمخ  اماو 

 ، نک ظفح  ار  دوخ  يوربآ  دومرف : وا  هب  ماما  دیوگب . ار  دوخ  تجاح  تساوخ  دش . بایفرش  ع )   ) نیسح ترضح  روضح  راصنا  زا  يدرم 
دوب هداد  رکذت  همان  نآ  رد  دروآ . تشون و  ار  همان  مروآ .  یم  مهارف  ار  تترسم  تابجوم  دنوادخ  تساوخ  هب  سیونب ،  ار  تتجاح  ورب و 

، دهد تلهم  نم  هب  ات  دییوگب  ینخـس  وا  هب  امـش  متـسین ،  رداق  مزادرپب ،  اروف  هک  تسا  رـصم  وا  مضورقم .  رانید  دـصناپ  ینالف  هب  نم  هک 
، دوب رانید  رازه  يواح  هک  دروآ  دوخ  اب  ار  يا  هسیک  تفر ،  لزنم  نوردنا  هب  سپس  دناوخ ، ار  همان  ترضح  مروآ .  تسد  هب  یلام  نکمت 
: دومرف هاگنآ  ریگب . کمک  تیگدنز  خرچ  ندنادرگ  يارب  رگید  رانید  دصناپ  زا  هدـب و  تنید  هب  رانید  دـصناپ  دومرف : دومن و  يو  میلـست 

تیبرت ياراد  ای  و  یگنادرم ،  توتف و  ياراد  ای  ناـمیا ،  اـب  نیدـتم و  اـی  میوگ :  یم  هک  رفن  هس  نیا  زا  یکی  هب  رگم  اـمنم  تجاـح  راـهظا 
 . یگداوناخ بوخ 

توتف و ادـخ ، هب  ناـمیا  دـنناوتن  رگا  دـننک و  یم  فرطرب  ار  وا  زاـین  تنم ،  نودـب  مارتـحا و  اـب  دـنناوتب  رگا  رفن  هس  نیا  هک  تسا  حـضاو 
. دنروآ مهارف  ار  شریقحت  تلذ و  تابجوم  دنربب و  ار  وا  يوربآ  دراذگ  یمن  یگداوناخ  بوخ  تیبرت  و  يدرمناوج ، 

نامیا  اب  ناتسدیهت  شور 
دوخ زار  دننک ، یم  یگدنز  تعانق  اب  دنرابدرب ، رباص و  رقف  رد  سفنلا  فیرـش  نامیااب و  ناتـسدیهت  هک  دش  نشور  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
قیال هتـسیاش و  هک  دنک  باجیا  ترورـض  هک  یعقوم  رد  رگا  دنناسر و  یمن  بیـسآ  شیوخ  يوربآ  زع و  هب  دـنیوگ و  یمن  يرگید  هب  ار 

یگدنز شیاشگ  رقف و  لکـشم  لح  يارب  زگره  دنراد  نطاب  رد  هک  ینامیا  تفارـش  زع و  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  دشاب .
ياعد لوا  هلمج  لولدم  عیفر ،  بلطم  نیا  دنیامن و  یمن  راوخ  نآ  نیا و  دزن  ار  نتشیوخ  دننک و  یمن  للذت  عوضخ و  ادخ  ریغ  لباقم  رد 

 : تسا زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  ع ،)   ) داجس ماما 
دروم تدوـخ  ریغ  زا  تساوـخرد  يارب  عوـضخ  للذـت و  اـب  موـش ،  یم  ریقف  یتـقو  اـهلاراب ! ترقتفا ؛  اذا  كریغ  لا  ؤـسل  عوضخلاـب  ـال  و 

 . هدم رارق  مشیامزآ 
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: دنک یم  ضرع  دنوادخ  روضح  هب  تسا ،  زورما  ینارنخس  رخآ  تمسق  عوضوم  هک  اعد  هلمج  رد 
. امنم مناحتما  تدوخ  ریغ  لباقم  رد  يراز  عرضت و  اب  مدرگ  یم  سرت  راتفگ  هک  یعقوم  اهلاراب ! ؛  تبهر اذا  کنود  نم  یلا  عرضتلاب  و ال 

ناسنا  یعیبط  شنکاو  سرت و 
بارطـضا رطخ و  ساسحا  هب  هتخیمآ  هک  تسا  یـسرت  زا  ترابع  بهر  بارطـضا ؛  زرحت و  عم  ۀفاخم  بهرلا  ۀبهرلا و  دـیوگ : یم  بغار 

دوخ ات  درب  یم  راک  هب  دراد  تردق  هچ  ره  دیامن ، یم  رطخ  ساسحا  دوش و  یم  ینارگن  تشحو و  تلاح  راتفرگ  یمدآ  هک  یعقوم  دشاب .
زجاـع و ار  نتـشیوخ  دـیدرگ و  سءاـی  راـچد  تفرگن ،  يا  هجیتن  دوخ  شـشوک  شـالت و  زا  رگا  دـناهرب . زیمآ  بارطـضا  عضو  نآ  زا  ار 

نینـس زا  هک  یعیبط  تسا  یتلاح  نیا  دزیر . یم  شکـشا  هتـساوخان  دـهد و  یم  تسد  هیرگ  تلاح  وا  رب  دوز  ای  رید  دومن ، ساسحا  ناوتان 
يزاب لوغشم  لزنم  طایح  رد  دراد و  تسد  هب  یهاتوک  بوچ  هک  دیروآ  رظن  هب  ار  يا  هلاس  راهچ  لفط  دراد . همادا  رمع  نایاپ  ات  یکدوک 

لوا دیایب ، لفط  فرط  هب  دوش و  لزنم  طایح  لخاد  رد  يا  هبرگ  عقوم  نآ  رد  رگا  تساذـغ .  هیهت  مرگرـس  هناخزپشآ  رد  شردام  تسا و 
یم رورـسم  شیوـخ  يزوریپ  زا  تخاـس  يرارف  ار  هبرگ  رگا  دـنز . یم  ار  وا  دور و  یم  هبرگ  فرط  هب  دراد  تسد  رد  هک  یبوـچ  اـب  هـچب 

لاگنچ اب  درک و  هلمح  لفط  فرط  هب  ناویح  دز و  ار  هبرگ  بوچ  اـب  رگا  اـما  دـنک . یم  لاـبند  دـناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت  ار  ناویح  ددرگ و 
یم عقاو  رد  و  دنز ، یم  دایرف  رایتخا  یب  دزیر ، یم  شکـشا  دوش ، یم  یناوتان  زجع و  هب  هتخیمآ  سرت  راچد  لفط  داد ، شارخ  ار  شتـسد 

رد هک  یمهم  ماجنا  يارب  ییاناوت  ناوج و  هدننار  رگا  دیامن . بلط  شیوخ  يرای  هب  ار  وا  دنک و  رطخ  مالعا  ردام  هب  دوخ  دایرف  اب  دـهاوخ 
هب یتفاسم  یط  زا  سپ  دیامن و  یگدننار  يرادیب  باوخ و  نیب  یتلاح  رد  دریگ و  شیپ  رد  رفس  هار  دیدش ، یگتسخ  اب  بش  لوا  دراد  رظن 

هدیـسر و همین  هب  ابیرقت  بش  نونکا  تسا ،  هدومیپ  ار  ریوک  عیـسو  هنهپ  هدـش و  جراخ  هداج  زا  تسا  یتدـم  هک  دوش  هجوتم  دـیآ و  دوخ 
غارچ کیدزن  زا  هن  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  ینیـشام  غارچ  رود  زا  هن  تساجک .  نونکا  دـناد  یمن  هدـنامن و  یقاـب  رتشیب  نیزنب  موس  کـی 

اب اما  تسا .  هدـمآ  اجک  هب  دـنادب  دـسرب و  یناتـسهد  هب  دـیاش  دـهد ، همادا  هار  هب  يرادـقم  هک  دریگ  یم  میمـصت  دـنیب . یم  ار  ییاتـسور 
دننامه یناوتان  زجع و  ساسحا  رثا  رب  دزاب ، یم  ار  دوخ  دوش ، یم  سویءام  دنک ، یمن  دروخرب  یتاجن  تمالع  نیرتکچوک  هب  هار  ندومیپ 

. دنک یم  هیرگ  دزیر و  یم  کشا  هلاس  راهچ  كدوک 
یم دوخ  هب  يراز  عرـضت و  تلاـح  بارطـضا ،  رطخ و  هب  هتخیمآ  سرت  هنیمز  رد  ینعی  بهر  هنیمز  رد  یعیبط  روط  هب  ناـسنا  هکنآ  هجیتـن 

. دوب دهاوخ  هدوب و  هراومه  اهناسنا  هدنیآ  هتشذگ و  رد  عضو  نیا  و  دراب ، یم  کشا  رایتخا  یب  دریگ و 
یعیبط  ثداوح  زا  سرت 

ماـظن نیناوق  هب  دنتـسم  یعیبـط و  لـماوع ،  نآ  زا  یـضعب  دوش ، بارطـضا  رطخ و  هب  هتخیمآ  فوـخ  بجوـم  دـناوت  یم  يددـعتم  لـماوع 
ییاج ات  دنا  فظوم  دارفا  همه  عقاوم  لیبق  نیا  رد  اهنیا . ریاظن  و  ازتشحو ، ياهداب  شزو  لیـس ،  ناشف ،  شتآ  هلزلز ،  دننام  تسا  شنیرفآ 

اب دارفا  درادن  هار  يداع  بابـسا  هک  يدراوم  رد   . دنناهرب رطخ  زا  ار  نتـشیوخ  دـننک و  هدافتـسا  يداع  بابـسا  لیاسو و  زا  دـنناوت  یم  هک 
بابـسا هک  يدراوم  رد  دنـشخب . یم  شمارآ  ياضر  میلـست و  تبـسن  هب  و  دننک ، یم  رطخ  عفر  تساوخرد  دنوش ، یم  ادـخ  هجوتم  نامیا 

نطاب رد  هک  ینامیا  ياضر  میلـست و  تبـسن  هب  و  دننک ، یم  رطخ  عفر  تساوخرد  دنوش ، یم  ادـخ  هجوتم  نامیا  اب  دارفا  درادـن  هار  يداع 
. دنشخب یم  شمارآ  نوکس و  شیوخ  برطضم  ریمض  هب  دنراد 

دبتسم  ناراکمتس  زا  سرت 
یب دوخ  هناملاظ  میمـصت  اب  دـنناوت  یم  هکنانآ  دـشاب  وگروز  ملاـظ و  نادـنمتردق  دـیدهت  رطخ ، ساـسحا  بهر و  لـماع  هک  يدراوم  رد 

تـسد هب  ای  دنیامن  ناشروفنم  هعماج  رد  دـنهد و  رارق  ناشریقحت  کته و  ضرعم  رد  هکنآ  ای  دـننک  ینادـنز  ای  دـنناسرب  لتق  هب  ار  یهانگ 
يارب یـضعب  دراوم  لیبق  نیا  رد  دـنیامن ، تینما  بلـس  هانگ  یب  دارفا  زا  هصـالخ  دـنهد و  ناـشرازآ  تیذا و  شیوخ  ناـسک  نیرومءاـم و 

نابحاص دـنیامن و  تطاسو  ات  دـننک ، یم  يراز  سامتلا و  نانآ  لباقم  رد  دـنوش ، یم  لـسوتم  ذـفان  دارفا  هب  ینورد  فوخ  زا  دوخ  تاـجن 
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عزج ناسک و  لباقم  يراز  عرضت و  مالسا ،  بتکم  رد  دننادرگب . دوخ  زا  ار  رطخ  دننک و  فرـصنم  شیوخ  هناملاظ  میمـصت  زا  ار  تردق 
اناوت دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اعد  تروص  هب  يراز  عزج و  دـیاب  تسا ،  یناسنا  سفن  تفارـش  ینامیا و  زع  اب  یفانم  نآ  نیا و  دزن  ساـمتلا  و 
تسد زا  ار  دوخ  فرش  زع و  دشن ، لح  رگا  تسا و  هدیسر  فده  هب  تنم  نودب  هدننک  يراز  دش ، لح  لکـشم  دومرف و  هدارا  رگا  دشاب .

 . تسا هدادن 
ضرع دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ع )   ) ماما تسا  بلطم  نیا  هب  رظان  زورما ، ینارنخـس  رخآ  تمـسق  عوضوم  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  مود  هلمج 
تدوخ ریغ  لباقم  رد  يراز  عرـضت و  اب  مدرگ  یم  سرت  راتفرگ  هک  یعقوم  اهلاراب ! تبهر ؛  اذا  کـنود  نم  یلا  عرـضتلاب  ـال  و  دـنک : یم 

. امنم مشیامزآ 
فئاط  هب  ص )   ) ربمایپ رفس 

نانآ هدمآ و  شیپ  يا  هدننک  نارگن  ینماان و  دراوم  ررکم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  يارب 
فرطرب ار  رطخ  دنوادخ  دنا و  هدومن  دادمتسا  شسدقا  تاذ  زا  هتشادرب و  یهلا  هاگشیپ  هب  اعد  تسد  لکـشم ،  لح  رطخ و  عفر  روظنم  هب 

هب تبـسن  دوخ  تیذا  اذـیا و  رد  شیرق  تفر ،  ایند  زا  بلاطوبا  هک  یعقوم  دوش . یم  افتکا  دروم  کـی  رکذ  هب  اـجنیا  رد  و  تسا ،  هتخاـس 
هکم يدنچ  تفرگ  میمصت  ترـضح  دندش . یمن  بکترم  بلاطوبا  تایح  رد  هک  دندز  تسد  ییاهراک  هب  دندوزفا و  ص )   ) مرکا لوسر 

. دیامن زاغآ  هقطنم  نآ  رد  ار  مالسا  جیورت  نمض  رد  دشاب و  رود  رطخ  طیحم  زا  ات  دورب  فئاط  هب  ییاهنتب  دوخ  دیوگ ، كرت  ار 
ص )   ) ربمایپ ياعد  لاهج و  رازآ 

اب ار  دوخ  توعد  تفر و  ناشتاقالم  هب  دش  فئاط  دراو  یتقو  ترضح  دندوب . فئاط  گرزب  تیـصخش  فیقث ،  زا  ردارب  هس  عقوم  نآ  رد 
یقلت ییانتعا  یب  اب  ار  شتلاسر  دـنداد و  ترـضح  نآ  توعد  هب  یماخ  بسانمان و  خـساپ  رفن  هس  نآ  زا  کی  ره  دراذـگ . ناـیم  رد  ناـنآ 
هاگن موتکم  ار  هسلج  نیا  هک  تساوخ  نانآ  زا  دوب  هدـش  سویءاـم  فیقث  زا  هک  یلاـح  رد  تساـخرب  اـج  زا  ص )   ) مرکا لوسر  دـندومن .

. دنیوگن یسک  هب  دنراد و 
نب ۀبیش  ۀعیبر و  نب  ةوسال  طئاح  یلا  هواجلا  سانلا و  هیلع  عمتجا  یتح  هب  نوحیـصی  هنوبـسی و  مهدیبع  مهءاهفـس و  هب  اورغا  اولعفی و  ملف 

نایری هیلا و  نارظنی  عیبر  انبا  هیف و  سلجف  بنع .  نم  ۀـلبح  لظ  یلا  دـمع  هعبتی و  ناک  نم  فیقث  ءافـس  نم  مهنع  عجر  هیف و  امه  ۀـعیبر و 
فئاطلا لها  ءافس  نم  یقلام 

.
ات دندومن  کیرحت  ار  دوخ  موق  ناگدرب  لاهج و  هکلب  دنتشادن  ناهنپ  ار  هسلج  دندومنن و  تباجا  ار  ترضح  نآ  هتـساوخ  اهنت  رفن  هس  نآ 

ربمیپ دندرک ، عامتجا  ترـضح  نآ  فارطا  رد  مدرم  دندیـشک ، دایرف  دـنتفگ ، مانـشد  دـندش ، عمج  شدرگ  دـنیامن . رازآ  ار  ترـضح  نآ 
هدـنهانپ دوب  هعیبر  نب  ۀبیـش  هعیبر و  نب  ةوسا  هب  قلعتم  هک  يروگنا  غاب  هطوحم  هب  دوش و  جراخ  رذـگهر  زا  هک  دـندومن  ءاـجلم  ار  مالـسا 

لوسر دـندش . هدـنکارپ  ناشناهارمه  فیقث و  ياهنادان  دـش  غاب  نآ  دراو  هک  ترـضح  دـندوب . غاب  رد  دوخ  غاب ،  ناـبحاص  رفن  ود  دوش و 
وا اب  فئاط  ياهنادان  دندید  دـندرک و  یم  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  غاب  کلام  ود  تسـشن و  يروگنا  تخرد  هیاس  رد  تفر  ص )   ) مرکا

هرابود روگنا  غاب  زا  ندش  جراخ  اب  دـناشن و  ورف  ار  شیوخ  ینورد  بارطـضا  هکنیا  يارب  تفرگ  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  یتقو  دـندرک . هچ 
: درک ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دوشگ و  اعد  هب  بل  دوشن  ناگدرب  لاهج و  راتفرگ 

ینلکت نم  یلا  یبر ،  تنا  نیفعضتسملا و  بر  تنا  نیمحارلا .  محرا  ای  سانلا  یلع  یناوه  یتلیح و  ۀلق  یتوق و  فعض  وکشا  کیلا  مهللا 
کهجو رونب  ذوعا  یل  عسوا  یه  کتیفاع  نکل  یلابا و  الف  بضغ  یلع  کـب  نکی  مل  نا  يرما .  هتکلم  ودـع  یلا  ما  ینمهجتی  دـیعب  یلا  ، 

یضرت و ال یتح  یبتعلا  کل  کطخس  یلع  لحی  وا  کبـضغ  یب  لزنت  نا  نم  ةرخالا  ایندلا و  رما  هیلع  حلـص  تاملظلا و  هل  تقرـشا  يذلا 
(412  . ) کب الا  ةوق  لوح و ال 
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ادخ  هب  ص )   ) ربمایپ ندرب  هانپ 
نیرتناـبرهم يا  میوـگ ،  یم  وـت  هب  دـنراد  یم  لوـمعم  نم  هب  تبـسن  مدرم  هک  يریقحت  مییوـج و  هراـچ  تلق  مناوـت و  مک  يورین  اـهلاراب !

يور نم  ندـید  اب  تسا و  رود  تقیقح  زا  هک  سک  نآ  هب  یهد ،  یم  هلاوح  هک  هب  ارم  ینم ،  کـلام  نیفعـضتسم و  کـلام  وت  اـهنابرهم ،
عافد مرادن .  مدرم  يرهم  یب  زا  كاب  یتسین  نیگمـشخ  نم  هب  وت  رگا  اهلاراب ! ییامرف ؟  یم  لوحم  منمـشد  هب  ار  مراک  ای  دشک  یم  مهرد 

زا ترخآ  ایند و  رما  دوش و  یم  فرطرب  نآ  زا  اه  یگریت  هک  تیور  رون  هب  مرب  یم  هاـنپ  تسا .  رت  هدرتسگ  رتعیـسو و  رایـسب  نم  يارب  وت 
يارب هذخآوم  یگتسیاش  دریگ . ارف  ارم  تطخس  ای  دوش  لزان  نم  رب  تبضغ  هکنیا  زا  تیور  رون  هب  مرب  یم  هانپ  دیارگ ، یم  حالـص  هب  نآ 

. وت سدقا  تاذ  تلالد  تیامح و  هب  رگم  تسین  یتردق  تکرح و  چیه  يوش ،  یضار  ات  تسوت 
ياعد دنوادخ  دیبلط . ترصن  یهلا  هاگـشیپ  زا  طقف  تساوخن ،  يرای  يدحا  زا  فئاط  طیحم  ینماان  سرت و  عفد  يارب  ص )   ) مرکا لوسر 

رطخ و ساـسحا  نودـب  دومرف و  اـطع  بلق  ناـنیمطا  شمارآ و  يو  هب  تخاـس و  فرطرب  شریمـض  زا  ار  فوخ  هدومرف :  باجتـسم  ار  وا 
تساوخرد یهلا  سدقا  تاذ  زا  دوخ  مالک  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسا  نامه  نیا  و  دش ، جراخ  فئاط  زا  بارطـضا 

 . تسا هدومن 
رد يراز  عرـضت و  اب  موش ،  یم  بارطـضا  رطخ و  هب  هتخیمآ  سرت  راتفرگ  هک  یعقوم  اـهلاراب ! ؛  تبهر اذا  کـنود  نم  یلا  عرـضتلاب  ـال  و 

. امنم مناحتما  تدوخ  ریغ  لباقم 

یلاعت يراب  ضارعا  نیقحتسم  راگدرورپ -  نالذخ  نیقحتسم   - 50

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نیمحارلا محرا  ای  کضارعا  کعنم و  کنالذخ و  کلذب  قحتساف 

هتشذگ  ینارنخس  ود  زا  يا  هصالخ 
. دومن تساوخرد  یلاعت  يراب  سدـقم  هاگـشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياـعد  زا  هلمج  هس  رد  ار  بلطم  هس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

 : لوا بلطم 
. امنم شیامزآ  تدوخ  ریغ  زا  نتساوخ  يرای  هب  رارطضا  عقوم  رد  ارم  اهلاراب ! تررطضا ؛  اذا  كریغب  ۀناعتسالاب  ینتفت  و ال 

 : مود بلطم 
مناحتما تدوخ  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  للذـت  عوضخ و  اب  موش  یم  ریقف  هک  یعقوم  اهلاراب ! ترقتفا ؛  اذا  كریغ  لا  ؤسل  عوضخلاـب  ـال  و 

. امنم
 : موس بلطم 

دروم تدوخ  ریغ  دزن  عرـضت  اـب  موش ،  یم  رطخ  هب  هتخیمآ  سرت  راـتفرگ  هک  یعقوـم  اـهلاراب ! ؛  تبهر اذا  کـنود  نم  یلا  عرـضتلاب  ـال  و 
 . هدم رارق  مشیامزآ 

رگا هک :  دـیوگ  یم  نخـس  رما  نیا  هرابرد  ع )   ) ماـما کـنیا  تفرگ .  رارق  ثحب  دروم  اـطوسبم  هتـشذگ  ینارنخـس  ود  رد  بلطم  هس  نیا 
؟ دراد قاقحتسا  ار  يرفیک  هچ  تشاد  فوطعم  یلاعت  يراب  ریغ  هب  ار  دوخ  هجوت  روکذم ، دراوم  رد  دومنن و  ار  فیاظو  نآ  تیاعر  یسک 
ثحب و زاغآ  زا  شیپ  اما  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  گرزب ،  دـنوادخ  تساوخ  هب  ع ،)   ) ماما مـالک  زا  شـسرپ  نیا  خـساپ 
هچ دوش ، هداد  يرـصتخم  حیـضوت  لـکوت  رگید  نآ  رارطـضا و  یکی  بلطم :  ود  هراـبرد  هک  تسا  عقومب  نآ ،  هب  عجار  حیـضوت  حرش و 

دروم بلاطم  نتخاس  نشور  رد  هوالعب  دوب و  دهاوخ  مرتحم  ناگدنونـش  ینید  عالطا  دـیزم  بجوم  رما ، ود  نیا  زا  رتشیب  ردـق  ره  یهاگآ 
 . تسا رث  ؤم  زین  زورما  ثحب 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


رطضم  ییانثتسا  ماکحا 
هب هک  ددرگ  راچان  دوش و  ءاجلم  نآ  زا  ییاهر  يارب  دریگ و  رارق  تخـس  ییاـنگنت  هقیـضم و  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  رارطـضا 
يو هب  نیعم  دودح  رد  هتشادرب و  شرارطضا  دروم  رد  رطضم  صخش  زا  ار  فیلکت  ملق  مالـسا ،  راذگنوناق  دنزب . تسد  یـصاخ  ياهراک 

 . تسا هداد  یصاصتخا  هزاجا 
(413  . ) هیلع مثا  الف  داعال  غاب و  ریغ  رطضا  نمف  هللا  ریغل  هب  لها  ام  ریزنخلا و  محل  مدلا و  هتیملا و  مکیلع  مرح  امنا 

ناناملـسم امـش  رب  تسا و  هدش  ینابرق  ادخ  ریغ  مان  هب  هک  ار  یناویح  تشوگ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  هتیم و  تشوگ  ندروخ  دـنوادخ ،
هداد هزاجا  مالسا  دروخب ، مارح  ياهتشوگ  زا  ای  دریمب  یگنسرگ  زا  دیاب  ای  هک  يروط  هب  دوش  رارطـضا  راچد  يدرف  رگا  اما  هدومن ،  مارح 

 . تسا هدشن  هانگ  بکترم  راک  نیا  رد  دنک و  هدافتسا  مارح  ياهتشوگ  زا  تایح  ظفح  ترورض و  ردق  هب  هک 
(414 . ) رفاک وهف  تومی  یتح  کلذ  نم  ائیش  لکءای  ملف  زیزنخلا  محل  مدلا و  ۀتیملا و  یلا  ررطضا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

چیه زا  دـنامب و  هدـنز  ات  دروخب  كوخ  تشوگ  نوخ ،  هتیم ،  زا  دـیاب  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  رطـضم  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
 . تسا هدییارگ  یمالسا  ریغ  شور  هب  لمع  نیا  اب  وا  دریمب ، هکنآ  ات  دروخن  اهنآ  زا  کی 

مارح تشوگ  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دوش و  رطضم  رگا  هک  تسا  مهم  ردقنآ  ناناملـسم  ناسنا  تایح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
. دوب دهاوخ  هذخآوم  دروم  هدیدرگ و  فرحنم  قح  ریسم  زا  لمع  نیا  اب  دریمب  نآ  رثا  رب  دروخن و  نوخ  ای 

. دنوش یم  ینوناق  قافرا  لومشم  ینید  نیزاوم  قبط  دنریگ و  یم  رارق  يرارطضا  طیارش  رد  رادراب  نانز  ای  رامیب  نادرم  یهاگ 
ار دوخ  لکـشم  يا  هنوگ  هب  دنوش و  عقاو  يرارطـضا  طیارـش  رد  تسا  نکمم  يدارفا  هک  دش  نشور  داتفا  ضورعم  هک  يرـصتخم  نیا  زا 
ار ناشلکشم  دهد ، رییغت  ار  نانآ  عضو  دناوت  یم  یهلا  سدقا  تاذ  هدارا  هک  تسا  ینیرطضم  هب  رظان  ع )   ) داجس ماما  ياعد  اما  دننک  لح 

 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دیامن و  فرط  رب  ار  ناشرارطضا  و  دنک ، لح 
رارطضا  عفر  یهلا و  ضیف 

(415  . ) ءوسلا فشکی  هاعد و  اذا  رطضملا  بیجی  نمءا 
؟ دزاس یم  فرطرب  ار  شتالکشم  بئاصم و  دیامن و  یم  تباجا  ار  رطضم  توعد  هک  تسیک  وا  زج 

: دنک ضرع  ع )   ) داجس ماما  دننامه  دهاوخب و  يرای  دنوادخ  زا  دیاب  يراتفرگ  ناملـسم  ره  هدننک ،  تحاران  كاندرد و  تلاح  نینچ  رد 
. امنم شیامزآ  تدوخ  ریغ  زا  تناعتسا  هب  ارم  رارطضا  لاح  رد  اهلاراب !

تداعس شخب و  تاجن  دنا  هدش  يرارطضا  عضو  راچد  هک  نامیا  اب  ياهناسنا  هناعـضاخ  هناصلاخ و  ياهاعد  دننامه  زین  دنوادخ  هب  لکوت 
يراب ترضح  صاخ  تایانع  لومشم  ار  یمدآ  دنادرگ و  یم  ار  ایالب  ؛ دنک یم  لح  ار  گرزب  تالکشم  دنوادخ ، هب  لکوت  تسا .  نیرفآ 

 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  تسا .  هدیدرگ  ناشن  رطاخ  تایاور  تایآ و  زا  یضعب  نمض  مهم  نیا  و  دهد ، یم  رارق  یلاعت 
قلخ  زا  يزاین  یب  ادخ و  هب  لکوت 

(416  . ) هبسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و 
. دنک یم  تیافک  ار  وا  رما  دنوادخ  دیامن  لکوت  یهلا  سدقا  تاذ  هب  هک  یسک 

(417  ) هاوس نمم  یفکی  هناف  هب  اوقث  هللا و  یلع  اولکوت  سانلا !  اهیا  ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دیامن یم  زاین  یب  شدوخ  ریغ  زا  ار  امش  هک  دییامن  دامتعا  وا  هب  دینک و  لکوت  دنوادخ  هب  مدرم !  يا  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 

(418  . ) بابسالا هیلع  تلهست  باعصلا و  هل  تلذ  هللا  یلع  لکوت  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دبای یم  تسد  بابسا  لیاسو و  هب  تلوهس  اب  ددرگ و  یم  ناسآ  يو  رب  تالکشم  دیامن  لکوت  دنوادخ  هب  هک  یسک  هدومرف :  ع )   ) یلع
 ، یعیبط بابسا  لیاسو و  هب  ییانتعا  یب  شنیرفآ ،  ننس  نتفرگ  هدیدان  دنوادخ  هب  لکوت  يانعم  هک  دشاب  هجوت  دروم  هتکن  نیا  تسا  مزال 
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 : تسا هدش  نایب  هاگآان  دارفا  يارب  تایاور  نمض  بلطم  نیا  و  تسین ،  یعامتجا  لمع  یعس و  كرت  و 
 . لکوت اهلقعا و  لاق :  لکوتا ؟  اـهلقعا و  وا  لـکوتا  یتقاـن و  لـسرا  هللا !  لوسر  اـی  لاـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  لـجر  ءاـج 

(. 419)
منک لکوت  دنوادخ  هب  مراذگب و  دازآ  اهر و  ار  مرتش  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دـش ، بایفرـش  ص )   ) مرکا لوسر  روضح  هب  یبرع  درم 

. امن لکوت  دنبب و  ار  شیاپ  دومرف : میامن ؟  لکوت  مدنبب و  ار  شیاپ  هکنآ  ای 
نحن اولاـق : متنا ؟  نم  ع )   ) لاـقف دجـسملا . ۀـیواز  یف  نیـسلاج  ءاحـصا  مـهارف  موـق  یلع  اـموی  رم  هـنا  مالـسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملا  ریما  نـع 

ع  ) لاق انربص . اندقف  اذا  انلکآ و  اندجو  اذا  اولاق : مکلکوت ؟  مکب  غلب  امف  نیلکوتم  متنک  ناف  ۀـلکءاتملا .  متنا  لب  ال ، ع )   ) لاق نولکوتملا . 
(420 . ) انرکش اندقف  اذا  انلذب و  اندجو  اذا  ع :)   ) لاق لعفت .  فیک  اولاق : لعفن .  امک  لاق  لعفن ؟  امف  اولاق : اندنع . بالکلا  لعفت  اذکه  (: 

لکوت  ریسفت  و  ع )   ) یلع
ام دنداد : خساپ  دیتسیک ؟ اهامش  دومرف : دنا . هتسشن  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  دنا و  ملاس  همه  دید  یعمج ،  رب  درک  رذگ  يزور  ع )   ) یلع

دیلکوتم امش  رگا  دینک . یم  قازترا  افعـض  لاوما  زا  دیتسه و  لکءاتم  هکلب  دیتسین  لکوتم  امـش  تسا ،  نینچ  هن  دومرف : میتسه .  نیلکوتم 
ترـضح مینک .  یم  ربص  میتفاین  رگا  میروخ و  یم  میتفای  يزیچ  رگا  میا  هتـسشن  اجنیا  ام  دنتفگ : تسا ؟  هدناسر  اجک  هب  ار  امـش  لکوت ، 

مینک و یم  لذب  نیقحتسم  هب  میدروآ  تسد  هب  يزیچ  یتقو  دومرف : مینک ؟  هچ  ام  سپ  دنتفگ  دنتسه . نینچنیا  زین  ام  رهش  ياهگس  دومرف :
 . مینک یم  رکش  میدرواین  تسد  هب  يزیچ  رگا 

شیوخ تاجن  يارب  درب  یم  رـس  هب  رارطـضا  طیارـش  رد  هدش و  يرابج  مکاح  نادـنز  راتفرگ  هانگ  نودـب  هک  راکتـسرد  نامیا و  اب  ناسنا 
یهلا سدقا  تاذ  زا  طقف  دـنک و  نینچ  هک  یتروص  رد  دـهاوخب . وا  زا  ار  دوخ  لکـشم  لح  دـیاشگب و  دـنوادخ  يوس  هب  اعد  تسد  دـیاب 

 . تسا هتسب  راک  هب  المع  هتخومآ و  يراگتسر  حالف و  سرد  ع )   ) داجس ماما  ياعد  زا  دیامن  راضحتسا 
تلذ  نتساوخ و  يرای  ادخ  ریغ  زا 

وترپ رد  ینادنز  دسر و  یم  تباجا  هب  تلذ  تنم و  نودب  دـشاب ، نامیااب  ناسنا  نآ  تحلـصم  يواح  تباجتـسا و  طیارـش  دـجاو  اعد  رگا 
هدادن و نت  نآ  نیا و  زا  لا  ؤس  تلذ  هب  هدننک  اعد  دـشابن ، تحلـصم  تباجتـسا و  طیارـش  دـجاو  اعد  رگا  اما  ددرگ . یم  دازآ  یهلا  لضف 

نابنادنز يوس  هب  انمت  تسد  دوخ  تاجن  يارب  رگا  یلو  ددرگ . یم  رادروخرب  دنوادخ  گرزب  شاداپ  زا  نادنز  تبیصم  رد  ربص  اب  هوالعب 
رگا دهد ، رد  نت  لا  ؤس  تلذ  هب  دوش و  لسوتم  دنیآ  یم  نادنز  یـشکرس  هب  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  هک  يرث  ؤم  ذـفان و  دارفا  هب  ای  دـیاشگب 

كرت ار  تلیضف  زع و  هار  تسا ،  هدادن  ناحتما  بوخ  ادخ  ریغ  زا  تناعتسا  رد  هک  دنادب  دیاب  دنامب  نادنز  رد  نانچمه  ای  دنک  ادیپ  تاجن 
: دوب نیا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ع )   ) ماما هتفگ  تسا .  هتشادرب  مدق  ع )   ) داجس ماما  ياعد  فالخ  رب  و  هدومن ،  ریقحت  ار  نتشیوخ  هتفگ ، 

. امنم شیامزآ  تدوخ  ریغ  زا  نتساوخ  يرای  هب  رارطضا  عقوم  رد  ارم  اهلاراب ! تررطضا ؛  اذا  كریغب  ۀناعتسالاب  ینفت  و ال 
(421 . ) رمالا قلخلا و  هل  الا 

. دراد صاصتخا  یهلا  سدقا  تاذ  هب  ملاوع  هیلک  ییاورنامرف  نینچمه  دوجو و  ملاوع  مامت  هک  دیشاب  هاگآ 
ددرگ وا  يرای  زا  مورحم  لوذخم و  یـسک  رگا  تسا و  یعطق  شیزوریپ  دیامن  يرای  تاذـلاب  ياورنامرف  قلطم و  رداق  ار  یـسک  رگا  سپ 

. دیامن يرای  ترصن و  ار  يو  دناوت  یمن  يدحا 
(422  . ) هدعب نم  مکرصنی  يدلا  اذ  نمف  مکلذخی  نا  مکل و  بلاغ  الف  هللا  مکرصنی  نا 

هک تسیک  دزاس  مورحم  دوخ  يرای  زا  دنک و  لوذخم  ار  امش  رگا  دوش و  یمن  زوریپ  امش  رب  سک  چیه  دیامن  يرای  ار  امـش  دنوادخ  رگا 
. دهد يرای  ار  امش  سپ  نآ  زا 

(423  . ) هیلا کلکیف  هللا  ریغ  یلا  لکتت  ال  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
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. دراذگ یماو  وا  هب  ارت  دنوادخ  هک  امنم  لاکتا  دنوادخ  ریغ  هب  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
نالذخ  قولخم و  زا  تناعتسا 

هدمآ نینچ  دهاوخب  يرای  رارطضا  عقاوم  رد  دنوادخ  ریغ  زا  هک  یسک  هب  عجار  زورما  ثحب  عوضوم  ع )   ) داجـس ماما  مالک  لوا  هلمج  رد 
 : تسا

 . موش مورحم  تیرای  ترصن و  زا  مدرگ و  نالذخ  قحتسم  تدوخ  ریغ  زا  تناعتسا  رثا  رب  اهلاراب ! ؛  کنالذخ کلذب  قتساف 
ناردارب دسح  دروم  ردـپ ، دزن  رد  دایز  تیبوبحم  تروص و  ییابیز  تلع  هب  تیلوفط  نارود  زا  یهلا ،  درم  نآ  قیدـص ،  فسوی  ترـضح 

. دنتفای تسد  تصرف  نیا  هب  ماجنارـس  دنیامن . لامعا  يو  هرابرد  ار  دوخ  دسح  يا  هنوگ  هب  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  هراومه  نانآ  دوب . دوخ 
خـلت و ثداوح  زور ، نآ  زا  دـندروآ . دوخ  اـب  مه  ار  فسوی  ردـپ ، هزاـجا  اـب  دـندرب  یم  ارحـص  هب  ار  نادنفـسوگ  هک  اـهزور  زا  یکی  رد 

لامجا روط  هب  فسوی  يایاضق  حرـش  داد . رارق  دوخ  ترـصن  تیامح و  دروم  ار  وا  دنوادخ  اج  همه  دـمآ و  شیپ  فسوی  يارب  يراوگان 
هیلع هللادبعیبا  نع  دش . ینادنز  هانگ  یب  رـصم ، رد  هک  دوب  نآ  فسوی  يارب  نیگنـس  ياهدادیور  هلمج  زا  تسا .  هدـمآ  فیرـش  نآرق  رد 

 . مهای ؤر  نجسلا  لهال  ربعی  ناکف  ای  ؤرلا  لیوءاتب  یلاعت  كرابت و  هللا  همهلا  نجسلا  یف  فسوی  سبحب  کلملا  رما  امل  لاق :  مالسلا 
باوخ  ریبعت  ماهلا  فسوی و 

دومرف و ماهلا  فسوی  هب  ار  باوخ  ریبعت  دنوادخ ، داد  ار  فسوی  ندش  ینادنز  روتسد  رـصم  هاشداپ  هکنآ  زا  سپ  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
یم هعجارم  يو  هب  دـندید  یم  هک  ییاـهباوخ  ریبـعت  يارب  ناینادـنز  هک  دـش  ناـنچنآ  تخاـس و  رادروـخرب  ردـق  نارگ  تمعن  نیا  زا  ار  وا 

. دراد ایور  ریبعت  ملع  ینادنز ،  فسوی  هک  دندش  هاگآ  زین  ود  نآ  دندروآ . نادـنز  هب  ار  رابرد  همدـخ  زا  رفن  ود  تاقوا  نامه  رد  دـندرک .
. دندمآ فسوی  دزن  رفن  ود  نآ  حبص ،  زور  کی 

ینادنز  ود  باوخ  ریبعت 
ینا رخالا  لاق  هنم و  ریطلا  لکءات  ازبخ  یـسءار  قوف  لمحا  ینارا  ینا  امه  دـحا  لاق  امتیءار ؟ ام  و  لاقف :  انل . هربعف  ایور  انیءار  اـنا  هل  ـالاقف 
عزفی مل  و  لاق :  کبر .  دنع  ینرکذا  امهنم  جان  هنا  نظ  يذلل  لاق  مث  باتکلا .  یف  امب  امهای  ؤر  امهل  رسفف  ارمخ . کلملا  یقسا  نا  تیار 

تـسلا فسویل :  هللا  لاق  مالـسلا .  هیلع  هللادبعوبا  لاق   . هبر رکذ  ناطیـشلا  هاسناف  یلاعت  هللا  لاق  کلذـلف  هوعدـیف .  هللا  یلا  هلاح  یف  فسوی 
تسلوا بجلا ،  نم  کتجرخا  کتذقنا و  ةرایسلا و  کیلا  تقس  يذلا  تسلوا  نسحلاب ،  سانلا  یلع  کتلصف  کیبا و  یلا  کتببح  يذلا 

 . نینس عضب  تلق  امب  ثبلاف  ینود ؟  وه  اقولخم  اوعدت  وا  کتیعر  عفرت  نا  یلع  کلمح  امف  ةروسنلا ،  دیک  کنع  تفرص  يذلا 
باوخ تفگ :  ود  نآ  زا  یکی  دیا ؟ هدید  باوخ  هچ  تفگ :  فسوی  نک .  ریبعت  ام  يارب  میا ،  هدـید  باوخ  رفن  ود  ام  دـنتفگ : فسوی  هب 
قداص ماما  مهد .  یم  بارـش  هاش  هب  مدید  باوخ  تفگ :  يرگید  نآ  دنروخ . یم  نآ  زا  ناگدنرپ  منک و  یم  لمح  مرـس  اب  نان  ما  هدید 

شتاجن هب  ار  شباوخ  هک  يدرف  نآ  هب  فسوی  سپـس  دومن . ریبعت  هدـمآ  فیرـش  نآرق  رد  هچنآ  هب  ار  ود  نآ  باوخ  فسوی  دومرف : (ع ) 
هاگـشیپ هب  عقوم  نآ  رد  فسوی  تسا .  ینادـنز  یهاـنگ  یب  وگب : ینعی  نک ،  داـی  نم  زا  یتـفر  هاـش  دزن  یتـقو  تفگ :  دوـب  هدوـمن  ریبـعت 

ار درم  نآ  یـشومارف  تاـبجوم  ناطیـش  دومرف : دـنوادخ  ور  نیا  زا  تساوخن .  وا  سدـقم  تاذ  زا  ار  دوخ  تجاـح  درکن و  عزج  دـنوادخ 
. دربب هاش  دزن  ار  فسوی  مان  هک  تفر  شدای  زا  یقاس  دروآ و  مهارف 

نادنز  تدم  لیوطت  فسوی و 
ارت ابیز ، هرهچ  اب  و  متخاس ؟  مردپ  بوبحم  ارت  هک  مدوبن  نم  ایآ  دومرف : يو  هب  تخاس و  بطاخم  ار  فسوی  دنوادخ  ع )   ) ماما هدومرف  هب 
هک مدوبن  نم  ایآ  متخاس ؟  جراخ  هاچ  هاگهانپ  زا  ارت  مداد ؟  قوس  هاچ  فرط  هب  ار  ناوراک  هک  مدوبن  نم  اـیآ  مداد ؟  يرترب  مدرم  همه  رب 

نیا يارب  يدومن .  بلط  ار  دوخ  تاجن  نم  قولخم  زا  يدرب و  ـالاب  ار  یتیعر  هک  دـش  ثعاـب  زیچ  هچ  مدومن ؟  صـالخ  ناـنز  رکم  زا  ارت 
 . نامب نادنز  رد  لاس  تفه  هتفگ 
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تفه زا  شیب  یهلا  هاگـشیپ  زا  نتـساوخ  رذـع  شیوخ و  ياطخ  هب  هجوت  اب  دـیاش  دوب  هدـش  بکترم  ار  یلوا  كرت  يداـع  درف  کـی  رگا 
بجوم قیدص  فسوی  دننام  یگرزب  درف  زا  یلوا  كرت  نیا  اما  تشاد ،  یمن  ار  یهلا  ترـصن  زا  ندنام  مورحم  نالذخ و  قاقحتـسا  زور ،

. دبای شیازفا  شنادنز  تدم  لاس  تفه  هک  دش 
قولخم  ریغ  لباقم  رد  للذت  رثا 

تیاعر ار  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  لوا  هلمج  هک  تسا  یـسک  يارب  یلاـعت  يراـب  ترـصن  زا  ناـمرح  نالذـخ و  قاقحتـسا  دوش  هتفگ  رگا 
یـسک يارب  هدمآ  نالذخ  هملک  زا  دـعب  هک  عنم  هملک  تفگ  ناوت  یم  تسا ،  هتـساوخ  يرای  دـنوادخ  ریغ  زا  رارطـضا ، لاح  رد  هدومنن و 

 . تسا هتـساوخ  کمک  دنوادخ  ریغ  زا  للذـت ،  عوضخ و  اب  یتسدـیهت  رقف و  لاح  رد  هدومنن و  تیاعر  ار  ماما  ياعد  مود  هلمج  هک  تسا 
ریغ لباقم  رد  هدرب و  دای  زا  ار  راگدرورپ  هب  هجوت  رقف  عقوم  هک  تسا  يریقف  زا  زاین  عفر  زا  ناـمرح  لاـم و  ياـطعا  عنم  یهلا  عنم  نیارباـنب 

 . تسا هتساوخ  کمک  يو  زا  هدومن و  للذت  عوضخ و  دنوادخ 
نامیا  اب  تسود  شزرا 

یتسدگنت زا  رگا  یتسود  نینچ  تسا ،  ردـقنارگ  هدـنزرا و  رایـسب  قفـشم  حـصان  قیفر  نامیا و  اب  اناد و  تسود  دوجو  عقاوم  لیبق  نیا  رد 
یم دنوادخ  هناخ  رد  هب  ار  وا  دناوتن  رگا  دنک و  یم  لح  ار  شلکـشم  تنم  نودب  دشاب  رداق  هک  یتروص  رد  دوش  هاگآ  دوخ  ینامیا  ردارب 

دیامن و ریقحت  ار  نتـشیوخ  ادخ  ریغ  زا  نتـساوخ  کمک  اب  دربب و  نایم  زا  ار  دوخ  يوربآ  دنک و  انمت  نآ  نیا و  زا  دراذـگ  یمن  دتـسرف و 
: دوش یم  رکذ  دروم  کی  هنومن  يارب  اجنیا  رد 

ادخ زا  لکشملح  تساوخرد 
راد وحن  تهجوتف  هءاضتقاب  حلی  میرغ  لیقث و  نید  ینمزل  قیضمل و  قیدص  ۀقاضا و ال  ةدیدش و  ۀقاف  ینتباصا  لاق :  نالجع  نب  دمحم  نع 

تناک نیسحلا و  نب  یلع  نب  هللادبع  نب  دمحم  یلاح  نم  کلذب  رعش  هنیب و  ینیب و  تناک  ۀفرعمل  ۀنیدملا  ریما  ذئموی  وه  دیز و  نب  نسحلا 
یلع ردقی  نمب  کیلعف  کتبلطب .  فعـست  هلیبسب و ال  تنا  ام  ینغلب  دق  یل  لاق  يدیب و  ذـخاف  قیرطلا  یف  ینیقلف  ۀـفرعم  میدـق  هنیب  ینیب و 
هدج نع  هیبا  نع  ثدحی  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  یمع  نبا  تعمس  یناف  هلبق .  نم  هلموت  ام  سمتلاف  نیدوجالا .  دوجا  وه  کلذ و 

ضعب یلا  لج  وزع  هللا  یحوا  لاق :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  نیـسحلا  هیبا  نع 
یجرف و نم  هندـعب  ۀـلذملا و ال  بوث  هنوسک  سایالاب و ال  يریغ  لموم  لک  لما  نعطق  یلـالج ال  یتزع و  و  هیلا :  هیحو  ضعب  یف  هءاـیبنا 

. داوجلا ینغلا  انا  ياوس و  وجری  وا  يدیب  دئادشلا  يریغ و  دئادشلا  یف  يدبع  لمویا  یلضف ، 
 ، هوالعب دیامن ، مکمک  تخـس  عضو  نیا  رد  هک  متـشادن  یتسود  مدش و  راچد  يدیدش  یتسدگنت  رقف و  هب  دیوگ  یم  نالجع  نب  دـمحم 
نب نسح  لزنم  هار  تالکـشم ،  نیا  لـح  دـیما  هب  دـنک . لوصو  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخ  یم  نئاد  دوب و  ما  همذ  هب  ینیگنـس  نید 

زا مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  هللادبع  نب  دمحم  میتخانـش .  یم  ار  رگیدکی  اریز  متفرگ  شیپ  رد  دوب  هنیدم  رادـنامرف  زور  نآ  هک  ار  دـیز 
لزنم هب  مهاوخ  یم  هقیـضم  عفر  يارب  هک  تشاد  ربخ  میدوب .  تسود  رگیدـکی  اب  میدـق  زا  وا  نم  دوب . هدـش  هاـگآ  میتسدـگنت  هقیـضم و 
علطم يا  هتفرگ  میمـصت  هدیـسر و  ترظن  هب  هک  يرکف  زا  تفگ :  تفرگ و  ار  متـسد  دیـسر ، نم  هب  متفر  یم  هک  هار  نیب  مورب .  رادـنامرف 

زا نتـساوخ  يرای  تناعتـسا و  هب  داب  وت  رب  راذگم ، مدـق  حیحـص  ریغ  هار  رد  نزن و  تسد  اوران  راک  هب  دوخ  يراتفرگ  عفر  يارب  ما ،  هدـش 
وا زا  ار  دوخ  يانمت  تسا ،  ناگدنشخب  نیرت  هدنشخب  وا  دهد ، تتاجن  اه  يراتفرگ  زا  دیامن و  لح  ار  تتالکـشم  دراد  تردق  هک  یـسک 
زا دنا  هدومن  ثیدح  شیمارگ  يابآ  زا  ترضح  نآ  شردپ و  زا  وا  هک  مدینش  ع )   ) قداص ترضح  میومعرـسپ  زا  نم  هک  امن  تساوخرد 

ار یـسک  يوزرآ  منک  یم  عطق  مسق ،  ملـالج  تزع و  هب  دومن : یحو  دوخ  ناربمیپ  زا  یـضعب  هب  دـنوادخ  دومرف : هک  ص )   ) مرکا ربمغیپ 
دوخ لضفت  یگدنز و  شیاشگ  زا  ار  وا  مناشوپ و  یم  تلذ  هماج  يو  هب  میامن ،  یم  لیدبت  سءای  هب  ار  شدـیما  ددـنب ، لد  نم  ریغ  هب  هک 

نم ریغ  هب  نم  هدنب  ایآ  تسا ؟  نم  تسد  رد  اه  یتخس  دیادش و  هکنآ  اب  ددنب  یم  لد  نم  ریغ  هب  یتخـس  رد  نم  هدنب  ایآ  مزاس .  یم  رود 
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؟  ما هدنشخب  زاین و  یب  نم  هکنآ  اب  دیامن  یم  دیما  زاربا 
هللا ینءاج  نا  تثبل  امف  ۀجاح .  اذه  دعب  ادـحا  تلاس  ال  هللا ،  ال و  تلقف :  اثالث . هداعاف  ثیدـحلا  اذـه  یلع  دـعا  هللا  لوسر  نب  ای  هل  تلقف 

(424  . ) هدنع نم  لضف  قزرب و 
. دومن رارکت  ار  ثیدح  راب  هس  ع )   ) داجـس ماما  هون  ناوخب .  نم  يارب  هرابود  ار  ثیدح  نیا  ربمیپ ، دـنزرف  يا  تفگ :  نالجع  نب  دـمحم 

یم شدوـخ  دـعب  میاـمن .  یمن  تجاـح  تساوـخرد  يدـحا  زا  ثیدـح  نیا  ندینـش  زا  سپ  هک  درک  داـی  مسق  نـالجع  نب  دـمحم  سپس 
 . تخاس رادروخرب  دوخ  لضف  قزر و  زا  ارم  دنوادخ  هک  دیشکن  یلوط  : دیوگ

تزع  ظفح  اب  یهلا  تباجا 
یمالسا زع  هجوتم  هراومه  دیاب  فیرش  نآرق  ناوریپ  هدیـسر و  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  رابخا  بتک  رد  يدایز  تایاور  تیاور ،  نیا  ریظن 

تـساوخرد وا  زا  ار  دوخ  جیاوح  اهنت  دـنیاشگن . ادـخ  ریغ  يوس  هب  انمت  تسد  و  دـنناسرن ، بیـسآ  شیوخ  سفن  تفارـش  هب  دنـشاب ، دوخ 
لح ار  ناشتالکـشم  دیامرف و  یم  تباجا  ار  ناگدنب  ياه  هتـساوخ  تحلـصم ،  دودح  رد  تلذ  تنم و  نودب  نابرهم  راگدرورپ  دـنیامن و 

. دیامن یم 
(425  .) هاطعا هلءاس  نم  هافک و  هیلع  لکوت  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

هب دیامن  تساوخرد  وا  سدقم  هاگـشیپ  زا  هک  یـسک  دنک و  یم  تیافک  ار  وا  رما  دیامن  لکوت  دـنوادخ  هب  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) یلع
. دیامرف یم  اطعا  يو 

هدومنن تیاعر  ار  داجس  ماما  ياعد  لوا  هلمج  هک  تسا  یـسک  يارب  نالذخ  قاقحتـسا  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  میتفگ  رگا 
يارب دش  هداد  حیضوت  هک  یحرش  هب  هدمآ  نالذخ  هملک  زا  دعب  هک  عنم  هملک  تسا و  هتـساوخ  يرای  دنوادخ  ریغ  زا  رارطـضا ، لاح  رد  و 
هملک مییوگب  دـیاب  تسا  هتـساوخ  کمک  دـنوادخ  ریغ  زا  للذـت  عوضخ و  اب  هدومنن ،  تیاعر  ار  ماـما  ياـعد  مود  هلمج  هک  تسا  یـسک 

هب هتخیمآ  سرت  عقوم  رد  هدومنن و  تیاعر  ار  ماما  ياعد  موس  هلمج  هک  تسا  یـسک  يارب  هدـمآ  عنم  نالذـخ و  هملک  زا  دـعب  هک  ضارعا 
تاذ تیانع  تیامح و  هب  دـنمزاین  یگدـنز  تاظحل  مامت  رد  رـشب  تسا .  هدرک  يراز  عرـضت و  دـنوادخ  ریغ  لباقم  رد  بارطـضا  رطخ و 

. دیامیپ یم  ار  تکاله  یهابت و  هار  دیارگ و  یم  طوقس  طاطحنا و  هب  ددرگ  مورحم  وا  ضیف  زا  رگا  تسا و  یهلا  سدقا 
یهلا  ضارعا  يانعم 

، دیامن راذگاو  شدوخ  لاح  هب  درادرب ، يو  زا  ار  شتیامح  دنک ، عطق  وا  زا  ار  دوخ  فطل  هک  تسا  ینعم  نیدب  ناسنا  زا  دنوادخ  ضارعا 
يراب سدـقم  هاگرد  ضوغبم  دورطم و  تخبدـب ،  هورگ  نیا  تایاور ،  بجوم  هب  دـیوگ . شکرت  دراد  هک  یفارحنا  لاـمعا  راـکفا و  اـب  و 

یب دارفا  یهارمگ  بجوم  هکلب  دننک  یم  یط  ار  تلالـض  هار  دوخ  اهنت  هن  دنریگ  یم  شیپ  رد  هک  یتسردان  شور  اب  نانیا  دنتـسه ، یلاعت 
یفرعم ماقم  رد  هدناوخ و  یلاعت  يراب  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  ار  فنـص  ود  ع )   ) یلع دـنرب . یم  ههاریب  هب  زین  ار  نانآ  دـندرگ و  یم  عالطا 

 : تسا هدومرف  نینچ 
ۀنتف وهف  ۀلالـض  ءاعد  ۀعدب و  مالکب  فوغـشم  لیبسلا ،  دـصق  نع  رئاج  وهف  هسفن  یلا  هللا  هلک  لجر و  نالجر :  هللا  یلا  قئالخلا  ضعبا  نا 
(426  . ) هتئیطخب نهر  هریغ ،  ایاطخ  لامح  هتافو ،  دعب  هتایح و  یف  هب  يدتقا  نمل  لضم  هلبق ،  ناک  نم  يده  نع  لاض  هب ،  نتتفا  نمل 
طارـص زا  هدراذـگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يدرم  لوا  دنتـسه : یلاـعت  يراـب  دزن  قولخم  نیرتضوغبم  رفن  ود  ناـمگ ،  یب 

هک یـسک  يارب  تسا  هنتف  وا  دراد ، هقـالع  تلالـض  یهارمگ و  هب  توـعد  تعدـب و  نخـس  هـب  بـلق  میمـص  زا  تـسا ،  فرحنم  میقتـسم 
زا دعب  شتایح و  مایا  رد  هک  تسا  یـسک  هدـننک  هارمگ  دـنا ، هدوب  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  هریـس  هقیرط و  زا  تسا  هارمگ  ددرگ ، شنوتفم 

 . تسا نتشیوخ  يایاطخ  ورگ  رد  نارگد و  ناهانگ  ربراب  دیامن ، ادتقا  يو  هب  شگرم 
رظن رد  رما  نیا  دـهدن و  شرارق  اـهتیانع  اـهتیامح و  لومـشم  دراذـگاو و  شدوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناـسنا  کـی  زا  دـنوادخ  ضارعا 
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مه رب  مشچ  کی  ردق  هب  هک  دنتساوخ  یم  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  سامتلا  للذت و  اب  اعد  نمض  هک  تسا  مهم  ردقنآ  مالسا  یمارگ  يایلوا 
. دراذگناو ناشدوخ  هب  ار  نانآ  ندز 

اعد  راهچ  و  ص )   ) مرکا لوسر 
ام کلذ  نم  اهلخدف  شارفلا  نم  هتدقفف  اهتلیل . یف  ۀملـس  ما  تیب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

مهللا ال لاقی :  وه  یکبی و  هیدـی  عفار  مئاـق  تیبلا  نم  بناـج  یف  وه  هیلا و  تمهتنا  یتح  تیبلا  بناوج  یف  هبلطت  تماـقف  ءاـسنلا . لخدـی 
یندرت مهللا ال  ادبا ، ادساح  اودع و ال  یب  تمـشت  مهللا ال  ادبا ، نیع  ۀفرط  یـسفن  یلا  ینلکت  مهللا و ال  ادبا ، ینیطعا  ام  حـلاص  ینم  عزنت 

(427  ) ادبا هنم  ینتذقتسا  ءوس  یف 
يرکف تسین .  رتسب  رد  ترـضح  دید  دش و  رادیب  بش  همین  وا  دوب . هملـس  ما  هرجح  رد  یبش  ص )   ) مرکا ربمغیپ  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
لوسر هک  دـید  دیـسر و  يا  هطقن  هب  ات  تخادرپ  وجتـسج  هب  لزنم  فارطا  رد  درذـگ . یم  نانز  رکف  زا  ـالومعم  هک  تشذـگ  شرطاـخ  هب 

يا هدرک  اطعا  نم  هب  هک  ار  یبوخ  يایاطع  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  نایرگ  هدید  اب  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  هداتـسیا  اجنآ  رد  ص )   ) مرکا
رارق يدوسح  نمشد و  چیه  تتامـش  دروم  ارم  اهلا ! راب  راذگماو ؛ مدوخ  هب  ارم  ندز  مهرب  مشچ  کی  ردق  هب  اهلا ! راب  ریگم ؛ نم  زا  زگره 

 . نادرگم رب  عضو  نآ  هب  ارم  هرابود  يداد  متاجن  متشاد و  رارق  هک  يدب  طیارش  عاضوا و  نآ  رد  اهلاراب ! هدم ؛ 
شدوخ هب  ار  وا  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  ردـق  هب  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  رگید  ياـعد  هس  نمـض  ص )   ) مرکا لوـسر  تیاور ،  نیا  رد 

: دیوگ یم  يوار  هک  هدمآ  ع )   ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  دراذگناو .
تاظحل  همه  رد  یهلا  تیامح  هب  زاین 

. رثکا کلذ و ال  نم  لقا  ال  ادـبا ، نیع  ۀـفرط  یـسفن  یلا  ینلکت  بر ال  ءامـسلا : یلا  هدـی  عفار  وه  لوقی و  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمس 
(428)

کی تدم  ردق  هب  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  هتـشادرب  اعد  هب  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  ع )   ) قداص ماما  زا  مدینـش  دـیوگ : یم  ثیدـح  لقان 
. راذگماو مدوخ  هب  ارم  نآ  زا  رتشیب  ای  نآ  زا  رتمک  یتدم  ای  ندز  مهرب  مشچ 

سرت عقوم  تسا  یسک  زا  یلاعت  يراب  ترـضح  ضارعا  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  تمـسق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماما  هملک  نیموس  هصالخ 
نیا يور  هب  انمت  تسد  دهاوخب ، وا  زا  ار  رطخ  عفد  يراز ،  عرضت و  اب  دیاشگب و  ادخ  هاگـشیپ  هب  اعد  نابز  هکنآ  ياج  هب  رطخ  هب  هتخیمآ 

وا دنک و  ضارعا  يو  زا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  یناسنا  نینچ  رفیک  دیامن . انمت  ار  لکـشم  لح  نانآ  زا  رابکـشا  مشچ  اب  دـنک و  زارد  نآ  و 
: دنک یم  ضرع  هملک  هس  نآ  زا  دعب  ع )   ) ماما دراذگاو . شدوخ  لاح  هب  ار 

یلاعت  يراب  تمحر  زا  دادمتسا 
. اهنابرهم مامت  نیرتنابرهم  يا  ؛  نیمحارلا محرا  ای 

تروص رد  دشاب . دعب  هملک  هس  هب  رظان  دناوت  یم  دشاب و  لوا  هلمج  هس  هب  رظان  دـناوت  یم  ماقم  نیا  رد  دـنوادخ  ینابرهم  زا  نتفگ  نخس 
دنوادـخ يا  اـمنم ، شیاـمزآ  تدوخ  ریغ  نتـساوخ  يراـی  زا  رارطـضا  عقوم  رد  ارم  اـهنابرهم ! نیرتناـبرهم  يا  دوش : یم  نینچ  ینعم  لوا ، 

ارم دـنوادخ ! نابرهم  يا  نکم .  مناحتما  تدوخ  ریغ  زا  کمک  تساوخرد  يارب  للذـت  عرـضت و  اب  موش  یم  ریقف  هک  یعقوم  ارم  نابرهم ! 
 . هدم رارق  مشیامزآ  دروم  تدوخ  ریغ  دزن  عرضت  اب  موش  یم  رطخ  هب  هتخیمآ  سرت  راتفرگ  هک  یعقوم  رد 

عنم و هتـسیاش  وت و  ترـصن  زا  تیمورحم  نالذـخ و  قحتـسم  نداد ،  ناحتما  دـب  رثا  رب  نم  اـهلاراب ! تسا :  نینچ  ینعم  مود  تروص  رد  و 
ار میاهشزغل  مراودیما  يرتنابرهم ،  نابرهم  ره  زا  وت  هک  مرب  یمن  دای  زا  اما  متـسه ،  وت  ینادرگور  ضارعا و  راوازـس  وت و  لضف  زا  نامرح 
ود ره  هب  نیمحارلا  محرا  اـی  نتفگ  رد  ع )   ) ماـما میوگب  هک  تسا  رتهب  یلو  يزاـس ،  مرادروخرب  تتبحم  رهم و  زا  یـشخبب و  تتمحر  هب 

. دیامن یم  تساوخرد  ار  یهلا  تمحر  بلطم  ود  ره  يارب  دراد و  رظن  تمسق 
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یلاعت يراب  نمشد  نایز  هب  یشیدنا  لام   - ندوب راگدرورپ  تردق  رکف  رد  ندوب -  یهلا  تمظع  دای  رد   - 51

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . كودع یلع  اریبدت  کتردق و  یف  ارکفت  کتمظعل و  ارکذ  دسحلا  ینظتلا و  ینمتلا و  نم  یعور  یف  ناطیشلا  یقلی  ام  لعجا  مهللا 

عور  يانعم 
، ار تتمظع  دای  امن و  نوگرگد  دوخ  تیانع  اب  وت  دـنک  یم  اقلا  نم  بلق  رد  ناطیـش  هک  دـسح  ینامگدـب و  تاـینمت و  زا  هچنآ  اـهلا ! راـب 

 . هد رارق  اهنآ  نیزگیاج  ار  تنمشد  نایز  هب  یشیدنا  لام  و  ار ، تتردق  رد  رکفت 
 . تسا زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  گرزب  دنوادخ  تساوخ  هب 

 . تسا بلق  لقع و  يانعم  هب  مود  فرح  نوکس  لوا و  فرح  مض  هب  عور  بلقلا ؛  لقعلا و  نوکسلاف  مضلاب  عورلا 
(429 . ) اهقزر لمکتست  یتح  سفن  تومت  هنا ال  یعور  یف  ثفن  نیمالا  حورلا  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

رادروخرب لـماک  روط  هب  دوخ  قزر  زا  یـسک  اـت  هک  دومن  اـقلا  مریمـض  رد  دـیمد و  نم  بلق  رد  نیمـالا  حور  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
. دریم یمن  ددرگن 

ناسنا  يریذپ  نیقلت 
هاتوک رد  دناوت  یم  دنک  یم  ذوفن  شریمـض  رد  هک  يدب  ای  بوخ  تائاقلا  تسا و  ریذـپ  نیقلت  هک  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  دـنوادخ 
تـسا یهلا  يایاطع  هلمج  زا  يریذپ  نیقلت  دهد . قوس  ریـسم  نامه  هب  ار  وا  هاگآان  ای  هناهاگآ  دراذگب و  رثا  يو  رد  تدم  زارد  ای  تدـم 

طرش هب  تساهناسنا  لماکت  یلاعت و  ياه  هیامرس  زا  ردقنارگ  هیطع  نیا  تسا .  هدیدرگ  رقتسم  رـشب  ریمـض  رد  وا  هنامیکح  تیـشم  هب  هک 
. دبای هار  نآ  رد  هناملاع  هنالقاع و  یبلاطم  دریگ و  رارق  حیحص  ریسم  رد  هکنآ 

(430  ) ءاملعلا مولع  هملع  یلا  مضی  ءالقعلا و  يءار  هیءار  یلع  فیضی  نا  لقاعلا  یلع  قح  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دیازفیب شیوخ  ملع  رب  ار  املع  ملع  دیامن و  دوخ  يءار  همیمض  ار  القع  يءار  لقاع  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  هدومرف :  ع )   ) یلع

حلاصان  دارفا  اب  تقافر  زا  زیهرپ 
زا يا  هراپ  رد  دنراد ، ظوفحم  نوصم و  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  لطاب  تائاقلا  رطخ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هکنآ  يارب  مالـسا  یمارگ  يایلوا 

هدومن هیصوت  ار  اهنآ  تیاعر  ادیکا  هتخومآ و  نانآ  هب  ار  یمیلاعت  ددرگ  تسردان  ياهنیقلت  زاس  هنیمز  دناوت  یم  هک  یعامتجا  ياهترشاعم 
هب ار  یمدآ  لامعا  قالخا و  دوش و  دب  ياهنیقلت  ءاشنم  دناوت  یم  هک  يدراوم  هلمج  زا  دوش ، یم  رکذ  راصتخا  هب  دروم  ود  اجنیا  رد  دـنا و 

 : تسا فیرش  ثیدح  نیا  هلمج  نآ  زا  هدیسر ،  دایز  هراب  نیا  رد  تایاور  تسا .  راکهانگ  حلاصان و  دارفا  اب  تقافر  دناشکب ، داسف 
(431  . ) ملعت تنا ال  ارش و  هعبط  نم  قرسی  کعبط  ناف  ریرشلا  بحصت  ال  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

يدـب و هاـگآان  يا  هنوگ  هب  وت ، تعیبـط  هک  زیهرپـب  تسا  هدولآ  داـسف  رـش و  هب  هک  یـسک  اـب  تقاـفر  تبحاـصم و  زا  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . يربخ یب  نآ  زا  وت  ددزد و  یم  وا  فرحنم  عبط  زا  ار  یکاپان 

رابنایز  ياهتروشم 
نیا رد  دـنا . تیحالـص  دـقاف  هک  تسا  يدارفا  اب  رکف  لدابت  تروشم و  دوش ، لطاب  ياهنیقلت  ءاـشنم  دـناوت  یم  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 

. دوش یم  افتکا  ثیدح  کی  رکذ  هب  اجنیا  رد  هک  هدمآ  يدایز  تایاور  زین  هراب 
کتیاغ و نع  کب  رصقی  هناف  لیخبلا  رواشت  جرخملا و ال  کیلع  قیـضی  هناف  انابج  رواشت  ال  یلع !  ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(432 . ) اهرش کل  نیزی  هناف  اصیرح  رواشت  ال 
تروشم لیخب  اـب  دـنک . یم  گـنت  وت  رب  ار  لکـشم  زا  ییاـهر  هار  وا  هک  نکم  تروشم  وسرت  اـب  دومرف : ع )   ) یلع هب  ص )   ) مرکا لوسر 
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اقلا وت  رد  ار  صرح  دنـسپان  قلخ  هکنآ  يارب  وا  هک  نکم  تروشم  صیرح  اب  ددرگ . یم  تییاهن  لاـمک  عناـم  روصق  نیقلت  اـب  وا  هک  نکم 
. دهد یم  هولج  ابیز  ترظن  رد  ار  نآ  دیامن 

ینامحر  یناطیش و  تائاقلا 
نوناک دناوت  یم  رـشب  بلق  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا .  هدرب  مان  ناطیـش  ياقلا  زا  زورما ، ینارنخـس  عوضوم  ياعد  زاغآ  رد  ع )   ) داجـس ماما 

ياهنیقلت میناوخب و  یناطیـش  ياقلا  ار  دب  ياهنیقلت  دوش ، هدافتـسا  ماما  مالک  زا  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  عقومب  دشاب ، دب  ای  بوخ  ياهنیقلت 
ینیقلت ره  تسا و  ینامحر  ياقلا  دشاب ، ناسنا  لماکت  یلاعت و  هیام  یهلا و  سدـقا  تاذ  یـضرم  هک  ینیقلت  ره  ینامحر ،  ياقلا  ار  بوخ 
یناطیـش ياقلا  هس  ع )   ) ماما مالک  رد  تسا  یناطیـش  ياقلا  دروآ ، مهارف  ار  یمدآ  طوقـس  طاطحنا و  هنیمز  دشابن و  دنوادخ  یـضرم  هک 

مدرم هب  نظ  ءوس  ینامگدب و  لامعا  مود  تسا ،  یعقاو  ریغ  غورد و  تاینمت  یناطیـش ،  ياقلا  لوا  ینامحر :  ياقلا  هس  تسا و  هدش  رکذ 
رد رکفت  مود  تسا ،  یلاعت  يراب  ترـضح  یگرزب  تمظع و  دای  ینامحر  ياقلا  لوا  نآ .  نیا و  هب  ندرب  کشر  تداـسح و  موس  تسا ، 

ینارنخـس نیا  رد  یلاعت  يراب  لضف  هب  و  تسا ،  دنوادخ  نانمـشد  نتخادنارب  هشقن  ریبدت و  موس  و  تسا ،  ناهج  راگدیرفآ  لازیال  تردق 
. دوش یم  هداد  حیضوت  راصتخا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هب  عجار 

ینمت  يانعم 
(433  . ) نوکی امب ال  نوکی و  سفنلا  ثیدح  هیف و  بوغرم  رمال  لوصو  یهشت  ینمتلا 

هحفص رد  میشیدنا و  یم  دوخ  اب  هک  ییاهزیچ  نینچمه  تسا و  تبغر  هقالع و  دروم  هک  تسا  يزیچ  نتفای  ققحت  هب  لین  زا  ترابع  ینمت 
 . یندشان ای  دشاب  یندش  هاوخ  مینک ،  یم  میسرت  رطاخ 

یلاعت  يراب  تمحر  حیحص و  يوزرآ 
 . تسا هدومرف  رادروخرب  گرزب  تمعن  نیا  زا  ار  نانآ  هتـشاد و  ینازرا  اهناسنا  هب  هک  تسا  یلاعت  يراب  شزرا  رپ  ياـیاطع  هلمج  زا  وزرآ 

اههاگـشناد یملع و  ياه  هزوح  هب  ار  نیلـصحم  لامک ،  هب  لین  يوزرآ  تسا ،  تیلاعف  كرحت و  ءاشنم  ایند و  يدابآ  نارمع و  هیام  وزرآ 
. دنک یم  راداو  تعارز  هب  ار  نازرواشک  تراجت و  هب  ار  ناناگرزاب  هک  یبایدوس  تعفنم و  يوزرآ  دناشک ، یم 

(434  ) ارجش سراغ  سرغ  اهدلو و ال  ةدلاو  تقزر  ام  لمالا  ولو ال  یتمال  ۀمحر  لمالا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
چیه داد و  یمن  ریـش  ار  دوخ  دـنزرف  يرداـم  چـیه  دوب  یمن  وزرآ  رگا  تسا و  تمحر  نم  تلم  يارب  وزرآ  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوـسر 

. دومن یمن  سرغ  ار  یتخرد  يرادغاب 
گنر هک  تسا  ییاهوزرآ  تسا ،  هنالقاع  حیحـص و  ياهوزرآ  هدـناوخ ،  تمحر  دوخ  تما  يارب  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  هک  ار  ییوزرآ 

 ، تساهناسنا يونعم  يدام و  تداعس  ءاشنم  دراد و  ینیب  عقاو 
موهوم  تاینمت 

ماما هدومرف  هب  هکلب  تسین  دنوادخ  تمحر  اهنت  هن  تسا  لماکت  یلاعت و  هار  دس  رمع و  عییضت  هیام  هک  موهوم  لامآ  لطاب و  تاینمت  یلو 
دنتسه و یندشان  غورد و  تاینمت  نیا  راتفرگ  لاسنایم  ناوج و  ناوجون و  دارفا  زا  یضعب  هناتخبدب  تسا .  یناطیـش  تائاقلا  زا  ع )   ) داجس

یلاع يانمت  هدراذـگ و  رانک  دـنک  هعلاطم  دـیاب  هک  ار  سرد  باتک  لصحم ،  ناوج  یهاگ  دـننارذگ ، یم  تاموهوم  نآ  رد  ار  زیزع  رمع 
رما و لوغشم  هتخاس و  رقتـسم  روهمج  تسایر  یتح  و  ترازو ،  ماقم  رد  تلاکو ،  یـسرک  رب  ار  دوخ  درورپ ، یم  رـس  رد  ار  اهماقم  نیرت 
هن وا  دنک ، یم  رداص  نامرف  مومع ،  يارب  تسد  رس و  تکرح  اب  یهاگ  دهد و  یم  روتـسد  نایفارطا  هب  وربا  مشچ و  اب  یهاگ  تسا ،  یهن 

یهاو تاـینمت  هب  ار  دوـخ  دراد ، یم  رب  مدـق  يزرواـشک  يرادـماد و  هار  هن  تراـجت و  بسک و  یپ  زا  هن  دور ، یم  تعنـص  مـلع و  یپ  زا 
هک دندارفا  زا  یـضعب   . دنارذگب يزور  هیـس  یتخبدب و  هب  ار  یگدـنز  دـیاب  راچان  دوش و  یم  هابت  تعرـسب  شزیزع  رمع  هدومن ،  شوخلد 

نآرق دنرادنپ . یم  عیفر  هیاپدنلب و  یماقم  رد  ار  نتشیوخ  دنتسه و  یهاو  ياه  هشیدنا  غورد و  تاینمت  راتفرگ  يونعم  نوئـش  ینید و  روما 
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 : تسا هدومرف  یفرعم  ار  نانآ  تایآ  زا  یضعب  نمض  فیرش 
يراصن  دوهی و  غورد  يوزرآ 

(435  . ) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  مهیناما  کلت  يراصن  وا  ادوه  ناک  نم  الا  ۀنجلا  لخدی  نل  اولاق  و 
ینارصن هک  یسک  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  دنتفگ : يراصن  دشاب ، يدوهی  هک  یـسک  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  دنتفگ : اه  يدوهی 

ناهرب هماقا  دوخ  ياعدا  يارب  دـییوگ  یم  تسار  رگا  وگب : نانیا  هب  یمارگ !  ربمیپ  تسا .  ناـنآ  غورد  يوزرآ  لـطاب و  ياـنمت  نیا  دـشاب 
. دییامن

لطاب  ياهرادنپ 
یطخم لاض  وهف  اذه  یف  انفلاخ  نم  ۀمئاد ،  یه  اهل و  اهءدبال  ءایـشالا  ۀیرهدلا :  تلاق  مهریغ .  لاق  دـق  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق 

انفلاخ نم  ۀهلا ،  انناثوا  نا  برعلا :  اوکرـشم  لاق  و  لض .  دقف  اذه  یف  انفلاخ  نم  ناربدملا ،  امه  ۀـملظلا  رونلا و  ۀـیونثلا :  تلاق  و  لضم . 
(436  . ) نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  مهل :  لق  اهنونمتی ، یتلا  مهیناما  کلت  یلاعت :  هللا  لاقف  لض .  اذه  یف 

 : ملاع دنیوگ : یم  نویرهد  دـنا . هشیدـنا  نیا  رد  زین  نارگد  هکلب  دنتـشاد  لد  رد  ییانمت  نینچ  يراصن  دوهی و  اهنت  هن  هدومرف :  ع )   ) یلع
رون و ملاع ،  ربدـم  دـنیوگ : یم  نویونث  تسا .  راکاطخ  هارمگ و  دـشاب  ام  فلاـخم  نخـس  نیا  رد  سک  ره  هتـشادن و  لوا  تسا و  میدـق 

سک ره  دنتـسه و  ام  یعقاو  ياهدوبعم  ام  ياهتب  دنیوگ : یم  برع  نیکرـشم  تسا .  هارمگ  دـشاب  ام  هتفگ  فلاخم  هک  ره  تسا و  تملظ 
لیلد هماقا  دییوگ  یم  تسار  رگا  وگب : نانآ  هب  ربمیپ ! تساهنآ ،  دوخ  ینورد  تاینمت  نیا  دومرف : دنوادخ  تسا .  هارمگ  دـیوگب ، نیا  زج 

. دییامن
یناطیش  ياهناد 

 . تسا هاگآان  صاخشا  ندنکفا  ماد  هب  يارب  ناطیش  يزاس  هارمگ  هلیسو  نیرتگرزب  موهوم ،  لامآ  یعقاو و  ریغ  تاینمت  نیا 
(437  . ) نیلفاغلا بولق  یلع  نیطایشلا  ناطلس  لمالا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا لفاغ  دارفا  بولق  رب  اهناطیش  ناطلس  لطاب ،  يوزرآ  یعقاو و  ریغ  يانمت  تسا  هدومرف  ع )   ) یلع
هانپ هب  دنروآ و  دای  هب  ار  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  دیاب  دنناهرب  تائاقلا  یناسفن  تاینمت  ماد  زا  ار  نتـشیوخ  دنناوتب  صاخـشا  هکنآ  يارب 

میناوت یم  بلطم  حیضوت  روظنم  هب  تسا .  زورما  ینارنخس  عوضوم  ياعد  رد  ع )   ) داجس ماما  مالک  لولدم  نیا  دنورب و  ینامحر  تائاقلا 
مالک تروص  نیا  رد  میهد ،  رارق  یناطیـش  ياقلا  نیلوا  يوگباوج  تسا  یلاعت  يراب  ترـضح  تمظع  رکذ  هک  ار  یناـمحر  ياـقلا  نیلوا 

: دش دهاوخ  نینچ  ع )   ) ماما
قح  تمظع  هب  ندرب  هانپ 

یم اقلا  نم  نطاب  ریمض  رد  تاینمت  زا  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  اهلاراب ! ؛ ؛  کتمظعل ارکذ  ینمتلا  نم  یعور  یف  ناطیـشلا  یقلی  ام  لعجا  مهللا 
. امرف لوحتم  تدوخ  یگرزب  دای  تمظع و  رکذ  هب  ار  نآ  دوخ  فطل  اب  وت  دیامن 

تسا و تدابع  ناـبز  رکذ  یهاـگ  دـنوادخ  رکذ  دروم  رد  و  وا ، تمظع  رکذ  یهاـگ  تسا و  هدـمآ  دـنوادخ  رکذ  یهاـگ  ینید  عباـنم  رد 
یهلا ماکحا  يرجم  لد  هکنآ  هچ  تسا ،  لد  رکذ  شزرارپ ،  ردـقنارگ و  رکذ  اما  ددرگ ، یم  رادروخرب  یلاعت  يراب  رجا  زا  رکذ  هدـنیوگ 

. دیامن یم  بانتجا  شتایهنم  زا  دنک و  یم  ارجا  ار  وا  رماوا  تسا ،  دنوادخ  دای  رد  هراومه  هک  یناسنا  تسا و 
لد  رد  ادخ  دای 

ربکا و هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  ناحبس هللا و  ینعا  لاق ال  مث  اریثک  هللا  رکذ  هقلخ  هللا  ضرف  ام  دشا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(438 . ) اهکرت ۀیصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  ۀعاط  ناک  ناف  مرح  لحا و  ام  دنع  هللا  رکذ  نکل  هنم  ناک  نا 

زا دارم  دومرف : سپـس  دنـشاب ، ادخ  دای  رد  رایـسب  هک  تسا  نیا  مدرم  هدهع  هب  دـنوادخ  تابجاو  نیرت  تخـس  زا  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
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مارح لالح و  دراوم  رد  دـنوادخ  رکذ  مدوصقم  تسا ،  راـکذا  زا  هللا و ... ناحبـس  هچ  رگا  تسین .  هللا و ... دـمحلا  هللا و  ناحبـسادخ  رکذ 
. دیامن بانتجا  تسا  تیصعم  رگا  دنک و  لمع  تسا  تعاط  رگا  تسا ،  یهلا 

یناطیش  تاینمت  زا  ییاه  هنومن 
رکف تسا ،  یندشان  ياهوزرآ  بلغا  دشاب  يویند  روما  هب  طوبرم  رگا  تاینمت  هنیمز  رد  یناطیش  تائاقلا  دش ، هداد  حیضوت  هک  یحرش  هب 
ذفان روشک  رـسارس  رد  شیهن  رما و  هدز ،  هیکت  تردـق  یـسرک  نیرتعیفر  هب  هدروآ ،  تسد  هب  ار  تکلمم  ماـقم  نیرت  یلاـع  هک  دـنک  یم 

ریغ لوقنم و  لاوما  دح و  یب  تورث  يروآدرگ  شموهوم  يانمت  یهاگ  دنیامن . یم  تعاطا  ار  شتاروتـسد  ارچ  نوچ و  یب  مدرم  تسا و 
سیسءات افصاب  عیسو و  ییاهغاب  و  هدومن ،  انب  للجم  رایسب  ییاهترامع  هدرک ،  عمج  باسح  یب  یتورث  دشیدنا  یم  دوخ  اب  تسا ،  لوقنم 
ناگدـننار نارازگتمدـخ و  دوـش ، یم  راوـس  ار  اـهنآ  زا  یکی  زور  ره  و  دراد ، راـیتخا  رد  متـسیس  نـیرخآ  نوگاـنوگ  ياهنیــشام  هدرک ، 

رـس شلباقم  رد  مدرم  مومع  همکاـح و  تئیه  رامـش ، یب  تورث  نیا  رثا  رب  دنتـسه . شرماوا  تعاـطا  ياـیهم  همه  هداتـسیا و  شدرگادرگ 
یهلا گرزب  يایلوا  زا  ار  دوخ  دیدرت  نودب  دـشاب ، يورخا  روما  يونعم و  نوئـش  هب  طوبرم  شینورد  يانمت  رگا  دـنروآ . یم  دورف  میظعت 

تعافش مدرم  اهنویلیم  زا  تمایق  رد  هک  دهد  یم  قح  دوخ  هب  دنرادنپ ، یم  یتشهب  دنمتفارش و  يرصنع  ار  نتـشیوخ  دروآ ، یم  باسح  هب 
ماهوا و مرگرـس  دراد ، یم  زاـب  يرگن  عقاو  زا  ار  وا  لـطاب  تاـینمت  نیا  تسا .  ناـمداش  شوخلد و  یعقاو  ریغ  تاـمهوت  نیا  اـب  و  دـیامن ،

. دنک یم  بلس  يو  زا  ار  يونعم  شنیب  و  دیامن ، یم  شتالیخت 
تریصب  ییانیبان 

(439 . ) رئاصبلا نویع  یمعت  ینامالا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دیامن یم  انیبان  ار  لد  مشچ  یندشان ،  زارد  ياهوزرآ  تاینمت و  هدومرف :  ع )   ) یلع

یلاعت  يراب  تمظع  رد  ندومن  رکف 
نآ زا  هکنیا  يارب  تسا ،  هدییارگ  لطابریسم  هب  يورخا  ای  يویند  رظن  زا  هدیدرگ و  یناطیش  تائاقلا  یناسفن و  تاینمت  ماد  ریسا  هک  یسک 

اناوت راگدیرفآ  هک  یملاوع  تمظع  رد  دوخ  مهف  ردق  هب  دیامن ، دای  یهلا  سدق  تاذ  زا  دیاب  دیوگ  كرت  ار  لطاب  ریسم  دبای و  ییاهر  دنب 
يایند رد  دزاس . دازآ  لطاب  تاـینمت  تـالیخت و  ياهدـنب  زا  ار  نتـشیوخ  دربب و  یپ  دوخ  يزیچاـن  تراـقح و  هب  اـت  دـنک  رکف  هدرک  قلخ 

تمظع تبـسن  ناـمه  هب  دوش ، یم  فقاو  رتشیب  تقلخ  رارـسا  هب  دـبای و  یم  شرتسگ  رـشب  شناد  حطـس  هک  تبـسن  ره  هب  زورما  هتفرـشیپ 
ناوریپ مالـسا  یمارگ  يایلوا  دبای . یم  شیازفا  اناوت  راگدیرفآ  لباقم  رد  ملاع  ياهناسنا  عوضخ  ددرگ و  یم  رتدوهـشم . شنیرفآ ،  ناهج 

یمن ییاج  هب  اناوت  قلاخ  هب  تبـسن  ناوتان ،  قولخم  هیحان  زا  يرکفت  نینچ  اریز  دنا  هتـشاد  رذـحرب  یهلا  سدـقا  تاذ  رد  رکفت  زا  ار  دوخ 
. دننک رکف  دنوادخ  تقلخ  شنیرفآ و  تمظع  رد  هک  دنا  هدومن  هیصوت  اما  تسین .  شخب  هجیتن  دسر و 

(440  . ) هقلخ میظع  یلا  اورظناف  هتمظع  یلا  اورظنت  نا  متدرا  اذا  نکل  هللا و  یف  رکفتلا  مکایا و  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
تمظع هب  تقد  اـب  دـیرگنب  ار  وا  تمظع  هک  دـیدرک  هادرا  رگا  یلو  دـنوادخ  سدـقم  تاذ  رد  رکفت  زا  دـیزیهرپب  دومرف : ع )   ) رقاـب ماـما 

. دینکفا رظن  وا  تقلخ 
رد یتشهب و  تسا  یناسنا  تمایق  رد  هک  دـنک  یم  روصت  هدـیدرگ و  دوخ  یناسفن  تاـینمت  یناطیـش و  تاـئاقلا  ریـسا  نطاـب  رد  هک  یـسک 
هک یتایآ  رگید  و  ( 441  ) نیدـلا موی  کلام  هفیرـش  هیآ  رد  دـیاب  یعقاو  ریغ  رادـنپ  نیا  زا  دوخ  تاجن  يارب  دراد  رارق  یهلا  يایلوا  فص 

موهوم ياهدنب  دـیق و  نآ  زا  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  دـنک و  تقد  تسا  تمایق  هصرع  رد  یهلا  سدـقا  تاذ  تمظع  نیبم  تیمکاح  فرعم 
 ، يورخا ای  دشاب  يویند  هاوخ  لطاب ،  تاینمت  یناطیـش و  تائاقلا  زا  تاجن  هار  ع )   ) داجـس ماما  مالک  لولدـم  هب  هصالخ  دزاس . یم  دازآ 

 . میراد فوطعم  وا  سدقا  تاذ  یگرزب  هب  ار  نامراکفا  هشیدنا و  دیاب  و  تسا ،  دنوادخ  تمظع  زا  دادمتسا 
نامگ  لامعا 
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یلاـعت يراـب  هاگـشیپ  زا  ع )   ) ماـما تسا .  ینظت  هدـمآ ،  قـالخالا  مراـکم  فیرـش  ياـعد  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  یناطیـش  ياـقلا  نیمود 
نوصم و یناطیش  تائاقلا  زا  هلیـسو  نیدب  دیامرف و  ینظت  نیزگیاج  ام  ریمـض  رد  ار  دوخ  لازیال  تردق  رد  رکفت  هک  دنک  یم  تساوخرد 
هب البق  تسا  مزـال  دوش ، نشور  نظ  لاـمعا  ياـنعم  هکنآ  يارب  تسا .  ناـمگ  ندومن  لاـمعا  ياـنعم  هب  تغل  رد  ینظت  دراد . ناـمظوفحم 

نظءوس نظ و  نسح  رما  رد  مالـسا  يایلوا  هک  یفیاظو  هرابرد  يا  هلمج  دـنچ  نینچمه  نآ و  تایـصوصخ  نظ و  لـصا  هراـبرد  راـصتخا 
هبساحم و نودب  یضعب  دنا ، توافتم  رگیدکی  اب  نظ  ءوس  ای  نظ  نسح  هرابرد  مدرم  دوش . هداد  حیـضوت  دنا  هدومن  نایب  دوخ  ناوریپ  يارب 
ار نتـشیوخ  دـیاب  دـنرادن ، یـشزرا  دـنرامیب و  یقالخا  تهج  زا  هورگ  نیا  دـنرگن . یم  رظن  ءوس  اـب  ار  نارگید  راـتفر  راـتفگ و  شجنس ، 

رثا رب  دنوش  نامگدـب  يدروم  رد  رگا  دـنا ، حـلاص  هتـسیاش و  دارفا  مدرم ،  زا  یـضعب  دـنبای . ییاهر  دنـسپان  تلاح  نیا  زا  دـننک و  نامرد 
تابجوم دـیابن  هدـش و  یقلت  هظحالم  نایاش  سدـقم ،  عرـش  رد  دارفا  لیبق  نیا  دـب  نامگ  هتبلا  تسا ،  ینـالقع  تاراـما  نیارق و  هدـهاشم 

. دروآ مهارف  ار  نانآ  ینامگدب 
نامیا  لها  نامگ  زا  زیهرپ 

(442  . ) مهتنسلا یلع  قحلا  لعج  هللا  ناف  نینم  ؤملا  نونظ  اوقتا  ثیدحلا :  یف 
 . تسا هداد  رارق  نانآ  نابز  رد  ار  قح  دنوادخ ، هک  دییامن  بانتجا  نینم  ؤم  نامگ  زا  هدمآ :  ثیدح  رد 

دـیامن و لمح  نکمم  حیحـص و  هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  هتفگ  لمع و  هک  تسا  نیا  شینید  ردارب  هب  تبـسن  ناملـسم  درف  کـی  هفیظو  نیلوا 
. درگنب یتسرد  یکاپ و  هاگدید  زا  ار  شراتفر  راتفگ و 

اءوس و کیخا  نم  تجرخ  ۀـملکب  ننظت  هنم و ال  کبلغی  ام  کیتءای  یتح  هنـسحا  یلع  کیخا  رما  عض  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاـق 
(443 . ) المحم ریخلا  یف  اهل  دجت  تنا 

دب  نامگ  زا  يراددوخ 
تحـص هب  لـمح  هک  دوش  يا  هنوگ  هب  عضو  هکنآ  رگم  هد  رارق  نکمم  هجو  نیرتـهب  هب  ار  تینید  ردارب  راـک  هدومرف :  ع )   ) نینم ؤملاریما 

 . یبایب يا  هتسیاش  بوخ و  لمحم  مالک  نآ  يارب  یناوت  یم  هکنآ  اب  ربم  دب  نامگ  هتفگ  تردارب  هک  ینخس  هب  نینچمه  ددرگ . نکممان 
هک دننک  تبقارم  دیاب  مدرم ،  دب  نامگ  زا  ندنام  نوصم  يارب  هک  تسا  نیا  دـنا  هداد  رکذـت  نینم  ؤم  هب  نید  نایاوشیپ  هک  يرگید  هفیظو 

تیـصخش تیوه و  فرعم  هعماج ،  رد  ناسنا  نیـشنمه  هکنآ  هچ  دـنیامنن ، دـمآ  تفر و  نانآ  اب  دـنوشن و  قیفر  ماندـب  حـلاصان و  دارفا  اـب 
اهنت هن  هک  دیورن  دش  دیهاوخ  ماندب  هک  ییاج  رد  دیهدن و  رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  هک  دنا  هدومن  هیـصوت  نینچمه  و  تسوا ، 

ع  ) داوج ماما  زا  ینسحلا  میظعلادبع  ترضح  دروآ . یم  راب  هب  ینامگدب  نظ و  ءوس  زین  دساف  طیحم  هکلب  تسا  یماندب  هیام  دب  نیـشنمه 
(444 . ) رایخالاب نظلا  ءوس  ثروت  رارشالا  ۀسلاجم  دومرف : ع )   ) یلع هک  هدومن  ثیدح  ( 

دب  نامگ  داجیا  لماوع 
. ددرگ یم  نابوخ  رایخا و  ینامگدب  بجوم  نادب ،  رارشا و  اب  ینیشنمه 

(445  . . ) نظلا هب  ءاسا  نم  نمولی  الف  ۀمهتلل  هسفن  ضرع  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
ءوس تسا .  هدرب  دب  نامگ  يو  هب  هک  ار  یسک  دنکن  تمالم  دهد  یم  رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  نتشیوخ  هک  یصخش  هدومرف :  ع )   ) یلع
رما نیا  دوش و  یم  نامگدب  صاخـشا  ای  صخـش  هب  تبـسن  دوخ  ریمـض  رد  یمدآ  دیآ و  یم  دیدپ  رایتخا  هدارا و  نودـب  يدراوم  رد  نظ 

دروم هک  یـسک  زار  هب  دهاوخب  دیآرب و  قیقحت  سـسجت و  ماقم  رد  رگا  اما  درادن . تازاجم  تسین و  فیلکت  ملق  لومـشم  يرایتخا ،  ریغ 
تسا و ینظت  هلحرم  نیلوا  نیا  دراد و  رفیک  هذـخآوم و  قاقحتـسا  هدز و  تسد  اوراـن  يراـیتخا  لـمع  هب  دربـب  یپ  هتفرگ  رارق  نـظ  ءوـس 

 . تسا هدناوخ  یناطیش  تائاقلا  زا  ار  نآ  هدمآ و  ع )   ) داجس ماما  مالک  رد  هک  تسا  يدب  نامگ  لامعا 
سسجت  ینامگدب و 
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نظ ءوس  دروم  رد  هک  دنا  هدومن  دیکءات  دـنیامن  تظفاحم  هانگ  زا  ینامگدـب ،  هنیمز  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هکنآ  يارب  مالـسا  یمارگ  يایلوا 
. دییامنن سسجت  قیقحت و 

(446  . ) هققحی الا  نظلا  ءوس  نم  هجرخمف  جرخم :  نهنم  هل  نسحتسی و  نم ال  ؤملا  یف  ثالث  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
نوریب هار  درادن و  جورخ  هار  اهنآ  زا  تاجن  يارب  تسین و  حودمم  هدیدنسپ و  نم  ؤم  يارب  هک  تسا  رما  هس  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دیامنن صحفت  قیقحت و  هک  تسا  نیا  ینامگدب  زا  نتفر 
دب نامگ  يرگید  هب  هک  یـسک  تسا .  یهلا  لازیال  تردـق  رد  ندرک  رکف  مدرم ،  هب  تبـسن  ینامگدـب  لامعا  ننظت و  زا  يریگولج  يارب 
رگا دربب  نیب  زا  هعماج  رد  ار  نظ  ءوس  دروم  صخش  يوربآ  دنک و  تابثا  ار  دوخ  دب  نامگ  قیقحت ،  سـسجت و  هار  زا  دهاوخ  یم  هدرب و 

ایند و رد  دـنک و  شاف  ار  شرارـسا  دردـب ، ار  وا  ياه  هدرپ  ماـمت  دـناوت  یم  اـناوت  قلاـخ  هک  دوش  هجوتم  دـنک و  رکف  دـنوادخ  تردـق  رد 
. دیامن یم  يراددوخ  نظ  ءوس  دروم  صخش  يرد  هدرپ  زا  دوش و  یم  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  دیامن  شحضتفم  ترخآ 

سفن  فک  ادخ و  زا  فوخ 
لامعالا نم  حیبقلا  نع  کلذ  هزجحیف  رش  وا  ریخ  نم  هلمعی  ام  ملعی  لوقی و  ام  عمسی  هاری و  هللا  نا  ملع  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

(447  . . ) يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  يذلا  کلذف 
یم ماجنا  هک  يدب  بوخ و  ياهراک  زا  و  دونـش ، یم  ار  شیاه  هتفگ  دنیب ، یم  ار  وا  دـنوادخ  دـنادب  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 

دراد و فوخ  دنوادخ  ماقم  زا  تسا ،  نآرق  هفیرـش  هیآ  قادصم  وا  دوش ، یم  شدـب  ياهراک  عنام  ینامیا  هدـیقع  نیا  تسا و  هاگآ  دـهد 
. دراد یم  زاب  اوران  تاینمت  يوه و  لامعا  زا  ار  شیوخ  سفن 

رد رکف  ینظت و  هرابرد  ماما  عقاو ،  رد  تسا .  زورما  ینارنخس  عوضوم  رد  ع )   ) داجس ماما  مالک  مود  تمـسق  لولدم  داتفا ، روکذم  هچنآ 
: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  راگدیرفآ  تردق 

 . کتردق یف  ارکفت  ینظتلا  نم  یعور  یف  ناطیشلا  یقلی  ام  لعجا  مهللا 
تتردق رد  رکفت  راذگب و  تنم  نم  رب  دنک  یم  اقلا  نم  لد  رد  مدرم ،  هب  تبـسن  ینامگدـب  لامعا  ینظت و  زا  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  اهلاراب !

. امرف نآ  نیزگیاج  ار 
 . تسا دسح  هدناوخ  یناطیش  تائاقلا  زا  ار  نآ  ع )   ) داجـس ماما  هدمآ و  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  هک  يرما  نیموس 

تایاور یـضعب  رد   . دنا هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ادـیکا  ار  ناناملـسم  نید ،  يایلوا  تسا و  دنـسپان  مومذـم و  رایـسب  تایقلخ  هلمج  زا  دـسح 
. دیامن دوبان  تسوا  يورخا  يویند و  تداعس  هیامرس  هک  ار  نم  ؤم  صخش  نامیا  دناوت  یم  دسح  هک  هدیدرگ  ناشنرطاخ 

(448  ) بطحلا رانلا  لکءات  امک  نامیالا  لکءایل  دسحلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
. ار مزیه  شتآ  هک  روط  نامه  دروخ  یم  ار  نامیا  دسح  نامگ ،  یب  هدومرف :  ع )   ) رقاب ماما 

دسح  يانعم 
زا وا  هدومرف و  اطع  یتمعن  يو  هب  دـنوادخ  هک  تهج  نیا  زا  دـشاب  هاوخدـب  رگید  ناسنا  هب  تبـسن  یناسنا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  دـسح 

شیوخ يانمت  هب  ردـق  نآ  ددرگ و  بلـس  تمعن  بحاص  زا  تمعن  ات  دـیآ  مهارف  یتاـبجوم  دراد  اـنمت  لد  رد  درب و  یم  جـنر  یهلا  هیطع 
. دناد یم  تمعن  نتشیوخ  يارب  ار  تمعن  بحاص  تمعن  نتفر  نایم  زا  هک  تسا  دنم  هقالع 

(449  . ) هیلع ۀمعن  هدسحی  نمع  ۀمعنلا  لاوز  نا  يری  دساحلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
باسح هب  یتمعن  دوخ  يارب  ار  وا  تمعن  لاوز  هک  تسا  تحاران  ردـقنآ  دراد  راـیتخا  رد  دوسحم  هک  یتمعن  زا  دوسح  هدومرف :  ع )   ) یلع

. دروآ یم 
زا هن  تسا ،  نیگمـشخ  یـضاران و  شا  هیطع  میـسقت  دـنوادخ و  زا  وا  تمعن .  بحاـص  نمـشد  هن  تسا  تمعن  نمـشد  یعقوم  رد  دوسح 
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 . تسا میکح  راگدیرفآ  خماش  ماقم  هب  یمارتحا  یب  بدا و  هئاسا  هناروسج  رکفت  زرط  نیا  دیدرت  نودب  تمعن .  ياهنم  دوسحم  صخش 
 . . يدابع نیب  تمـسق  یتلا  یتمـسقل  ضار  ریغ  یئاضقل  ظخـستم  یمعنل  اودـع  دـساحلا  و  یلاعت :  هللا  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  اـیرکز  نع 

(450)
هک یمیسقت  زا  و  تسا ،  نیگمـشخ  نم  ياضق  زا  تسا ،  نمـشد  نم  تمعن  هب  دوسح  هدومرف :  دنوادخ  هک  تسا  ع )   ) ایرکز ترـضح  زا 

 . تسا یضاران  ما  هدومن  مناگدنب  نیب  نم 
درب یم  جنر  دراد  رایتخا  رد  تمعن  بحاص  هک  یتمعن  زا  درگن ، یم  ینیبدب  اب  ار  ناهج  هنامیکح  ماظن  دوخ ، لداعتمان  راکفا  رثا  رب  دوسح 
یلو دربب  نایم  زا  ار  تمعن  بحاص  تمعن  دناوت  یمن  شیوخ  ینورد  ییاضران  اب  دوسح  هکنآ  بلاج  تسا .  بذعم  دـنمدرد و  هراومه  و 

ینورد دسح  نآ  ءاشنم  دوش و  یم  بکترم  هاگآان  روط  هب  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  هک  دوخ  نوزومان  تاکرح  اج و  یب  نانخـس  اب  دناوت  یم 
. دیامن حضتفم  اوسر و  ار  نتشیوخ  تسوا ، 

مومذم  تلصخ  ود 
یلع هللا  توعد  کنم .  یلع  هنم  مظعا  لجر  ضرالا  یف  ام  لاقف :  سیلبا  هاتا  ۀنیفـسلا  نم  حون  طبه  اـمل  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
(451  . ) مداب لعف  يذلا  وهف  صرحلا  كایا و  یب و  لعف  يذلا  وهف  دسحلا  كایا و  نیتلصخ ؟  کملعا  الا  مهنم  ینتحراف  قاسفلا  ءالوه 

هرابرد تسین .  نم  دزن  وت  زا  رتمیظع  يدرم  نیمز  رد  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  ناطیش  دش  هدایپ  یتشک  زا  حون  یتقو  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
هب ارم  دـب ، قلخ  نآ  هک  دـسح  زا  زیهرپب  مزوماین ؟  وت  هب  ار  تلـصخ  ود  ایآ  يدومن .  تحار  نانآ  زا  ارم  يدرک و  نیرفن  ناراـکهانگ  نیا 

. دومن لمع  نانچنآ  مدآ  اب  هک  صرح  زا  زیهرپب  تخادنا و  زور  نیا 
هدرب و مان  دسح  زا  زورما  ینارنخس  ثحب  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  تمـسق  نیموس  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما 

یم دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  دـنامب  نوصم  نآ  زا  یـشان  تارطخ  رابنایز و  ضراوع  زا  هکنآ  يارب  تسا .  هدـناوخ  یناطیـش  تاـئاقلا  زا  ار  نآ 
ار داجـس  ماما  ترابع  ناوت  یم  عقاو  رد  دوش ، هدرب  راک  هب  تدوخ  نمـشد  نتخادنارب  هار  رد  هک  هد  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  دسح  نآ  دهاوخ 

: درک رکذ  تروص  نیا  هب  اعد  رخآ  تمسق  رد 
 . كودع یلع  اریبدت  دسحلا  نم  یعور  یف  ناطیشلا  یقلی  ام  لعجا  مهللا 

ادخ  نمشد  زا  تمعن  بلس  يانمت 
 . تسا هدومن  اقلا  مریمض  رد  ناطیش  هک  هد  رارق  يدسح  نیزگیاج  ار  تدوخ  نمشد  نایز  هب  یشیدنا  لام  ریبدت و  اهلاراب !

هدولآ دنسپان  قلخ  نیا  هب  ار  نتشیوخ  و  دشابن ، مدرم  هاوخدب  دراد ، هاگن  كاپ  دسح  زا  ار  لد  تسا  فظوم  نامیا  اب  صخـش  هکنآ  هجیتن 
هجوتم ار  انمت  نآ  تفای  شیارگ  تمعن  بحاص  تمعن  لاوز  هشیدنا  هب  شلد  دـمآ و  دـیدپ  یـسک  رد  یتلاح  نینچ  ضرف  هب  رگا  دـیامنن .

نانمـشد ناتفـص و  لهجوبا  زا  يداع  طیحم  رد  ای  گنج  هصرع  رد  اـت  دـنک  حرط  يا  هشقن  دـشیدنیب ، يریبدـت  دـیامن . دـنوادخ  نانمـشد 
دس دنناسرب و  بیسآ  یهلا  نییآ  هب  دنناوتن  نانآ  دوش و  تمعن  بلس  دنتسه  هدوب و  نامز  رـصع و  ره  رد  هناتخبدب  هک  ادخ ، نید  ياجرباپ 

یهلا شاداپ  هتسیاش  هکلب  دیآ  یمن  مومذم  قالخا  باسح  هب  تسا  یهاوخدب  يدیلپ و  زا  هزنم  انمت  نیا  نوچ  و  دنوش ، تقیقح  قح و  هار 
رد ناـنچمه  دـیامن و  ادـخ  نانمـشد  هجوتم  تمعن  لاوز  رد  ار  دوخ  ینورد  ياـنمت  تسناوتن  رگا  تسا ،  قـح  يـالعا  شفدـه  اریز  تسا 
زا شیهاوخدب  هک  دشاب  هجوتم  هراومه  تسا  مزال  هتفرگ و  رارق  طوقـس  هاگترپ  رد  هک  دـنادب  دـیاب  دوب  دوخ  ناردارب  یهاوخدـب  هشیدـنا 

درادن تازاجم  تسا ،  ینادنز  دوسح  ریمض  رد  هک  یتقو  ات  دسح  اریز  دریگن  دوخ  هب  لمع  گنر  نیرتکچوک  دنکن و  زواجت  هشیدنا  دح 
بیسآ يو  ناج  لام و  هب  و  دهد ، رارق  شزواجت  يدعت و  دروم  دیامن ، یلمع  مادقا  دوسحم  زا  تمعن  بلـس  يارب  هک  داتفا  رکف  هب  رگا  اما 
لوسر زا  يرایسب  تایاور  نمض  بلطم  نیا  دیامیپ و  یم  ار  داسف  یهابت و  هار  دراد  یم  رب  ریـسم  نیا  رد  هک  یمدق  ره  دنادب  دیاب  دناسرب ،

 : تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )   ) مرکا
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مومذم  هشیدنا  هس  زا  تاجن  هار 
الف تننظ  اذا  غبت و  الف  تدسح  اذا  ضماف و  تریطت  اذا  لاق :  عنصن ؟  امف  نظلا  دسحلا و  ةریطلا و  نم  انم  دحا  ملسی  ال  هللا !  لوسر  ای  اولاق 

(452  . ) قحتت
؟  مینامب نوصم  اهنآ  دب  ضراوع  زا  هک  مینک  هچ  میتسین ،  ملاس  دب  نامگ  دسح و  دب و  لاف  ام  زا  کی  چـیه  هللا !  لوسر  ای  دـندرک  ضرع 

يدرب دب  نامگ  یتقو  و  نزم ،  تسد  متـس  يدعت و  هب  يدرب  دسح  یتقو  هدب ،  همادا  تدوخ  هار  هب  یتفرگ  رارق  دب  لاف  دروم  یتقو  دومرف :
. امنم سسجت  قیقحت و 

رضاح دارفا  هب  ییوگدب  نامیا -  لها  زا  تبیغ  لطابیهاوگ -  ناملسم -  يوربآ  هب  ضرعت  حیبق -  نانخس  مانشد -  شحف و   - 52

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . کلذ هبشا  ام  رضاح و  بس  وا  بئاغ  نم  ؤم  بایتغا  وا  لطاب  ةداهش  وا  ضرع  متش  وا  رجه  وا  شحف  ۀظفل  نم  یناسل  یلع  يرجا  ام  و 

نابز  گرزب  شزغل  شش 
لوا تمسق  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  دوب  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  يا  هعطق  ینارنخـس ،  عوضوم  هتـشذگ  هسلج  رد 
داجس ترضح  دعب ، هعطق  رد  سپس  تسا .  هدناوخ  مدرم  ياهلقع  اهبلق و  رد  یناطیش  تائاقلا  زا  ار  اهنآ  هدرب و  مان  مومذم  قلخ  هس  زا  نآ 

تـساوخ هب  دـیامن . یم  يراج  مدرم  نابز  هب  ناطیـش  ار  نانخـس  نیا  تسا :  هدومرف  هدرب و  مان  عونمم  مومذـم و  مالک  مسق  شـش  زا  (ع ) 
هب تایاور  تایآ و  یـضعب  زا  هدافتـسا  اب  هدـمآ  ماما  ياعد  رد  هک  عونمم  مالک  مسق  شـش  هب  عجار  زورما  ینارنخـس  رد  گرزب  دـنوادخ 
 . تسا هدومرف  اطعا  رشب  هب  میکح  راگدیرفآ  هک  تسا  یگرزب  هصیصخ  ود  ایوگ  نابز  رگن و  عقاو  لقع  دوش . یم  هداد  حیـضوت  راصتخا ،
هار هب  يونعم  يدام و  فلتخم  نوئـش  رد  ار  وا  هدیدرگ و  ناسنا  ناهج  رد  شناد  شرتسگ  ملع و  تفرـشیپ  هیام  ردـقنارگ  هیامرـس  ود  نیا 

 . تسا هداد  قوس  لماکت  یلاعت و 
(453 . ) ذیفی قطنملاب  ذیفتسی و  لقعل  ابف  قطنم ،  لقع و  ناتلیضف :  ناسنالل  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

قیاقح لقع ،  يورین  اب  ؛  قطنم رگید  نآ  لقع و  یکی  تسا :  ناسنا  یصاصتخا  تازایتما  هلمج  زا  تلیضف  يرترب و  ود  هدومرف :  ع )   ) یلع
دراوم زا  يا  هراپ  رد  تسا  رـشب  تداعـس  غارچ  هک  لقع  هناتخبدـب  دزومآ . یم  نارگد  هب  ار  اه  هتفرگارف  قطنم  يورین  اب  دریگ و  یم  ارف  ار 

داتفا روکذم  لبق  ینارنخـس  رد  هک  یحرـش  هب  دوش و  یم  اوران  لطاب و  ياه  هشیدنا  لماح  دریگ و  یم  رارق  یناطیـش  تائاقلا  ریثءات  تحت 
 : ترابع اب  ع )   ) داجس ماما 
نابز  لقع و  يریدپ  ریثءات 

. دسحلا ینظتلا و  ینمتلا و  نم  یعور  یف  ناطیشلا  یقلی  ام  لعجا  مهللا 
تسا و لقع  دننامه  يریذپ  ریثءات  رظن  زا  زین  نابز  تسا .  هدرک  رکذ  هنومن  روط  هب  ار  دسح  ینظت و  ینمت و  هدرب و  مان  یناطیـش  ياقلا  زا 
. دزادنا یم  نایرج  هب  نآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  عورـشمان  تایونم  ناطیـش  دیارگ و  یم  لطاب  هب  دوش و  یم  فرحنم  قح  ریـسم  زا  یعقاوم  رد 

هنومن روط  هب  زورما ، ینارنخـس  عوضوم  قالخالا ،  مراـکم  ادـخ  لوسر  ياـعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
زاغآ شحف  زا  ار  دولآ  هانگ  تاملک  دب و  نانخس  ع )   ) ماما دیدومرف ، هظحالم  ثحب  ناونع  رد  هکنانچ  تسا .  هدومرف  رکذ  ار  دروم  شش 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هدومن و 
 . شحف ۀظفل  نم  یناسل  یلع  يرجا  ام  و 

. دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  کی  هب  کی  هدمآ  ع )   ) داجس ترضح  مالک  رد  هک  بیترت  نامه  هب  دب  نانخس  یهلا  تیامح  اب 
حیبق  نانخس  ای  ییوگمانشد 
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 . لاوقالا لاعف و  الا  نم  ۀحبق  مظع  ام  ۀشحافلا  ءاشحفلا و  شحفلا و 
. دوش یم  هتفگ  دشاب  تشز  حیبق و  رایسب  هک  ینخس  ره  هب  ای  لمع  ره  هب  هشحاف  اشحف و  شحف و  دیوگ : یم  تادرفم  رد  بغار 

هب ناطیش  هک  تسا  حیبق  تاملک  يادا  ماما  دوصقم  هک  دراد  تلالد  دوخ  نیا  هدش و  هدرب  راک  هب  ظفل  هملک  ناسل و  هملک  اعد  ترابع  رد 
دیزم يارب  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  هدمآ  رابخا  بتک  رد  يدایز  تایاور  شاحف ،  يدب  شحف و  حبق  هرابرد  دیامن . یم  يراج  وگمانـشد  نابز 

. دوش یم  رکذ  مرتحم  ناگدنونش  یهاگآ 
(454  . ) هشحفل هتسلاجم  هرکت  نم  هللا  دابع  رش  نم  نا  لاق :  هلآ  هللا و  یلص  یبنلا  نع 

نانآ اب  تسلاـجم  زا  مدرم  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنراد  رارق  ادـخ  دـب  ناگدـنب  فص  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
 . تسا مانشد  شحف و  هب  هدولآ  ناشنابز  اریز  دنراد  تهارک 

(455  . ) شحفتلا شحفلا و ال  بجی  هللا ال  ناف  شحفلا  مکایا و  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
. درادن تسود  ار  یشاحف  هب  ریهاظتم  شحف و  دنوادخ  هک  شحف  زا  دیزیهرپب  تسا :  هدومرف  ترضح  نآ  زین  و 

كاب  یب  نابز  دب 
(456  . ) هیف لیق  ام  لاق و  ام  یلابیال  ءایحلا  لیلق  يذب  لک  یلع  ۀنجلا  مرح  هللا  نا  لاق :  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نع 

 ، تسا مک  ناشمرزآ  ایح و  دـنا ، شاحف  ینابز  ياراد  هک  یناـسک  رب  هدومن  مارح  ار  تشهب  دـنوادخ  هدومرف :  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
هتفگ هچ  نانآ  هرابرد  هک  درادـن  كاب  دـنیوگ و  یم  هچ  ناشدوخ  هکنیا  زا  درادـن  كاب  دـنیوگ و  یم  هچ  ناشدوخ  هکنیا  زا  درادـن  كاب 

. دوش یم 
یم ناشن  رطاخ  ار  نآ  حـبق  دـندومن و  یم  نایب  شحف  دروم  رد  ار  یهلا  مکح  شیوخ  نانخـس  رد  هکنآ  رب  هوـالع  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا 

شنابز دور و  یم  لطاب  ریسم  هب  نانآ  زا  یکی  دندرک  یم  هدهاشم  يدروم  رد  رگا  دندوب ، دوخ  باحصا  ناتسود و  بقارم  المع  دنتخاس ،
هاگـشیپ زا  یهاوـخ  رذـع  رافغتـسا و  هب  دـندومن و  یم  عـنم  تشاد  هک  اوراـن  لـمع  نآ  زا  ار  وا  دـنداد ، یم  رکذـت  تسا  شحف  هب  هدوـلآ 

. دنتخاس یم  شراداو  یلاعت  يراب  ترضح 
شحف  زا  بانتجا  ماما و  روتسد 

نوکت نا  كایا  کلامج ؟  نیب  کنیب و  ناک  يذلا  اذه  ام  ۀعامـس  ای  ائدـتبم  یل  لاقف  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  یلع  تلخد  لاق  ۀعامـس  نع 
یلاعف و ال نم  سیل  اذـه  نا  هیلع  تیبرا  دـقل  کملظ  ناک  نا  لاقف :  ینملظ .  هنا  کلذ  ناک  دـقل  هللا  و  تلقف :  اناعل . وا  اباخـص  وا  اـشاحف 

(457 . ) دوعا هللا و ال  رفغتسا  تلق :  دعت . کبر و ال  رفغتسا  یتعیش ،  هب  رمآ 
یـسک نآ  وت و  نیب  هک  تسیچ  نیا  هعامـس !  يا  دومرف : نم  هب  همدقم  نودب  ترـضح  مدش .  دراو  ع )   ) قداص ماما  رب  دیوگ : یم  هعامس 

ار نآ  نیا و  ینزب و  فرح  داـیرف  اـب  هکنیا  زا  زیهرپب  یـشاب ،  شاـحف  هکنیا  زا  زیهرپب  دراد ، ناـیرج  تسا  وت  ياـهرتش  روما  راد  هدـهع  هک 
يونعم رظن  زا  تسا  هدوـمن  ملظ  وـت  هب  اـعقاو  رگا  دوـمرف : هدرک .  ملظ  نم  هب  وا  مسق  ادـخ  هب  مدرک :  ضرع  یهد .  رارق  دوـخ  نعل  دروـم 

. دنبای شیارگ  لمع  نیا  هب  تبسن  ام  نایعیش  هک  میهد  یم  هزاجا  هن  تسام و  شور  زا  هن  نداد  شحف  تسا .  هدیدرگ  تدیاع  رتشیب  یعفن 
ار دوخ  شحف  هب  سپ  نیا  زا  و  منک ،  یم  رافغتـسا  مور ،  یم  مدرک :  ضرع  امنم . رارکت  ار  لمع  نیا  نک و  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  وت 

 . میامن یمن  هدولآ 
، دنک یم  يراج  صاخشا  نابز  هب  ناطیش  هدرب و  مان  نآ  زا  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماما  هک  یمومذم  مالک  نیمود 

 : تسا رجه 
حیبق  مالک  ای  رجه 

. دـصق ریغ  نم  کلذ  یتا  اذا  ضیرملا  رجه  دـصق و  نع  مالکلا  نم  رجهب  یتا  اذا  نـالف  رجها  و  هحبقل ،  روجهملا  حـیبقلا ،  مـالکلا  رجهلا 
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(458)
یم یتـقو  دـنا ، هتخاـس  كورتـم  روجهم و  ار  نآ  مدرم  شحبق  رثا  رب  هک  یمـالک  تسا ،  حـیبق  مـالک  زا  تراـبع  رجه  دـیوگ : یم  بغار 

تاملک دصق ، نودب  ینعی  تفگ  رجه  ضیرم  دنیوگب  رگا  دروآ و  نابز  هب  حیبق  نخـس  هدارا ،  دـصق و  اب  ینعی  تفگ  رجه  ینالف  دـنیوگ 
نایذه رایتخا  هدارا و  نودب  يرامیب  تدش  رد  دوش و  یم  ناشنانخـس  رد  یتالالتخا  بجوم  نارامیب  رد  ضارما  زا  یـضعب  درک . ادا  حـیبق 

وا زا  هضراع  نیا  تفای  دوبهب  دـش و  نامرد  رامیب  هکنآ  زا  سپ  تسا و  مالک  رد  رجه  قیداصم  زا  یکی  راـمیب  نتفگ  نایذـه  دـنیوگ . یم 
. دوش یم  فرطرب 

قالخا  نارامیب 
ياهطیحم رد  تسردان  ياهدمآ  تفر و  دب و  ياقفر  اب  ترشاعم  رثا  رب  نانیا  دنرامیب ، یقالخا  هاگدید  زا  اما  دنا  ملاس  یبط  رظن  زا  یـضعب 

 ، ناطیش هک  دندارفا  لیبق  نیا  دنیوگ . یم  تشز  کیکر و  نانخـس  حیبق و  تاملک  دارفا ، اب  دروخرب  رد  دنا و  هدش  مالک  رجه  راچد  دساف 
وغل و ياه  هتفگ  هب  رظان  تسا  هدـمآ  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  رد  هک  رجه  هملک  دـنک و  یم  يراـج  ناـنآ  ناـبز  هب  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ 

حیحـص ریـسم  زا  يدارفا  تسا  نکمم  ثداوح  زا  یـضعب  بسحرب  عقاوم و  زا  يا  هراپ  رد  هک  دنامن  هتفگان  تسا .  هورگ  نیا  حیبق  نانخس 
مزال فیاظو  تایاور ،  نمض  دوخ  ناوریپ  نتـشاد  نوصم  يارب  نید  يایلوا  دنروآ . نابز  هب  اوران  تاملک  رجه و  نانخـس  دنوش ، فرحنم 

. دنا هداد  رکذت  ار 
(459 . . ) ارجه لوقت  نا  ۀحئانلل  یغبنی  ال  ثیدحلا :  یف 

ییارس  هحون  رد  رجه 
زا ناوناب  دنداد و  یم  لیکشت  رادغاد  نانز  يارب  ار  یـسلجم  ازع  نابحاص  تفر و  یم  ایند  زا  یمرتحم  صخـش  یتقو  هتـشذگ  راگزور  رد 

سلجم شیوخ  ياه  هحون  اه و  هتفگ  اب  وا  ات  دندرک  یم  توعد  ییارس  هحون  يارب  ار  ینز  دندومن ، یم  تکرش  نآ  رد  ناتـسود  لیماف و 
هب الثم  دروآ ، نابز  هب  اوراـن  رجه و  نانخـس  تبیـصم ،  ندرمـش  مهم  راـضح و  جـییهت  يارب  ارـس  هحون  نز  دوب  نکمم  دـنک . مرگ  ار  ازع 
؟  يدرک نینچ  ارچ  اهلاراب ! دوب ، لدع  يردام  نینچ  نتخاس  رادغاد  یناوج و  نینچ  ندرب  نیب  زا  ایآ  دیوگب : دـنک و  ضارتعا  یهلا  ياضق 

نیا تسا  عقومب  دنرواین . نابز  هب  اوران  لطاب و  تاملک  دنیوگن و  رجه  شیوخ  نانخـس  نمـض  رد  نایارـس  هحون  دهد  یم  روتـسد  تیاور 
هدرب مان  ناهانگ  رگید  رجه و  شحف و  لیبق  زا  ار  نابز  ناهانگ  زا  یتمـسق  اعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماما  هک  دوش  هداد  رکذت  هتکن 

هک میناد  یم  رجه .؛ وا  شحف  ۀظفل  نم  یناسل  یلع  يرجا  ام  و  دنک : یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  رد  هدومن و  بستنم  دوخ  ناسل  هب  ار  اهنآ  و 
رد بدا  تیاعر  روظنم  هب  هداد  دانتـسا  دوخ  نابز  هب  ار  اهنآ  هکنیا  تسا و  مدرم  تیبرت  يزاـس و  ناـسنا  لـیبق ،  نیا  ناـیب  رد  ماـما  فدـه 

نیسحلا نب  یلع  یتقو  تهج  نیمه  هب  تساوران ،  تاملک  لیبق  نیا  زا  اربم  هزنم و  موصعم ،  ماما  نابز  هنرگ  تسا و  تیبرت  نسح  نخس و 
، دیوگب دیزی  اب  يا  هملک  دنچ  تجح  مامتا  يارب  هک  دـید  یـضتقم  تفرگ و  رارق  راکتیانج  هیواعم  نب  دـیزی  لباقم  تراسا ،  مایا  رد  (ع ) 

: دومرف
رجه  زا  هزنت  موصعم و  ماما 

هللا یلـص  هللا  لوسرب  کنظ  ام  رجهلا . لوقی  نا  یلثمب  یغبنی  افقوم ال  تفق  دـق و  تلق و  ارجه  لقت  لق و ال  لاقف :  مالکلا ؟  یف  یل  نذاتءا 
(460  . ) لغ یف  ینآر  ول  هلآ  هیلع و 

عقوم و رد  نم  دومرف : تحارـص  لامک  رد  ع )   ) ماما وگم . نایذـه  وغل و  اما  وگب ، داد  خـساپ  روسج  نآ  یهد ؟  یم  نخـس  نذا  نم  هب  ایآ 
نیا رد  رگا  ص )   ) مرکا لوسر  هب  يرب  یم  نامگ  هچ  دومرف : هلصافالب  میوگب و  رجه  تسین  هتـسیاش  ینم  لثم  يارب  هک  مراد  رارق  یماقم 

تماـما و ماـقم  دـنراد  رارق  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  رگید  داجـس و  ماـما  هک  ار  یماـقم  دـنیبب ؟ لـغ  رد  ارم  دـیایب و  سلجم 
رجه و نانخـس  زا  هزنم  دـنا و  موصعم  یماقم  نینچ  نابحاص  تسا .  یهلا  رما  هب  مدرم  يربهر  ماـقم  تسا ،  مالـسا  ربمیپ  قح  رب  ینیـشناج 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه اوران  تاملک 
متش دیامن ، یم  يراج  صاخـشا  نابز  هب  ناطیـش  هدرب و  مان  نآ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماما  هک  یمومذم  مالک  نیموس 

 . تسا ناملسم  ناسنا  کی  يوربآ  هب  طبترم  هک  يزیچ  هب  ییوگ  مانشد  ینعی  تسا ،  ضرع 
ضرع  يانعم 

(461  . ) هرما همزلی  نم  وا  هفلس  یف  وا  هسفن  یف  ناک  ءاوس  ناسنالا  نم  مذلا  حدملا و  عضوم  ضرعلا 
فالـسا و هب  طوبرم  عضوم  ای  دشاب  ضرع  بحاص  صخـش  هب  قلعتم  عضوم  نآ  هاوخ  تسا ،  ناسنا  مذ  حدـم و  عضوم  تغل ،  رد  ضرع 

 . تسوا هب  طوبرم  هتسباو و  شرما  هک  دشاب  یسک  عضوم ،  ای  دشاب ، وا  ناینیشیپ 
ترضح تسا .  مارح  هانگ و  هس ،  ره  نیا  مالـسا ،  رد  تسوا  لام  ناج و  هب  زواجت  دننامه  ناملـسم  کی  ضرع  هب  متـش  ییوگ و  مانـشد 

: دومرف عادولا  ۀجح  هبطخ  رد  دوخ  نانخس  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
(462 . ) اذه مکدلب  یف  اذه  مکموی  ۀمرحک  مکبر  وقلت  نا  یلا  مارح  مکیلع  مکضارعا  مکلاوما و  مکءامد و  نا  سانلا !  اهیا 

تسا مارح  زور  زورما  هک  روط  نامه  دییامن  تاقالم  ار  دنوادخ  هک  یعقوم  ات  تسا  مارح  امـش  رب  ناتـضرع  ناتلام و  ناتنوخ و  مدرم !  يا 
 . مارح دلب  دلب ، نیا  و 

ضرع  لام و  ناج و  هب  زواجت  زا  زیهرپ 
نم ناـسللا  میلـس  مهلاوـما  نیملـسملا و  ءاـمد  نم  ۀـحارلا  یقت  وـه  یلاـعت و  هللا  یقلی  نا  مکنم  عاطتـسا  نم  لاـق :  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـع 

(463  . ) لعفیلف مهضارعا 
دشابن و هدولآ  نانآ  لاوما  نیملـسم و  نوخ  هب  شتـسد  هک  دیامن  تاقالم  يا  هنوگ  هب  ار  دـنوادخ  دـناوت  یم  سک  ره  هدومرف :  ع )   ) یلع

. دروآ مهارف  ار  دوخ  هزنت  یکاپ و  تابجوم  دنک و  مادقا  مهم  نیا  هب  دشاب  هدنام  ملاس  ناناملسم  ضرع  هب  زواجت  زا  شنابز  نینچمه 
ياوشیپ یهلا و  نییآ  اب  شیرق  رافک  نیکرشم و  زا  یـضعب  دیامن ، ترجاهم  هنیدم  هب  ص )   ) مرکا لوسر  هکنآ  زا  شیب  مالـسا ،  ردص  رد 

یهلا نید  دومرف و  ترجاهم  هنیدم  هب  ص )   ) مالـسا ربمیپ  هکنآ  زا  سپ   . دـندومن یم  توادـع  راهظا  دـندرک و  یم  تفلاخم  تخـس  نید 
نید دنتفای و  شیارگ  مالسا  هب  ناشنارسپ  سپس  دندش و  هتـشک  اهگنج  رد  يا  هدع  دندرم و  نیدناعم  زا  يا  هدع  تفرگ ،  توق  هتفر  هتفر 

ناشفالـسا ندرب  مان  اب  نانآ  ضرع  هب  دندرک و  یم  دای  يدـب  هب  ار  ناشناردـپ  نانآ  اب  دروخرب  رد  ناناملـسم  یهاگ  دـندش ، اریذـپ  ار  قح 
هئاسا دروم  شردـپ  فارحنا  تلع  هب  یناملـسم  داد  یمن  هزاجا  دومن و  عنم  ار  لـمع  نیا  يدراوم  رد  مالـسا  ياوشیپ  دـندومن . یم  تناـها 

مالـسا لوبق  ردب ، گنج  رد  شردپ  ندش  هتـشک  زا  یتدم  تشذگ  زا  سپ  هک  دوب  يدارفا  زا  یکی  لهج  یبا  نب  ۀـمرکع  دریگ . رارق  بدا 
. دوب نینچ  شرما  نایرج  دومن و 

ص )   ) ربمایپ هیصوت  همرکع و  ندروآ  مالسا 
ماقف ملـسا  یتا و  یجنف و  یلاعت .  هللا  هاجنا  نا  هعیابی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتءای  نا  هبردـه  اعف  فصاع  هتباـصاف  رحبلا  بکر 
یبنلا یلا  کلذ  یکشف  لهج .  یبا  هللا  ودع  نبا  اذه  نولوقی  نوملسملا  ناک  رجاهملا و  بکارلاب  ابحرم  لاق  هقنتعاف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(464  . . ) کلذ نم  مهعنمف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
متفای تاجن  ایرد  زا  رگا  هک  تسب  نامیپ  گرزب  دنوادخ  اب  اج  نامه  رد  دیدرگ . نافوط  راچد  هار  نیب  دمآ . شیپ  ایرد  رفـس  همرکع  يارب 

رد ناناملـسم  تفگ .  دـماشوخ  وا  هب  دوـمن و  هقناـعم  وا  اـب  درک ، تـکرح  اـج  زا  ترـضح  دروآ . ناـمیا  مورب و  ص )   ) مرکا لوـسر  دزن 
ترـضح درب و  تیاکـش  ص )   ) یمارگ لوسر  هب  رما  نیا  زا  همرکع  تسا .  لهج  یبا  ادـخ ، نمـشد  رـسپ  نیا  دـنتفگ : یم  يو  اب  دروخرب 

. دومرف عنم  لمع  نیا  زا  ار  ناناملسم 
عافد يایهم  دنک ، یم  کیرحت  ار  وا  تسا ،  دنزرف  يوربآ  ضرع و  هب  کته  ندرک  دای  يدب  هب  ار  وا  ندرب و  دنزرف  روضح  رد  ار  ردپ  مان 
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یم مه  رب  ار  هعماج  تدحو  دبای  شرتسگ  رگا  و  دوش ، فالتخا  ءاشنم  دـناوت  یم  رما  نیمه  و  دـیوگ ، یم  خـساپ  يو  هتفگ  هب  دوش و  یم 
 . تسا هتشاد  رذح  رب  اوران  لمع  نیا  زا  ار  مدرم  یمارگ  ربمیپ  تهج  نیمه  هب  دنز .

بحاص هللا  نعل  رکبوبا : لاقف  ۀـحیحا .  یبا  ربقب  رمف   . لـیخلا ضرعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
ناک ام  هللا  وف  ۀفاحق  ابا  هللا  نعل  و  هنبا :  دلاخ  لاقف   . هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بذکی  هللا و  لیبس  نع  دصیل  ناک  نا  هللا  وف  ربقلا  اذـه 
متنا اذا  لاق  مث  اهبراغ ، یلع  هتلحار  ماطخ  ص )   ) هللا لوسر  یقلاف  ادقف . ةریـشعلا  یلع  امهنوها  هللا  نعلف  ودـعلا . لتاقی  فیـضلا و ال  يرقی 

(465  . . ) هدلو بضغیف  اوصخت  اومعف و ال  نیکرشملا  متلوانت 
رسپ  شنکاو  ردپ و  هب  ییوگدب 

اهنآ ندید  يارب  ترضح  دندوب و  هدومن  ایهم  رهش  جراخ  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هدهاشم  يارب  ار  يراوس  ياهبکرم  دومرف : ع )   ) رقاب ماما 
نید هار  رـس  رد  دوب  یعنام  هک  ار  ربق  نیا  بحاص  دنک  تنعل  ادـخ  تفگ :  رکبوبا  دومن . روبع  ۀـحیحا  یبا  ربق  رانک  زا  هار  نیب  تفر .  یم 
نیا زا  دنک  تنعل  ادخ  تفگ :  دوب  ص )   ) مرکا لوسر  تیعم  رد  هک  ربق ، بحاص  دنزرف  دلاخ ، دومن . یم  بیذکت  ار  یمارگ  ربمیپ  ادخ و 

هب ار  رتـش  ناـنع  ص )   ) مرکا لوـسر  عـقوم  نیا  رد  دـیدرگ . یقلت  يراوـخ  یتـسپ و  هب  شموـق  هریـشع و  يارب  شگرم  هـک  ار  نآ  رفن  ود 
دای نیعم  صخش  زا  هکنآ  هن  دیهد  یناگمه  یمومع و  هبنج  دوخ  مالک  هب  دیربب ، مان  نیکرشم  زا  دیتساوخ  یتقو  دومرف : دنکفا و  شندرگ 

. دییامن نیگمشخ  ینابصع و  ار  شدنزرف  دینک و 
لطاب تداهش  دنک  یم  يراج  شنابز  هب  ناطیش  هدرب و  مان  نآ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجس ماما  هک  یمومذم  مالک  نیمراهچ 
نآرق رد  تسا .  ینید  مهم  روما  زا  لدـع  هماـقا  قح و  قاـقحا  يارب  اـضق  همکحم  رد  تداهـش  يادا  نداد .  یهاوـگ  غورد  هب  ینعی  تسا 

عرـش یـضاق  دزن  ییاوعد  یتقو  تسا  هدش  دـیکءات  هدیـسر و  هراب  نیا  رد  يددـعتم  رابخا  تایآ و  ثیداحا ،  بتک  رد  نینچمه  فیرش و 
نامتک دننکن و  یلاخ  هناش  یهاوگ  نداد  زا  دننک و  تباجا  دنوش  هدناوخ  هاوگ  ناونع  هب  رگا  دنراد  یهاگآ  نآ  زا  یـضعب  تسا و  حرطم 

. دنیامنن تداهش 
تداهش  يادا  زا  يراددوخ 

نا اهیلع  دهشی  ةداهش  یلا  یعد  اذا  دحال  یغبنی  ال  لاقف :  اوعدام ، اذا  ءادهـشلا  بءای  و ال  لجوزع :  هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
(466  . ) مکل دهشا  لوقی ال 

اوعدام اذا  ءادهشلا  بءای  هیآ و ال  ریسفت  رد  ع )   ) قداص ماما 
. دنز زابرس  هفیظو  زا  دناوت  یمن  مهد و  یمن  تداهش  نم  دیوگب : دیابن  دوش  هدناوخ  تداهش  يادا  يارب  یسک  یتقو  تسا :  هدومرف 

(467  . ) ءادهشلا بءای  هلوق و ال  نم  هیلع  ةداهشلا  نم  عنتمی  نا  هل  سیلف  لجر  یلع  دهشیل  لجر  یعد  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع 
 ( ع  ) ماما ثیدح ،  نایاپ  رد  دیامن و  عانتما  تباجا  زا  درادن  قح  دوش ، هدناوخ  تداهش  يادا  يارب  يدرم  یتقو  دومرف : ع )   ) اضر ترضح 

 . تسا هدروآ  دهاش  دوب ، هدومرف  دوخ  ثیدح  رد  قداص  ماما  هک  ار  هیآ  نامه 
 . تسا هدرب  مان  لطاب  یهاوگ  زا  تداهـش  هنیمز  رد  هداد و  رارق  هجوت  دروم  شناهانگ  دـعب  زا  ار  نابز  اعد  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماـما 

یناملـسم هب  ای  دزیرب  قحان  هب  ار  یناملـسم  نوخ  دناوت  یم  غورد  یهاوگ  تسا ،  گرزب  رایـسب  ناهانگ  زا  مهم و  میارج  زا  لطاب  تداهش 
 : تسا هدومرف  هدناوخ و  روز  لوق  ار  غورد  یهاوگ  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  دشاب . ناربج  لباق  ریغ  وا  يارب  هک  دنک  دراو  ینایز 

(468  ) روزلا لوق  اوبنتجا  ناثوالا و  نم  سجرلا  اوبنتجاف 
. دییامن بانتجا  روز  هتفگ  زا  نینچمه  و  تب ،  ریغ  ای  دشاب  تب  هاوخ  دینک ، بانتجا  اه  يدیلپ  زا 

ادخ  هب  كرش  دننامه  غورد  تداهش 
(469  . . ) هللااب كرشلاب  روزلا  ةداهش  تلدع  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
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 . تسا هدش  هداد  رارق  دنوادخ  هب  كرش  لداعم  غورد  تداهش  هیآ ،  نیا  رد  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
کی رکذ  هب  مالک  لیوطت  زا  بانتجا  يارب  اـجنیا  رد  هدیـسر و  يددـعتم  تاـیاور  نآ  يورخا  يویند و  تازاـجم  روز و  تداهـش  هراـبرد 

. دوش یم  افتکا  ثیدح 
(470 . . ) رانلا هل  بجت  یتح  هامدق  لوزت  روزلا ال  دهاش  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع  ملاس  نب  ماشه  نع 

یعطق يو  رب  خزود  شتآ  ات  دراد  یمن  رب  مدق  زا  مدق  تمایق  رد  روز  دهاش  دومرف : هک  هدومن  ثیدح  ع ،)   ) قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه 
. ددرگ

تبیغ دـنک ، یم  يراج  صاخـشا  ناـبز  هب  ار  نآ  ناطیـش  هدومن و  رکذ  اـعد  زا  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماـما  هک  مومذـم  مـالک  نیمجنپ 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ماما  ناملسم .  زا  تسا  ناملسم 

ناسآ  گرزب و  یهانگ  ای  تبیغ 
و ال تسا :  هدومرف  هدومن و  یهن  ار  نآ  احیرص  فیرـش  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  تبیغ  بئاغ .  نم  ؤم  بایتغا  وا 

. دییامن بانتجا  نیگنس  هانگ  نیا  زا  دوخ و  ناردارب  رگید  زا  دینکن  تبیغ  ناناملسم  امش  زا  یضعب  ( 471 ( ؛ اضعب مکضعب  بتغی 
. دوش یم  افتکا  ثیدح  دـنچ  هاتوک و  يا  همدـقم  رکذ  هب  اجنیا  رد  دـش و  ثحب  ددـعتم  تاهج  زا  تبیغ  هب  عجار  هرامش 30  ینارنخس  رد 

یم ور  هبور  لکشم  اب  هانگ  تامدقم  هیهت  يارب  راکهانگ  یهاگ  تسا و  یتامدقم  طیارش و  مزلتـسم  اهنآ  باکترا  هک  ناهانگ  زا  يرایـسب 
نز درم و  زا  ناگدننک  تبیغ  درادن و  مزال  یتامدقم  طیارش و  تسا ،  میظع  رایسب  هکنآ  اب  تبیغ  هانگ  اما  درذگ ، یم  نآ  زا  راچان  دوش و 
یم عامتـسا  ار  نانآ  ياه  هتفگ  تلوهـس ،  لامک  رد  تمحز و  نودب  زین  ناگدنونـش  دننک و  یم  تبیغ  دـننادرگ و  یم  ار  نابز  یناسآ  هب 

ینامز یناکم و  طرش  ندینش  تبیغ  ندومن و  تبیغ  یلو  دنا  ققحت  لباق  یناکم  ینامز و  صوصخم  طیارش  رد  ناهانگ  زا  یـضعب  دنیامن .
لزنم و رد  ازع ، یـسورع و  رد  هزاـغم ،  هرادا و  رد  نزرب ،  يوـک و  رد  رـضح ، رفـس و  رد  بش ،  زور و  تـبیغ ،  هاـنگ  ور  نـیا  زا  درادـن .
رد یتح  ار  نآ  رطخ  مالسا  ياوشیپ  هک  تسا  هدش  بجوم  تبیغ  تلوهـس  نیمه  تسا و  ققحت  لباق  اج  همه  هشیمه و  هصالخ  و  دجـسم ،

. دیامرف ناشن  رطاخ  ناناملسم  هب  دنک و  دزشوگ  دجسم  سدقم  طیحم 
 : لاق ثدـحی ؟  ام  و  هللا !  لوسر  ای  لیق  ثدـحی .  مل  ام  ةدابع  ةولـصلا  راـظتنا  دجـسملا  یف  سولجلا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(472  . ) بایتغالا
هچ هللا !  لوسر  ای  دـش  ضرع  دـهدن . ماجنا  ار  یلمع  هک  یماداـم  تسا  تداـبع  راـظتنا  هب  دجـسم  رد  نتـسشن  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 

 . تبیغ دومرف  یلمع ؟ 
. رانلا لخدی  نم  وهف  امهیلع  ارصم  تام  نم  ۀنجلا و  لخدی  نم  رخآ  وهف  ۀبیغلا  نع  ابئات  تام  ام  مالسلا :  هیلع  یـسوم  یلا  یلاعت  هللا  یحوا 

(473 .)
دور و یم  تشهب  هب  هک  تسا  یصخش  نیرخآ  وا  دشاب ، هدرک  هبوت  تبیغ  زا  دریمب و  سک  ره  دومرف : یحو  نارمع  نب  یسوم  هب  دنوادخ 

 . دوش یم  دراو  شتآ  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا  دشاب ، هتشاد  رارصا  تبیغ  هانگ  رد  دریمب و  رگا 
تبیغ  زا  يراددوخ  ادخ و  هب  نظ  نسح  رثا 

هلا يذلا ال  هللا  و  ربنملا : یلع  یلع  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  اندجو  لاق :  هنا  السلا  هیلع  رقابلا  نع 
(474  . ) نم ؤملا  بایتغا  نع  فکلا  لجوزع و  هللااب  ۀنظ  نسحب  الا  ةرخالا  ایندلا و  ریخ  طق  نم  ؤم  یطعا  ام  وه  الا 

ینم ؤم  چـیه  هب  هک  درک  دای  مسق  هناگی  دـنوادخ  هب  ربنم  رد  ص )   ) یمارگ لوسر  هک  میتفای  نینم  ؤملاریما  باتک  رد  دومرف  ع )   ) رقاب ماما 
يراددوخ مدرم  تبیغ  زا  دـشاب و  هتـشاد  نظ  نسح  یلاعت  يراب  ترـضح  هب  تبـسن  هکنآ  رگم  دوش  یمن  اطعا  ترخآ  اـیند و  ریخ  زگره 

. دیامن
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مانشد دنک ، یم  يراج  صاخـشا  نابز  هب  ناطیـش  هدرب و  مان  نآ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماما  هک  مومذم  مالک  نیمـشش 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ع )   ) ماما دونش . یم  ار  بس  دراد و  روضح  هک  تسا  یصخش  هب  ییوگ 

. رضاح بس  وا 
زا دزاسب و  ملاع  ار  هعماج  هناـمیکح ،  تـالاقم  هناـملاع و  نانخـس  اـب  دـناوت  یم  ناـبز  دـیفم . دنمـشزرا و  رایـسب  تسا  یحراوج  زا  ناـبز 

تداعـس و هار  هب  دـنک و  تیبرت  ار  مدرم  هناقفـشم  ياهزردـنا  هنـسح و  ظـعاوم  اـب  دـناوت  یم  ناـبز  دـیامن ، رادروـخرب  شناد  گـنهرف و 
 . تسا رتشیب  حراوج  اضعا و  مامت  تفآ  زا  شتفآ  رـضم و  كانرطخ و  رایـسب  تسا  یحراوج  زا  نابز  نینچمه  دهد . ناشقوس  يراگتـسر 
هک ییاج  اـت  دـنراد و  تشحو  صاخـشا  لـیبق  نیا  ناـبز  زا  مدرم   . تسا ناـنآ  روضح  رد  دارفا  هب  ییوگدـب  بس و  ناـبز  تاـفآ  هلمج  زا 

. دورطم یهلا  هاگشیپ  رد  دنا و  ضوغبم  هعماج  رد  هورگ  نیا  دنزیرگ . یم  نانآ  زا  دنناوتب 
ادخ  قلخ  نیرتضوغبم 

(475  . ) هناسل سانلا  یقتا  دبع  هللا  قلخ  ضغبا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
. دنراد زیهرپ  شنابز  رش  يارب  وا  زا  مدرم  هک  تسا  يا  هدنب  دنوادخ  قلخ  نیرتضوغبم  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

يراب يدونـشخ  هیام  شلمع  دیوگن ، يزیچ  دنک و  توکـس  لباقم ،  رد  وا  اما  دـیامن  متـش  بس و  یفیرـش  ناسنا  هب  نابزدـب  صخـش  رگا 
هلباقم هدنونش ،  دیوگب و  دب  شاحف  رگا  اما  داد . دهاوخ  رجا  يو  هب  شتوکـس  لباقم  رد  دنوادخ  و  تسا ،  ناطیـش  مشخ  بجوم  یلاعت و 

. دوب دنهاوخ  فیرش  ثیدح  نیا  قادصم  ود ، نآ  دهد ، خساپ  شحف  اب  ار  وا  شحف  دیامن و  لثم  هب 
ياپایاپ  هلماعم  ای  شحف  لدابت 

(476  . . ) نارتاهتی نانواعتی و  ناناطیش  ناباستملا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
هلماعم تروص  هب  دـننک و  یم  کمک  مه  هب  هک  دـنا  ناطیـش  ود  دـنیوگ  یم  مانـشد  رگیدـکی  هب  هک  رفن  ود  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

. دنیامن یم  هلدابم  شحف  ياپایاپ 
هب وا  هچ  دهد ، یم  خـساپ  ار  شحف  هک  تسا  یـسک  زا  رتنیگنـس  بتارمب  هدومن  زاغآ  ار  شحف  هک  سک  نآ  تیلوئـسم  هک  دـنامن  هتفگان 
 ، تیاور بجوم  هب  دیامنن  زواجت  دح  زا  مالک  رد  دنکن و  متش  شیوخ  نانخس  رد  وگخـساپ  رگا  تسا و  هانگ  هنحـص  نیا  هدنروآ  دوجو 

. دوب دهاوخ  مانشد  هدننک  زاغآ  هدهع  هب  زین  وا  رزو 
شحف  هدننک  زاغآ  هانگ 

(477  . ) مولظملا دعتی  مل  ام  هیلع  هبحاص  رزو  ملظا و  امهنم  يدابلا  لاقف :  ناباستی  نیلجر  یف  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  یبا  نع 
هدومن زاغآ  ار  شحف  هک  سک  نآ  دومرف : دنداد  یم  مانـشد  رگیدـکی  هب  هک  يدرم  ود  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
هدرکن زواجت  يدعت و  دوخ  مالک  رد  لباقم  صخش  هک  یتروص  رد  تسوا  هدهع  هب  شلباقم  صخـش  هانگ  شدوخ و  هانگ  تسا ،  رتملاظ 

. دشاب
هدرک تداع  هتفرگ و  وخ  نارگید  بس  ییوگ و  مانشد  هب  نانچنآ  شاحف  نابز و  دب  صاخشا  اب  ترـشاعم  رثا  رب  دارفا  زا  یـضعب  هناتخبدب 

یتاملک یمامت  هک  دنشاب  هجوتم  نانیا   . تسا ییوگدب  بس و  هب  هتخیمآ  ناشنانخس  یسرپلاوحا  نمض  يداع و  ياهتاقالم  رد  یتح  هک  دنا 
مرکا لوسر  ترـضح  هوالعب  دـنریگ . یم  رارق  هذـخآوم  هبـساحم و  دروم  تمایق  رد  دوش و  یم  تبث  ناـشلمع  هماـن  رد  دـنیوگ  یم  هک  ار 

 : تسا هدومرف  هدومن و  رطخ  مالعا  هورگ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
طوقس  هاگترپ 

(478  . ) ۀکلهلا یلع  فرشملاک  نم  ؤملا  بابس 
هدراذگ مدق  تکاله  یهابت و  هاگترپ  رد  دنهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  نیا  اب  دننادب  دنیوگ  یم  مانشد  ناناملـسم  هب  دنا و  شاحف  هک  یناسک 
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. دنا
دننک یم  طوقس  دنهد ، همادا  دوخ  دنـسپان  لمع  هب  نانچمه  دنیوگن و  كرت  دنا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  ار  یـشور  دنیاین و  دوخ  هب  رگا  ینعی 

. دوش یم  هتسب  يزور  هیس  یتخبدب و  هب  ایند  یگدنز  رد  ناشلامعا  هدنورپ  ماجنارس  و 
نابز  زا  هبناج  همه  تبقارم 

زا کی  ره  هب  عجار  زورما  ینارنخس  رد  هک  هدرب  مان  نابز  هانگ  شـش  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماما  هکنآ  هجیتن 
شـش نیا  ریاظن  ینعی  کلذ  هبـشا  ام  دـنک و  یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  دروم  شـش  رکذ  زا  سپ  اما  دـش . هداد  يرـصتخم  حیـضوت  اهنآ 

. دروم
زا هکلب  تهج  شـش  نیا  زا  طقف  هن  ار  شنابز  دـنک  یم  تساوخرد  دـیامن و  یم  هبناج  همه  دادمتـسا  دـنوادخ  زا  ترابع  نیا  اب  ع )   ) ماما

عرشتم دارفا  تسین و  هدش  رکذ  دروم  شش  رد  رصحنم  نابز  هانگ  هک  دنامهف  یم  ناناملـسم  هب  انمـض  دیامرف و  یم  تظفاحم  تاهج  مامت 
. دنشاب دوخ  نابز  ظفح  بقارم  تاهج  عیمج  زا  دیاب 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . كدیجمت یف  اباهذ  و  کیلع ،  ءانثلا  یف  اقارغا  و  کل ،  دمحلاب  اقطن  یناسل ...  یلع  يرجءا  ام  و 

راگدرورپ  هتسیاش  مالک  هس 
هب دنک  یم  يراج  مدرم  نابز  هب  ناطیش  هک  ار  هانگ  مالک  شش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دش ، هداد  حیضوت  لبق  ینارنخس  رد  هک  یحرـش  هب 

شـش نیا  دیامن و  يراج  شنابز  هب  ار  هزنم  كاپ و  نخـس  شـش  هک  هدومن  تساوخرد  شهاگـشیپ  زا  سپـس  دناسر . یلاعت  يراب  ضرع 
نیا هب  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  تساوخرد  دروم  مالک  شـش  زا  مالک  هس  دزاس . دولآ  هانگ  نانخـس  نآ  نیزگیاـج  ار  سدـقم  هملک 

، زورما ینارنخس  عوضوم  یلاعت  يراب  ترضح  تساوخ  هب  شسدقا .  تاذ  زا  دیجمت  موس  وا ، يانثا  مود  دنوادخ ، دمح  لوا  تسا :  حرش 
 . تسا مالسلا  هیلع  ماما  هتساوخ  شش  زا  لوا  بلطم  هس  هرابرد  ثحب 

 . تسا هدمآ  قلطم  میظعت  يانعم  هب  نینچمه  و  رکش ، انث و  يانعم  هب  برع  تغل  رد  تسا و  ساپـس  شیاتـس و  يانعم  هب  یـسراف  رد  دمح 
رد هدننک  دمح  هک  گرزب  تسا  یتدابع  دوخ  کلذعم  هدومن ،  اطعا  هک  تسا  ییاهتمعن  مامت  زا  يرازگ  رکـش  هکنآ  اب  یلاعت  يراب  دمح 

. دهد یم  ماجنا  وا  سدقم  هاگشیپ 
قولخم  قلاخ و  ناسحا  قرف 

ناراکوکین همه  اریز  دراد  صاصتخا  وا  سدقا  تاذ  هب  تسا و  ناهج  راگدیرفآ  هتـسیاش  تمعن ،  ياطعا  ناسحا و  لباقم  رد  قلطم  میظعت 
یناسحا تسا و  يونعم  ای  يدام  ررـض  عفد  يارب  يونعم  ای  يدام  عفن  بذـج  روظنم  هب  ای  ناشناسحا  دنتـسه و  یلاعت  يراب  هدـیرفآ  ناهج 

يارب شناسحا  تسا ،  ررـض  عفد  ای  تعفنم  بلج  زا  هزنم  هک  یهلا  سدـقا  تاذ  اما  ناسحا .  تروص  هب  تسا  يا  هلماـعم  عقاو  رد  نینچنیا 
نینچ دـجاو  يرگید  هدـننک  ناـسحا  تسا و  قـلطم  میظعت  هتـسیاش  يدـننامه  یب  نـسحم  نـینچ  تـسین و  ود  نـیا  زا  کـی  چـیه  هـب  لـین 

یم ادج  ناراکوکین  ياهناسحا  همه  زا  ار  وا  ناسحا  دراد و  دوجو  دـنوادخ  ياطعا  رد  هک  يرگید  هتکن  تسین .  تیحالـص  یگتـسیاش و 
اهناسنا همه  تسا ،  یهلا  سدقا  تاذ  یتسه  ملاوع  تادوجوم  مامت  یعقاو  کلام  هک  تسا  نیا  دیامن  یم  شقلطم  میظعت  هتـسیاش  دـنک و 

ینعم نیدب  دـیامن  ناسحا  هک  یناسنا  ره  سپ  تسوا ،  سدـقا  تاذ  هب  قلعتم  دـنراد  رایتخا  رد  هک  ار  ییاهتمعن  هیلک  دنتـسه و  وا  كولمم 
 . تسا هدومن  ناسحا  يرگید  هب  ار  وا  هداد  زا  یتمسق  هدرک و  یفرصت  وا  کلم  رد  دنوادخ  كولمم  تسا 

دراد  صاصتخا  ادخ  هب  اهدمح  مامت 
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کلام نسحم و  ناسنا  یعقاو  کلام  زا  شرکـش  عقاو  رد  دیامن ، يرازگرکـش  هدننک  ناسحا  زا  هدش  عقاو  ناسحا  دروم  هک  یـصخش  رگا 
تسا ینعم  نیدب  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  دنیوگ : یم  قیقحت  لها  ور  نیا  زا  تسا .  هدومن  ناسحا  هدوب و  وا  رایتخا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ 
تـسا یتـسه  ملاوـع  کـلام  هک  راگدـیرفآ  سدـقم  تاذ  هب  دـشاب  هک  تمعن  ره  يارب  سک و  ره  زا  اـج  همه  هشیمه و  دـمح  سنج  هـک 

 . تسا قلطم  میظعت  هتسیاش  گرزب  لامک  نیا  رثا  رب  هک  تسوا  و  دراد ، صاصتخا 
(479  . ) هبر الا  دماح  دمحی  ال  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. دنک یم  دمح  ار  دوخ  راگدرورپ  هکنآ  رگم  دیاشگ  یمن  انث  دمح و  هب  نابز  يا  هدننک  دمح  چیه  هدومرف :  ع )   ) یلع
نآ  شزرا  ردق و  دمح و 

نیا دهاوخ  یم  هک  یـسک   . تساهناسنا یناسنا و  حودمم  رایـسب  تافـص  هلمج  زا  هدیمح و  لاصخ  زا  یکی  تمعن  قح  يادا  معنم و  رکش 
دیامن و دمح  تسا  تمعن  یعقاو  کلام  هک  ار  یهلا  سدقا  تاذ  تسا  فظوم  لوا  هلحرم  رد  دهد ، ماجنا  یگتـسیاش  هب  ار  سدقم  هفیظو 

طیاسو رکش  تسا و  ثحب  دروم  یلاعت  يراب  دمح  ینارنخس  نیا  رد  دیوگ . رکش  هدوب ،  تمعن  نآ  لاصیا  هطـساو  هک  ار  سک  نآ  سپس 
مالـسا یمارگ  يایلوا  دـش . دـهاوخ  هداد  حیـضوت  دـعب  ینارنخـس  رد  دـنوادخ  تساوخ  هب  هدـش ،  دـیکءات  تایاور  رابخا و  رد  هک  تمعن 

هب ینارنخـس  نیا  رد  تایاور  نآ  زا  یـضعب  یهاگآ  دیزم  يارب  دـنا و  هتفگ  نخـس  ددـعتم  تاهج  زا  نآ  شزرا  تیمها و  دـمح و  هرابرد 
. دسر یم  ضرع 

(480 . ) اهرکش يدا  الا  هللادمحلا  اقف ل  تربک  وا  ترغص  ۀمعنب  دبع  یلع  هللا  معنا  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 
رگا کچوک ،  اـی  دـشاب  گرزب  تمعن  نآ  هاوخ  دـیامرف ، اـطعا  دوخ  هدـنب  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتمعن  ره  تسا :  هدومرف  ع )   ) قداـص ماـما 

 . تسا هدومن  ار  تمعن  نآ  رکش  يادا  دیوگب ، هللادمحلا  تمعن  هدننک  تفایرد 
تمعن  زا  دمح  يرترب 

کلت نم  نزوا  لضفا و  هللا  دمح  ناک  الا  اهیلع  یلاعت  هللا  دمحف  تغلب  ام  تغلب  ۀمعن  نم  ؤم  دبع  یلع  هللا  معنا  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هنع  و 
(481  ) ۀمعنلا

هب ار  وا  رکـش  دنک  دمح  ار  دنوادخ  یتمعن  يارب  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  هک  هدومن  ثیدـح  ع )   ) نسحلاوبا ترـضح  زا  دالخ  نب  رمعم 
 . تسا لضفا  رترب و  تمعن  نآ  زا  هدومن  ادا  هک  ار  يدمح  هدروآ و  ياج 

رکش  قح  ای  یهلا  دمح 
لاقف اـهب . یتا  نا  ثبل  اـمف  ياورلا  لاـق  هرکـش .  قح  هللا  نرکـش  ـال  هللا  اـهدر  نئل  لاـقف  هتباد  تعاـض  دـق  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نا  يور 

؟  هللادمحلا تلق  ینعمست  ملءا  مالسلا  هیلع  هللادبع  وبا  لاقف  هرکـش ؟  قح  هللا  نرکـش  ال  تلق :  سیلا  كادف ،  تلعج  لئاق :  لاقف   . هللادمحلا
(482)

ياج هب  ار  وا  رکـش  قح  دنادرگرب  نم  هب  ار  نآ  دنوادخ  رگا  دومرف : ترـضح  دش . مگ  ع )   ) قداص ماما  يراوس  بکرم  هک  هدـش  تیاور 
: درک ضرع  يدرم  هللادمحلا .  تفگ :  ترـضح  دـندروآ . شروضح  ار  هدـشمگ  بکرم  هک  دیـشکن  یلوط  دـیوگ : یم  يوار  مروآ .  یم 

قح يادا  نتفگ  هللادمحلا  ینعی  هللادمحلا ،  متفگ :  هک  يدینشن  رگم  دومرف : ترضح  مروآ ؟  یم  اجب  ار  رکش  قح  هک  يدوب  هدومرفن  رگم 
 . تسا یلاعت  يراب  ترضح  رکش 

زا میلفاغ  دسرب و  یتمعن  ام  هب  وا  سدقا  تاذ  فرط  زا  هک  دوش  ماجنا  دیاب  یعقوم  رد  طقف  دـنوادخ  دـمح  هک  دـننک  روصت  یـضعب  دـیاش 
و میناشوپب ،  ار  يا  هنهرب  مینک ،  ریـس  ار  يا  هنـسرگ  میریگب ،  ار  يا  هداـتفا  تسد  مییاـمن ،  تیاـمح  ار  یمولظم  قفوم  اـم  دوخ  رگا  هکنیا 

ياطعا رد  ار  وا  دیاب  تسا و  یهلا  ردقنارگ  ياهتمعن  زا  دوخ  تیقفوم ،  نیا  هک  مینادب  دـیاب  مییامن  یتمدـخ  دـنوادخ  ناگدـنب  هب  هصالخ 
 . تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخس  لالخ  رد  بلطم  نیا  و  مییامن ،  دمح  قیفوت ،  تمعن  نیا 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسحا  قیفوت  يارب  دمح 
(483  . ) هللا ودمحاف  متنسحا  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

. دییامن دمح  ار  دنوادخ  دیدش  قفوم  یناسحا  هب  هک  یعقوم  هدومرف :  ع )   ) قداص ماما 
هودنا  يداش و  رد  ادخ  دمح 

اما دنناد  یم  دوخ  ینید  هفیظو  ار  نآ  دنهد و  یم  ماجنا  تسا  ترسم  بجوم  هک  تمعن  ياطعا  هنیمز  رد  ار  دنوادخ  دمح  نامیا ،  اب  دارفا 
ردقنارگ رایسب  تافص  زا  بئاصم  رد  ربص  دننک و  یم  ربص  تسا  رطاخ  یگدرزآ  ملءات و  بجوم  هک  ییاهدادیور  تامیالمان و  هنیمز  رد 

ياضق لباقم  رد  نامیا  اب  صخش  ياضر  میلست و  رگا  اما  دنروجءام . یهلا  هاگـشیپ  رد  رباص  صاخـشا  تسا و  مالـسا  میلاعت  رد  هدنزرا  و 
 . تسین لفاغ  یلاعت  يراب  شیاتس  دمح و  زا  لاح  نامه  رد  هکلب  دنک  یم  ربص  تامیالمان  رد  اهنت  هن  دسرب  دوخ  جوا  هب  یهلا 

یلع دمحلا هللا  لاق  هب  متغی  رما  هیلع  درو  اذا  ۀمعنلا و  هذه  یلع  هللا  دمحلا  لاق :  هرسی  رما  هیلع  درو  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک 
(484  . ) لاح لک 

دمح تمعن  نآ  ياطعا  رد  ار  دنوادخ  دومن  یم  شلاحـشوخ  هک  دـش  یم  هجاوم  يرما  اب  یتقو  هک  دوب  نیا  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  شور 
لاوحا مامت  رد  تسا  دنوادخ  يارب  دمح  تفگ :  یم  دومن  یم  شنیگهودنا  مومغم و  هک  دیدرگ  یم  هجاوم  يدادـیور  اب  رگا  درک و  یم 

.
هب ار  قطن  هملک  وا  دمح  هنیمز  رد  زین  ع )   ) داجـس ماما  نابز .  هب  تسوا  سدقا  تاذ  نتفگ  دـمح  زا  ترابع  یلاعت  يراب  ترـضح  شیاتس 

تـسا نابز  ناهانگ  زا  هچنآ  اهلا ! راب  ؛  کل دمحلاب  اقطن  یناسل  یلع  يرجا  ام  و  تسا :  هدومن  تساوخرد  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  هدرب و  راک 
. امرف نآ  نیزگیاج  ار  تدمح  قطن  نادرگب و  ریسم  نآ  زا  ار  منابز  تتمحر  لضف و  هب  وت  دیامن  يراج  نم  ناسل  هب  دهاوخ  یم  ناطیش  و 

یهلا  يایاطع  مامت  دمح 
هفیظو معنا  ام  یلع  دمحلا هللا  دیوگب  یـسک  رگا  تسوا .  ياهتمعن  رکـش  یلاعت  يراب  ندومن  دمح  هک  دوش  هداد  رکذـت  هتکن  نیا  تساجب 

مان کی  کی  یهلا  يایاطع  زا  دروآ و  نابز  هب  ار  دـنوادخ  ياهتمعن  یـسک  رگا  اما  تسا ،  هدومن  دـمح  ار  وا  هدروآ و  ياج  هب  ار  ساـپس 
اهتمعن رگید  هتـسیاش و  نادنزرف  ملاس و  ندب  ایوگ ، نابز  اونـش ، شوگ  انیب ، مشچ  نم  هب  ادنوادخ : دـیوگب : الثم  دـیامن ، ینادردـق  دربب و 

نآرق هیآ  رد  دنوادخ  ار  اهتمعن  زا  ندرب  مان  روتسد  تسا .  هدروآ  ياج  هب  ار  يرگد  رکش  اهتمعن  ياصحا  لمع و  نیا  اب  يا ،  هدومرف  اطع 
 . تسا هداد  دوخ  یمارگ  ربمیپ  هب  ( 485  ) ثدحف کبر  ۀمعنب  اما  و  فیرش : 

(486  . ) كاده کیلا و  نسحا  کقزر و  کلضف و  هللا و  كاطعا  امب  ثدحف  هانعم :  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
ارت وگب ، تسا  هتـشاد  ینازرا  وت  هب  هک  ار  یهلا  يایاطع  ینعی  نک  ثیدـح  مدرم  يارب  ار  تراـگدرورپ  تمعن  هدومرف :  ع )   ) قداـص ماـما 

يایاطع زا  ار  نانآ  وگب و  مدرم  هب  ار  اهـضیف  نیا  تسا .  هتخاس  ترادروخرب  تیاده  زا  و  هدومن ،  ناسحا  وت  هب  هداد ،  قزر  هداد ،  يرترب 
. زاس هاگآ  یهلا 

تمعن  دایدزا  ادخ و  رکش 
رد ار  یهلا  دیدش  باذع  تمعن  نارفک  و  تسا ،  تمعن  دایدزا  ضیف و  همادا  بجوم  وا  سدقم  هاگشیپ  رد  يرازگ  رکـش  دنوادخ و  دمح 

دمح زا  دنربن و  دای  زا  ار  شرکش  دیاب  دنشاب  وا  ضیف  لومـشم  هراومه  هکنآ  يارب  دنا  معنتم  یلاعت  يراب  تایانع  زا  هک  یناسک  دراد . یپ 
. دنشابن لفاغ  زگره  شسدقم  تاذ 

(487 . ) دیزملا حاتفم  هناحبس  هللا  هلعج  ۀمعنلا  ماتخ  دمحلا  لعج  نم  مالسلا :  هیلع  یلع  نع 
. دهد یم  رارق  تمعن  شیازفا  دیلک  ار  نآ  دنوادخ  دهد  رارق  تمعن  نایاپ  ار  دمح  هک  یسک  هدومرف :  ع )   ) یلع

 : کیلع ءانثا  یف  اقارغا  و  دنک : یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  ع )   ) داجـس ماما  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  تمـسق  نیا  مود  هلمج  رد 
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تاذ يانث  و  رادـب ، نوصم  تسا  یناطیـش  ياـقلا  هک  دولآ  هاـنگ  نانخـس  زا  ار  مناـبز  هد ،  رارق  دوخ  ضیف  تمحر و  لومـشم  ارم  اـهلاراب !
. امرف يراج  نم  نابز  زا  نکمم  يالعا  دح  رد  ار  دوخ  سدقا 

حودمم  هتسیاش و  يانث 
ار دوخ  مالک  دیاب  دیوگ  یم  انث  هک  یـسک  دوش . یم  هدرب  راک  هب  زین  مذ  يانعم  هب  هاگ  تسا و  لیمج  رکذ  حدـم و  يانعم  هب  تغل  رد  ءانث 
 ، حودمم هک  دوش  اقلا  يدـح  رد  رگا  حدـم  يانعم  هب  يانث  نیاربانب  دـباین ، شیارگ  يور  هدایز  هب  دـیامن و  يریگ  هزادـنا  مذ  ای  حدـم  رد 

حدم تیحالـص ،  یگتـسیاش و  دح  زا  شیب  حودمم  زا  رگا  و  تسا ،  حیحـص  اور و  ییوگانث  نآ  دشاب  دـیجمت  يایازم  تافـص و  دـجاو 
هدمآ نیدحوملا  یلوم  ترـضح  مالک  رد  بلطم  نیا  و  تسوا ،  یگیامورف  یتسپ و  هناشن  قلمت و  یـسولپاچ و  هدننک  حدـم  نانخـس  دوش 

 . تسا
(488  . . ) قلم قاقحتسالا  نم  رثکاب  ءانثلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا قلمت  یسولپاچ و  تیحالص ،  یگتسیاش و  دح  زا  شیب  ییوگانث  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . تسا قلمت  یسولپاچ و  تیحالص ،  یگتسیاش و  دح  زا  شیب  ییوگانث  هدومرف :  ع )   ) یلع

قیوشت  روظنم  هب  حلاص  دارفا  يانث 
 ، شیاین اعد و  ماقم  رد  یلاعت و  يراب  ترضح  لامک  تافـص  نایب  ماقم  رد  ناشدوخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر 

ماجنا یـسانشقح و  رظن  زا  هک  دنا  هتخومآ  زین  ناناملـسم  هب  دـندرک و  یم  دای  ار  وا  لیمج ،  رکذ  هب  دـنتفگ و  یم  انث  ار  یهلا  سدـقا  تاذ 
عقاوم رد  هک  دـنا  هداد  هزاـجا  دوخ  ناوریپ  هب  نینچمه  دـنیوگ . اـنث  ار  وا  دـننک و  داـی  تمظع  هب  ار  ناـهج  راگدـیرفآ  یگدـنب ،  فیاـظو 

ریدقت و اب  هوالعب  دـنیامن و  یـسانشردق  نانآ  زا  دـننک و  قیوشت  ییوگانث  اب  ار  نیملـسم  مالـسا و  نارازگتمدـخ  هتـسیاش و  دارفا  یـضتقم 
دروم ود  هب  اجنیا  رد  هدـیدرگ و  ناشن  رطاخ  تایاور  زا  یـضعب  لـالخ  رد  بلطم  نیا  دـنهد و  قوس  ناـشهار  هب  ار  نارگد  ناـنآ  دـیجمت 
لباقم رد  نینهآ  دس  دننامه  هک  ماقم  یلع  ناهدنامرف  شترا و  يارما  هب  عجار  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش . یم  هراشا 

 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هدومن ،  هیصوت  رایسب  دنیامن  یم  تمواقم  مالسا  نانمشد 
(489  . ) مهنم ءالبلا  وذ و  یلبا  ام  دیدعت  مهیلع و  ءانثلا  نسح  یف  لصاو  مهلامآ و  یف  حسقاف 

يا هدنزرا  تامدخ  و  نک ،  قیوشت  ییوگانث  لیمج و  رکذ  اب  ار  نانآ  هتسویپ  هد ،  رارق  هجوت  دروم  رظن  تعـسو  اب  ار  ناشعورـشم  تاینمت 
. امن نایب  دادعت  هرامش و  اب  دنا  هدومن  لمحت  هک  ار  یبیاصم  دنا و  هداد  ماجنا  هک  ار 

نآ  دیجمت  ای  فورعم  لمع  یفالت 
(490  . . ) ۀمعنلا رفک  دقف  لعفی  مل  نا  نثیلف و  زجع  ناف  هیلع ،  فاکیلف  فورعم  هیلا  یتا  نم  ثیدحلا :  یف 

تردق رگا  و  دنک ، یفالت  هتسیاش  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  تسا  فظوم  دوش  یم  ماجنا  یتمدخ  شا  هرابرد  هک  یسک  تسا :  هدمآ  ثیدح  رد 
نارفک دنک  يراددوخ  يو  نتفگ  انث  زا  رگا  و  دیامن ، ینادردق  شناسحا  زا  دـیوگ و  انث  ار  فورعم  هدـننکاطعا  دـیاب  درادـن  ندرک  یفالت 

 . تسا هدومن  تمعن 
انث  يریگ  هزادنا  یسولپاچ و  زا  هزنت 

لامک بسک  رد  ردـق  ره  تسوا ،  سدـقم  تاذ  هب  جاتحم  دـنمزاین و  هراومه  تسا و  قلاخ  هدـیرفآ  دـشاب  هک  یماقم  هبترم و  ره  رد  رـشب 
تسا يدوجوم  نانچمه  دزاسب  یگتسیاش  هب  قالخا  مراکم  یناسنا و  يایاجس  تهج  زا  ار  نتـشیوخ  دیامیپب و  ار  یلاعت  جرادم  دشوکب و 
دـشاب هزنم  قلمت  زا  شحدم  شیاتـس و  دهاوخب  ییوگانث  رگا  نیاربانب   . دراد ینیعم  هزادنا  یناسنا  لاصخ  يونعم و  تالامک  رد  دودحم و 

هکنآ يارب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دورن . رتارف  تقیقح  نایب  ییوگ و  عقاو  زرم  زا  دـیامن و  يریگ  هزادـنا  تقد  اـب  ار  دوخ  ياـه  هتفگ  دـیاب 
تارکذت هتفگ و  نخس  زین  هراب  نیا  رد  دننک  ییامنهار  حیحص  ریسم  هب  ار  نانآ  تهج  ره  زا  دیامن و  تیاده  یگتسیاش  هب  ار  دوخ  ناوریپ 
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. دنا هداد  حودمم  حدام و  هب  ار  مزال  تارکذت  هتفگ و  نخس  زین  هراب  نیا  رد  دننک  ییامنهار  حیحص  ریسم  هب  ار  مزال 
(491  . ) کبذکی هفصو و  نع  قدصی  هلعف  ناف  هیف  سیل  امب  دحا  یلع  ینثت  نا  كایا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

ار وا  فـصو  حودـمم  صخـش  لـمع  هکنآ  هچ  تسین ،  يو  رد  هک  يزیچ  هـب  ار  یـسک  ینک  حدـم  هـکنیا  زا  زیهرپـب  هدوـمرف :  ع )   ) یلع
. دیامن یم  بیذکت  ارت  دهد و  یم  یهاوگ 

فاصوا نیا  هب  ار  نانآ  و  دنادب ، عاجش  ار  ییوسرت  و  دنک ، یفرعم  نخـس  ار  یکـسمم  دناوخب ، ملاع  ار  یملع  یب  صخـش  ییوگانث ،  رگا 
هتفگ دیامن و  یم  نییبت  ار  نانآ  تافص  نوبج ،  درف  نآ  سرت  و  لیخب ،  درف  نآ  كاسما  و  داوس ، یب  ناسنا  نآ  هنالهاج  نانخـس  دیوگانث 

. دنک یم  بیذکت  ار  وگانث 
مدرم  نیرتنادان 

(492  . ) حیصنلا هیلا  ضغبی  حیبقلا و  هل  نسحی  قلمتم  حدام  لوقب  رتغملا  سانلا  لهجا  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 
دهد یم  هولج  بوخ  وا  رظن  رد  ار  اه  يدب  دوش ، یم  رورغم  قلمتم  يوگانث  نخس  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلهاج  تسا :  هدومرف  زین  و 

. دزاس یم  شوغبمار  هاوخریخ  حصان  و 
قلمت  زا  یهن  موصعم و  ناماما 

يرترب مدرم  همه  هب  تبسن  تلیضف  یلاعت و  تاهج  عیمج  زا  دندوب و  لماک  ییاهناسنا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر 
اب یهاگ  دـنیامن و  يور  هدایز  نانآ  حدـم  اـنث و  ماـقم  رد  دـنیاشگب و  ناـشقلمت  هب  بل  یناـسک  دـنداد  یمن  هزاـجا  لاـح  نیا  اـب  دنتـشاد ،

. دندومن یم  درط  ار  قلمتم  تحارص 
تللح اذا  ۀنظلا و  یلع  مجهی  قلملا  ةرثک  ناف  کنءاش  یلع  لبقا  هیلع  ءانثلا  طارفا  نم  رثکا  دـق  لجرل و  مالـسلا  هیلع  ثلاثلا  نسحلاوبا  لاق 

(493  . ) ۀینلا نسح  یلا  قلملا  نع  لدعاف  ۀقثلا  لحم  یف  کیخا  نم 
ورب تراک  یپ  زا  زیخرب  دومرف : يو  هب  ماما  درک . يور  هدایز  ترضح  نآ  يانث  حدم و  رد  دش و  بایفرـش  ع )   ) يداه ماما  روضح  يدرم 

ردارب اب  ینئمطم  لحم  رد  تقو  ره  هک  دومرف  دومن و  شتحیـصن  سپـس  دوش . یم  ینامگ  دـب  بجوم  ییوگاـنث  رد  يور  هداـیز  هکنآ  هچ 
. امن لودع  تین  نسح  هب  ییوگ  قلمت  زا  يدش  هجاوم  تینید 

ولغ  اب  هزرابم 
هک دوب  يرگید  لکـشم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر  هرابرد  ینید  تهج  زا  ناداـن  صاخـشا  طارفا  يور و  هداـیز 
یم رتالاب  دوخ  یعقاو  دـح  زا  ار  نانآ  دـنتفرگ و  یم  شیپ  رد  ولغ  هار  یهلا  نایبرم  هب  تبـسن  یناـسک  دـندوب و  هجاوم  نآ  اـب  نید  ياـیلوا 

تکاله یهابت و  هیام  لطاب و  ار  ناشهار  و  دـندومن ، یم  ناشدرط  دـندرک ، یم  هزراـبم  تـالغ  هورگ  اـب  هراومه  نیموصعم  همئا  دـندرب و 
. دندرک یم  مالعا 

(494  . ) لاق ضغبم  لاغ و  بحم  نالجر :  یف  کله  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
هار نم  هب  تبسن  هقالع  رازبا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  هورگ  دنا ، هدش  تکاله  راتفرگ  ما  هرابرد  نادرم  زا  هورگ  ود  هدومرف :  ع )   ) یلع
لد رد  ارم  ضغب  هدرامگ و  تمه  نم  ینمـشد  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ  و  دنا ، هتفای  شیارگ  ولغ  هب  ادخ  نید  رد  هدومیپ و  طارفا 

. دنا هتفرگ 
تالغ  زا  ص )   ) ربمایپ يربت 

افتکا ثیدح  کی  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد  هدیـسر و  تالغ  زا  يربت  ولغ و  نالطب  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  يرایـسب  تایاور 
. دوش یم 

ینثدح مالـسلا :  هیلع  اضرلا  لاقف  قحلا .  مکیف  نوزواجتی  مکیف و  نولغی  کموق  نا  ینغلب  هیلع :  هللا  تاولـص  اضرلا  انالومل  نومءاملا  لاق 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ایبن یندختی  نا  لبق  ادبع  ینذختا  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  یقح  قوف  ینوفرعت  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  هئابآ  نع  یبا 
(495 . ) انقح قوف  انفرعیف  انیفولغی  نمم  لجوزع  هللا  یلا  ءربنل  انا  و  لاق :  نا  یلا 

رتالاب دیراد  هک  یقح  زا  دننک و  یم  ولغ  امش  هرابرد  نادنم  هقالع  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  درک : ضرع  ع )   ) اضر ترضح  هب  نومءام 
دنوادخ هک  دیربن  رتالاب  مدح  قح و  زا  ارم  دومرف : هک  هدومن  ثیدح  ص )   ) مرکا لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  دومرف : ترـضح  دـنرب . یم 

یم يربت  ام  دومرف : دومن و  توـالت  فیرـش  نآرق  زا  ار  يا  هیآ  سپـس  دـیامرف ، مثوعبم  يربمیپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـیزگ  شیگدـنب  هب  ارم 
. درب یم  رتالاب  نامدح  زا  ار  ام  دنک و  یم  ولغ  ام  هرابرد  هک  یسک  زا  دنوادخ  يوس  هب  مییوج 

قلطم  لماک  يارب  دودحمان  يانث 
رد وگانث  دراد ، يا  هزادنا  دح و  شلامک  تسا و  دودـحم  راچان  تسا  قولخم  نوچ  دـشاب  لامک  دـجاو  ردـق  ره  یقولخم  ره  هکنآ  هجیتن 

دح و نیرتکچوک  تسا و  قلطم  لماک  هک  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  اهنت  دیامن ، زواجت  شیعقاو  دـح  زا  دـنک و  هغلابم  دـیابن  شحدـم  ماقم 
اب طقف  دیامن ، ادا  ار  دنوادخ  قح  یگتـسیاش ،  هب  دناوت  یمن  دنک  هغلابم  شحدـم  رد  ردـق  ره  دـنوادخ  يوگانث  نیاربانب  درادـن . يرـصح 

ثحب دروم  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما  ور  نیا  زا  دهد . یم  ماجنا  ار  شیوخ  یگدنب  هفیظو  دراد  هک  یتردق  ردق  هب  يدرف  ره  انث  رد  هغلابم 
نیرتالاب راذـگب و  تنم  نم  رب  اهلاراب ! ؛  کیلع ءانثلا  یف  اقارغا  و  دـنک : یم  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  قالخالا  مراـکم  ياـعد  زا 

 . امرفب يراج  نم  نابز  هب  ار  دوخ  حدم  بتارم 
نخس هراب  نیا  رد  یفلتخم  ياهریبعت  اب  دنامهفب  دوخ  ناوریپ  هب  یلاعت  يراب  هتسیاش  يانث  زا  ار  رشب  زجع  هکنآ  يارب  مالسا  یمارگ  يایلوا 

: دنا هتفگ  اعد  ماقم  رد  هلمج  نآ  زا  دنا ، هتخاس  ناشن  رطاخ  تایاور  رد  هتفگ و 
(496  . ) کسفن یلع  تینثا  امک  تنا 

 . يا هتفگ  انث  ار  نتشیوخ  تدوخ  هک  یتسه  نانچنآ  وت  اهلاراب !
یهلا  يانث  زا  رشب  زجع 

 ، هلمج نیا  هبحت ؛  هقحتست و  امک  کیلع  ینثا  نا  قیطا  يا ال  زجعلاب  فارتعا  وه  و  تسا :  هدومن  ینعم  نینچ  ار  هلمج  نیا  نیرحبلا  عمجم 
نآ رادتـسود  يراد و  قاقحتـسا  وت  هک  يا  هنوـگ  هب  منک  حدـم  ارت  مرادـن  تردـق  نم  اـهلاراب ! ینعی :  تسا ،  یناوتاـن  زجع و  هب  فارتـعا 

 . یتسه
 . تسا هدرب  مان  دوخ  تردق  زا  هدومرف و  فیصوت  تایآ  نآ  رد  ار  نتشیوخ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایآ  فیرش  نآرق  رد 

یهلا مالک  قمع  هب  دوخ  ریـسفت  اب  نانآ  ایآ  دـنا ، هدرک  رکذ  ریـسفت  بتک  رد  ار  یبلاطم  تایآ  نآ  هرابرد  هماع  هصاخ و  نیرـسفم  ناـیاقآ 
هک ار  موصعم  ماما  مالک  نامه  دنک و  زجع  راهظا  رـشب  دیاب  تایآ  لیبق  نیا  مهف  رد  هکنآ  ای  دنا  هدرب  یپ  رما  تقیقح  هب  دنا و  هدش  فقاو 

هتفگ انث  ار  نتـشیوخ  تدوخ  هک  یتسه  نانچنآ  وت  اهلاراب ! کسفن  یلع  تینثا  امک  تنا  دـنیوگب : هدرک  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  ماـقم  رد 
یم رکذ  تایآ  زا  یضعب  هنومن ،  يارب  اجنیا  رد  دیامن . نییبت  ار  تدودحمان  تردق  دیوگ و  حدم  یگتـسیاش  هب  ارت  تسین  رداق  رـشب  يا و 

 : لوا هیآ  تسا ؟  هدننک  عناق  دنا  هدروآ  بتک  رد  نیرسفم  هچنآ  دننیبب  دنیامرف و  هعجارم  ریسافت  بتک  هب  قیقحت  هعلاطم و  لها  دوش و 
 : مود هیآ  ( 497  . ) ضرالا تاومسلا و  رون  هللا 

 : موس هیآ  ( 498  ) نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه 
(499 . . ) الیلد هیلع  سمشلا  انلعج  مث  انکاس  هلعجل  ءاش  ول  لظلا و  دم  فیک  کبر  یلا  رت  ملا 

ییاسران و عضو  کتدابع ،  قح  كاندبع  ام  کتفرعم و  قح  كانفرع  ام  دـنیوگب : یلاعت  يراب  هاگـشیپ  رد  یهلا  گرزب  يایلوا  هک  ییاج 
 . تسا نشور  حضاو و  مدرم  ریاس  روصق 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  زورما  ینارنخس  تمسق  نیرخآ  عوضوم  قالخالا  مراکم  ياعد  موس  هعطق  رد  ع )   ) داجس ماما 
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. زادنا نایرج  هب  نم  نابز  رد  ار  تدوخ  یگرزب  دیجمت و  اهلاراب ! ؛  كدیجمت یف  اباهذ  و 
یهلا  دودحمان  تمظع 

: دیوگ یم  دجم  هدام  رد  نآرق  تادرفم  رد  بغار 
سفن و تمارک  دـجاو  هک  ناسنا  کی  ینعی  تسا ،  ردـق  تلالج  مرک و  رد  هعـسوت  زا  ترابع  دـجم  لالجلا :  مرکلا و  یف  ۀعـسلا  دـجملا 

دجم هملک  یلو  تسا ،  تمظع  دجم و  ياراد  وا  دنیوگ  یم  تسا  رادروخرب  یعامتجا  تلزنم  ردـق و  زا  نینچمه  تسا و  عبط  يراوگرزب 
یلاعت يراب  فصو  رد  فیرـش  نآرق  تسا .  يا  هدرتسگ  عیـسو و  رایـسب  يانعم  ياراد  دوش  یم  هدرب  راک  هب  یهلا  سدقا  تاذ  هرابرد  هک 

: دیوگ یم 
دوخ ناسنا ،  اریز  قلطم  هن  تسا  یبسن  وا  دجم  تفگ  دـیاب  دوش  هدرب  راک  هب  یناسنا  هرابرد  دـجم  هملک  رگا  سپ  ( 500 . ) دیجم دیمح  هنا 

شتمارک و تعـسو  نیارباـنب  تسا .  نیعم  دودـحم و  دراد  راـیتخا  رد  هک  ییاـهتمعن  تـسا و  دودـحم  شرمع  دودـحم ، تـسا و  قوـلخم 
 ، تسا دودحمان  یهلا  سدقا  تاذ  هچ  درادن ، رـصح  دح و  یلاعت  يراب  دـجم  اما  دوب ، دـهاوخ  دودـحم  زین  شتمظع  لالج و  یگدرتسگ 

. دودـحمان میظع  میرک و  تسا و  قلطم  دـیجم  وا  درادـن ، رـصح  دـح و  شتلالج  تمارک و  نیاربانب  تسا ،  دودـحمان  شتمظع  تردـق و 
ترابع نیا  حرش  رد  ناخ  یلع  دیـس  همالع  تسا .  هدرب  راک  هب  یف  فرح  اب  ار  باهذ  هملک  دوخ  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماما  هکنآ  بلاج 

 : هتفگ نینچ 
(501  . ) فقی مل  یضم و  هیف و  راس  هناک  ناعمالا  لغوتلا و  یشلا ء و  یف  قارغتسالل  ریعتسا  مث  یضم ،  راس و  اباهذ : بهذی  بهذ 

. ریگارف روط  هب  يزیچ  ندش  لخاد  يارب  دنروآ  یم  هراعتسا  ار  نآ  یف  فرح  ندوزفا  اب  تفر و  درک و  ریس  ینالف  ینعی  اباهذ  بهذ 
یهلا  دیجمت  رد  رارمتسا  تساوخرد 

نیا مدوصقم  ییامن  يراج  مناسل  هب  ار  دوخ  دجم  منک  یم  تساوخرد  هکنیا  اهلاراب ! دنک : ضرع  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـهاوخ  یم  ع )   ) ماما
نانچنآ مدرگ ،  تتمارک  یگرزب و  ياـیرد  قرغ  هک  تسا  نیا  مدوصقم  هکلب  مروآ ،  ناـبز  هب  ار  وت  تمظع  راـب  دـنچ  اـی  کـی  هک  تسین 

 . مشاب رادروخرب  رمتسم  روط  هب  ردقنارگ  راختفا  نیا  زا  میوگ و  نخس  وت  دای  هب  هراومه  هک  موش 
نآرق  ادخ و  فصو  دیجم 

نامه مناسرب .  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  فیرـش  نآرق  هرابرد  هلمج  دـنچ  دـجم  هملک  تبـسانم  هب  زورما  ثحب  ناـیاپ  رد  تسا  عقومب 
 : تسا هدومرف  هدرب و  راک  هب  ار  دیجم  هملک  دوخ  سدقا  تاذ  هرابرد  دنوادخ  هک  روط 

 : تسا هدومرف  هدروآ و  ار  هملک  نیا  فیرش  نآرق  هرابرد  نینچمه  ( 502 . ) دیجم دیمح  هنا 
هب دجم  لالجلا :  مرکلا و  یف  ۀعـسلا  دـجملا  هتفگ :  نآرق  تادرفم  رد  بغار  داتفا  روکذـم  هک  يروط  هب  ( 503 . ) دیجملا نآرقلا  نآرق و 

تمارک هرابرد  تسا .  هدومن  رکذ  ینامـسآ  باتک  نآ  يارب  ار  فصو  ود  ره  دـنوادخ  تسا و  تلالج  تمارک و  هعـسوت  طـسب و  ياـنعم 
 : هدومرف نآرق 

 : تسا هدومرف  شتمظع  تلالج و  هرابرد  ( - 504  . ) میرک نآرقل  هنا 
باـتک نیا  تمظع .  تمارک و  ياراد  تسا و  دـیجم  فیرـش ،  نآرق  یهلا ،  مـالک  حیرـص  ود  نیا  بجوم  هب  ( - 505  . ) مـیظع نآرقلا  و 

 : تسا یعقاو  تداعس  هب  اهناسنا  يامنهار  يداه و  ینامسآ 
میظع  نآرق  تمارک  زمر 

تمارک و اـیآ  دـنک ، یم  هئارا  مدرم  هـب  ار  لـماکت  یلاـعت و  هار  نیرتراوتـسا  مـیرک  نآرق  ( 506 ( ؛  موقا یه  یتـلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا 
دناوت یم  ددـنب  راک  هب  المع  ار  شمیلاعت  دـنک و  يوریپ  نآ  زا  ناهج  لها  رگا  هک  دوش  یم  روصت  باتک  کی  يارب  نیا  زا  رتالاب  یتمظع 
رسارس رد  ار  داد  لدع و  دناهرب ، ناشقالخا  داسف  ییوخ و  هدنرد  زا  دزاسب ، ناسنا  ار  مدرم  دنک ، هئارا  تیرشب  هب  ار  يراگتسر  حالف و  هار 
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اقلا هک  ییاه  هبطخ  زا  یکی  رد  ع )   ) یلع دروآ . مهارف  راصعا  نورق و  لوط  رد  ار  اهناسنا  لماکت  یلاعت و  تابجوم  و  دزاس ، مکاح  ناهج 
هلمج نآ  زا  هداد ،  ار  یتارکذت  هتفگ و  ینانخـس  فیرـش  نآرق  هرابرد  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  هرابرد  هدومرف 

 : تسا هدومرف  نآرق  هرابرد 
(507  . ) مکنیب ام  مظن  مکئاد و  ءاود  یضاملا و  نع  ثیدحلا  یتءای و  ام  ملع  هیف  نا  الا 

نینچمه و  درادربرد ، دندنمزاین  اهنآ  هب  دوخ  تداعس  تیاده و  نیمءات  يارب  هدنیآ  ياهناسنا  هک  ار  یمولع  فیرش  نآرق  هک  دیـشاب  هاگآ 
يواح نآرق  هک  دیشاب  هاگآ  دنک . یم  نایب  دوش  دعب  ياهلسن  تربع  هیام  ای  یهاگآ  بجوم  دناوت  یم  هک  ار  ناگتشذگ  دب  بوخ و  رابخا 

. دشاب مکاح  نیملسم  هعماج  رد  دیاب  هک  تسا  یطابظنا  مظن و  امش و  يرامیب  يوراد 

راگدرورپ گرزب  يایاطع  شرامش  دنوادخ -  ناسحا  هب  فارتعا  یهلا -  ياهتمعن  رکش   - 54

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . کننمل ءاصحا  کناسحاب و  افارتعا  و  کتمعنل ،  رکش  و 

حودمم  تلصخ  هس 
شش هک  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا  دومن و  رکذ  دنک  یم  يراج  مدرم  نابز  هب  ناطیـش  هک  ار  هانگ  مالک  شـش  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

دش و هداد  حیـضوت  لبق  ینارنخـس  رد  ماما  تساوخرد  دروم  مالک  هس  دیامنب . دولآ  هانگ  مالک  شـش  نآ  نیزگیاج  ار  هزنم  كاپ و  مالک 
موـس وا ، ناـسحا  هب  فارتـعا  مود  دـنوادخ ، ياـهتمعن  رکـش  لوا  داـتفا : روکذـم  زورما  ثحب  ناوـنع  رد  هک  تسا  ناـمه  رگید  مـالک  هس 

نیدباعلا نیز  ترضح  تساوخرد  زا  بلطم  هس  نیا  زورما  ینارنخس  عوضوم  اناوت  دنوادخ  تساوخ  هب  شـسدقم .  تاذ  ياهتنم  شرامش 
 . تسا مالسلا  هیلع 

دوخ ریمـض  رد  ار  تمعن  الوا ، رکاش  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  رکـش ، ( 508  .) اهراهظا ۀمعنلا و  روصت  رکـشلا  دـیوگ : یم  بغار 
هب معنم  تمدخ  زا  حراوج  اب  دیوگ و  ساپـس  ار  معنم  نابز ،  اب  دـیامن ، راکـشآ  ار  دوخ  روصت  ایناث ، دـشیدنیب و  نآ  هرابرد  دـنک و  روصت 

. دنک یسانشردق  بسانم  يا  هنوگ 
ود نآ  هرابرد  ادیکا  دوخ  ناوریپ  هب  مالسا  یمارگ  يایلوا  تسا و  سدقم  عرش  رد  دنمشزرا  تدابع  ود  یلاعت  يراب  ترضح  رکش  دمح و 
هک توافت  نیا  اب  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  ییوگ  شیاتس  ییوگ و  ساپس  يانعم  هب  یلاعت  يراب  ترضح  رکش  دمح و  دنا . هدومرف  هیـصوت 

 . تسا حراوج  مامت  اب  یسانشقح  فیاظو  ماجنا  نابز و  هب  معنم  میرکت  میظعت و  تغل  رظن  زا  دمح 
امعنم هنوکل  معنملا  میظعت  نع  یبنی  لعف  وه  یفرعلا  هدحو و  ناسللاب  لیجبتلا  میظعتلا و  ۀـهج  یلع  لیمجلا  فصولا  وه  يوغللا  دـمحلا  نا 

(509  . ) ناکرالا نانجلا و  ناسللا و  لعف  نوکی  نا  معا 
رکش  دمح و  توافت 

زا یکاح  هک  تسا  یلمع  زا  ترابع  یفرع  دـمح  اما  نابز ،  اب  اهنت  تسا ،  میرکت  میظعت و  روظنم  هب  لیمج  فصو  زا  ترابع  يوغل  دـمح 
 . حراوج اضعا و  اب  هاوخ  ریمض و  رد  هاوخ  نابز و  هب  هاوخ  تسا ،  معنم  هکنیا  يارب  دشاب  معنم  میظعت 

هب معنم  زا  ینادردـق  راهظا  ریمـض و  رد  تمعن  روصت  لـماش  هتفگ ،  تادرفم  رد  بغار  هک  روط  ناـمه  تغل ،  رظن  زا  تمعن ،  رکـش  یلو 
یتیاور رد  دوش . یم  هدافتـسا  زین  نید  يایلوا  تایاور  زا  يا  هراپ  ياوتحم  زا  رکـش  دـمح و  نیب  توافت  نیا  تسا .  حراوج  نابز و  هلیـسو 

نآ هب  ار  معن  راوج  نسح  رگید  تیاور  رد  و  تسا ،  هدمآ  نایم  هب  نخس  یبلق  تفرعم  زا  رکـش  دروم  رد  هدش و  هدناوخ  نابز  لمع  دمح ،
رد ار  یتمعن  ره  حراوج  ای  دیوگ و  رکـش  نابز  هب  ینعی  ددرگ ، فورـصم  دوخ  ياج  رد  کیره  اهتمعن  دوش و  ادا  معنم  رکـش  هک  هتـسناد 

. درب راک  هب  شدوخ  ياج 
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. . دیزملاب هل  رم  ؤی  یتح  همالک  متف  هناسلب  ارهاظ  هللا  دـمح  هبلقب و  اهفرعف  ۀـمعن  نم  دـبع  یلع  هللا  معنا  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
(510)

معنم دمح  نابز ،  هب  رهاظ  رد  دسانـشب و  دوخ  بلق  هب  ار  نآ  رگا  دـنک  یم  اطع  دوخ  هدـنب  هب  دـنوادخ  ار  یتمعن  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
. دهد یم  تمعن  شیازفا  نامرف  وا  هرابرد  دنوادخ  دوش ، مامت  شمالک  نوچ  دیوگ 

نآ  قح  يادا  تمعن و  رکش 
(511 . . ) اهقوقح ءادا  اهب و  معنا  نمل  رکشلا  لاق  معنلا ،  راوج  اونسحا  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 

معنم رازگرکـش  هک  تسا  هداد  حیـضوت  سپـس  دینک ، تیاعر  ار  تمعن  ترواجم  نسح  دنوادخ ، ياهتمعن  دروم  رد  تسا :  هدومرف  زین  و 
. دییامن ادا  ار  اهتمعن  قوقح  دیشاب و 

راصتخا هب  زین  اجنیا  رد  دـش ، هداد  حیـضوت  هدوب  تمعن  لاصیا  هطـساو  هک  یـسک  رکـش  معنم و  رکـش  هب  عجار  مکی  یـس و  ینارنخـس  رد 
يارب تقلخ  ماظن  رد  میکح  راـگدرورپ  هک  ار  ییاـهتمعن  دـسر . یم  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  یهاـتوک  حرـش  تمـسق  ود  ره  هراـبرد 
اطعا يو  هب  هدرب و  راک  هب  رـشب  ینورب  ینورد و  نامتخاس  رد  اناوت  قلاخ  هک  ییاهورین  اوق و  نینچمه  هدـیرفآ و  اـهناسنا  یگدـنز  نیمءاـت 

 : هدمآ فیرش  نآرق  رد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تسا  هدومرف 
اهتمعن  تخانش  مولع و  تفرشیپ 

(512 . ) اهوصحت هللا ال  ۀمعن  اودعت  نا  و 
شدرگ و  نیمز ،  شدرگ  باتفآ ،  شبات  دیـشروخ ، نامتخاس  رد  دییآ . یمن  رب  هدهع  زا  دینک  هرامـش  ار  دنوادخ  ياهتمعن  دـیهاوخب  رگا 
اهتمعن نیا  زا  زورید  نادنمـشناد  دراد . دوجو  ناسنا  یگدـنز  همادا  يارب  یگرزب  ياهتمعن  لیبق ،  نیا  زا  یبلاطم  رگید  نآ و  رواجم  ياوه 
يرگد ياهتمعن  هب  ملع  شرتسگ  رثا  رب  زین  ادرف  نادنمـشناد   . دنا هتفای  یهاگآ  اهنآ  زا  مولع  تفرـشیپ  رثا  رب  زورما  يایند  دـندوب و  ربخ  یب 

مزال معنم  ییاطعا  تمعن  هب  تبـسن  یبلق  تفرعم  رکـش ، يادا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  درادن . عالطا  اهنآ  زا  زورما  رـشب  هک  دـنوش  یم  فقاو 
ياصحا هتفگ و  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  تیاور  کی  دـشاب . وا  رازگرکـش  دـناوت  یم  هنوگچ  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  عالطا  یب  ناسنا  تسا ، 

 . تسا هدومن  لوحم  یهلا  ملع  هب  ار  اهتمعن 
تمعن  رکش  روتسد  ماما و 

کنمف ایند  وا  نید  یف  ۀـیفاع  وا  ۀـمعن  نم  یب  تحبـصا  ام  مهللا  تارم :  رـشع  لقف  تیـسما  تبـصا و  اذا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
تیدا دـق  تنک  کلذ  تلق  اذا  کناف  اضرلا ، دـعب  یـصرت و  یتح  بر  ای  یلع  اهب  رکـشلا  کل  دـمحلا و  کل  کل ،  کیرـش  كدـحو ال 

(513  ) ۀلیللا کلت  یف  مویلا و  کلذ  یف  کیلع  هب  هللا  معنا  ام  رکش 
اب ایند  نید و  رما  رد  هک  یتیفاع  تمعن و  اهلاراب ! وگب : راـب  هد  يروآ  یم  زور  هب  ار  بش  بش و  هب  ار  زور  یتقو  دومرف : ع )   ) قداـص ماـما 

! اهلاراب تسین ،  یکیرـش  وت  يارب  دـمح  اهلاراب ! تسین ،  یکیرـش  وت  يارب  نآ  رد  تسوت و  هب  قلعتم  وت و  زا  همه  مدروآ ،  حبـص  هب  دوخ 
یهلا هاگـشیپ  رد  نینچنیا  رگا  دومرف : ماما  سپـس  تتیاضر ،  زا  سپ  نینچمه  يوش و  یـضار  ات  تسوت  يارب  يارب  رکـش  وت و  يارب  دمح 

 . يا هدومن  ادا  بش  نآ  زور و  نآ  هب  تبسن  ار  وا  رکش  یتفگ  نخس 
اب عقاو  رد  دـننک و  ضرع  هاگـشیپ  رد  ار  تالمج  نیا  راب  هد  يزور  هک  هداد  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  تیاور  نیا  رد  ع )   ) قداص ترـضح 

تـسین رداق  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  رـشب  رد  هک  يرگید  صقن  دـنیامن . ناربج  یهلا  ياهتمعن  هب  ار  دوخ  ملع  دوبمک  ترابع ،  نیا  رکذ 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )   ) یلع دیامن و  رکش  دیاش  دیاب و  هک  روطنآ  ار  دنوادخ  هدش  هتخانش  ياهتمعن 

تمعن  رکش  قیفوت  رد  ادخ  رکش 
(514 . . ) رکشلا رکش  وه  هرکشل و  هقفو  ذا  ناث  رکش  هیلع  بجو  هناحبس  هللا  رکش  نم 
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دوخ یهلا ،  قیفوت  هدومن و  قفوم  رکـش  يادا  هب  ار  وا  معنم ،  اریز  دوـش  یم  بجاو  یمود  رکـش  وا  رب  دوـمن  رکـش  ار  دـنوادخ  هک  یـسک 
. دروآ اجب  ار  رکش  رکش  دیاب  تسا و  یتمعن 

قح دنادب  یلاعت  يراب  ترـضح  زا  يدیدج  تمعن  ار  دنوادخ  تمعن  رکـش  قیفوت  یـسک  رگا  هدیـسر  هراب  نیا  رد  هک  یثیدـح  بجوم  هب 
 . تسا هدومن  ادا  ار  یهلا  رکش 

رکش  قح  يادا 
فیک و  بر !  ای  لاقف :  يرکش .  قح  ینرکشا  یسوم !  ای  مالسلا :  هیلع  یسوم  یلا  لجوزع  هللا  یحوا  امیف  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

ینم کلذ  نا  تملع  نیح  ینترکش  نآلا  یسوم !  ای  لاق  یلع ؟  هب  تمعنا  تنا  الا و  هب  كرکشا  رکش  نم  سیل  كرکش و  قح  كرکـشا 
(515 . )

قح هنوگچ  نم  اـهلاراب ! درک  ضرع  روآ . ياـجب  ارم  رکـش  قح  هک  هک  دوب  نیا  یـسوم  هب  یهلا  یحو  هلمج  زا  دومرف : ع )   ) قداـص ماـما 
باطخ يا .  هدومرف  اطعا  نم  هب  ار  نآ  وت  هکنآ  رگم  مروآ  ياجب  تهاگـشیپ  رد  نم  هک  تسین  يرکـش  چـیه  هکنآ  اـب  منک  ادا  ار  ترکش 

 . تسا نم  زا  زین  تنتفگ  رکش  تمعن  یتسناد  هک  يدروآ  ياجب  ارم  رکش  قح  نآلا  یسوم !  دمآ :
تساوخرد یهلا  هاگشیپ  زا  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  لوا  تمسق  رد  ع )   ) داجس ماما 

. امن يراج  نم  نابز  هب  ار  تتمعن  رکش  اهلاراب ! ؛  کتمعنل ارکش  و  هدومن : 
تمعن  هطساو  رکش 

ماما ياعد  تدابع  حرش  رد  هک  یلاعت  يراب  ترضح  رکـش  هب  طوبرم  تایاور  زا  یـضعب  تغل و  رظن  زا  رکـش  يانعم  حیـضوت  رد  هچنآ  هب 
دایز تیمها  سدقم  عرش  رد  دنتسه  وا  ياطع  ضیف و  هدننک  لاصیا  هک  دنوادخ  تمعن  طیاسو  رکش  نوچ  و  دوش ، یم  افتکا  داتفا  روکذم 

ناگدنونـش میدـقت  تیاور  کی  اجنیا  رد  دریگ ، یم  رارق  هبـساحم  دروم  زین  وا  تمعن  طـیاسو  رکـش  یلاـعت  يراـب  رکـش  راـنک  رد  دراد و 
: ددرگ یم  مرتحم 

مدرم  نیرترازگ  رکش 
لوقی روکش . دبع  لک  بحی  نیزح و  بلق  لک  بحی  یلاعت  هللا  نا  لوقی :  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تعمس  لاق :  ینهدلا  رامع  نع 

 : لاق مث  هرکـشت .  ملذا  ینرکـشت  مل  لوقیف  بر .  ای  کترکـش  لب  لوقیف  انالف ؟ ترکـشا  ۀمایقلا :  موی  هدـیبع  نم  یلاعت  هللا و  كرابت  هللا 
(516  . . ) سانلل رکشا  مکرکشا هللا 

 . تسا رکاش  رایـسب  دبع  ره  نیزح و  بلق  ره  رادتـسود  راگدرورپ  دومرف : هک  هدومن  ثیدح  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  زا  ینهد  رامع 
 . متفگ رکـش  ار  وت  نم  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  يدومن ؟  رکـش  ار  ینالف  ایآ  دنک : یم  باطخ  شناگدـنب  زا  یکی  هب  تمایق  رد  دـنوادخ 

يارب دارفا  نیرترازگرکـش  دومرف : ع )   ) ماما سپـس  يدومنن .  يراذگرکـش  صخـش ،  نآ  زا  اریز  یتفگن  رکـش  ارم  وت  دـسر : یم  باطخ 
. دشاب مدرم  هب  تبسن  رترازگرکش  هک  تسا  یسک  دنوادخ 

هاگـشیپ هب  تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هعطق  نیا  مود  تمـسق  رد  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح 
. امرفب يراج  منابز  هب  ار  تدوخ  ياهناسحا  هب  فارتعا  اهلاراب ! ؛  کناسحاب افارتعا  و  دنک : یم  ضرع  یهلا 

ناسحا  يانعم 
(517  . ) هسفنب انسح  هب  لعافلا  ریصی  وا  عئاجلا  ماعطاک  هب  انسح  ریغلا  ریصی  ثیحب  هریغ  عفنی  ام  لعف  وه  ناسحالا 

، ددرگ یم  وکین  هدـش  عقاو  هک  يراک  نآ  رثا  رب  ریغ  نآ  لاح  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  عفتنم  ار  ریغ  هک  تسا  يراـک  زا  تراـبع  ناـسحا 
. دوش یم  وکین  تسا  هداد  ماجنا  هک  یلمع  ببس  هب  دوخ ، راک ، نآ  لعاف  هکنآ  ای  هنسرگ ،  هب  نداد  اذغ  لثم 

ناسحا  لدع و  قرف 
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 . هل امم  لقا  ذـخءای  هیلع و  امم  رثکا  یطعی  نا  ناسحالا  هل و  اـم  ذـخءای  هیلع و  اـم  یطعی  نا  وه  لدـعلا  نا  كاذ  لدـعلا و  قوف  ناـسحالا 
(518  . ) عوطت بدن و  ناسحالا  يرحت  بجاو و  لدعلا  يرحتف  لدعلا  یلع  دئاز  ناسحالاف 

تفایرد دراد و  هدـهع  رد  هک  ار  نآ  دـنک  ادا  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  لدـع  اریز  تسا  لدـع  زا  رتالاب  ناسحا  دـیوگ : یم  بغار 
ماـقم رد  دـیامن و  اـطع  دراد  هدـهع  هب  هچنآ  زا  شیب  تخادرپ ،  ماـقم  رد  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  ناـسحا  و  دراد ، قـح  هـک  ار  نآ  دـنک 

ناـسحا بلط  بجاو و  تسا  يرما  لدـع  بلط  تسا .  لدـع  زا  رتـالاب  ناـسحا  سپ  دریگب ، تسوا  قح  هک  يرادـقم  زا  رتـمک  تفاـیرد ، 
بحتسم تسا  يراک 

فلکم هک  روط  نامه  نامیااب ،  دارفا  یلو  تسین ،  رـسیم  اهنآ  شرامـش  هک  تسا  دایز  ردقنآ  وا  ياهتمعن  دننام  دـنوادخ  ياهناسحا  ددـع 
سدقم هفیظو  نیا  زا  دنیامن و  فارتعا  زین  یلاعت  يراب  دودحمان  ياهناسحا  هب  تسا  مزال  دنروآ  اجب  ار  وا  باسح  یب  ياهتمعن  رکـش  دـنا 

: دنک یم  ضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  هیداجس  هفیحص  زا  مکی  تسیب و  ياعد  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح  دننکن . تلفغ  ینید 
یهلا  ناسحا  زا  ندوبن  لفاغ 

 . کناسحال الفاغ  كرکذل و ال  ایسان  ینلعجت  هلآ و ال  دمحم و  یلع  لص  مهللا 
 . مشاب وت  ناسحا  زا  لفاغ  وت و  راکشومارف  هک  هدم  رارق  نانچنآ  ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  اهلا ! راب 

تایانع زا  دـندرب و  یم  مان  یهلا  تایانع  زا  دـندرب و  یم  ماـن  یهلا  ياـهناسحا  زا  دوخ  ياـهاعد  لـالخ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
ع  ) یلع دنداد . یم  سرد  ار  دنوادخ  ياهناسحا  هب  فارتعا  شیوخ  ناوریپ  هب  لمع  نیا  اب  نمض  رد  دندومن و  یم  یسانشقح  یلاعت  يراب 

: دنک یم  ضرع  لیمک  ياعد  رد  ( 
تسل لیمج  ءانث  نم  مک  هتعفد و  هورکم  نم  مک  هتیقو و  راثع  نم  مک  هتلقا و  ءالبلا  نم  حداف  نم  مک  هترتس و  حیبق  نم  مک  يالوم !  مهللا 

 . . هترشن هل  الها 
اهنآ زا  ارم  هک  اهـشزغل  زا  رایـسب  هچ  يا !  هتـساک  ار  الب  نیگنـس  ياهراب  زا  رایـسب  هچ  يا !  هدـناشوپ  ار  اه  یتشز  رادـقم  هچ  نم !  يالوم 
يا هداد  رشن  مدرم  نیب  ما  هدوبن  نآ  هتسیاش  نم  هک  ار  ییانث  حدم و  رایسب  هچ  و  يا !  هدرک  عفد  ار  تامیالمان  رایسب  هچ  يا !  هدومن  ظفح 

!
دنوادخ  ياهناسحا  شرامش  ماما و 

شـسدقم هاگـشیپ  رد  هدرب و  راک  هب  ار  فارتعا  هملک  یلاعت  يراب  ترـضح  ناـسحا  هنیمز  رد  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
 : تسا هدومن  ضرع 

رد مالـسا  یمارگ  يایلوا  دوش . هداد  رکذـت  يا  هتکن  اجنیا  رد  دـناد  یم  مزال  مرتحم  ناگدنونـش  عالطا  دـیزم  يارب  ؛  کـناسحاب اـفارتعا  و 
یهاوخرذع يارب  هاگ  ود  ره  نیا  و  رارقا ، رگید  نآ  تسا و  فارتعا  یکی  دنا : هدروآ  اررکم  ار  هملک  ود  یقالخا  یتیبرت و  تایاور  لالخ 

ای قلاخ  زا  يرازگرکش  معنم و  ناسحا  زا  یسانشقح  دروم  رد  هاگ  هدش و  هدرب  راک  هب  قولخم  ای  قلاخ  زا  شـشخب  وفع و  بلط  هانگ و  زا 
: دسر یم  ضرع  هب  تایاور  زا  یضعب  بلطم ،  نییبت  يارب  اجنیا  رد  و  قولخم ، 

(519  . ) هبرقا نم  الا  بنذلا  نم  وجنی  ام  هللاو  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 
. دیامن رارقا  هانگ  هب  هک  سک  نآ  رگم  دوش  یمن  صالخ  هانگ  باذع  زا  ادخ  هب  مسق  تسا :  هدومرف  ع )   ) رقاب ماما 

هانگ  هب  رارقا  رثا 
هجنکش یحور و  راشف  زا  ار  نتشیوخ  دنک  یم  رارقا  هانگ  هب  هک  یـسک  تسا ،  تیـصعم  زا  یهاوخرذع  یهلا  هاگـشیپ  رد  هانگ  هب  فارتعا 

. دزاس یم  دازآ  ینورد 
(520 . . ) رارصا راکنالا  راذتعا ، رارقالا  رافغتسا ، مدنلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
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رد نتشاد  رارصا  هانگ  راکنا  تسا ،  تیصعم  زا  نتساوخ  رذع  هانگ  هب  ندومن  رارقا  تسا ،  وفع  بلط  هانگ  زا  ینامیشپ  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . تسا نایصع  هانگ و 

رد طقف  راکهانگ ، رمخ ، برـش  دننام  دشاب ، هدـشن  عییـضت  نآ  رد  مدرم  زا  یقح  تسا و  یهلا  رما  زا  یچیپرـس  طقف  هانگ  هک  يدراوم  رد 
دننام تسا ،  هدش  زواجت  زین  قولخم  قح  هب  یهلا  رما  زا  فلخت  رب  هوالع  هک  تسا  یهانگ  رگا  اما  دنک ، یم  فارتعا  یلاعت  يراب  هاگـشیپ 

و دنک ، یهاوخ  رذع  يو  زا  دیامن ، فارتعا  زین  هد  رارق  شتمهت  دروم  هک  یسک  دزن  دیاب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  فارتعا  اب  راکهانگ  تمهت ، 
. دروآ مهارف  ار  شرطاخ  تیاضر  تابجوم 

شیشک لباقم  رد  راکهانگ  یحیسم  فارتعا 
هانگ ششخب  و  دننک ، یم  فارتعا  دوخ  تیصعم  هب  دننیشن ، یم  وا  رانک  رد  دنور ، یم  شیشک  دزن  هانگ  ششخب  يارب  اسیلک  نییآ  ناوریپ 
یم هک  تسوا  تسا و  هدومن  فلخت  دنوادخ  رما  زا  راکهانگ  تسردان ،  رایسب  تسا  یلمع  مالـسا ،  رظن  زا  راکنیا  دنهاوخ . یم  يو  زا  ار 

. دهد رارق  دوخ  وفع  لومشم  دشخبب و  ار  راکهانگ  دناوت 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق 

؟ دشخب یم  ار  ناهانگ  هک  تسیک  دنوادخ  زج  ( 521 ( ؛  هللا الا  بونذلا  رفغی  نم  و 
ادخ  لباقم  رد  راکهانگ  ناملسم  فارتعا 

هدمآ فارتعا  يارب  هک  دشاب  يراکهانگ  زا  رت  هدولآ  شیـشک  عقاوم ،  زا  يا  هراپ  رد  دیاش  تسا و  قولخم  کی  راکهانگ ، دننام  شیـشک 
رد طقف  مالـسا  رد  هانگ  هب  فارتعا  دشخبب . ار  ناراکهانگ  هانگ  دنک و  ییادـخ  راک  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  قولخم  کی  هنوگچ  تسا . 

لقن نارگد  يارب  ار  شیوخ  هاـنگ  و  دربب ، ار  دوخ  يوربآ  دردـب ، ار  دوخ  هدرپ  درادـن  قح  سک  چـیه  سب و  تسا و  زیاـج  یهلا  هاگـشیپ 
یب هب  رگا  الثم  تسا .  هدومن  زواجت  شقح  هب  هدرک و  متـس  يو  هب  هک  دنک  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  دـناوت  یم  یـسک  لباقم  رد  اهنت  دـیامن .

هجنکـش راچد  یناسنا  دـض  فاصنا  فالخ  لـمع  نیا  رثا  رب  هداد و  اوراـن  تبـسن  وا  هب  یقـالخا  نادـجو  فـالخرب  هدز و  تمهت  یهاـنگ 
اب ات  دور  یم  تمهت  دروم  صخـش  دزن  تسا  هتخاس  راوگان  خلت و  ار  شیگدنز  هماول ،  سفن  ياهتمالم  هدـیدرگ و  یحور  راشف  ینورد و 

دیاشگب ار  نتشیوخ  ینورد  هدقع  وا  تیاضر  بلج  اب  و  دراد ،، زاربا  ار  دوخ  يراسمرش  بتارم  دنک ، یهاوخرذع  يو  زا  شیوخ  فارتعا 
زا یهاوخرذع  هار  قولخم  دزن  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  قلاخ و  هاگشیپ  رد  هانگ  هب  رارقا  هکنآ  هجیتن  دوش  صالخ  نادجو  هجنکـش  راشف  زا  و 

یناسک دوش . قح  نابحاص  شـشخب  وفع و  زاس  هنیمز  ددرگ و  لاح  لـماش  یهلا  ترفغم  هک  دوش  یم  بجوم  لـمع  نیا  تسا .  تیـصعم 
یم نایاپ  تلوهـس  اب  ناشباسح  دـننک و  یم  یط  یناسآ  هب  ار  تخـس  لزاـنم  تماـیق  رد  دـنوش  یم  قفوم  گرزب  راـک  نیا  هب  اـیند  رد  هک 

. دریذپ
مود هعطق  ياوتحم  رما  نیا  تسا و  نسحم  ناـسحا  هب  رارقا  هدـمآ  نید  ياـیلوا  هیعدا  تاـیاور و  زا  یـضعب  نمـض  هک  فارتعا  ماود  ماـقم 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  عوضوم  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح  ياعد 
 . هد رارق  اوران  نانخس  نیزگیاج  ار  نآ  امن و  يراج  منابز  رد  ار  تدوخ  ناسحا  هب  فارتعا  اهلاراب ! ؛  کناسحاب افارتعا  و 

تیصعم  تمعن و  هب  رارقا 
(522  . . ) مهل اهرفغیف  بونذلاب  مهدیزیف و  ۀمعنلاب  هل  اورقی  نا  نیتلصخ :  الا  سانلا  نم  هللا  دارا  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعجیبا  نع 

ات دننک  فارتعا  یهلا  تمعن  هب  هکنآ  یکی  تسا :  هدومرف  هدارا  مدرم  هرابرد  ار  رما  ود  فارتعا  هنیمز  رد  دـنوادخ  هدومرف :  ع )   ) رقاب ماما 
. دندرگ رادروخرب  شترفغم  وفع و  زا  ات  دننک  رارقا  هانگ  هب  رگید  نآ  و  دهد ، شیازفا  ار  نآ 

دیوگ یم  نخـس  وا  ناسحا  تمعن و  زا  تسا و  یهلا  سدـقا  تاذ  قالخالا  مراکم  ياعد  هعطق  نیا  رد  ع )   ) داجـس ماـما  بطاـخم  هچرگ 
ثیدح رد  هک  ییاج  ات  هدش  دیکءات  تایاور  رد  قلاخ  رکـش  دـننامه  قولخم  رکـش  هک  دـنناد  یم  مالـسا  میلاعت  هب  فقاو  ناناملـسم  یلو 
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یم دوخ  ناگدنب  زا  یکی  هب  تمایق  رد  دنوادخ  تسا :  هدمآ  هداتفا  روکذم  ینارنخس  نیمه  نمض  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح 
اج هب  ار  وا  رکـش  هچ  يدومنن  رکـش  ارم  دـسر : یم  باطخ  متفگ .  رکـش  ار  وت  اهلاراب ! دـنک  یم  ضرع  يدومن ؟  رکـش  ار  ینالف  دـیوگ :

 . يدرواین
قولخم  تمعن  رکش  رثا 

ناسحا رانک  رد  قولخم  ناسحا  هب  فارتعا  قلاخ و  رکش  رانک  رد  قولخم  رکـش  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  تایاور  عومجم  هصالخ 
فارتعا نینچمه  دوش  یم  تمعن  یطعم  قیوشت  بجوم  قولخم  تمعن  رکـش  هک  روط  نامه  دشاب ، نیملـسم  هجوت  لامک  دروم  دیاب  قلاخ 

لوسر لمع  زا  دروم  کی  هنومن  روط  هب  اجنیا  رد  ددرگ و  یم  يو  قیوشت  یمرگلد و  هیام  تسا  نسحم  رکش  دوخ ، هک  قولخم  ناسحا  هب 
میـسقت شیرق  نیب  ار  نینح  گنج  میانغ  مالـسا  ربمغیپ  دسر : یم  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب  نآ  دـیفم  رثا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

میانغ نآ  زا  هک  تسا  هدش  هتفگ  داد . يرتدایز  مهـس  دیامن  دنم  هقالع  مالـسا و  هب  ار  ناشبولق  تساوخ  یم  هک  نانآ  زا  یـضعب  هب  دومن و 
داد روتسد  دیسر . ص )   ) مرکا ربمیپ  هب  نآ  ربخ  دندش و  نیگمـشخ  راصنا  زا  یـضعب  میـسقت ،  نیا  رثا  رب  دیـسر . راصنا  هب  يزیچان  رادقم 

لوسر و ترضح  هاگنآ  دشابن . نانآ  نیب  راصنا  زج  یسک  دینیشنب و  دومرف  دندش ، عمج  همه  دنیآ ، مهدرگ  راصنا  هک  دهد  رد  ادن  يدانم 
زا ار  یبلاطم  نم  دومرف : ص )   ) مرکا ربمیپ  هاگنآ  دنتـسشن . راصنا  طـسو  رد  دـندش و  سلجم  دراو  اـمهیلع  هللا  تاولـص  بلاـطیبا  نب  یلع 
نم هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیدوبن و  هارمگ  امـش  ایآ  دومرف : ترـضح  دـییامرفب . دـندرک : ضرع  دـیهدب . باوج  نم  هب  منک  یم  لا  ؤس  اـمش 

تاجن ار  امـش  نم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیدوبن و  شتآ  هاگترپ  بل  رب  امـش  ایآ  دومرف : هللا .  لوسر  ای  یلب  دـندرک : ضرع  دومن ؟ ناتتیادـه 
: دندرک ضرع  درک ؟ ریثکت  ار  امش  نم  هلیسو  هب  دنوادخ  دیدوبن و  یمک  تیعمج  امـش  ایآ  دومرف : هللا .  لوسر  ای  یلب  دندرک : ضرع  داد ؟

ضرع دومن ؟ نابرهم  فولءام و  مه  اب  ار  امـش  ياهلد  نم  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیدوبن و  نمـشد  مه  اب  امـش  ایآ  دومرف : هللا .  لوسر  ای  یلب 
 . هللا لوسر  ای  یلب  دندرک :

راصنا  تامدخ  ءاصحا  و  ص )   ) ربمایپ
نملا و لضفلا و  کل  ناب  كانبجا  دق  کبیجن ؟  امب  اولاق : مکدنع .  امب  ینوبیجت  الا  لاق :  مث  ۀئینه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تکس  مث 
هیلا و مهتاداس  مهخویـش و  ماق  ءاکبلاب و  مهتاوصا  تعفتراف  كانق .  دـصف  ابذـکم  انتئج  و  كانماف ،  افئاخ  متئـش  ول  اما  لاق :  انیلع . ءاطعلا 

(523  . ) هیلجر هیدی و  اولبق 
هب دندرک  ضرع  تسامـش .  دزن  هچنآ  هب  دیهد  یمن  باوج  نم  هب  ایآ  دومرف : هاگنآ  درک ، توکـس  هظحل  دـنچ  ص )   ) مرکا لوسر  سپس 
دزن وت  دیتفگ : یم  دـیتساوخ  یم  رگا  دومرف : ترـضح  تسوت .  نآ  زا  اطع  تنم و  يرترب و  میداد  باوج  هک  ام  مییوگب ؟  باوج  زیچ  هچ 

تابجوم ام  يدوب  فئاخ  هک  یلاح  رد  يدمآ  ام  دزن  میداد ،  تیاوءام  نکـسم و  ام  دندوب  هدنار  ار  امـش  هکم  مدرم  هک  یعقوم  يدـمآ  ام 
لوسر رهاظ  رد  هچرگ  میدومن ،  قیدـصت  ار  وت  ام  يدوب ،  بیذـکت  دروم  هک  یلاح  رد  يدـمآ  ام  دزن  میدروآ ،  مهارف  ار  ترطاخ  ینمیا 

ياوشیپ یـسانشقح  زا  یکاح  هک  تالمج  نیا  دومن . فارتعا  راصنا  ياهناسحا  هب  عقاو  رد  اـما  تفگ  نخـس  راـصنا  ناـبز  زا  ص )   ) مرکا
زا راصنا  ناگرزب  نادرمریپ و  سپس  دنتسیرگ ، دنلب  يادص  هب  ناجیه  تدش  زا  هک  تشاذگ  قیمع  رثا  راصنا  هیحور  رد  نانچنآ  دوب  مالسا 

ار دوخ  لاوما  میرضاح  یتح  میتسه ،  یضار  امـش  لمع  هب  ام  دندرک : ضرع  دندیـسوب و  ار  مالـسا  ربمیپ  يوناز  تسد و  دنتـساخرب و  اج 
لمع زا  هن  دـندومن  هلگ  میانغ  میـسقت  رد  ام  دارفا  زا  یـضعب  رگا  ییامن .  اطعا  یهاوخ  یم  هک  سک  ره  هب  ات  میهد  رارق  تاراـیتخا  رد  مه 

دندناسر ضرع  هب  سپس  دنداد . رایسب  رازآ  امش  هب  ترجه  زا  لبق  نانیا  اریز  دنتشاد ، نایشیرق  هب  تبسن  هک  دوب  یطخـس  زا  هکلب  دوب  امش 
ياعد تمحر و  وفع و  لومشم  هک  تسا  دیما  دنا ، هدومن  رافغتـسا  یهلا  هاگـشیپ  رد  دنا و  هدش  نامیـشپ  دوخ  شزغل  زا  ام  نادنم  هلگ  هک 

. دنریگ رارق  زین  امش 
یسانشقح  ای  ناسحا  هب  فارتعا 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


هب فارتعا  نینچمه  تسا و  یهلا  سدـقا  تاذ  زا  يرازگرکـش  هدـمآ  ع )   ) داجـس ماما  مالک  رد  هک  قلاخ  ناـسحا  هب  فارتعا  هکنآ  هجیتن 
هنیمز رد  مالـسا  یمارگ  يایلوا  دش  هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب  تسا و  یناسنا  هفیظو  يادا  نسحم و  زا  یـسانشقح  زین  قولخم ،  ناسحا 

شرافـس تسا  نسحم  زا  یـسانشردق  هک  ار  نابز  هب  فارتعا  زین  ناسحا  هنیمز  رد  دـنا و  هدومن  هیـصوت  ادـیکا  ار  هاـنگ  هب  رارقا  تیـصعم ، 
. دنا هدرک 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  تمسق  نیرخآ  عوضوم  هک  اعد  موس  هعطق  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
 . هد رارق  یناطیش  تشز  نانخس  نیزگیاج  ار  نآ  امن و  يراج  منابز  هب  ار  دوخ  گرزب  ياهتمعن  دادعت  اهلاراب ! ؛  کننمل ءاصحا  و 

تنم  يانعم 
(524  . ) نینم ؤملا  یلع  هللا  نم  دقل  یلاعت :  هلوق  کلذ  یلع  ۀلیقثلا و  ۀمعنلا  ۀنملا 

تنم ار  یمارگ  لوسر  تثعب  فیرش ،  نآرق  رد  دنوادخ  ساسا ،  نیمه  رب  تسا و  نیگنـس  نیزو و  تمعن  يانعم  هب  ۀنم  دیوگ : یم  بغار 
ياج رد  دـیایب  کچوک  رظن  هب  دـنچ  ره  یلاعت  يراب  ياهتمعن  زا  کی  ره  تسا .  هدومرف  اطعا  نامیا  لـها  هب  هک  هدـناوخ  گرزب  تمعن  و 

هک تسا  مهم  ردقنآ  یهلا  گرزب  ياهتمعن  تلزنم  ردق و  اما  دوش . یم  نشور  تمعن  نآ  نادقف  رد  نآ  شزرا  تسا و  دـیفم  مزال و  دوخ 
ناتـشگنا زا  کی  ره  تسا و  تمعن  کی  یمدآ  دوجو  رد  لقع  الثم  دومن ، هسیاقم  طسوتم  ياهتمعن  زا  یـضعب  شزرا  اب  ار  اهنآ  ناوت  یمن 

لقع يورین  اما  دوش . یم  لکشم  راوشد و  یسب  نتفر  هار  اهنآ  دقف  اب  دور و  یم  هار  تلوهسب  اپ  ناتـشگنا  دوجو  اب  یمدآ  رگید ، تمعن  اپ 
دوجو یناسنا  ره  دنامب  اپ  ناتـشگنا  دورب و  لقع  ای  دنامب  لقع  دورب و  اپ  ناتـشگنا  مامت  هکنآ  نیب  دوش  ریاد  رما  رگا  هک  تسا  مهم  ردقنآ 

. دشاب رارقرب  یقاب و  لقع ،  امتح  هک  هک  تسا  نیا  شا  هتساوخ  دهد و  یم  حیجرت  اپ  ياهتشگنا  مامت  دوجو  رب  ار  لقع 
همیرک  ياضعا  تلزنم 

، دنتـسه همیرک  ياضعا  هورگ  زا  ایوگ  نابز  و  اونـش ، شوگ  انیب ، مشچ  دـنیوگ ، یم  همیرک  ار  ندـب  مهم  حراوج  اضعا و  برع ،  تغل  رد 
: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  ع )   ) یلع ور  نیا  زا  تسا ،  مهم  رایسب  ناسنا  یگدنز  مایا  رد  اضعا  نیا  دوجو 

(525  . ) يدنع کمعن  عئادو  نم  اهعجترت  ۀعیدو  لوا  و  یمئارک ،  نم  اهعزنت  ۀمیرک  لوا  یسفن  لعجا  مهللا 
زاب ار  نآ  هک  دـشاب  وت  ياهتمعن  عیادو  زا  هعیدو  نیلوا  و  ینک ،  یم  عطق  ار  نآ  هک  هد  رارق  نم  میارک  زا  يا  همیرک  نیلوا  ارم  ناج  اهلاراب !

ملکت تردق  دقاف  اما  دشاب  هدنز  اونشان ، اما  دشاب  هدنز  انیبان ، اما  دشاب  هدنز  هک  دوشن  يا  هنوگ  هب  یلع  عضو  ادنوادخ ! ینعی  یناتـس ،  یم 
.

اهتمعن  ردق  توافت 
یـضعب رد  دنراد و  توافت  مه  اب  تسا  زاین  دروم  هراومه  یگدنز  لوط  رد  هک  زین ، ناسنا  ندب  نامتخاس  زا  جراخ  ياهتمعن  تلزنم  ردق و 

 . تسا هدیدرگ  ناشن  رطاخ  نامیا  اب  مدرم  یهاگآ  يارب  بلطم  نیا  تایاور ،  زا 
 . بلقلا يوقت  ندـبلا  ۀحـص  نم  لضفا  ندـبلا و  ۀحـص  لاملا  ۀعـس  نم  لضفا  لاملا و  ۀعـس  معنلا  نم  نا  الا و  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

(526)
ندب تحـص  زا  لضفا  تسا و  ندب  تحـص  یلام  شیاشگ  زا  رتالاب  رترب و  تسا و  یلام  شیاشگ  یهلا  ياهتمعن  هلمج  زا  هک  دیـشاب  هاگآ 

 . تسا بلق  ياوقت 
بلق ياوقت  هصالخ  تسا ،  ص )   ) مرکا یبن  تثعب  لوصحم  بلق  ياوقت  تسا ،  تداعـس  يراگتـسر و  هیامرـس  بلق  ياوقت  هک  میناد  یم 

هدومرف اطعا  نینم  ؤم  هب  هدـناوخ و  تنم  ار  نآ  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  مالـسا  ياوشیپ  تلاسر  نیگنـس  نیزو و  تمعن  هجیتن 
نیزو و تمعن  ناـنآ  يریذـپ  مالـسا  هک  دـندومن  روصت  هدـیدرگ و  هابتـشا  راـچد  دوخ  ندروآ  مالـسا  رد  هاـگآان  دارفا  زا  یـضعب  تسا . 

ناشن رطاخ  داد و  رکذت  ار  نانآ  يرکف  ياطخ  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  دـنا . هدراذـگ  ص )   ) مالـسا ربمیپ  رایتخا  رد  هک  تسا  ینیگنس 
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 . تسا هدومرف  اطعا  نیتسار  نینم  ؤم  هب  هک  تسا  گرزب  تمعن  یهلا  تیاده  هک  دومرف 
یهلا  تنم  تیاده 

(527  . . ) نیقداص متنک  نا  نامیالل  مکیده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  مکمالسا  یلع  اونمت  لق ال  اوملسا  نا  کیلع  نونمی 
هکلب دیرادن  یتنم  نم  رب  وگب : نانآ  هب  دنراذگ . یم  وت  باسح  هب  دنرادنپ و  یم  تنم  تمعن و  ار  دوخ  ندروآ  مالسا  نانیا  یمارگ !  ربمیپ 

. دیشاب هدروآ  نامیا  تقیقح  هب  دییوگب و  تسار  رگا  دراد  تنم  امش  هب  نامیا  ياطعا  تهج  زا  دنوادخ 
یسانشردق  يارب  تنم  رکذت 

تـسوا لمع  یهلا  تنم  هکلب  تسین  تاملک  ظافلا و  تروص  هب  مدرم  رب  دنوادخ  تنم  هک  دمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
ناگدننک تفایرد  دشاب  مزال  رگا  دناوخ و  یم  تنم  ار  نآ  دنک  یم  اطعا  مدرم  هب  ار  يردـقنارگ  نیزو و  تمعن  یعقاو  معنم  یتقو  ینعی  ، 
هاگـشیپ هب  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  دـنیامنن . تمعن  نارفک  دنـسانشب و  ار  نآ  ردـق  ات  دزاس  یم  هاگآ  دوخ  گرزب  هیطع  زا  ار  تمعن 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ 
. امن يراج  نم  نابز  هب  ار  دوخ  گرزب  ياهتمعن  شرامش  اهلاراب ! ؛  کننمل ءاصحا  و 

، دورن شدای  زا  دنامب و  شرطاخ  رد  هراومه  یهلا  گرزب  يایاطع  هکنآ  لوا  دشاب : مهم  رما  ود  دـناوت  یم  تساوخرد  نیا  زا  ماما  دوصقم 
يارب نکمتم  دارفا  رگا  دـیوگ . رکـش  ار  تمعن  کـلام  دـنک و  ینادردـق  اـهنآ  زا  یلاـعت  يراـب  ياـهتمعن  اـهتنم و  شرامـش  اـب  هکنآ  مود 

دنروایب نابز  هب  هکنآ  نودب  دنزاس  رادروخرب  دوخ  دنمشزرا  ياهتمعن  زا  ار  نانآ  المع  دننک و  تمدخ  ناتسد  یهت  هب  دنوادخ  يدونـشخ 
ار یتمدـخ  دـنراذگ و  تنم  نانآ  رب  نابز  اب  رگا  اما  دوب . دـنهاوخ  روجءام  ازج  زور  رد  تسا و  ظوفحم  یلاعت  يراب  دزن  ناشـسدقم  لمع 

دنا هداد  ماجنا  هک 
فیرـش نآرق  رد  احیرـص  بلطم  نیا  دـننک و  یم  لاطبا  شیوخ  ياه  هتفگ  اـب  ار  دوخ  تمدـخ  دـنیامن  ناـشریقحت  دنـشکب و  ناـشخر  هب 

 : تسا هدیدرگ  ناشنرطاخ 
تاقدص لاطبالماع 

(528  . ) يذالا نملاب و  مکتاقدص  اولطبت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای 
. دیربن نایم  زا  دییامنن و  لاطبا  نادنمتسم  نداد  رازآ  ندراذگ و  تنم  اب  ار  دوخ  تاقدص  نامیا !  لها  يا 

نارگید هب  ندرکن  متس  تساوخرد  نارگید -  متس  عفد  تساوخرد   - 55

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ینم ضبقلا  یلع  رداقلا  تنا  نملظا و  و ال  ینع ،  عفدلل  قیطم  تنا  نملظا و  و ال  هلآ ،  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

ندرکن  متس  ندیدن و  متس 
شلآ دمحم و  رب  اهلاراب ! دـنک : یم  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

هک نک  نینچ  اهلاراب ! ینادرگب ،  نم  زا  ار  نآ  يرداق  وت  هک  موشن  عقاو  نارگد  متـس  دروم  نم  هک  روآ  مهارف  ار  یتابجوم  تسرف و  دورد 
دشاب ناناملسم  همه  ینورد  يانمت  دروم  دیاب  ترابع  نیا  لولدم  يرادزاب .  نآ  زا  ارم  یناوت  یم  وت  هک  دسرن  یمتس  نارگید  هب  زین  نم  زا 

. دنیامن متس  نارگد  هب  نانآ  هن  دسرب و  متس  نانآ  هب  يرگید  زا  هن  هک  دروآ  مهارف  ار  یتابجوم  دنهاوخب  ادخ  زا  هزاومه  نطاب  رد  و 
: دیوگ یم  ملظ  يانعم  رد  بغار  تسا .  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  اعد  زا  هلمج  ود  نیا  اناوت  دنوادخ  تساوخ  هب 

(529  . ) ةدایزب وا  ناصقنب  اما  هب  صتخملا  عضوم  ریغ  یف  یشلا ء  عضو  ءاملعلا  نم  ریثک  ۀغللا و  لها  دنع  ملظلا 
يارب یهاگ  اجبان ، نداد  رارق  نیا  ققحت  شدوخ و  عضوم  ریغ  رد  تسا  يزیچ  نداد  رارق  نادنمـشناد ،  زا  يرایـسب  تغل و  لها  دزن  ملظ ، 
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. طارفا يور و  هدایز  ببس  هب  یهاگ  تسا و  طیرفت  ندراذگ و  مک 
يدازآ  هب  ملظ 

زا طیرفت  طارفا و  زا  رود  حیحـص و  يریگ  هزادنا  اب  نانآ  دـیاب  هدومرف و  اطعا  مدرم  هب  هک  تسا  دـنوادخ  گرزب  ياهتمعن  زا  يدازآ  الثم 
هب دنبای و  شیارگ  طارفا  هب  يدازآ  هنیمز  رد  زورما  برغ  ياهروشک  نارادمامز  زا  یضعب  دننام  یتموکح  رگا  سپ  دنـشاب . رادروخرب  نآ 
هب ار  روشک  ناوج  لسن  دنا و  هدومن  متس  دوخ  تلم  يدازآ و  هب  لمع  نیا  اب  دنیامن  مالعا  زاجم  ار  اه  یتفع  یب  اه و  یکاپان  يدازآ ،  مان 

دروآ دوجو  هب  قانتخا  تکلمم  رد  دنک و  يریگولج  هنالقاع  حیحـص و  يدازآ  زا  یتموکح  رگا  نینچمه  دنا . هداد  قوس  یهابت  طوقس و 
ملظ مدرم  هب  يدازآ و  هب  شیوخ  يدادبتـسا  لامعا  اب  زین  وا  دـنرگ  رامثتـسا  ياه  یبرغ  هدـناشن  تسد  هک  دبتـسم  ماکح  زا  یـضعب  دـننام 

 . تسا هدش  هعماج  یلاعت  هار  دس  هدومن و 
یتسرپ يوه  ایلهج  رثا  رب  ملظ 

زا دنبای و  رارقتسا  دوخ  یعقاو  عضوم  رد  ءایشا  دراذگ  یمن  تسا و  ملظ  ءاشنم  هک  دراد  دوجو  يرشب  عماوج  رد  یـساسا  مهم و  لماع  ود 
سفن و ياوه  زا  ملاظ  ياهناسنا  تعاطا  رگید  نآ  تساهنآ و  یقیقح  عقوم  تخانـش  زا  رـشب  لـهج  یکی  دـننامب : نوصم  طـیرفت  طارفا و 

تسه هک  روطنآ  ار  ءایـشا  یعقاو  دح  هک  یـسک  اهنت  تسا .  تالیامت  ياضرا  تاوهـش و  عانقا  روظنم  هب  دوخ  ياج  زا  ءایـشا  ندرب  نوریب 
تسا هدمآ  عماج  هاتوک و  یترابع  اب  فیرـش  نآرق  رد  بلطم  نیا  تسا و  یهلا  سدقا  تاذ  تسا ،  هاگآ  اهنآ  یعقاو  عضوم  زا  دناد و  یم 

:
(530 . ) ریبخلا فیطلا  وه  قلخ و  نم  ملعی  الا 

 . تسا ریبخ  فقاو و  ءایشا  نورب  نورد و  قیاقح  مامت  هب  وا  هکنیا  اب  درادن  یهاگآ  دوخ  قولخم  زا  تسا  هدیرفآ  ار  ملاع  هک  یسک  ایآ 
يریگ هزادنا  اب  تسا  رـشب  هب  التبم  هک  ار  یئایـشا  مامت  دودح  عضوم و  نانآ  تداعـس  میلعت  اهناسنا و  تیادـه  روظنم  هب  میکح  راگدرورپ 

هک ار  يدودـح  تسا .  هدرک  غـالبا  يرـشب  عـماوج  هب  ناربـمیپ  هلیـسو  هب  ناـمز  ره  رد  هدوـمن و  نییعت  طـیرفت  طارفا و  زا  رود  حـیحص و 
میرک نآرق  رد  انمـض  دنیامن و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  تسا و  نانآ  یعقاو  تداعـس  حالـص و  هب  اعطق  هدومن  نییعت  مدرم  يارب  میکح  دنوادخ 

 : هدومرف ناشنرطاخ 
یهلا  دودح  زا  زواجت  ای  ملظ 

(531  . ) نوملاظلا مه  کئلواف  هللا  دودح  دعتی  نم  و 
 . تسا راکمتس  ملاظ و  دبای  شیارگ  يوردنک  ای  يوردنت  هب  دنک و  زواجت  دنوادخ  دودح  زا  هک  سک  نآ 

، دندومن یقلت  یعقاو  ریغ  ار  ناربمیپ  يادـن  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ار  يرگیدام  ریـسم  دـندرک ، ادـج  نویهلا  هار  زا  ار  دوخ  هار  دارفا  زا  یـضعب 
دـندومیپ و ار  لطاب  هار  لاس  اههد  اهتـسینومک  دـننام  دـنوش و  فقاو  اهنآ  یعقاو  عضوم  ءایـشا و  تخانـش  رد  یهلا  روتـسد  هب  دنتـساوخن 

توعد دـنتفرگ ، رارق  نویهلا  فـص  رد  دارفا  زا  یـضعب  دـندرب . یپ  شیوـخ  یهارمگ  هب  رایـسب  یلاـم  یناـج و  ياـهنایز  زا  سپ  ماـجنارس 
طلغ هب  دوخ  یـصخش  تایرظن  اب  ار  قح  نید  اهدادیور  زا  يا  هراپ  رثا  رب  ای  دندش ، اهتعدب  راچد  لمع  لالخ  رد  یلو  دنتفریذپ  ار  ناربمیپ 

میقتسم طارـص  دنتـشاد  نامگ  دنتفر و  یم  ههاریب  رد  دنتـشادنپ ، يراگتـسر  تداعـس و  هار  ار  شیوخ  یعقاو  ریغ  روصت  دندومن و  ریـسفت 
 : تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  هدناوخ و  مدرم  نیرتراکنایز  ار  نانیا  فیرش ،  نآرق  دنیامیپ . یم  ار  ادخ  یضرم 

مدرم  نیرتراکنایز 
(532 . ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا . نیرسخالاب  مکئبنن  له  لق 

دـهج و ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  میامن ؟  هاگآ  اهناسنا  نیرتراـکنایز  هب  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  اـیآ  وگب  مدرم  هب  یمارگ !  ربمیپ  يا 
 . تسوکین بوخ و  همه  دنهد  یم  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  دننک  یم  نامگ  دنا و  قرغ  شیوخ  لطاب  لامعا  رد  دنراد ، هناهارمگ  ششوک 
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يزور تسا  نکمم  دراد  فوقو  نتشیوخ  يراکدب  هب  نوچ  تخبدب و  تسا  یناسنا  دنک  یم  دب  دناد  یم  دهد و  ماجنا  دب  راک  هک  یـسک 
یم نامگ  دنک و  یم  دب  هک  تسا  یسک  وا  زا  رت  تخبدب  اما  دیامن . شـشخب  وفع و  تساوخرد  یلاعت  يراب  زا  و  دنک ، هبوت  دیآ ، دوخ  هب 

نامگ هب  شیوخ  ياوران  لامعا  هب  رمع  نایاپ  ات  دوخ  تسردان  روصت  اب  تسا  نکمم  وا  تسا ،  لوغـشم  بوخ  ياهراک  ماجنا  هب  هک  دنک 
اهناسنا نیرتراکنایز  ار  نانآ  دیوگ و  یم  نخس  هورگ  نیا  زا  روکذم  هیآ  رد  فیرش  نآرق  دریمب . لاح  نامه  رد  دهد و  همادا  لمع  نسح 

. دیامن یم  یفرعم 
سانشان  عقاو  نارازگ  تعدب 

مهنایدا و یف  اوعدتباف  قحلا  یلع  اوناک  دق  يراصنلا و  دوهیلا و  باتکلا  لها  ةرفک  لاقف  ۀیءالا .  هذـه  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
(533 . ) دیعبب مهنم  ناورهنلا  لها  ام  و  لاق :  مث  اعنص . نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه 

رد ییاهتعدـب  اما  دـندوب  قح  رب  نانیا  دنتـسه ، يراصن  دوهی و  زا  باتک  لها  رافک  دارم ، دومرف : دـش . لا  ؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ع )   ) یلع زا 
ناورهن جراوخ  دومرف : سپـس  دنهد . یم  ماجنا  بوخ  راک  دندرک  یم  روصت  دـندومن و  یم  لمع  اهتعدـب  نآ  قبط  دـندراذگ و  دوخ  نید 

دوب نیا  ناشروصت  و  دندیگنج ، ترضح  نآ  اب  دندومن ، هناحلسم  مایق  یهلا  هدیزگ  ماما ،  لباقم  رد  جراوخ  ینعی  دنتسین ، رود  نانآ  زا  زین 
. دنهد یم  ماجنا  یهلا  ياضر  قبط  بوخ و  راک  هک 

باختنا تسین  راگزاس  رشب  تداعس  اب  هک  ار  یلطاب  ياهرایعم  هنالهاج  دنا و  هاگآان  ءایـشا  عضاوم  رد  یهلا  دودح  زا  هک  یناسک  هصالخ 
نیا فیرـش  نآرق  رد  دنوادخ  داتفا  روکذم  هک  يروط  هب  دنا و  هابتـشا  رد  تخـس  دننک  یم  روصت  دنرادنپ و  یم  قح  ار  نآ  دـنیامن و  یم 

 : تسا هدومرف  هدومن و  یفرعم  ار  نانآ  يرگید  ریبعت  اب  تایاور  زا  یکی  رد  زین  ع )   ) یلع تسا .  هدناوخ  مدرم  نیرتراکنایز  ار  هورگ 
مدرم  نیرتملاظ 

(534  . ) هنم الدع  هروج  دع  نم  سانلا  روجا 
. دروایب رامش  هب  لدع  ار  نآ  دنک و  روصت  يرگداد  ار  دوخ  هنارئاج  لمع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتملاظ 

دنرادن و یهاگآ  ءایـشا  عضاوم  نییعت  رد  یهلا  دودح  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دنوش  یم  ملظ  بکترم  هک  دارفا  زا  یـضعب  هک  دش  نآ  هجیتن 
هک ییاج  ات  دنوش  یم  اطخ  راچد  رکف  ییاسران  رثا  رب  دنهد و  زیمت  اوران  زا  ار  اور  قحان و  زا  ار  قح  دوخ ، صیخشت  رظن و  اب  دنهاوخ  یم 

، دنا هاگآ  ناربمیپ  میلاعت  یلاعت و  يراب  روتـسد  زا  يداع  دارفا  ای  نادنمتردق  زا  یـضعب  دنرادنپ . یم  لدـع  ار  ملظ  ملظ و  ار  لدـع  یهاگ 
زیارغ و ياضرا  يارب  دنتسه و  شیوخ  سفن  ياوه  هدرب  هدنب و  اما  دنراد ، فوقو  لامعا  ءایشا و  عضوم  هب  و  دنـسانش ، یم  ار  ملظ  لدع و 

هدناوخ تسرپ  يوه  ار  هورگ  نیا  فیرش  نآرق  دنریگ . یم  شیپ  رد  ار  زواجت  يدعت و  هار  دنوش و  یم  ملظ  بکترم  دوخ  تالیامت  عانقا 
 : تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  و 

(535 . ) الیکو هیلع  نوکت  تنافا  هاوه  ههلا  ذختا  نم  تیءارا 
یم وت  رگم  تسا ؟  هتخاـس  دوخ  دوبعم  ار  نآ  هتفرگ و  تیهلا  هب  ار  نتـشیوخ  سفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  يدـید  اـیآ  مظعم !  لوـسر  يا 

؟  یشاب وا  نابهگن  ظفاح و  یناوت 
اوران  تاینمت  ندز  سپاو 

دوشن هجاوم  یعنام  اب  دوخ  تالیامت  عانقا  زیارغ و  ياضرا  هار  رد  دهاوخ  یم  تسا ،  طرش  دیق و  یب  يدازآ  بلاط  یمدآ  شکرـس  سفن 
تداعس و لامک  هب  لین  فرط و  کی  زا  یعامتجا  تینما  مظن و  یلو  دیامن  يورشیپ  دراد  هک  يا  هتساوخ  قبط  شیوخ  تاینمت  ریسم  رد  و 

تـسا رابنایز  تیناسنا  هعماج و  يارب  هک  ییاهـشهاوخ  اوران و  تاینمت  زا  يدرف  ره  هک  دـنک  یم  باـجیا  رگید  فرط  زا  یناـسنا  تیقفوم 
رثا رب  دشاب و  تیناویح  تیناسنا و  نیب  داضت  شکاشک و  هنحص  هراومه  رشب  ریمض  هک  تسا  هدش  بجوم  رما  نیمه  دیامن و  یشوپ  مشچ 

یناویح زیارغ  ياضرا  و  ییارگ ،  تذل  یتسرپ ،  يوه  یپ  زا  یـضعب  دنا ، هدییارگ  باعـشنا  هب  اهناسنا  هک  تسا  ناربج  لباق  ریغ  داضت  نیا 
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حالص تیناسنا و  يایحا  یتسرپادخ ،  هار  رد  یهورگ  و  دنوش ، یم  بکترم  اورپ  یب  دوش  نانآ  ینارماک  هیام  هک  ییاوران  لمع  ره  هتفر و 
کی نمض  ار  اهناسنا  ینورد  داضت  هلئـسم  ع )   ) یلع دنیامن . یم  بانتجا  تیناسنا  فالخ  لامعا  یـصاعم و  زا  دنراد و  یم  رب  مدق  هعماج 

 . تسا هتخاس  هاگآ  دنراد  هک  یعضو  زا  ار  نانآ  هدومن و  نایب  هاتوک  تیاور 
تیناسنا  لتق  ای  یتسرپ  يوه 

اهدرب دهجی  دبعلا  ۀفلاخملا و  نادیم  یف  اهعبطب  يرجت  سفنلا  بدالا و  نسح  ۀمزالمب  رومءام  دـبعلا  بدالا و  ءوسلا  یلع  ۀـلوبجم  سفنلا 
(536  . ) هسفن لتق  یف  هسفن  كرشا  دقف  هسفن  يوه  یف  هسفن  ناعا  نم  اهداسف و  یف  کیرش  وهف  اهنانع  قلطا  یتمف  ۀبلاطملا  ءوس  نع 

هب ار  نتـشیوخ  هک  دراد  هفیظو  دـنوادخ  هدـنب  تسا .  لمع  دـب  راکتـشز و  دوخ  یناویح  زیارغ  یعیبط و  نامتخاس  ياضتقا  هب  یمدآ  سفن 
هدنب دیارگ و  یم  لطاب  تهج  رد  دزات و  یم  تفلاخم  هصرع  رد  دوخ  عبط  قفو  رب  یمدآ  سفن  دیامن . قلختم  بوخ  قالخا  بدا و  نسح 

رد ار  دوخ  شکرس  سفن  نانع  یناسنا  رگا  دوش . شعورشمان  ياه  هتساوخ  عنام  دنادرگب و  شتـسردان  ریـسم  زا  ار  نآ  ات  دشوک  یم  قح 
ای ناسنا  تسا ،  یتسرپادخ  لباقم  هطقن  یتسرپ  يوه  تسا .  هدش  میهـس  دوخ  سفن  لتق  رد  لمع  نیا  اب  دـهد  يرای  شعورـشمان  تاینمت 
نآ سدقم  عرـش  هزاجا  دودح  رد  دجنـسب و  یلاعت  يراب  رماوا  اب  ار  سفن  ياوه  تاینمت  و  ددنب ، راک  هب  ار  وا  رماوا  دشاب ،، ادخ  هدنب  دـیاب 

ياهروتسد يرجم  طرش  دیق و  یب  و  دراگنا ، هدیدان  ار  دنوادخ  رماوا  دهن ، ندرگ  هب  ار  سفن  ياوه  یگدنب  قوط  دیاب  ای  دیامن ، لامعا  ار 
. دشاب يوه 

سفن  ياوه  گرزب  تب 
رتنیگنـس يا  هناکرـشم  شتـسرپ  ره  زا  یتسرپ  يوه  رتمیظع و  یتب  ره  زا  یلاعت  يراب  دزن  سفن  ياوه  تب  تاـیاور ،  زا  یـضعب  لولدـم  هب 

 . تسا
(537  . ) عبتم يوه  نم  هللا  دنع  مظعا  هللا  نود  نم  دبعی  هلا  نم  ءامسلا  لظ  تحت  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

زا رتـمیظع  یلاـعت ،  يراـب  ترـضح  دزن  دوش ، یم  شتـسرپ  هک  دـنوادخ  ریغ  هچنآ  زا  نامـسآ  هیاـس  ریز  رد  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
. دوش یمن  تفای  دشاب  يوریپ  تیعبت و  دروم  هک  یسفن  ياوه 

یناسنا دـض  رورپ و  ملاـظ  لـمع  نیا  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هتفگ و  نخـس  فلتخم  داـعبا  زا  یتسرپ  يوه  رطخ  هراـبرد  مالـسا  یمارگ  ياـیلوا 
: دوش یم  رکذ  مرتحم  ناگدنونش  عالطا  دیزم  يارب  تایاور  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  دنا و  هتشاد  رذحرب 

يوه  زا  ندوب  رذح  رب  موزل 
تعاطا دوخ  سفن  ياوه  زا  هک  سک  نآ  هدومرف :  ع )   ) داوج ماما  ( 538  . ) هانم هودع  یطعا  هاوه  عاطا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  داوجلا  نع 

. دناسر یم  شیانمت  هب  ار  شیوخ  نمشد  دنک  یم 
دئاصح مه و  ءاوها  عابتا  نم  لاـجرلل  يدـعا  یـش ء  سیلف  مکءادـعا  نورذـحت  اـمک  مکءاوها  اورذـحا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(539  . ) مهتنسلا
رتنمشد دارفا  يارب  زیچ  چیه  هک  دییامن  یم  رذح  دوخ  نانمشد  زا  هک  روط  نامه  دینک  رذح  دوخ  سفن  ياوه  زا  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

 . تسین ناشنابز  لوصحم  تشادرب  سفن و  ياوه  زا 
یهابت و هار  هب  دراد و  یم  زاب  قیاـقح  تخانـش  ینیب و  عقاو  زا  ار  یمدآ  دـنک ، یم  اونـشان  ار  لد  شوگ  اـنیبان و  ار  لد  مشچ  یتسرپ  يوه 

. دهد یم  قوس  شتکاله 
(540 . ) ایندلا ةرخالا و  یف  لالضلا  وه  یمعلا و  یلا  اوعدی  يوهلا  ناف  يوهلا  ۀبناجمب  مکیصوا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

دناوخ یم  یلدروک  هب  ار  یمدآ  سفن ،  ياوه  هک  دییامن  زیهرپ  نآ  زا  يوریپ  سفن و  ياوه  زا  امش : هب  منک  یم  هیـصوت  دومرف : ع )   ) یلع
 . تسایند ترخآ و  رد  یهارمگ  تلالض و  نآ  و 
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(541  . ) مکدارا مکامعا و  مکمصا و  يوهلا  مکیلع  مترما  نا  مکنا  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 
. دیامن یم  ناتتسپ  روک و  رک و  ددرگ  امش  ياورنامرف  سفن  ياوه  رگا  تسا :  هدومرف  زین  و 

يوه  رب  هبلغ  ای  ربکا  داهج 
ندیگنج زا  رتنیگنس  رتمهم و  بتارم  هب  داهج  نیا  تسا .  تالیامت  يوه و  رب  هبلغ  شکرس و  سفن  اب  داهج  تایاور  ناسل  رد  ربکا ، داهج 

هزرابم نیا  تیمها  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هدیسر و  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا و  دنمورین  دارفا  اناوت و  لاطبا  اب 
(542  . ) هسفن یلع  بلغ  نم  دیدشلا  نکل  سانلا و  بلغ  نم  سیل  دیدشلا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  دنا . هتخاس  فقاو 

. دنک هبلغ  نآ  رب  دبای و  رفظ  دوخ  سفن  ياوه  رب  هک  تسین  سک  نآ  دنمورین  يوق و  ناسنا  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
شخب  يدازآ  راکیپ 

تراـسا زا  دـنک و  یم  هبلغ  شتـالیامت  رب  يوه و  رب  دوش ، یم  زوریپ  سفن  اـب  داـهج  رد  میمـصت  توق  هدارا و  توـق  وـترپ  رد  هک  یـسک 
رد وا  اریز  دیامن  یمن  هدولآ  نآ  نیا و  هب  ملظ  يدعت و  هب  ار  دوخ  نماد  دوش و  یمن  زارد  متس  زواجت و  هب  شتـسد  زگره  دبای  یم  ییاهر 
رد يزوریپ  ناشخرد  رثا  نیرت  یلاع  دوخ  نیا  دهد و  یمن  هار  دوخ  ریمض  هب  ار  یسک  متس  هشیدنا  هتفای و  ییاهر  تراسا  زا  هدهاجم  وترپ 

 . تسا سفن  ياوه  اب  راکیپ 
(543 . ) دحا ملظب  مهی  حبصا و ال  نم  داهجلا  لقثا  یلع !  ای  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

رکف درادـن و  لد  رد  ار  يدـحا  متـس  تین  هک  یلاـح  رد  دـنک  حبـص  یمدآ  هک  تسا  نیا  داـهج  نیرترب  دومرف : ع )   ) یلع هب  مرکا  لوسر 
. درورپ یمن  رس  رد  ار  یملظ 

ملظ  زا  هزنم  ياهناسنا 
یم ار  لدع  ملظ و  هک  سک  نآ  یناوتان ،  فعض و  زا  یشان  ای  تسا  ینادان  لهج و  لولعم  ای  ندومن  ملظ  دش  هداد  حیضوت  هک  یحرش  هب 

ینعی نورد  نمـشد  ای  دوخ  بیقر  ینعی  نورب  نمـشد  لباقم  رد  هک  سک  نآ  نینچمه  دراد و  یهاـگآ  یبوخب  اـهنآ  دودـح  زا  دـسانش و 
، دنک تنایخ  دـیوگب ، غورد  دوش ، دراو  ملظ  رد  زا  دوخ  ياهفدـه  هب  لین  يارب  هک  درادـن  يزاین  تساناوت  دـنمورین و  شیوخ  سفن  ياوه 
رب ار  دوخ  حیحـص  هار  تردـق  توق و  لامک  رد  وا  لیبق ،  نیا  زا  رگید  ملظ  اههد  و  دزیرب ، قحان  هب  ار  ینوخ  دـیامن ، مهتم  ار  یهاـنگ  یب 
رب دوخ  ياهاعد  زا  یکی  رد  ع )   ) داجس ماما  ددرگ . یم  زوریپ  ینماد  كاپ  يدنلبرـس و  اب  ماجنارـس  دیامیپ و  یم  يرگداد  لدع و  ساسا 

 . تسا هدناوخ  هزنم  اربم و  ملظ  زا  ار  وا  سدقا  تاذ  هتفگ و  نخس  یساسا  يانبم  نیمه 
دق فیعـضلا و  ملظلا  یلا  جاتحی  امنا  توفلا و  فاخی  نم  لجعی  امنا  ۀـلجع و  کـتمقن  یف  ـال  ملظ و  کـمکح  یف  سیل  هنا  تملع  دـق  و 

(544 . ) اریبک اولع  کلذ  نع  یهلا  ای  تیلاعت 
زا هک  دنک  یم  هلجع  دوخ  راک  رد  یـسک  اریز  يرادـن  باتـش  ناراکهانگ  لامعا  رفیک  رد  تسین و  ملظ  وت  مکح  رد  هک  مناد  یم  اهلاراب !

اربم و یلعا  دـح  رد  صئاقن  زا  وت  اهلاراب ! دراد . جایتحا  ملظ  هب  تسا  ناوتان  فیعـض و  هک  سک  نآ  دـشاب و  فئاـخ  تصرف  ندـش  توف 
 . یهزنم

یهلا هاگشیپ  هب  تاولص ،  رکذ  زا  سپ  تسا ،  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  زا  هعطق  نیا  لوا  تمـسق  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترـضح 
: دنک یم  ضرع 

نم زا  ار  نآ  يرداق  وت  هک  موشن  عقاو  نارگد  متـس  دروم  نم  هک  روآ  مهارف  ار  یتاـبجوم  اـهلاراب ! ینع ؛  عفدـلل  قیطم  تنا  نملظا و  ـال  و 
 . ینادرگب

ماما  هب  متس  هزیگنا 
هرابرد ار  یهلا  دودـح  دـنرادن و  یهاگآ  ماما  ماقم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  هورگ  دوش : یم  هورگ  ود  ياهملاظ  لماش  ع )   ) ماما ياـعد 
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یلو دنراد  تفرعم  ماما  ماقم  هب  يدح  ات  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ  دننک ، یم  ملظ  ینادان  لهج و  رثا  رب  دنـسانش و  یمن  ترـضح  نآ 
نب یلع  ترضح  دننک ، یم  متس  ماما  هب  دوخ  عورـشم  ریغ  ياهفده  هب  لین  تالیامت و  عانقا  يارب  دنا و  نتـشیوخ  سفن  ياوه  هدنب  هدرب و 

هک تسین  دـنوادخ  قولخم  اهنت  هک  ددرگ  تساوخرد  یلاعت  يراب  ترـضح  هاگـشیپ  زا  ار  هورگ  ود  ره  ملظ  عفد  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا 
نآرق دنهد . یم  رارق  متس  دروم  زین  ار  یهلا  سدقا  تاذ  كرش ،  رثا  رب  تسرپ  يوه  نادان و  ياهناسنا  هکلب  دوش  یم  عقاو  رشب  متس  دروم 

: دومرف شدنزرف  هب  هک  هدومن  لقن  میکح  نامقل  نابز  زا  فیرش 
گرزب  ملظ  ای  كرش 

هک هدم  رارق  يریظن  لیدع و  وا  يارب  رواین و  كرـش  دنوادخ ، هب  زیزع ! دـنزرف  ( 545 ( ؛  میظع ملظل  كرـشلا  نا  هللااب ،  كرـشت  ال  ینب !  ای 
 . گرزب سب  تسا  یملظ  كرش 

 : تسا هدومرف  دنوادخ  رگید  هیآ  رد 
(546 ( ؛  نودتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونما و  نیذلا 

. رادروخرب یلاعت  يراب  تیاده  تمعن  زا  دنتسه و  ینمیا  ياراد  دنا  هدولاین  ملظ  هب  ار  شیوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
دیحوت  وترپ  رد  تینما 

هیلع و هللا  یلـص  لاقف  هسفن !  ملظی  مل  انیا  و  هللا :  لوسر  ای  اولاق  سانلا و  یلع  قش  ۀیالا  هذه  تلزن  امل  لاق :  دوعـسم  نب  هللادـبع  نع  يور 
(547  . ) میظع ملظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشت  ینب ال  ای  حلاصلا :  دبعلا  لاق  ام  یلا  اوعمست  ملا  نونعت .  يذلا  سیل  هنا  هلآ : 

مادک دندرک : ضرع  ربمیپ  هب  دمآ . نارگ  ناناملسم  يارب  دش ، لزان  یمارگ  لوسر  رب  هیآ  نیا  یتقو  هک  هدش  تیاور  دوعـسم  نب  هللادبع  زا 
: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  تشاد .  دـهاوخن  ینمیا  ام  زا  کـی  چـیه  هیآ  نیا  قبط  نیارباـنب  تسا ؟  هدرکن  ملظ  دوخ  سفن  هب  اـم  زا  کـی 

یلاعت يراب  هب  كرـش  دومرف : شدنزرف  هب  دنوادخ  حـلاص  هدـنب  هک  دـیا  هدینـشن  رگم  هدـمآ ،  امـش  رکف  رد  هک  تسین  نآ  هیآ  زا  دوصقم 
 . تسا یلاعت  يراب  ترضح  هب  كرش  هیآ  نیا  رد  ملظ  زا  دوصقم  ینعی  گرزب ،  تسا  یملظ  كرش ،  هک  رواین 

زا ار  نآ  هدییارگ  طارفا  هب  يزیچان  قولخم  هرابرد  هک  رظن  نیا  زا  دشاب ، كرشم  لهج  زا  یشان  تسا  نکمم  دنوادخ  هرابرد  كرـش  ملظ 
نآ هرابرد  دراد  صاصتخا  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  هک  ار  شتـسرپ  تسا و  هداد  رارق  راگدـیرفآ  ردـق  مه  هدومن و  جراخ  ندوب  قولخم  دـح 

ای گنس  هعطق  هک  دناد  یم  تسرپ  تب  ینعی  دشاب  یتسرپ  يوه  زا  یشان  كرش ،  ملظ  تسا  نکمم  و  تسا ،  هتشاد  لومعم  دامج  هدیرفآ 
 ، نک ظفح  ار  یموق  بصعت  دـهد  یم  نامرف  سفن  ياوه  یلو  درادـن  شتـسرپ  تقاـیل  دـنا  هدروآرد  تب  تروص  هب  شناردـپ  هک  یبوچ 

دزن كرـش  هانگ  امنب . يرادـهاگن  ییادـخ  یـسرک  رب  ناـنچمه  ار  دوخ  ياـبآ  زا  هدـنام  یقاـب  تب  و  ربم ، داـی  زا  ار  شیوخ  ناردـپ  دوبعم 
 : هدومرف فیرش  نآرق  رد  احیرص  هک  تسا  مهم  ردقنآ  یلاعت  يراب  ترضح 

یمن رارق  دوخ  وفع  لومشم  ار  وا  دزرمآ و  یمن  تسا  هدروآ  كرش  وا  هب  هک  ار  یـسک  هانگ  دنوادخ  ( 548 (؛  هب كرشی  نا  رفغی  هللا ال  نا 
. دهد

ضرع یهلا  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  زا  هعطق  نیا  لوا  تمـسق  رد  ع )   ) ماما هک  دش  نشور  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
 . موشن عقاو  نارگد  متس  دروم  نم  هک  روآ  مهارف  ار  یتابجوم  ینادرگب ،  ار  ملاظ  ملظ  يرداق  وت  اهلاراب ! دنک : یم 

: دنک یم  ضرع  زورما  ياعد  مود  تمسق  رد 
 . يراد زاب  نآ  زا  ارم  یناوت  یم  وت  هک  دسرن  یمتس  نارگد  هب  زین  نم  زا  هک  نک  نانچ  اهلاراب ! ؛  ینم ضبقلا  یلع  رداقلا  تنا  نملظا و  و ال 

متس  زا  ناسنا  يرادزاب  ادخ و 
مهدراهچ ياعد  ار  نآ  يرگید  ریبعت  اب  ع )   ) داجـس ماـما  تسا  هدـمآ  زورما  ینارنخـس  عوضوم  قـالخالا ،  مراـکم  ياـعد  رد  هچنآ  ریظن 

 : تسا هتساوخ  یهلا  هاگشیپ  زا  هیداجس  هفیحص 
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 . ملظا نا  نم  ینقف  ملظا  نا  یلا  تهرک  امکف  مهللا 
 . منکن متس  نارگد  هب  ات  امرف  تظفاحم  يرادهاگن و  ارم  موش  عقاو  يدعت  ملظ و  دروم  نم  یهاوخ  یمن  هک  روط  نامه  اهلاراب !

تـسا مزال  دشاب ، دازآ  ینید  فیلاکت  یعیرـشت و  لامعا  رد  رـشب  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یلاعت  يراب  یعطق  ياضق  هکنیا  هب  هجوت  اب 
اهناسنا يدازآ  راـیتخا و  لـصا  اـب  یفاـنم  هک  دوش  عقاو  يا  هنوگ  هب  هدـمآ  ماـما  ياـعد  رد  هک  ملظ  باـکترا  زا  مدرم  ضبق  يرادـهاگن و 

میلعت و همانرب  يدازآ ،  تاهج  ظفح  اب  هناملاظ  لامعا  زا  مدرم  نتـشادزاب  سدقم و  فدـه  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دـنوادخ  دـشابن .
اب ات  دومرف  ثوعبم  اهناسنا  تیبرت  يارب  ار  یقیال  هتسیاش و  دارفا  راصعا ، نورق و  مامت  رد  دومن و  يراذگ  هیاپ  ناربمیپ  هلیـسو  هب  ار  تیبرت 

احیرص بلطم  نیا  دنزاس و  ناشرادروخرب  فاصنا  لدع و  تمعن  زا  دنهد و  قوس  تیناسنا  میقتسم  طارـص  هب  ار  مدرم  هدهاجم ،  یعس و 
 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد 

(549 . ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل 
ناربمایپ  تثعب  فده 

هب ناشدوخ  هک  دـنیامن  تیبرت  يا  هنوگ  هب  دـنزاسب و  نانچنآ  ار  مدرم  ات  میداتـسرف  نازیم  باـتک و  نشور و  هلدا  اـب  ار  دوخ  نـالوسر  اـم 
. دنیامن مایق  يرگداد  لدع و  هب  یناحور  ششک  يونعم و  هبذاج 

لدـع ساسا  رب  هعماج  رد  مدرم  مایق  هک  تسا  نیا  بتک  لازنا  لسر و  تثعب  فدـه  هک  هدـش  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  هک  دـینک  یم  هظحالم 
دیحوت يایحا  ینعی  لدع  نیرتگرزب  هماقا  دنتـشاد  یم  رب  مدرم  تیبرت  يزاس و  ناسنا  هار  رد  یهلا  ناربمیپ  مامت  هک  ار  یمدق  نیلوا  دـشاب .

كرش و هتاما  ینعی  ملظ  نیرتمیظع  ندومن  بوکرس  یتسرپاتکی و  دیحوت و  يایحا  ینعی  ملظ  نیرتمیظع  ندومن  بوکرس  یتسرپاتکی و  و 
نیا و  دشخب ، یم  تیـصخش  سفن و  تزع  نانآ  هب  دزاس ، یم  دازآ  ادـخ  ریغ  یگدرب  یگدـنب و  زا  ار  مدرم  یتسرپاتکی ،  دوب . یتسرپ  تب 

 . تسا يدعت  ملظ و  زا  بانتجا  رد  رث  ؤم  رایسب  لماع  دوخ  یناور ،  تلاح 
ءایبنا  توعد  ياوتحم 

نادان مدرم  هنالهاج  ياهبـصعت  اب  دندید و  رایـسب  تامطل  تامدص و  یتسرپ  تب  هشیدنا  نتخاس  دوبان  تب و  ندرب  نایم  زا  يارب  ایبنا  یلو 
رـشب رایتخا  يدازآ و  ظفح  اب  دنتـسناوت  ماجنارـس  اما  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  ییاـج  اـت  دـندوب ، هجاوم  تخس 
هناگی يادخ  هب  دننادرگب و  كرـش  لطاب  هار  زا  و  دنراداو ، تیلاعف  هب  ار  ناشلقع  يورین  دنروآ ، دوخ  هب  ار  نانآ  دـننک ، رادـیب  ار  یهورگ 

لدع و زا  نخس  ملظ ،  كرـش  تسا و  لدع  دیحوت  هکنیا  كرـش و  لاطبا  دیحوت و  تابثا  رد  یلقع ،  لالدتـسا  یپ  زا  دنیامن . ناشهجوتم 
طیرفت طارفا و  دنداد و  حیـضوت  یلاعت  يراب  روتـسد  قبط  ار  اهنآ  زا  کی  ره  یعقاو  عضوم  دنروآ و  نایم  هب  لاعفا  لامعا و  قالخا و  ملظ 

هک دـندنامهف  دوخ  موق  هب  و  دـنتخاس ، ناشن  رطاخ  ایند  یگدـنز  رد  ار  ملظ  ياهنایز  لدـع و  دـیاوف  نمـض  رد  دـندومن و  نایب  ار  کی  ره 
رفیک تمایق و  باذـع  يویند  ياهنایز  اب  هناملاظ  لامعا  تسا و  یهلا  رجا  يورخا و  شاداـپ  بجوم  ینید  دـیاوف  رب  هوـالع  لدـع  تیاـعر 

ایند رد  ار  اهنآ  دـیاب  دـنا  هدومن  زواجت  مدرم  ضرع  لام و  ناج و  هب  دـنا و  هدـش  هدولآ  ملظ  هب  ایند  رد  یناـسک  رگا  دراد . یپ  رد  ار  یهلا 
. دور یمن  نایم  زا  مدرم  قوقح  رافغتسا ، هبوت و  اب  دنیامن و  یضار  ار  قح  نابحاص  دننک و  هیفت 

مدرم  قوقح  يادا  موزل 
مث تکسف  لاق  ۀبوت .  نم  یل  لهف  اذه  یموی  یلا  جاجحلا  نمز  ذنم  ایلاو  لزا  مل  ینا  مالسلا :  هیلع  رفعجیب  تلق ال  لاق  عخنلا  نم  خیش  نع 

(550  . ) هقح قح  يذ  لک  یلا  يد  ؤت  یتحال  لاقف :  هیلع  تدعا 
هبوت نم  يارب  ایآ  ما ،  هدوب  رادناتـسا  یلاو و  زورما  ات  جاـجح  ناـمز  زا  نم  مدرک :  ضرع  ع )   ) رقاـب ماـما  هب  دـیوگ : یم  عخن  زا  يدرمریپ 
هبوت اب  دومرف : مدیـسرپ .  هرابود  دـیوگ  یم  درک . توکـس  ترـضح  میامن ؟  فرطرب  ار  شیوخ  یگدولآ  رافغتـسا ، اـب  مناوت  یم  تسه و 

 . ینک ادا  يو  هب  ار  یقح  بحاص  ره  قح  رگم  دوش  یمن 
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دیدش رفیک  تخس و  باسح  هیفصت  راظتنا  هب  تمایق  رد  دیاب  دورن  قح  نابحاص  ندرک  یضار  یپ  زا  یلوئـسم  رورغم و  ناسنا  ایند  رد  رگا 
 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  دشاب .

 . تسا مدرم  لاعفا  لامعا و  بقارم  هاگنیمک ،  رد  تراگدرورپ  ( 551 (؛ داصرملا ابل  کبر  نا 
(552 . ) دبع ۀملظمب  دبع  اهزوجی  ال  طارصلا . یلع  ةرطنق  داصرملا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

یمولظم هذخا  ؤم  بلاطم و  دروم  هک  يا  هدـنب  دـنک  یمن  رذـگ  نآ  زا  هک  طارـص  رب  تسا  یعفترم  هطقن  داصرم  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
. دشاب

نید  لوبق  رد  رشب  يدازآ 
ار ملظ  لدع و  و  لطاب ،  قح و  دب ، کین و  دیامن ، یم  تیاده  ناربمیپ  هلیـسو  هب  ار  رـشب  رایتخا ، يدازآ و  تیاعر  اب  دـنوادخ  هکنآ  هجیتن 

نیا و  دننک ، در  ار  نآ  نتـشیوخ  رایتخا  هب  ای  دنریذپب  ار  نآ  هنادازآ  دنناوت  یم  هک  دنا  مدرم  نیا  دـنک . یم  هئارا  يو  هب  فلتخم  نوئـش  رد 
 : تسا هدمآ  دیجم  باتک  رد  احیرص  بلطم 

(553 . ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  نا 
ار اـم  تیادـه  تمعن  دـناوت  یم  تسا ،  دازآ  وا  مییاـمن ،  یم  شتیادـه  لاـمک ،  تداعـس و  ریـسم  هب  مینک و  یم  هئارا  ناـسنا  هب  ار  هار  اـم 

. دیامن نارفک  ار  نآ  دناوت  یم  دشاب و  رازگرکش 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  زورما ، ینارنخس  ثحب  عوضوم  اعد ، مود  هعطق  رد  ع )   ) ماما

 . يرادزاب نآ  زا  ارم  یناوت  یم  وت  هک  دسرن  یمتس  نارگید  نم  زا  هک  نک  نانچ  اهلا ! راب  ینم :  ضبقلا  یلع  رداقلا  تنا  نملظا و  و ال 
هشیدنا  رد  لوحت  ضیف 

هـضبق رد  اهلد  یبولقلا و  بلقم  وت  اهلاراب ! دـنک : ضرع  دـهاوخ  یم  هکلب  تسین ،  رایتخا  يدازآ و  بلـس  نتـشادزاب  ضبق و  زا  ماـما  دارم 
هشیدنا و رد  یهد ،  یم  رارق  دوخ  صوصخم  ترـصن  تیامح و  دروم  ار  هدـننک  اعد  ناسنا  یناوت  یم  ییامرف  هدارا  رگا  تسوت ،  تردـق 

هدنارورپ رس  رد  هک  یملظ  تین  زا  هنادازآ  شدوخ  هک  يروآ  مهارف  ار  یتابجوم  شریمـض  رد  ییامن و  داجیا  ینوگرگد  لوحت و  شرکف 
. دیالاین ملظ  هانگ  هب  ار  شیوخ  نماد  دنکن و  زارد  رظن  دروم  صخـش  هب  زواجت  تسد  دوش ، فرـصنم  تسا  هتفرگ  میمـصت  شماجنا  هب  و 

هنادازآ شرظن  دروم  ملظ  زا  هک  يروآ  مهارف  ار  یتابجوم  هدننک  اعد  دوجو  زا  جراخ  رد  هک  يراد  تردق  یبابسالا ،  ببـسم  وت  نینچمه 
روضح ای  یسلجم  رد  هدیدرگ  شرطاخ  شجنر  یگدرزآ و  بجوم  هک  یناملسم  زا  تشاد  میمـصت  هدننکاعد  رگا  الثم  دیامن ، يراددوخ 

زا یکی  دیاشگب  تبیغ  هب  نابز  تساوخ  یم  هک  يا  هظحل  رد  اما  دنک  ناربج  ار  شیوخ  شجنر  گرزب ،  مرج  نیا  اب  دـیامن و  تبیغ  عمج 
دوخ میمـصت  زا  وا  ندـمآ  اـب  تفاـی ،  روضح  سلجم  رد  دوش  عقاو  تبیغ  دروـم  دوـب  اـنب  هک  صخـش  نآ  دنمـشزرا  یمیمـص و  ناتـسود 
بلس راتـساوخ  ینم  ضبقلا  یلع  رداقلا  تنا  هلمج و  زا  ع )   ) ماما نیاربانب  دومن . رظن  فرـص  تبیغ  زا  تسب و  ورف  بل  نانچمه  تشذگ ، 

ره رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسا ،  رـشب  يدازآ  رد  یهلا  تنـس  فالخ  رب  اعد  نیا  هکنآ  هچ  تسین ،  هدـننکاعد  زا  رایتخا  يدازآ و 
ملظ هب  ار  دوخ  دـشوپب و  مشچ  متـس  زا  شیوخ  رایتخا  اب  هدـننک  اعد  هک  دـیآ  مهارف  يا  هنیمز  بسانم  يدادـیور  ای  رث  ؤم  یلماع  اـب  دروم 

. دیامنن هدولآ 

لضفت اب  نایغط  زا  ندنام  رانکرب  یلاعتیراب -  ياطع  وترپ  رد  رقف  زا  ندنام  نوصم  یهلا -  تیاده  ای  تلالض  زا  ندنام  نوصم   - 56
راگدرورپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . يدجو كدنع  نم  نیغطا و  و ال  یعسو ،  كدنع  نم  نرقتفا و  و ال  یتیاده ،  کتنکما  دق  نلضا و  و ال 
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تلالض  تیاده و  يانعم 
هب اهلاراب ! لوا :  دیامن : یم  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  تساوخرد  هس  قالخالا  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هعطق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
زا هکنآ  اب  موشن  یتسدـگنت  رقف و  راچد  اـهلاراب ! مود :  تسا .  نکمم  وت  يارب  نم  تیادـه  هکنآ  اـب  مباـین  شیارگ  تلالـض ،  یهارمگ و 

 . تسوت هیحان  زا  نم  نکمت  یتسه و  مامت  هکنآ  اب  موشن  قح  زا  زواجت  نایغط و  راتفرگ  اهلاراب ! موس :  مراد .  یلام  نکمت  وت  لضف 
ياـنعم تیادـه و  ياـنعم  تسا  مزـال  زاـغآ  رد  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوـضوم  هک  اـعد  زا  هلمج  هس  نیا  دـنوادخ  تساوـخ  هب 

: دیوگ یم  بغار  دسرب . مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  یبلاطم  ود  نآ  زا  کی  ره  نوماریپ  سپس  دوش ، نشور  تغل  رظن  زا  تلالض 
لاقی و  اهیلع ، لضی  امناف  لض  نم  هسفنل و  يدتهی  امناف  يدتها  نمف  یلاعت :  لاق  ۀیادهلا ،  هداضی  میقتسملا و  قیرطلا  نع  لودعلا  لالضلا 

(554 . ) اریثک وا  ناک  اریسی  اوهس ، وا  ناک  ادمع  جهنملا  نع  لودع  لکل  لالضلا 
تیادـه هار  سک  ره  هدومرف :  فیرـش  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا .  تیادـه  نآ  دـض  تسا و  میقتـسم  طارـص  زا  فارحنا  زا  ترابع  لالض 

زا لودـع  ره  يارب  یهارمگ  تلالـض و  دوش : یم  هتفگ  و  وا . ررـض  هب  ددرگ  فرحنم  هار  نآ  زا  سک  ره  و  تسوا ،  دوخ  عفن  هب  دـیامیپب 
. رایسب ای  دشاب  مک  اوهس ، ای  دشاب  ادمع  هاوخ  تسا ،  حیحص  جهنم 

ددعتم  لطاب  هار  تسا و  یکی  قح  هار 
ددعتم و ياههار  كرش ،  اما  سب ،  تسا و  هار  کی  یتسرپاتکی  دیحوت و  تسا ،  ددعتم  ندومیپ  لطاب  هار  تسا و  یکی  نتفر  حیحص  هار 

یـشتسرپ ره  هصالخ  و  یتسرپ ،  يوه  يراکایر و  یتسرپواگ ،  یتسرپ و  تخرد  یتسرپ ،  باتفآ  یتسرپ و  تب  دراد : نوگانوگ  يراـجم 
یگریت تملظ و  هک  ار  یهارمگ  هدروآ و  درفم  تسا  رون  هک  ار  تیادـه  نآرق ،  رد  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا .  كرـش  یتسرپاتکی  زا  ریغ 

 : تسا هدروآ  عمج  تسا 
(555  . ) تاملظلا یلا  رونلا  نم  مهنوجرخی  توغاطلا  مه  ؤایلوا  اورفک  نیذلا  و  رونلا ، یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا 

. دیامن یم  تیاده  تینارون  نشور و  هار  هب  دنک و  یم  جراخ  ددعتم  ياه  یگریت  اهتملظ و  زا  ار  نانآ  تسا و  نامیا  اب  مدرم  یلو  دنوادخ 
یم فرحنم  ترطف  رون  زا  ار  نانآ  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  یتابجوم  تسا ،  نانآ  یهارمگ  هیام  تسا و  توغاـط  ناـشیلو  هک  یناـسک  اـما 

. دهد یم  قوس  یهارمگ  ياهتملظ  هب  دنک و 
فطل  هب  هتخیمآ  ییامنهار 

: دیوگ یم  تیاده  يانعم  رد  بغار 
(556  ) میحجلا طارـص  یلا  مهودها  و  یلاعت :  هللا  لاق  دق  فطلب و  ۀلالد  ۀیادهلا  تلعج  فیک  لیق  نا  ۀیدهلا .  هنم  فطلب و  ۀلالد  ۀـیادهلا 

(558 ( ) 557  .) میلا باذعب  مهرشبف  هلوقک :  ینعملا  یف  ۀغلابم  مکهتلا  یلع  ظفللا  لامعتسا  هیف  لمعتسا  کلذ  لیق 
تیانع فطل و  يواح  نآ  هک  رظن  نیا  زا  هیده  هلئـسم  تسا  باب  نیمه  زا  تسا و  فطل  هب  هتخیمآ  ییامنهار  تلالد و  زا  ترابع  تیاده 

هدرب و راک  هب  منهج  باذع  هنیمز  رد  ار  هملک  نیا  دنوادخ  هکنآ  اب  يا  هدناوخ  فطل  هب  تلالد  ار  تیادـه  هنوگچ  دوش  هتفگ  رگا  تسا . 
مکحت و لیبس  رب  نایخزود  دروم  رد  تیاده  هملک  لامعتـسا  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد  دییامن  تیاده  خزود  هب  ار  یمنهج  تسا :  هدومرف 
اب هد  تراشب  كاـندرد  باذـع  هب  ار  راـکهانگ  ناـمدرم  دوش : یم  هتفگ  هکنیا  لـیبق  زا  تسا ،  ینعم  رد  هغلاـبم  بضغ و  تدـش  ناونع  هب 

بضغ تدش  زا  تیاده  هملک  هک  روط  نامه  ددرگ ، یم  ینامداش  ترسم و  بجوم  هک  تسا  ییاهربخ  دروم  رد  تراشب  میناد  یم  هکنآ 
 . تسا هدش  هدرب  راک  هب  بضغ  تدش  رظن  زا  نایمنهج  دروم  رد  زین  تراشب  هملک  هدش ،  هدرب  راک  هب 

تیاده  يارب  یگدامآ 
طیارـش اب  ار  دوخ  تسا  مزال  ددرگ  یلاعت  يراب  ضیف  تمحر و  لومـشم  یمدآ  دوش و  ناسنا  لاح  لماش  یلاعت  يراب  تیاده  هکنآ  يارب 

بلاط دیاب  هک  ار  یطرش  نیلوا  ددرگ . دنم  هرهب  یهلا  فطل  زا  دناوتب  ات  دیامن  داجیا  دوخ  دوجو  رد  ار  نآ  تامدقم  دنک و  قبطنم  تیاده 
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رگا اریز  دبای  ییاهر  یهارمگ  تلالـض و  زا  دهاوخب  دشاب و  تیاده  راتـساوخ  ادج  نطاب  رد  هک  تسا  نآ  دیامن  داجیا  دوخ  رد  تیادـه 
یهار ره  دشاب و  نامرد  راتـساوخ  ادج  رامیب  هک  تسا  نیا  شطرـش  لوا  رامیب ، نامرد  الثم  دسر ، یمن  تیاده  هب  دشابن  يدـج  راتـساوخ 

ملع و لیـصحت  هب  دنم  هقالع  ادج  دیاب  لوا  دوش  ملاع  دهاوخ  یم  هک  یناسنا  کی  ای  دراذگب ، مدق  نآ  رد  دنیب  یم  فده  هب  لین  يارب  هک 
دورب ملع  لابند  لصحم ،  دورب و  نامرد  لابند  هب  ضیرم  يدـج ،  هدارا  اب  رگا  دـشابن . توافت  یب  لهج ،  لباقم  رد  دـشاب و  لامک  هب  لـین 

زا امتح  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  يدـج  هدارا  دـیاب  دـسرب  وا  هب  دـنوادخ  ییامنهار  فطل  تسا  دـنموزرآ  هک  مه  یناسنا  دوش ، یم  قفوم 
دوخ ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  دراد  ملع  شهاوخ  هک  یلـصحم  تسا و  نامرد  بلاط  هک  یـضیرم  ددرگ . رادروخرب  تیادـه  تمعن 

. دندرگ قفوم  ات  دندنب  راک  هب  ار  لمع  یعس و  يالعا  دح  دننک و  ششوک  هدهاجم و 
يدج  هدارا  اب  قیفوت  هب  لین 

دننک و هدهاجم  یلاعت  يراب  تیاده  هب  لین  يارب  دـنرامگ و  تمه  دـیاب  دنتـسه  يراگتـسر  تداعـس و  بلاط  تیادـه و  ناهاوخ  هکنانآ 
 : هدومرف هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دنوش . قفوم  ات  دندنب  راک  هب  ار  مزال  لمع  یعس و 

(559  . ) نینسحملا عمل  هللا  نا  انلبس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  و 
دنوادخ هک  مییامن  یم  تیاده  ار  اهنآ  ام  دنیامن  یم  لامعا  یگتسیاش  هب  ار  دوخ  لمع  یعـس و  دننک و  یم  هدهاجم  ام  هار  رد  هک  یناسک 

 . تسا ناراکوکین  نینسحم و  اب  ناحبس 
لقع نتفرگ  راک  هب  تیاده و 

لـقع و ندرب  راـک  هب  دروآ  یم  مهارف  ار  یمدآ  تداعـس  هنیمز  دـیاشگ و  یم  ناـسنا  يور  هب  ار  یهلا  تیادـه  رد  هک  يا  هدـهاجم  نـیلوا 
 : هدومرف ماشه  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تسا .  درخ  يورین  زا  ندرک  هدافتسا 

یهلا  ججح  لیمکت 
مهاده نیذلا  کئلوا  هنسحا .  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رـشبف  لاقف :  هباتک  یف  مهفلا  لقعلا و  لها  رـشب  یلاعت  كرابت و  هللا  نا 
هتیدوبع یلع  مهلد  نایبلاب و  یـضفا  لوقعلاب و  جـجحلا  ساـنلل  لـمکا  لـجوزع  هللا  نا  ماـشه !  اـی  ( 560  . ) باـبلالاولوا مه  کـئلوا  هللا و 

(561 . ) ءالدالاب
زا دنونش و  یم  ار  نانخـس  هکنانآ  نم ،  ناگدنب  هب  هدب  هدژم  تسا :  هدومرف  هداد و  تراشب  مهف  لقع و  لها  هب  فیرـش  نآرق  رد  دنوادخ 

مدرم يارب  ار  دوخ  ججح  دنوادخ  ماشه !  يا  دنا . لقع  نابحاص  هدومرف و  ناشتیاده  دنوادخ  هک  دـنا  نانیا  دـننک . یم  يوریپ  نآ  نیرتهب 
 . تسا هدومرف  ییامنهار  دوخ  تیبوبر  رب  لیالد  هلیسو  هب  ار  مدرم  هدومرف و  نایب  هب  یهتنم  ار  نآ  هدومن و  لیمکت  لقع  هلیسو  هب 

 : تسا هدومرف  نایب  هیآ  نیا  رد  دننک  یم  يوریپ  نخس  نیرتهب  زا  هک  ار  ینادنمدرخ  یعقاو  قادصم  دنوادخ ،
(562 . ) انماف مکبرب ،  اونمآ  نا  نامیالل  يدانی  ایدانم  انعمس  اننا  انبر 

وا توعد  اهلاراب ! ناتراگدرورپ ،  هب  دیروایب  نامیا  تفگ :  یم  درک و  یم  توعد  نامیا  هب  هک  ار  يا  هدننکادن  يادص  میدینـش  ام  اهلاراب !
 . میدروآ نامیا  میدومن و  تباجا  ار 

تیاده  هب  لین  يارب  طرش  ود 
راک هب  ار  دوخ  ياهلقع  زین  مدرم  دیوگب ، نخس  مدرم  اب  دنک و  غالبا  ار  یهلا  رماوا  دیایب ، یهلا  ربمیپ  دیاب  یلاعت  يراب  تیاده  هب  لین  يارب 

ار دوخ  لقع  مدرم  دیایب و  ربمیپ  رگا  دنروایب . نامیا  يو  هب  ییانیب  تریـصب و  اب  و  دنیامن ، رکفت  لمءات و  ادخ  هداتـسرف  نانخـس  رد  دندنب ،
لیان یعقاو  تیاده  هب  یهلا  ییامنهار  نودب  دندنبب  راک  هب  ار  دوخ  لقع  مدرم ،  رگا  دـنک ، یمن  ادـیپ  ققحت  یهلا  تیادـه  دـندنبن  راک  هب 
عمجم رد  ع )   ) یلع هدومرف  هب  و  تسا ،  ندرک  رکف  لـقع و  نتفرگ  راـک  هب  ناربـمیپ و  نانخـس  هب  دـنمزاین  تیادـه  نیارباـنب  دـنوش ، یمن 

 : لقع هدام  نیرحبلا ، 
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لقع هلزنم  هب  ادخ  هداتسرف  سدقم  عرش  تسا و  ینورد  عرش  هلزنم  هب  یمدآ  رد  لقع  جراخ ؛  نم  لقع  عرـشلا  و  لخاد ،  نم  عرـش  لقعلا 
. رشب يارب  تسا  ینورب 

ینطاب  يرهاظ و  تجح 
اما و  ۀـمئالا ،  ءایبنءالا و  لسرلاف و  ةرهاظلا  امءاف  ۀـنطاب .  ۀـجح  ةرهاظ و  ۀـجح  نیتجح :  سانلا  یلع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  نع 

(563  . ) لوقعلاف ۀنطابلا 
اما ناهنپ .  ینطاب و  تجح  رگید  نآ  راکـشآ و  يرهاظ و  تجح  کی  دراد : تجح  ود  مدرم  نیب  رد  دـنوادخ  هدومرف :  ع )   ) مظاـک ماـما 

 . تسا مدرم  ياهلقع  دنوادخ  ینطاب  تجح  اما  و  دنا ، مالسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  لسر و  دنوادخ ، يرهاظ  تجح 
نابز  هب  فارتعا  يونعم و  كرد 

نانخـس هب  نداد  شوگ  یلاعت  يراب  تیاده  هب  لین  هار  رد  شـشوک  هدـهاجم و  نیلوا  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
رواب یهلا  ناربمیپ  توبن  هب  دنارذگب و  ار  هلحرم  نیا  یمدآ  رگا  تسا .  نانآ  تقیقح  تیعقاو و  تخانش  رد  لقع  نتـسب  راک  هب  ناربمیپ و 

 . تسا هدنارذگ  ار  یهلا  تیاده  لحارم  نیرتمهم  زا  یکی  دروایب 
نابز  هب  راکنا  تقیقح و  تخانش 

هداد صیخـشت  لقع  اب  هدیمهف و  لد  رد  هک  ار  نآ  ناربمیپ  توعد  تیعقاو  كرد  تقیقح و  نتـسناد  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مود  هلحرم  اما 
يوه اب  هدهاجم  رگا  و  تسا ،  یناویح  تاینمت  رب  هبلغ  سفن و  ياوه  اب  هدـهاجم  هب  دـنمزاین  راک ، نیا  اما  دـنک ، فارتعا  دروایب و  نابز  هب 
هلسلس کی  ریسا  اما  دننک ، یم  كرد  ار  تقیقح  يدراوم  رد  مدرم  زا  يرایـسب  اریز  تسین  رتفیفخ  نآ  زا  دشابن  یلقع  هدهاجم  زا  رتنیگنس 

ردـق هک  دانع ، تجاجل و  یموق ،  بصعت  یگداوناخ ،  بصعت  رابکتـسا ، يزاورپ ،  دـنلب  یهاوخدوخ ،  راتفرگ  دـنا ، تاـمهوت  تاـقلعت و 
نآرق تایآ  لالخ  رد  دیوگب و  ار  تقیقح  دنک و  فارتعا  تیعقاو  هب  ناسنا  دراذـگ  یمن  سفن  ياوه  تسا .  سفن  ياوه  اهنیا  همه  عماج 

تازجعم ندید  زا  دعب  یناسک  دوش . یم  رکذ  دهاش  يارب  اهنآ  دروم  دنچ  تبـسانم ،  هب  هک  هدـمآ  هراب  نیا  رد  يدراوم  تایاور  فیرش و 
رواب و دوخ و  بلق  نانیمطا  دـندشن  رـضاح  تسا  یلاعت  يراـب  هداتـسرف  وا  هک  بلطم  نیا  هب  ندـش  نئمطم  نارمع و  نب  یـسوم  ترـضح 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  نآرق  دنروایب . نابز  هب  ار  شیوخ  يونعم  نامیا 
(564 . ) اولع املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و 

تسا هدوب  يرگمتس  يزاورپ و  دنلب  راکنا  نیا  رد  نانیا  هزیگنا  دنتشاد و  یبلق  نیقی  هکنیا  اب  ار  نارمع  نب  یسوم  توبن  دندرک  راکنا  نانیا 
. دنیامن هدهاجم  هزرابم و  متس  ملظ و  رد  دوخ  سفن  ياوه  يزاورپدنلب و  حور  اب  دنتسناوتن  ، 

قح  ناگدننک  نامتک 
(565  . ) نوملعی مه  قحلا و  نومتکیل  مهنم  اقیرف  نا  مهءانبا و  نوفرعی  امک  هنوفرعی  باتکلا  مهانیتآ  نیدلا 

دننک یم  نامتک  ار  قح  اهنآ  زا  یهورگ  اما  ناشدوخ ،  نادنزرف  تخانش  دننامه  دنـسانش  یم  ار  مالـسا  ربمغیپ  دنا  باتک  لها  هک  یناسک 
. دنا هاگآ  ملاع و  قح ،  هب  هکنآ  اب 

(566  . ) نودتقم مهراثآ  یلع  انا  ۀما و  یلع  انءابآ  اندجو  انا  اهوفرتم : لاق  الا  ریذن  نم  ۀیرق  یف  کلبق  نم  انلسرا  ام  کلذک  و 
شور و رب  ار  دوخ  ناردپ  دنتفگ : یم  نارگفارـسا  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يریذن  ربمیپ و  يا  هیرق  چیه  رد  وت  زا  شیپ  ام  هک  تسا  نینچنیا 

 : تفگ ربمغیپ  هرابرد  لهجوبا  میور .  یم  اهنآ  دیاقع  یپ  زا  مینک و  یم  ادتقا  اهنآ  هب  زین  ام  میا و  هتفای  يا  هدیقع 
هناروکروک  ياهدیلقت 

(567  . ) فانم دبعل  اعبت  انک  یتم  نکل  قداص و  هنا  ملعال  ینا  هللا  و 
هلیبق هورگ و  زا  اـم  هورگ  اـم و  هلیبق  ناـمز  هچ  اـما  تسا ،  دـنوادخ  هداتـسرف  دـیوگ و  یم  تسار  مالـسا  ربـمیپ  هک  مناد  یم  مسق  ادـخ  هب 
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 . دنا هدومن  يوریپ  فانمدبع 
تیاده  هب  لین  سفن و  اب  داهج 

شور رد  يراشفاپ  بلـصت و  ناردـپ و  بصعت  ریـسا  و  دنتـسه ، يزاورپ  دـنلب  سفن و  ياوه  ریـسا  دـندانع ، جاجل و  ریـسا  هک  یناسک  هتبلا 
هجیتن دنرادن . نتـشیوخ  تاینمت  دوخ و  سفن  اب  هدهاجم  تردق  نانیا  اریز  دـننک  كرد  ار  قیاقح  دـنناوت  یمن  دنتـسه و  دوخ  موق  دادـجا 

ددرگ رادروخرب  گرزب  تمعن  نیا  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا ،  رـسیم  شـشوک  هدـهاجم و  هار  زا  یلاعت  يراب  تیادـه  هب  لین  هکنیا 
ار دوخ  سفن  ياوه  دیاب  ایناث ، دروایب . نامیا  دنک و  یـسررب  درخ  يورین  اب  ار  ایبنا  يادن  ددنب و  راک  هب  ار  دوخ  لقع  لوا ،  هجرد  رد  دـیاب 
هب ار  دوخ  سفن ،  ياوه  اـب  هدـهاجم  اـب  دـناوتب  اـت  دراد  نوـصم  ار  نتـشیوخ  يزاورپ ،  دـنلب  جاـجل و  بلـصت و  بصعت و  زا  دـنز ، سپاو 

هورگ نیا  هب  رظان  زورما  ینارنخـس  عوضوم  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  لوا  هلمج  ددرگ . رادروخرب  یلاعت  يراب  تیاده  زا  دناسرب و  تقیقح 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  تسا . 

 . تسا نکمم  وت  يارب  نم  تیاده  هکنآ  اب  مباین  شیارگ  تلالض  یهارمگ و  هب  اهلاراب ! یتیاده :  کتنکما  دق  نلضا و  و ال 
ایند  نید و  روما  رد  میقتسم  طارص 

نطاب رد  هدرب و  یپ  ترـضح  نآ  توبن  هب  هدومن و  تقد  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نانخـس  رد  هتـسب و  راک  هب  ار  دوخ  لقع  هک  یـسک 
تسا هتـسویپ  ناناملـسم  هورگ  هب  هدروآ و  نابز  هب  ار  دوخ  يونعم  رواب  هدرک و  هدهاجم  شیوخ  سفن  ياوه  اب  هوالعب  تسا  هدروآ  نامیا 
منکن ادیپ  یفارحنا  نیرتمک  میقتـسم  طارـص  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدب  رارق  متیانع  تیامح و  دروم  اهلاراب ! دیوگب : دراد  قح  یناسنا  نینچ  ، 

فیرـش و نآرق  هعلاطم  رد  اهلاراب ! هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  تسا  ردـق  یلاع  یناحور  ملاع و  ناسنا ،  نیا  رگا  مراذـگن .  مدـق  لطاب  رد  و 
كرد تنس  باتک و  زا  تسه  هک  روطنآ  ار  قیاقح  هک  هد  رارق  تدوخ  فطل  ینابیتشپ و  دروم  ارم  وت  موشن ،  يرکف  هابتشا  راچد  تایاور 

تداعـس رد  هک  هدـب  رارق  متیامح  تیانع و  دروم  اراگدرورپ ! دـیوگب : دـیاب  تسا  تکلمم  روما  رد  دراو  یعامتجا  ناسنا  کی  رگا  منک . 
مدق هک  یشور  ره  رد  سک  ره  هصالخ  مرادنرب .  یمدق  یمالـسا  روشک  ررـض  هب  موشن و  فارحنا  راچد  مورب ،  میقتـسم  طارـص  هب  مدرم 

رطخ و زا  دیامرف  وا  لاح  لماش  ار  دوخ  فطل  دنوادخ  دوشب و  یلاعت  يراب  تیادـه  لومـشم  رگا  تسا  دراو  هک  يراک  ره  رد  دـنز و  یم 
. ددرگ یم  لیان  راک  نآ  هتسیاش  تداعس  هب  يراک  ره  رد  ماجنارس  دنام و  یم  نوصم  فارحنا 

: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  ياعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح 
 . مرادروخرب شیاشگ  تمعن  زا  وت  تیانع  لضف و  هب  هکنآ  اب  موشن  یتسدگنت  رقف و  راچد  اهلاراب ! یعس :  كدنع و  نم  نرقتفا و  و ال 

هدـش هئارا  نآ  زا  یـصوصخم  يانعم  یماقم  ره  تبـسانم  هب  هدـمآ و  ررکم  رقف  هملک  مالـسا ،  یمارگ  ءایلوا  تاـیاور  فیرـش و  نآرق  رد 
 . تسا

بجاو  هب  نکمم  جایتحا 
(568 . ) دیمحلا ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا !  اهیا  ای 

ارقف و اهامـش  همه  اـهناسنا ! يا  تسا :  هدوـمرف  هتخاـس و  بطاـخم  راـصعا  نورق و  همه  رد  ار  اـهناسنا  ماـمت  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
 . تسا تادوجوم  همه  زا  زاین  یب  تاذلاب و  ینغ  هک  تسا  دنوادخ  دیتسه و  یلاعت  يراب  سدقم  هاگرد  نادنمزاین 

هکلب تسا ،  هدـشن  هدارا  یلاـم  نکمت  يدـنمتورث و  هیآ ،  نیا  رد  ینغ  زا  تـسین و  يزیچ  یب  یتسدـیهت و  هـیآ ،  نـیا  رد  رقف  زا  دوـصقم 
عیمج نم  يزاـین  یب  ینغ  زا  دارم  و  دوـجولا ، بجاو  ترـضح  ینعی  تاذـلاب  ینغ  هب  تسا  دوـجولا  نکمم  یتاذ  جاـیتحا  رقف ، زا  دوـصقم 

دوخ يدنمزاین  هب  یناسنا  ردق  ره  هکلب  تسین  صقن  هیام  اهنت  هن  دوجولا  نکمم  يارب  رقف  نیا  تادوجوم .  همه  زا  تسا  دـنوادخ  تاهجلا 
 ( ص  ) مرکا لوسر  ساسا ،  نیمه  رب  و  تسا ،  رتالاب  رتشیب و  وا  تلزنم  ردق و  دنادب  رتنوزف  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  رقف  دنک و  هجوت  رتهب 

 : تسا هدومرف 
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دوخ  رقف  هب  ص )   ) مرکا لوسر  راختفا 
(569 . ) ءایبنا رئاس  یلع  رختفا  هب  يرخف و  رقفلا 

راختفا ناربمیپ  ریاس  رب  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  دوخ  يدـنمزاین  ساسحا  يارب  رقف  نیا  ياکتا  هب  نم  تسا و  نم  راختفا  هیام  يدـنمزاین  رقف و 
 . میامن یم 

رقف نم  دـیوگ : یم  ص )   ) مرکا لوسر  هکنیا  اما  دنتـسناد ، یم  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  دـنمزاین  ریقف و  ار  دوخ  یهلا  نایبرم  ایبنا و  مامت  هتبلا 
رظن زا  وا  لاصتا  مالـسا و  لوسر  نامیا  بتارم  هک  تسا  رظن  نیا  زا  مناد  یم  ناربمیپ  ریاس  هب  تبـسن  دوخ  راختفا  تاـهابم و  هیاـم  ار  دوخ 
ریاس زا  شیب  دنوادخ  هب  ار  دوخ  رقف  وا  تسا .  رتالاب  ناربمیپ  رگید  لاصتا  زا  هک  تسا  دنلب  عیفر و  يردـق  هب  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  يونعم 

هک دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  ور  نیا  زا  دـنک  یم  كرد  ادـخ  ناگداتـسرف  ریاس  زا  شیب  هللا  يوسام  عیمج  زا  ار  نتـشیوخ  عاطقنا  ناربمیپ و 
 : تسا هدمآ  اعد  رد  هک  تسا  نامه  زیمآراختفا  گرزب و  رقف  نیا  مرختفم .  ناربمیپ  رگید  رب  رقف  نیا  هب  نم  دیوگب :

ادخ  زا  يزاین  یب  ای  یعقاو  رقف 
(570  ) کنع ءانغسالاب  ینرقفت  کیلا و ال  راقتفالاب  یننغا  مهللا 

. امنم مرقف  راچد  تدوخ  سدقا  تاذ  زا  يزاین  یب  اب  نک و  ینغ  ارم  تدوخ  هب  يدنمزاین  رقف و  اب  اهلاراب !
هدناوخ حودمم  ار  ینغ  رقف و  تایاور ،  نآ  زا  یـضعب  رد  هک  هدیـسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایـسب  تایاور  یلام  يانغ  رقف و  هرابرد 
مالسا ینابم  رظن  زا  ینغ  رقف و  نوماریپ  هدش و  رکذ  تایاور  نآ  زا  یتمسق  متشه  ینارنخس  رد  و  مومذم ،  تایاور  نآ  زا  یـضعب  رد  دنا و 

یم تسا و  مومذـم  املـسم  هک  يرقف  تسا :  نیا  بلطم  نآ  دوش و  یم  هراشا  بلطم  کی  هب  طقف  اجنیا  رد  اما  تسا .  هدـش  هداد  حیـضوت 
مالـسلا هیلع  یلع  دـیامن . هرادا  ار  دوخ  هلئاع  دوخ و  ترورـض ،  ردـق  هب  دـناوتن  دـشاب و  یگدـنز  جاتحیام  لقادـح  راچد  ار  یمدآ  دـناوت 

 : تسا هدومرف  يرقف  نینچ  هرابرد 
قالخا  داسف  هیام  رقف 

(571  . ) قالخالا دسفی  رسعلا 
. دیامن یم  فرحنم  حیحص  ریسم  زا  ار  ناسنا  دنک و  یم  دساف  ار  یمدآ  قالخا  یلام ،  دقف  یگدنز و  هقیضم 

ماقم رد  ندوب و  فافع  فافک و  ردق  هب  شاعم  نیمءات  یگدـنز ،  نارذـگ  رد  یهلا  هاگـشیپ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تساوخرد 
هب تسا  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوـضوم  هک  اـعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما  دنـشابن . نآ  دـقاف  هک  دنتـساوخ  یم  دـنوادخ  زا  اـعد 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ 
یگدـنز شیاـشگ  زا  یناوـت  یم  دوـخ  لـضف  هب  وـت  هکنآ  اـب  موـشن  یتسدـگنت  رقف و  راـچد  اـهلاراب ! ؛  یعـسو كدـنع  نم  نرقتفا و  ـال  و 

: دنک یم  ضرع  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  هک  اعد  موس  هلمج  رد  ع )   ) ماما يزاس .  مرادروخرب 
نایغط  زا  تینوصم 

 . تسوت هیحان  زا  نم  نکمت  یتسه و  مامت  هکنآ  اب  موشن  قح  زا  زواجت  نایغط و  راتفرگ  اهلاراب ! ؛  يدجو كدنع  نم  نیغطا و  و ال 
هنیمز رد  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  درب و  یم  مان  نایغط  زا  یلام  شیاشگ  تساوخرد  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

رب دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  نینچمه  ترـضح و  نآ  ناوریپ  يارب  هدنزومآ  رایـسب  تسا  یـسرد  نیا  دوشن و  دـح  زا  زواجت  راچد  لام 
رد دناوت  یم  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ندش  رادلام  دنباین . شیارگ  یشکرس  نایغط و  هب  دنوشن و  جراخ  تیناسنا  زرم  زا  یلام  نکمت  رثا 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دیامن . راداو  دح  زا  زواجت  نایغط و  هب  ار  وا  دراذگب و  دب  رثا  یمدآ 
یـشکرس و تلاح  دبای  یم  زاین  یب  یلام  رظن  زا  ار  دوخ  دوش و  یم  نکمتم  یمدآ  هک  یعقوم  ( 572  . ) ینغتسا هآر  نا  یغطیل  ناسنالا  نا 

بولطمان رثا  دـناوت  یم  دـنرادن . تیفرظ  هک  يدارفا  رد  لام  دـننام  زین  ملع  دور . یم  رتارف  لدـع  قح و  زرم  زا  دریگ و  یم  دوخ  هب  ناـیغط 
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. دیامن راداو  نایغط  هب  ار  نانآ  دراذگب و 
(573  . ) لاملا نایغطک  انایغط  ملعلا  نا  ثیدحلا :  یف 

ضرعم رد  نارادلام  لثم  هدناوخ  سرد  هدرکلیصحت و  دارفا  ینعی  لام ،  نایغط  دننامه  تسا  ینایغط  ملع  يارب  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
بجوم دراذـگ و  یم  دـب  رثا  قیالان  ياهناسنا  رد  قوفت  يرترب و  ره  هکلب  ملع  لام و  اهنت  هن  دنتـسه . یقـالخا  ناـیغط  یملع و  رورغ  رطخ 

. ددرگ یم  ناشزواجت  نایغط و 
ملع و تسد  هب  ار  سکاـن  ملع  دـیآ  هک  هب  تسم  یگنز  فک  رد  نداد  غیت  نزهار  تسد  تسا و  غیت  نداد  نتخومآ  نف  ملع و  ار  رهگدـب 

ياهدادـیور رثا  رب  هک  ینوگانوگ  ضراوع  بلق و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نارهوگ  دـب  فک  رد  درآ  هنتف  نارق  هاـج و  بصنم و  لاـم و 
 . تسا تورث  لام و  هنیمز  رد  هلمج  نآ  زا  هدومرف  یبلاطم  دیآ  یم  دیدپ  نآ  رد  فلتخم 

اهداضت  نوناک  ای  لد 
حنـس ناف  اهفالخ . نم  ادادضا  ۀمکحلا و  نم  داوم  هل  نا  کلذ  و  بلقلا .  کلذ  و  هیف :  ام  بجعءا  یه  ۀعـضب  ناسنالا  اذه  طاینب  قلع  دقل 

نا و  ظیغلا ، هب  دتـشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و  فسالا ،  هلتق  سءاـیلا  هکلم  نا  و  صرحلا ،  هکلها  عمطلا  هب  جاـه  نا  عمطلا و  هلذا  ءاـجرلا  هل 
هتباصا نا  و  ینغلا ،  هاغطا  الام  دافا  نا  و  ةرغلا ،  هتبلتسا  نمالا  هل  عستا  نا  و  رذحلا ، هلغـش  فوخلا  هلاغ  نا  ظفحتلا و  یـسن  یـضرلا  هدعـسا 

(574 . ) دسفم هل  طارفا  لک  و  رضم ، هب  ریصقت  لکف  عزجلا .  هحضف  ۀتبیصم 
يداوم روآ  تفگـش  وـضع  نیا  رد  تسا .  بلق  نآ  تسوا و  رد  هک  هچنآ  همه  زا  رت  بیجع  دراد  دوـجو  یقلعم  تشوـگ  هراـپ  یمدآ  رد 

یم شکاله  بجوم  دیامن  شدـیدهت  عمط  رگا  دـنک ، یم  راوخ  لیلذ و  ار  وا  عمط  دوش  راودـیما  رگا  تمکح .  دـض  تمکح و  زا  تسا 
اضر و زا  رگا  ددرگ ، یم  دیدشت  شظیغ  دوش  نیگمشخ  دولآ و  بضغ  رگا  دشک ، یم  ار  وا  فسا  هودنا و  ددرگ  سءای  راچد  رگا  دوش ،

باـنتجا زیهرپ و  رد  شمه  دوـش  فوـخ  راـچد  رگا  دـنک ، یم  شوـمارف  ار  راـبنایز  رـضم و  لـماوع  زا  زیهرپ  دوـش  رادروـخرب  يدونـشخ 
شنایغط هب  يزاین  یب  دروآ  تسد  هب  یلوپ  رگا  ددرگ ، یم  شتیقفوم  بلـس  هیام  تلفغ  دوش  عقاو  شیاشگ  رد  رگا  ددرگ ، یم  فورـصم 

ره تسا و  راـبنایز  يو  يارب  يریـصقت  ره  سپ  ددرگ ، یم  شییاوسر  بجوـم  یباـتیب  عزج و  دوـش  هجاوـم  یتبیـصم  اـب  رگا  دراد ، یم  او 
 . تسا یهابت  داسف و  هیام  وا  يارب  یطارفا 

ادخ  دای  نکمت و 
یمن جراخ  دیاب  هک  يدح  زا  دـنوش  دـنمتورث  نکمتم و  رگا  دنتـسه  وا  دای  هب  هراومه  دـنراد و  یعقاو  نامیا  اناوت  دـنوادخ  هب  هک  یناسک 

ره دنتـسه ، وا  راد  تناما  اهنآ  تسا و  دنوادخ  لاوما ،  یعقاو  کلام  هک  دنناد  یم  نانیا  اریز  دنیارگ  یمن  نایغط  یـشکرس و  هب  دندرگ و 
 : هدومرف نامیااب  هورگ  نیا  هرابرد  فیرش  نآرق  دیامن . یم  دی  علخ  نانآ  زا  دریگ و  یم  ار  تورث  دیامرف  هدارا  تقو 

(575  . ) هللا رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال 
یمن لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  تسا  یلام  ياهدـمآرد  ءاشنم  هک  دتـس  داد و  تراجت و  هک  دـنراد  ياج  ینادرم  دـیحوت ، عیفر  ياـهتیب  رد 

. دنک
رطخ زا  دـناد  یم  نآ  یطعم  یعقاو و  کلام  ار  دـنوادخ  و  دسانـش ، یم  راد  تناـما  ار  دوخ  دراد ، راـیتخا  رد  یلاـم  هک  یـسک  ناـمگ  یب 

ینارنخـس تمـسق  نیرخآ  عوضوم  هک  اعد  هعطق  نیا  موس  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماما  هکنآ  بلاج  دوب . دهاوخ  نوصم  یـشکرس  نایغط و 
 : تسا بلطم  نیمه  نیبم  هک  هتفگ  نخس  يا  هنوگ  هب  تسا  زورما 

 . تسوت هیحان  زا  نم  نکمت  یتسه و  مامت  هکنیا  اب  موشن  قح  زا  زواجت  نایغط و  راتفرگ  اهلاراب ! يدجو ؛  كدنع  نم  نیغطا و  و ال 
نانیا تسا ،  یهلا  نادرم  لباقم  هطقن  رد  تسرد  يونعم  رظن  زا  ناشهاگیاج  هک  دـنراد  هتـشاد و  دوجو  يرایـسب  دارفا  لاـح  هتـشذگ و  رد 

 ، هدرگ مگ  ار  دوخ  دـنا ، هتفای  شیارگ  قالخا  داسف  یـشکرس و  هب  هدـش و  ناـیغط  رورغ و  راـچد  یناـمیا  یب  رثا  رب  هدروآ و  درگ  یتورث 
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 ، نوراق دنا . هدناشفا  ناشبولق  رد  ار  دوخ  هنیک  ینمشد و  رذب  و  هتسیرگن ،  تناها  ریقحت و  هدید  اب  ار  مدرم  هدرب ،  دای  زا  ار  یناسنا  قالخا 
 : تفگ یم  نارمع  نب  یسوم  رصع  دنمتورث 

تورث  رورغ  نوراق و 
یمن مسا  وا  هیطع  دـنوادخ و  زا  ما و  هدروآ  تسد  هب  دوخ  یملع  تقاـیل  ساـسا  رب  ار  تورث  نیا  نم  ( 576 ( ؛  يدـنع ملع  یلع  هتیتوا  امنا 

. دنیوگ یم  نخس  نوراق  دننامه  زین  نانیا  درب ،
هثداح رثا  رب  رگا  دنتـسه و  ینیبدـب  ضغب و  دروم  هراومه  مدرم  ریقحت  تناها و  رثا  رب  هعماج  رد  دـنامب  یقاب  ناشرمع  نایاپ  اـت  لاوما  رگا 

. دنرورسم ناشطوقس  زا  زین  رطاخ  هدرزآ  مدرم  هدش و  بوکرس  ناشتیصخش  دورب  نایم  زا  ناشتورث  يا 

یلاعت يراب  لضف  هب  نتـشاد -  قایتشاراگدرورپ  تشذگ  هب  ندومن -  دصق  ار  ادخ  وفع  ندش -  دراو  یهلا  شزرمآ  میرح  هب   - 57
ندوب نئمطم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . تقثو کلضفب  و  تقتشا ،  كزواجت  یلا  و  تدصق ،  كوفع  یلا  و  تدف ،  کترفغم و  یلا  مهللا 

یهلا  صاخ  يایاطع 
شزرمآ يوس  هب  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  راهچ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

 . مراد دامتعا  وت  ناسحا  لضف و  هب  و  مقاتشم ،  وت  تشذگ  هب  و  ما ،  هدرک  دصق  ار  وت  ششخب  وفع و  و  ما ،  هدمآ  وت 
ضرع هب  یحیـضوت  حرـش و  هلمج  ره  هراـبرد  اـناوت  دـنوادخ  تساوخ  هب  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوـضوم  هک  اـعد  زا  هعطق  نیا 

: دیوگ یم  هک  تسا  نیا  هدروآ  هلمج  راهچ  نیا  ریسفت  رد  ناخ  یلع  دیس  همالع  هک  ار  یبلطم  نیلوا  دسر . یم  مرتحم  ناگدنونش 
(577  . ) کلذ یلع  سقو  اهریغ  یلا  تدف ال  کترفغم و  یلا  هانعم :  صیلختلل و  عبرالا  تارقفلا  یف  ةراجلا  میدقت 

یلا هکنیا  اما  تترفغم .  يوس  هب  ما  هدـمآ  اهلاراب ! دـش : یم  نیا  مالک  يانعم  کترفغم ،  یلا  تدـفو  مهللا  دوب : نینچنیا  اعد  تراـبع  رگا 
ما و هدمآ  وت  ترفغم  يوس  هب  طقف  اهلاراب ! ینعی :  تسا ،  صاصتخا  يانعم  يواح  یبدا ،  رظن  زا  تسا ،  هدـمآ  تدـفو  زا  شیپ  کترفغم 

نـشور يارب  هدمآ و  ترفغم  هملک  دـف و  هملک و  اعد  لوا  هلمج  رد  دراد . تلالد  ینعم  نیمه  هب  رج  مدـقت  زین  دـعب  هلمج  هس  رد  و  سب . 
. دوش هداد  حیضوت  هملک  ود  ره  هرابرد  دیاب  ع )   ) ماما نخس  ندش 

ترفغم  دفو و  يانعم 
لحم زا  رث  ؤم  ذفان و  ییاورنامرف  ای  ردتقم ، اناوت و  يرادمامز  ای  گرزب ،  تمظع و  اب  یصخش  رادید  يارب  هک  تسا  یتئیه  ای  درف  مان  دفو 

 ، تسوا رماوا  زا  تعاطا  يرادافو و  مالعا  ای  تسا  مارتحا  میرکت و  ای  راک  نیا  رد  ناشفده  دنیآ و  یم  يو  دزن  دـننک و  یم  تکرح  دوخ 
هملک دنیامن . تساوخرد  ار  نآ  ندروآرب  دننک و  هضرع  ار  ناشتجاح  ات  دـنا  هداتـسرف  ار  عمج  نیا  دـنراد و  یجایتحا  لحم  مدرم  هکنآ  ای 

 . تسا ناهانگ  ششخب  رگید  نآ  و  یصاعم ،  نتشاد  روتسم  یکی  تسا :  ینعم  ود  تغل  رظن  زا  ترفغم 
 . مهبونذ مهایاطخل و  زواجتملا  مهبویع  هدابع و  بونذـلرتاسلا  امهانعم : ۀـغلابملا و  ۀـینبا  نم  اـمه  روفغلا و  راـفغلا و  یلاـعت  هللا  ءامـسا  یف 

(578)
 ، هملک ود  نیا  يانعم  دراد و  تلالد  قح  ترـضح  ترفغم  يرایـسب  رب  ود  ره  نیا  تسا و  یلاعت  يراب  ترـضح  ءامـسا  رد  روفغ  راـفغ و 

 . تسا نانآ  ناهانگ  ایاطخ و  زا  هدننک  تشذگ  نینچمه  تسا و  ناگدنب  بویع  یصاعم و  هدنناشوپ 
رس  نامتک  اب  ادخ  هب  هبشت 

 ، هدیسر مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  ییاهاعد  رد  تسا و  یلاعت  يراب  ترـضح  تافـص  هلمج  زا  مدرم  ناهانگ  حیابق و  ندناشوپ 
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بل نارگد  ناهانگ  حیابق و  رکذ  زا  هک  دنا  هدومن  هیـصوت  ادـیکا  ناناملـسم  هب  مالـسا  یمارگ  يایلوا  تسا .  هدـش  رکذ  ررکم  تفـص  نیا 
نیا و ناهانگ  رکذ  زا  دنک و  فصتم  تفص  نیا  هب  ار  نتشیوخ  یسک  رگا  تسا .  هریبک  ناهانگ  زا  مالـسا ،  رد  لمع ،  نیا  هچ  دندنبورف ،

 . تسا هتفای  هبشت  لامک  هب  هدومن و  فصتم  یلاعت  يراب  تفص  هب  ار  دوخ  دیامن ، يراددوخ  نآ 
ۀنسلا اماف  هیلو .  نم  ۀنس  و  هیبن ،  نم  ۀنس  و  هبر ،  نم  ۀنـس  لاصخ :  ثلث  هیف  نوکت  یتح  انم  ؤم  نم  ؤملا  نوکی  ال  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  لاق 

(579 . ) ءارضلا ءاسءابلا و  یف  ربصلاف  هییلو  نم  ۀنسلا  اما  و  سانلا ،  هارادمف  هیبن  نم  ۀنسلا  اما  و  رسلا ، نامتکف  هبر  نم 
، دوخ دنوادخ  زا  تنس  کی  دشاب : رادروخرب  تلصخ  هس  زا  هکنآ  رگم  تسین  نم  ؤم  دیاب  هک  روطنآ  نم  ؤم  هدومرف :  ع )   ) اضر ترضح 

ارادـم مدرم  اب  شربمیپ  زا  تنـس  نتـشاد ،  موتکم  ار  رـس  شراـگدرورپ  زا  تنـس  دوخ . یلو  زا  تنـس  کـی  و  دوخ ، ربمیپ  زا  تنـس  کـی 
. اه یتخس  دیادش و  رد  يرابدرب  ربص و  شیلو  زا  تنس  ندومن ،  دروخرب 

ار مدرم  رـس  دنک و  یمن  يرد  هدرپ  هک  ار  سک  نآ  ع )   ) ماما هک  هدش  هداد  تیمها  ردقنآ  مدرم  رـس  نامتک  هب  فیرـش ،  ثیدـح  نیا  رد 
تافص زا  وا  هانگ  نتشاد  موتکم  دننامه  راکهانگ ، ششخب  وفع و  تسا .  هدناوخ  یلاعت  يراب  تنس  تفـص و  هب  فصتم  دیامن  یمن  شاف 

نیا هب  ات  دننک  هدهاجم  ناناملسم  هک  تسا  هدش  دیکءات  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  فیرش و  نآرق  رد  تسا .  یلاعت  يراب  ترضح 
یهلا سدـقا  تاذ  ینعی  لماک ،  هب  هبـشت  تمعن  زا  تفـص ،  نیا  هب  فاـصتا  اـب  دـنوش و  قلختم  تسا  قـالخا  مراـکم  زا  هک  فیرـش  قلخ 

: دسر یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  تایاور  تایآ و  زا  یضعب  اجنیا  رد  و  دندرگ ، رادروخرب 
(580  . ) مکل هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  اوحفصیل  اوفعیل و  و 

؟ دهد رارق  ناتوفع  لومشم  دزرمایب و  ار  امش  هانگ  دنوادخ  هک  دیراد  یمن  تسود  ایآ  دییامن ، تشذگ  وفع و  هتبلا 
 : تسا هدومرف  یفرعم  نینچنیا  ار  يوقت  لها  رگید ، هیآ  رد 

ندیشخب  ار  نارگید  شزغل 
(581  . ) نینسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و 

، دنرذگ یم  دنا  هدرک  دـب  نانآ  اب  هک  یناسک  زا  دـنناشن ، یم  ورف  نطاب  رد  ار  ظیغ  شتآ  مشخ ،  عقوم  هلمج  نآ  زا  دـنراد  یمئالع  نیقتم 
. دنزاس یم  ناشرادروخرب  شیوخ  ناسحا  زا  هوالعب  دنیامن ، یم  ناشوفع 

(582 . ) رانلا باذع  کلاذب  مکنع  هللا  عفدی  سانلا  بونذ  نع  اوزواجت  لاق :  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
. دیامن یم  عفد  امش  زا  ار  تمایق  شتآ  لمع ،  نیا  شاداپ  هب  دنوادخ  هک  دیرذگب  مدرم  ناهانگ  زا  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 

یل لاقیف  هیلع  ردقا  نیح  ما  تربص ؟  ول  یل  لاقیف  ماقتنالا  نع  زجعا  نیحا  تبضغ ؟  اذا  یظیغ  یفشا  یتم  لوقی :  مالسلا  هیلع  یلع  ناک  و 
(583  ) توفع ول  : 

هتفگ نم  هب  مزجاع  نتفرگ  ماقتنا  زا  هک  ینامز  ایآ  موش ؟  یم  نیگمشخ  هک  یعقوم  مشخب  یم  افـش  ار  مظیغ  ردقچ  دومرف : یم  ع )   ) یلع
؟  ییامن ضامغا  رگا  دوش : یم 

هک تسا  یعقوم  رد  نم  مشخ  شمارآ  ظیغ و  يافـش  دیامرفب  دهاوخ  یم   : تسا نشور  بلطم  یلو  هدادن  خـساپ  دوخ  لا  ؤس  هب  ع )   ) ماما
 : تسا ینعم  ود  يواح  ترفغم ،  هکنآ  هجیتن  مرذـگ .  یم  شیاوراـن  لـمع  زا  مشخب و  یم  ار  دوخ  ملاـظ  اـما  مراد  نتفرگ  ماـقتنا  تردـق 

تیـصعم یفرط  زا  تسا ،  تفـص  ود  ره  ياراد  نابرهم  دـنوادخ  وا . شـشخب  وفع و  رگید  نآ  راـکهانگ و  تیـصعم  نتـشاد  ناـهنپ  یکی 
یم وا  هانگ  زا  دـهد و  یم  رارق  دوخ  وفع  لومـشم  ار  وا  رگید  فرط  زا  دـنک و  یمن  اوسر  مدرم  نیب  ار  وا  دراد و  یم  موتکم  ار  راـکهانگ 

. دنا هتفای  هبشت  وا  سدقا  تاذ  هب  دنا و  هدومن  يوریپ  یلاعت  يراب  زا  دنتسه و  یلاع  تفص  ود  نیا  ياراد  دنوادخ  نامیا  اب  ناگدنب  درذگ .
ود ره  نیا  دقاف  هک  تسا  یسک  نآ  زور ، هیس  تخبدب و  تسا .  تیزم  نیا  زا  یمین  ياراد  دشاب  تفـص  ود  نیا  زا  یکی  دجاو  یـسک  رگا 

 : تسا هدومرف  نینچ  دارفا  لیبق  نیا  هرابرد  ع )   ) یلع دنک . یم  یشوپ  مشچ  اهشزغل  زا  هن  دراد و  ناهنپ  ار  مدرم  زار  هن  تسا ،  تفص 
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ع )   ) ماما رظن  رد  مدرم  نیرتدب 
(584  . ) ةروعلا رتسی  ةوفهلا و ال  نع  وفعی  نم ال  سانلا  رش 

. دناشوپ یم  ار  نانآ  رس  هن  درذگ و  یم  نارگد  ياطخ  زا  هن  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب 
رب راگدرورپ  يوس  هب  اعد  تسد  دوخ  ياهزاین  عفر  تالکـشم و  لح  يارب  نامیا  اب  یهلا و  دارفا  تسا و  توافتم  مدرم  ياهزاین  جیاوح و 
هب تجاح  ضرع  تسا و  لامک  تافص  عیمج  عماج  هک  دنرب  یم  ار  هللا  مان  طقف  اعد  رد  یـضعب  دنهاوخ . یم  ار  دوخ  تجاح  دنراد و  یم 
رد رگا  الثم  دشاب ، شدوصقم  بسانتم  هک  درب  یم  مان  یمسا  ای  تفص  زا  دوخ  جایتحا  هب  هجوت  اب  یضعب  اما  دنیامن . یم  شسدقم  هاگشیپ 

نیا زا  و  درب ، یم  مان  یفاش  زا  تسا  رامیب  رگا  دیوگ ، یم  میرک  ای  دهاوخ  یم  شاعم  تعسو  رگا  دیوگ ، یم  قازر  ای  تسا  شاعم  هقیضم 
: دنک یم  ضرع  هدرب و  مان  یهلا  ترفغم  زا  تسا  زورما  ثحب  عوضوم  هک  اعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما  لیبق . 

: دراد ینعم  ود  روفغ  رافغ و  دش  هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب  تسوت .  ترفغم  هب  نم  دورو  دوفو و  اهلاراب ! تدـفو ؛  کترفغم  یلا  مهللا 
یمن دـنا ، هانگ  زا  هزنم  دـنا ، موصعم  همه  مالـسلا ،  مهیلع  نیرهاط  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر  هدنـشخب .  رگید  نآ  هدـننک و  روتـسم  یکی 

: دنا هتفگ  ناشدوخ  هک  تسا  يدوبمک  ناربج  هب  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  نانآ  زا  تاملک  لیبق  نیا  يادا  میناد 
 . کتدابع قح  كاندبع  ام  کتفرعم و  قح  كانفرع  ام 

 . میدومنن شتسرپ  ار  وت  یگدنب ،  قح  هب  میتخانشن و  ار  وت  تفرعم ،  قح  هب  اهلاراب !
، دوش یم  رکذ  اجنیا  رد  هک  هدومن  لقن  مه  یپ  زا  ار  ثیدـح  هس  هیلع  هللا  ناوضر  یمق  ثدـحم  موحرم  اـما  دراد . يرگد  ياـنعم  هکنآ  اـی 

: دشاب اشگهار  تقد  لها  يارب  يا  هزادنا  ات  تسا  نکمم 
هانگ  نودب  رافغتسا 

 . نآرقلا ةوالت  رافغتسالاب و  اهولجاف  ساحنلا  ءادصک  ءادص  بولقلل  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
 . بستحی ثیح ال  نم  هقزر  اجرخم و  قیض  لک  نم  اجرف و  مغ  لک  نم  هل  هللا  لعج  رافغتسالا  رثکا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و 

 . بنذ ریغ  نم  ۀـئام  ۀـلیل  موی و  لـک  یف  هرفغتـسی  هللا و  یلا  بوتی  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نع  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبعیبا  نع 
(585)

ار اهلد  رافغتـسا ، اب  امـش  دریگ . یم  ارف  گنز  ار  تازلف  هک  روط  نامه  دـنوش  یم  یگدز  گنز  راچد  ار  اـهلد  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
یمغ هودـنا و  ره  رد  وا  يارب  دـنوادخ  دـیامن  رافغتـسا  داـیز  هک  یـسک  تسا :  هدوـمرف  زین  و  دـییامن ، فرطرب  ار  ناـشگنز  دـیهد و  ـالج 

. دناسر یم  يزور  يو  هب  درادن  دیما  هک  یقیرط  زا  دیاشگ و  یم  شیور  هب  یجورخ  هار  انگنت  ره  زا  دروآ و  یم  مهارف  یشیاشگ 
. دشاب هتشاد  یهانگ  هکنآ  نودب  دومن  یم  رافغتسا  هبوت و  راب  دص  یبش  زور و  ره  رد  ص )   ) راوگرزب لوسر  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

یم ضرع  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما 
: دنک

 . ما هدومن  دصق  ار  وت  ششخب  وفع و  اهلاراب ! ؛  تدصق كوفع  یلا  و 
ادخ  ششخب  وفع و  يرایسب 

(586  . ) باقعلا كرت  بنذلا و  نع  زواجتلا  وه  وفعلا و  نم  لوعف  وه  وفعلا و  یلاعت  هللا  ءامسا  یف 
 . تسا نآ  تازاجم  كرت  هانگ و  زا  ندومن  تشذگ  وفع  يانعم  و  وفع ، يرایسب  يانعم  هب  تسا ،  وفع  یلاعت  يراب  يامسا  رد 

هیآ کی  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا و  يرایسب  رابخا  تایآ و  هراب  نیا  رد  تسا و  یلاعت  يراب  ترضح  تافص  زا  ناراکهانگ  شـشخب  وفع و 
: دوش یم  افتکا  ثیدح  کی  و 

(587 . ) اروفغ اوفع  ناک  هللا  نا 
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 . تسا هدنشخب  هدنزرمآ و  دنوادخ  نامگ  یب 
(588 . ) وفعلا بحی  وفع  هللا  نا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. دراد تسود  ار  ششخب  تسا و  هدنشخب  دنوادخ ، دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
قولخم  دیما  قلاخ و  وفع 

هکنآ هچ  تسا ،  سدقم  عرش  زا  يوریپ  همادا  یهلا و  نید  ياقبا  رد  رث  ؤم  رایسب  لماوع  زا  یکی  نانآ  رفیک  زا  تشذگ  ناراکهانگ و  وفع 
میرذگب هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  عیفر  ماقم  زا  تسا .  تیلاعف  كرحت و  ءاشنم  يراودـیما  دـشخب و  یم  دـیما  ناناملـسم  هب  هانگ  وفع 

لومشم دشاب و  هتشاد  رفیک  اعطق  یهانگ  ره  هک  دوب  یم  نیا  رب  سدقم  عرش  يانب  رگا  دنا ، هانگ  شزغل و  راچد  مک ،  شیب و  مدرم ،  مامت 
یم درـسلد  قح  نید  هب  تبـسن  اهنت  هن  يدیمون  رثا  رب  دنتـشگ و  یم  دـیماان  یهلا  باذـع  زا  تاجن  ییاهر و  زا  مدرم  دوشن  ضامغا  وفع و 
ارچ دوب  میهاوخ  یمنهج  اعطق  هک  ام  دـنتفگ : یم  دوخ  اب  تفای ،  یم  شیازفا  یـصاعم  تاـمرحم و  هب  ناـشتراسج  تءارج و  هکلب  دـندش 

دنوشن و يراب  فسا  عضو  نینچ  راچد  نامیااب  مدرم  هکنآ  يارب  مییامن .  مورحم  راب  ترسم  شخب و  تذل  ناهانگ  زا  ایند  رد  ار  نتشیوخ 
هدومرف فیرش  نآرق  رد  احیرص  دنوادخ  دوشن  اهناسنا  طوقس  بجوم  دباین و  شرتسگ  عورشم  ریغ  لامعا  يدیمون ،  سءای و  رثا  رب 

(589  . ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀمحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق 
، دـیوشن سویءاـم  یلاـعت  يراـب  تمحر  زا  دـیا  هدرک  فارـسا  شیوخ  سفن  هب  هدومن و  متـس  دوخ  هب  هک  یمدرم  يا  وگب  یمارگ !  ربـمیپ 

 . تسا نابرهم  هدنشخب  وا  هک  دزرمآ  یم  ار  ناهانگ  مامت  دنوادخ 
سدقم عرـش  میلاعت  زا  نیملـسم  يوریپ  همادا  مالـسا و  ساسا  ظفح  بجوم  مدرم و  يراودیما  هیام  قح  ترـضح  شـشخب  وفع و  هصالخ 

هبشت دیاب  دندرگ  رادروخرب  تیناسنا  يایازم  زا  و  دننک ، تسیز  ناسنا  دنشاب ، قلختم  یناسنا  يایاجس  هب  يرـشب  عماوج  هکنآ  يارب  تسا . 
هیام هک  ییوخ  هدـنرد  ییوجماقتنا و  زا  و  دـنهد ، رارق  ضامغا  وفع و  دروم  ار  ناراکهانگ  یلاعت  يراب  ترـضح  دـننامه  دـنبای ، لماک  هب 

زا يا  هراپ  اجنیا  رد  هک  هدیـسر  مالـسا  یمارگ  يایلوا  زا  يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  دنیامن و  بانتجا  تسا  تیناسنا  طوقـس  طاطحنا و 
: دوش یم  رکذ  اهنآ 

ترخآ  ایند و  تفص  نیرتوکین 
نمع اوفعت  کمرح و  نم  یطعت  کـعطق و  نم  لـصت  ةرخـالا  ایندـلا و  قـالخا  ریخ  یلع  مکلدا  ـالا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

يدنویپ یم  داد : حیضوت  سپس  ترخآ ؟  ایند و  قالخا  نیرتوکین  هب  منکن  تلالد  ار  امش  ایآ  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر  ( 590  . ) کملظ
 . تسا هدومن  ملظ  وت  هب  هک  ار  نآ  یشخب  یم  هتخاس ،  مورحم  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  ینک  یم  اطع  هدیرب ،  وت  زا  هک  یسک  هب 

(591  . ) هملظ نمع  وفعی  نم  اقالخا  ةرخالا  لهاو  ایندلا  لها  ریخ  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 
ضاـمغا وفع و  لومـشم  ار  دوخ  ملاـظ  هک  تسا  یـسک  قـالخا  تهج  زا  ترخآ  لـها  نیرتـهب  اـیند و  لـها  نیرتـهب  تسا :  هدومرف  زین  و 

. دهد یم  رارق  نتشیوخ 
(592  . ) هیلع ةردقلل  ارکش  هنع  وفعلا  لعجا  كودع  یلع  تردق  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

ییاناوت  تردق و  رکش 
 . هد رارق  نتشیوخ  يزوریپ  تردق و  رکش  ار  وا  وفع  یتفای  طلست  دوخ  نمشد  رب  یتقو  هدومرف :  ع )   ) یلع

(593  . ) بونذلا مظعا  ماقتنالا  یلا  عرستلا  بویعلا و  حبقا  وفعلا  ۀلق  لاق :  مالسلا  هیلع  هنع  و 
 . هانگ نیرتگرزب  نتفرگ  ماقتنا  رد  یگدزباتش  تسا و  بیع  نیرت  حیبق  یمدآ  رد  وفع  یمک  تسا :  هدومرف  زین  و 

اجبان  اجب و  وفع 
وفع تسا  یقیالان  تسپ و  ناسنا  ملاظ ،  رگا  دشاب و  ضامغا  وفع و  هتسیاش  وا  هک  تسا  هدیدنـسپ  يدروم  رد  ملاظ  وفع  هک  دنامن  هتفگان 
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: دیازفا یم  يو  يرجت  رب  دوب و  دهاوخ  رابنایز  وا 
(594  . ) میرکلا نم  هحالصا  ردقب  میئلا  نم  دسفی  وفعلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

. ددرگ یم  دیاع  سفنلا  میرک  ناسنا  ندیشخب  زا  هک  تسا  یحالص  رادقم  هب  هیامورف  ملاظ  وفع  داسف  هدومرف :  ع )   ) یلع
وفع  ياضاقت  و  ع )   ) ماما

زا دزاس و  دوخ  هکلم  ار  هدیدنسپ  هیجـس  نیا  شـشوک ،  هدهاجم و  هار  زا  نامیا  اب  ناسنا  رگا  تسا .  هدنـشخب  وفع و  دنوادخ  هکنآ  هجیتن 
مراکم زا  یکی  هب  هتفاـی و  هبـشت  قح ،  سدـقم  تاذ  ینعی  لـماک ،  هب  دـهد  رارق  شوفع  دروم  درذـگب و  دـنک  یم  ملظ  يو  هب  هک  یـسک 

 . تسا هدش  قلختم  قالخا 
یم ششخب  تساوخرد  شسدقم  هاگـشیپ  زا  دنتفگ و  یم  نخـس  یلاعت  يراب  وفع  زا  دوخ  ياهاعد  نمـض  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هب  هیداجس  هفیحص  مهدزناش  ياعد  رد  ع )   ) داجس ماما  دندومن .
 . ینع فعاف  وفعلاب  کسفن  تیمس  يذلا  تنا  ینمحرا و  هلآ و  دمحم و  یلع  لصف  ۀمحرلاب  کسفن  تفصو  يذلا  تنا 

! اهلاراب هد ،  رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ارم  شلآ و  دمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  يا  هدومرف  فیصوت  تمحر  هب  ار  دوخ  سفن  وت  اهلاراب !
. امرفب ملاح  لماش  ار  توفع  رذگب و  نم  زا  يا ،  هدناوخ  هدنشخب  وفع و  مان  هب  ار  دوخ  وت 

ع )   ) قداص ماما  تاجانم 
: دنک یم  ضرع  دوخ  ياهتاجانم  زا  یکی  نمض  ع )   ) قداص ماما 

(595  . ) كوفعب کنبلاطال  یتریرجب  ینتبلاط  نئل  کمرکب و  کنبلاطال  یبنذب  ینتبلاط  نئل  یهلا ! 
وفع و نم  یناوخب  هبلاـطم  هیاـم  ار  مهاـنگ  رگا  اـهلاراب ! منک ،  یم  هبلاـطم  ار  تمرک  نم  یهد  رارق  هبلاـطم  دروـم  ار  مهاـنگ  رگا  اـهلاراب !

. دومن مهاوخ  هبلاطم  ار  تتشذگ 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  زورما ، ثحب  ینارنخس و  عوضوم  قالخالا ،  مراکم  ياعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما 

 . ما هدمآ  تهاگرد  هب  ضامغا  ششخب و  دیما  هب  مدومن و  دصق  ار  وت  وفع  اهلاراب ! ؛  تدصق كوفع  یلا  و 
: دنک یم  ضرع  اعد  موس  هلمج  رد 

 . مراد قایتشا  وت  ضامغا  تشذگ و  هب  اهلاراب ! ؛  تقتشا كزواجت  یلا  و 
ششخب  هتسیاش  دارفا 

ار شیوخ  تیانع  لضفت و  دنوادخ  هدمآ و  هیآ  کی  رد  هانگ  زا  یلاعت  يراب  ترـضح  تشذگ  يانعم  هب  زواجت  هملک  فیرـش ،  نآرق  رد 
 : تسا هدومرف  نایب  نینچ  قیال  هتسیاش و  یهورگ  هرابرد 

(596  ) مهتائیس نع  زواجتن  اولمع و  ام  نسحا  مهنع  لبقتن  نیذلا  کئلوا 
 . میرذگ یم  ناشهانگ  زا  مییامن و  یم  لوبق  ار  ناشلامعا  هجو  نیرت  هتسیاش  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

هلمج رد  هدروآ و  ار  وفع  هملک  مود  هلمج  رد  هدرب و  راـک  هب  ار  ترفغم  هملک  تسا  زورما  ثحب  دروـم  هک  اـعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) ماـما
 . تسا یلاعت  يراب  ترضح  ششخب  تساوخرد  هملک ،  هس  ره  رد  نخس  حور  تسا .  هدرب  مان  زواجت  زا  موس 

دیدش  لیامت  ای  قایتشا 
كرد نابز  برع  هک  دـمهف  یم  ار  نامه  قوش  هملک  زا  نابز  یـسراف  تسا .  قایتشا  ظفل  نتفرگ  راک  هب  موس  هلمج  رد  ثحب  نایاش  هتکن 

دنهد یم  ماجنا  هک  يراک  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  تفای  يدارفا  رد  یناور  تلاح  نیا  تسا و  دیدش  لیم  هقالع و  يانعم  هب  قوش  دنک . یم 
دنراد هقالع  دوخ  راک  بسک و  هب  یلام و  دمآرد  هب  الومعم  بساک  رجات و  دارفا  الثم  دنشاب ، هتسبلد  بوذجم و  يداع  دح  زا  شیب  یلیخ 

یم اهتعاس  شخب  دوس  هلماعم  کی  ماجنا  يارب  هک  دـنتورث  يروآدرگ  هتفیـش  نانچنآ  دـنا و  لام  قشاع  هک  دـنوش  یم  تفاـی  يدارفا  یلو 
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یلام و دمآرد  هب  نانیا  قوش  تبغر و  دـنوش . یم  هتـسخ  ثحب  همادا  زا  هن  دـننک و  یم  یگنـسرگ  ساسحا  هن  دـننز ، یم  فرح  دننیـشن و 
هب دـنراد و  هقالع  ندـناوخ  سرد  هب  مک  شیب و  دـننک  یم  لیـصحت  هک  یناسک  تسین .  يداع  دارفا  اـب  هسیاـقم  لـباق  تراـجت ،  بسک و 

ندـناوخ و سرد  هب  ردـقنآ  دـنملع ، لیـصحت  قشاع  یـضعب  اما  دـنهد ، یم  ناـشن  لـیامت  ثحب ،  سرد و  هسلج  هب  ینورد ،  لـیم  تبـسن 
یگتـسخ ساسحا  دننک و  یم  مامت  ار  باتک  دنتـسیا و  یم  اپ  يور  تعاس  ود  باتک  کی  ندناوخ  يارب  یهاگ  هک  دندنم  هقالع  لیـصحت 

هفیظو نیا  رازگزامن ، مدرم  رتشیب  تسا ،  توافتم  یهلا  ضیارف  يادا  ینید و  فیلاکت  ماجنا  رد  نیدـتم  دارفا  قوش  هقـالع و  دـنیامن . یمن 
تدابع قشاع  یضعب  اما  دنا ، قرغ  نتشیوخ  یصخش  راکفا  رد  دنتـسین و  دوخ  دوبعم  هجوتم  دیاب  هک  روطنآ  اما  دنهد  یم  ماجنا  ار  يدابع 
تدابع قئاش  نانیا  تسا ،  عوشخ  عوضخ و  رد  ناشنورب  نورد و  دـنک و  یم  تدابع  ناشدوجو  مامت  زامن ، عقوم  رد  دنتـسه ، یلاعت  يراب 
يالعا دح  هک  هدش  نایب  يا  هنوگ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تدابع  تیفیک  تایاور ،  زا  یضعب  رد  دنتـسه و  ادخ  یگدنب  قشاع  و 

هدننک تدابع  يونعم  بتارم  نامیا و  تاجرد  زا  یکاح  یلاعت  يراب  تدابع  رد  قایتشا  تبغر و  دـهد . یم  ناشن  تدابع  هب  ار  نانآ  قوش 
رتشیب وا  نیقی  نامیا و  هجرد  تبـسن  نامه  هب  دـشاب  رتشیب  یهلا  هاگـشیپ  رد  للذـت  تدابع و  هب  نم  ؤم  درف  هقالع  هک  یتبـسن  ره  هب  تسا ، 

. دوب دهاوخ 
(597  . ) نینقوملا ۀمیش  قوشلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 

 . تسا نیقی  لها  شور  مسر و  ینید ،  فیاظو  ماجنا  رد  قوش  هدومرف :  ع )   ) یلع
ترفغم  لیامت  نامیا و  تاجرد 

 . تسا ناـنآ  ناـمیا  بتارم  تاـجرد و  تبـسن  هب  زین  ناـشناهانگ  زا  یلاـعت  يراـب  شـشخب  وفع و  رد  مدرم  يونعم  لـیامت  یحور و  عضو 
یضعب دنرذگ ، یم  اهنآ  رانک  زا  توافت  یب  دنتسین و  یهلا  وفع  رکف  رد  دنا  هدش  بکترم  یگدنز  لوط  رد  هک  دوخ  ناهانگ  يارب  یضعب 

تساوخرد و تلاح  یهلا  وفع  بلج  يارب  یضعب  دش ، دهاوخ  ام  ترـسم  يداش و  بجوم  دزرمایب  ار  ام  ناهانگ  دنوادخ  رگا  دنیوگ : یم 
دننک یم  شیوشت  یتحاران و  ساسحا  شیوخ  ریمض  رد  دوخ  ناهانگ  يارب  هتسویپ  دنا  نیقی  یلاع  هبترم  رد  هک  یناسک  اما  دنراد ، عرـضت 
نانآ زا  دـنوادخ  دـنوش و  عقاو  قح  ترـضح  تمحر  لومـشم  هک  دـنراد  يدـیدش  هقالع  تسا ،  هیطع  نیرتـالاب  ناـنآ  يارب  ادـخ  وفع  و 

ار يا  هملک  قوش ،  هدام  زا  یلاـعت  يراـب  ترـضح  تشذـگ  هنیمز  رد  زورما  ثحب  دروم  ياـعد  موس  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما  درذـگب .
: دنک یم  ضرع  هدروآ و 

. ددرگ ملاح  لماش  تششخب  وفع و  يرذگب و  نم  زا  هک  تسا  نیا  رد  مدیدش  لیم  هقالع و  اهلاراب ! ؛  تقتشا كزواجت  یلا  و 
ضرع دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ثحب  تمـسق  نیرخآ  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  هلمج  نیمراهچ  رد  ع )   ) داجـس ماما 

: دنک یم 
 . مراد نانیمطا  قوثو و  وت  لضفت  تمحر و  هب  اهلاراب ! ؛  تقثو کلضفب  و 

هب عجار  طقف  اجنیا  رد  دور و  یم  راـک  هب  نوگاـنوگ  یناـعم  هب  فلتخم  دراوم  رد  هملک  نیا  تسا و  ندوب  داـیز  ياـنعم  هب  تغل  رد  لـضف 
يراب ترـضح  تمحر  لضف و  هرابرد  دوش . یم  هداد  حیـضوت  تسا  ع )   ) داجـس ماـما  ياـعد  ياوتحم  هک  یلاـعت  يراـب  تمحر  لـضف و 

ناناملسم مالسا ،  بتکم  هدیسر و  قح  نید  یمارگ  يایلوا  زا  ثیداحا  بتک  رد  يدایز  تایاور  فیرش و  نآرق  رد  يرایـسب  تایآ  یلاعت 
. دنراودیما هتسبلد و  رایسب  یهلا  لضف  تمحر و  هب  نانآ  همه  هک  تسا  هدومن  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ار 

هانگ  زا  ییاهر  تمحر  دهعت 
(598 . ) ادبا دحا  نم  مکنم  یکز  ام  هتمحر  مکیلع و  هللا  لضف  ول ال  و 

 . تفای یمن  ییاهر  ناهانگ  یگدولآ  يدیلپ و  زا  يدحا  دوب  یمن  اهناسنا  لاح  لماش  یلاعت  يراب  تمحر  لضف و  رگا 
(599  . ) ۀمحرلا هسفن  یلع  مکبر  بتک  مکیلع  مالس  لقف  انتایآب  نونم  ؤی  نیذلا  كءاج  اذا  و 
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هب تبسن  تمحر  لضف و  هب  ار  دوخ  سفن  دنوادخ  هک  امن  مالعا  سپس  وگب  مالس  نانآ  هب  لوا  دنیآ  یم  وت  دزن  ام  تایآ  هب  نینم  ؤم  یتقو 
 . تسا هدومن  دهعتم  مزتلم و  شیوخ  ناگدنب 

نانیمطا اب  دراد و  قثاو  ياـجر  یهلا  تمحر  لـضف و  هب  تسا  ناناملـسم  یبرم  قح و  نید و  ملعم  دوخ  هک  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح 
: دنک یم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  اعد  ماقم  رد  رطاخ 

 . منئمطم تمرک  لضفت و  هب  اهلاراب ! ؛  تقثو کلضفب  و 
ضرع هب  هراـب  نیا  رد  يا  هلمج  دـنچ  ثحب  ناـیاپ  رد  دوـش  نشور  رتـشیب  رتـهب و  هچ  ره  دـنوادخ  هب  داـمتعا  قوـثو و  شزرا  هـکنآ  يارب 

. دوش عقاو  دنمدوس  دیفم و  تسا  دیما  دناسر . یم  مرتحم  ناگدنونش 
دنوادخ  هب  قوثو  ایبنا و 

(600  . ) لاع لک  یلا  ملس  لاغ و  لکل  نمث  یلاعت  هللااب  ۀقثلا  لاق :  مالسلا  امهیلع  داوجلا  یلع  نب  دمحم  نع 
هطقن ره  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يدـنلب  نابدرن  تسا و  نارگ  یلاع و  عاتم  ره  تمیق  دـنوادخ ، هب  نانیمطا  قوثو و  دومرف : ع )   ) داوج ماما 

 . یلاع عیفر و 
میهاربا ترـضح  دـندرک . هزرابم  اهنآ  اب  دـندناوخ و  تفارخ  دوب  هماع  لوبقم  هک  ار  یتسرپ  تب  تب و  دـنوادخ ، هب  قوثو  اب  یهلا  ناربمیپ 

يارب نوراه  شردارب  نارمع و  نب  یسوم  ترضح  دومن . موکحم  ار  ییادخ  یعدم  دورمن  تسکش و  ار  اهتب  دنوادخ ، هب  نانیمطا  اب  لیلخ 
 : تفگ یم  انلع  تسناد و  یم  دوخ  هدرب  ار  مدرم  هک  ینوعرف  دندش  رومءام  نوعرف  توعد 

 . متسه امش  گرزب  دوبعم  کلام و  نم  ( 601 ( ؛  یلعالا مکبر  انا 
حلـسم و نمـشد  همه  نآ  دوجو  اب  دومن و  زاغآ  ار  تب  اب  تفلاخم  دیحوت و  توعد  اناوت ، دـنوادخ  هب  قوثو  اب  مالـسا  ردـق  یلاع  ياوشیپ 

نآ رد  ار  دـیحوت  مچرپ  درب و  نایم  زا  ار  اهتب  دـش ، زوریپ  ماجنارـس  داد و  همادا  شیوخ  تیرومءام  هب  رطاخ  نانیمطا  اـب  دیـسارهن و  زهجم 
، دـنوادخ هب  دامتعا  قوثو و  هکنآ  هصـالخ  دـش . هدیـشک  اـهروشک  ریاـس  هب  ترـضح  نآ  توعد  هنماد  دروآرد و  زازتها  هب  عیـسو  هقطنم 

یم مدـق  اه  هنحـص  نیرتکانرطخ  رد  رطاخ  نانیمطا  اب  نانیا  دوب . ملظ  كرـش و  اـب  هزراـبم  رد  رـشب  ناـیبرم  یهلا و  نادرم  گرزب  هیاـمرس 
ینورد ناـنیمطا  هجیتن  تحارـص  تعاجـش و  همه  نیا  دـنداد . یم  ماـجنا  ار  شیوخ  تیرومءاـم  تشحو  بارطـضا و  نودـب  دـندراذگ و 

يوق و زیمآ ، بارطـضا  كاـنرطخ و  ياهدادـیور  همه  رد  دـشاب  گرزب  هیامرـس  نیا  دـجاو  سک  ره  دوب و  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  ناربمیپ 
 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  دوب . دهاوخ  دنمورین 

. دوش یم  مارآ  نئمطم و  اهلد  دنوادخ ، دای  اب  هک  دیشاب  هاگآ  ( 602 ( ؛  بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا 

 - یهلا لضفت  زج  ترخآ  رد  يا  هریخذ  نتشادن  دوش -  وفع  هیام  هک  یلمع  ندوب  دقاف  ددرگ -  ترفغم  بجوم  هکیزیچ  نتشاد   - 58
تمحر ياطعا  تساوخرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
لـضف کلـضف ،  الا  یـسفنا  یلع  تمکح  نا  دعب  یل  ام  و  كوفع ،  هب  قحتـسا  ام  یلمع  یف  و ال  کترفغم ،  یل  بجوی  ام  يدـنع  سیل  و 

 . یلع لضفت  و  هلآ ،  دمحم و  یلع 
لضفت  هب  دیما 

نم دزن  يزیچ  اهلاراب ! دنک : یم  ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یـسررب و زا  دـعب  اهلاراب ! دـیامن ، وت  وفع  قحتـسم  ارم  هک  تسین  یلمع  میاهراک  رد  اهلاراب ! يزرمایب ،  ارم  وت  دـنک  یم  باجیا  هک  تسین 
هب امرف . لضفت  نم  رب  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  مرادن ،  ارت  تمحر  لضف و  زج  ییاشگهار  ما  هدومن  دوخ  هرابرد  هک  یمکح 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  یحرـش  هب  تسا .  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  ياـعد  زا  هعطق  نیا  اـناوت  دـنوادخ  تساوـخ 
مود یهلا ،  ترفغم  هب  دورو  دوفو و  لوا  دوب : ع )   ) داجـس ماما  ياعد  هلمج  راهچ  ياوتحم  بلطم  راهچ  دش ، هداد  حیـضوت  لبق  ینارنخس 

. وا لضف  هب  دامتعا  قوثو و  مراهچ  و  قح ،  ترضح  تشذگ  هب  قایتشا  موس  یلاعت ،  يراب  ششخب  وفع و  دصق 
دریگ یم  هجیتن  سپس  هدومن و  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  هلمج  ود  دنوادخ  وفع  ترفغم و  هب  عجار  ادتبا  زورما ، ثحب  دروم  ياعد  هعطق  رد 

 . سب تسا و  راودیما  دنوادخ  تمحر  لضف و  هب  طقف  هک 
: دنک یم  ضرع  لوا  هلمج  رد  دوش . ثحب  مزال  ردق  هب  هلمج  هس  زا  کی  ره  هرابرد  تسا  مزال  ع )   ) ماما بلطم  هب  فوقو  يارب 

 . يزرمایب ارم  وت  دنک  باجیا  هک  تسین  نم  دزن  يزیچ  اهلاراب ! کترفغم ؛  یل  بجوی  ام  يدنع  سیل  و 
ترفغم  هب  دنوادخ  ندوبن  مزلم 

نآرق رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  هراوـمه  دـیاب  ناناملـسم  هدـمآ و  مـالک  نیا  رد  هک  تقد  ناـیاش  بلطم  نیلوا 
بلس دوخ ، زا  يا  هیآ  چیه  رد  اما  تسا ،  هداد  نارفغ  تشذگ و  هدعو  راکهانگ  مدرم  هب  هتفگ و  نخـس  ناهانگ  ترفغم  زا  ررکم  فیرش 
نارفغ قیـال  هتـسیاش و  راـکهانگ  يدروم  رد  رگا  تسا و  هدومرف  دوخ  تیـشم  هب  هتـسباو  ار  شیوخ  ترفغم  هکلب  هدومنن  راـیتخا  هدارا و 

ینورد و شهانگ  هاوخ  دـشاب و  یحراوج  رهاـظ و  شهاـنگ  هاوخ  دوش ، یمن  هدوشخب  دریگ و  یمن  قلعت  وا  ترفغم  هب  یهلا  هدارا  دـشابن 
 : هدومرف هیآ  کی  رد  تسا .  هدش  حیرصت  تایآ  زا  یضعب  لالخ  رد  بلطم  نیا  و  يونعم ، 

(603 . ) ءاشی نمل  کلذ  نودام  رفغی  هب و  كرشی  نا  رفغی  هللا ال  نا 
یم یناسک  لماش  یلاعت  يراب  ترفغم  كرش ،  ریغ  ناهانگ  دروم  رد  اما  دزرمآ  یمن  تسا  هدروآ  كرش  وا  هب  هک  ار  یسک  هانگ  دنوادخ 

 ، تمهت غورد و  دـننام  دوش  یم  ماجنا  اراکـشآ  هک  یحراوج  ياهتیـصعم  رانک  رد  دـشاب . هتفرگ  قلعت  ناـنآ  نارفغ  رب  وا  تیـشم  هک  دوش 
یضار دننام  دنام ، یم  ناهنپ  هن  رگا  دوش ، یم  راکشآ  دنروایب  نابز  هب  ار  اهنآ  رگا  تسا ،  هتفهن  مدرم  ریمـض  رد  هک  دراد  دوجو  یناهانگ 

 ، هانگ هب  یناهنپ  تیاضر  هک  دننادن  ناناملسم  زا  یضعب  دیاش  متـس .  همادا  ملظ و  ياقب  اب  ینطاب  ینورد و  تقفاوم  و  ملظ ،  عوقو  هب  ندوب 
 . تسا هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا .  گرزب  ناهانگ  زا  دوخ 

(604  . ) هب اضرلا  مثا  هب و  لمعلا  مثا  نامثا :  لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  و  مهعم ،  هیف  لخادلاک  لعفب  یضارلا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
 ، تسا هتشاد  يراکمه  نانآ  اب  لمع  نآ  رد  دوخ  هک  تسا  یصخش  دننامه  دشاب  ینامدرم  لمع  هب  یـضار  هک  یـسک  هدومرف :  ع )   ) یلع

لمع نآ  هب  نتـشاد  تیاضر  هانگ  رگید  نآ  لمع و  لصا  هانگ  یکی  تسا :  هانگ  ود  یـسک  نینچ  يارب  دشاب  یـضار  یلطاب  رما  رد  رگا  و 
 . تسا

هانگ  ششخب  رد  یلاعت  يراب  تیشم 
زین بلطم  نیا  و  تسا ،  یلاعت  يراب  ترضح  تیـشم  هب  هتـسباو  نانآ  ینورب  ناهانگ  دننامه  صاخـشا  ینورد  ناهانگ  شـشخب  ترفغم و 

 : تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد 
(605 . ) ءاشی نم  بذعی  ءاشی و  نمل  رفعیف  هللا  هب  مکبساحی  هوفحت  وا  مکسفنا  یف  ام  اودبت  نا 

هک ار  سک  ره  دـیریگ ، یم  رارق  یهلا  هبـساحم  دروم  دـیراد  هاگن  ناهنپ  هکنآ  اـی  دـییامن  راکـشآ  دـیراد  نطاـب  رد  هک  ار  يدـب  تین  رگا 
. دهد یم  رفیک  دوخ  باذع  اب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دشخب و  یم  دهاوخب 

تسا و هبساحم  دروم  زین  دنوادخ  یـضرم  بوخ و  ياهتین  یهلا ،  باذع  دب و  ياهتین  لباقم  رد  هک  دوش  هداد  رکذت  اجنیا  رد  تسا  عقومب 
رد هک  یناسک  هب  عجار  دراد . قادـصم  البرک  هعقاو  دروم  رد  ود  ره  نیا  و  ددرگ ، یم  رادروخرب  یلاعت  يراـب  شاداـپ  رجا و  زا  شبحاـص 

 : تسا هدمآ  نینچ  ثراو  ترایز  رد  دنا  هدوب  یضار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لتق  هب  تین ، 
ع )   ) نیسح لتق  هب  ياضر 
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 . هب تیضرف  کلذب  تعمس  ۀما  هللا  نعل  کتملظ و  ۀما  هللا  نعل  کتلتق و  ۀما  هللا  نعل 
ارت هنامولظم  لتق  هک  یناسک  هب  دنوادخ  نعل  دندرک ، متـس  تا  هرابرد  هک  یناسک  هب  دنوادخ  نعل  ، دنتـشک ارت  هک  یناسک  هب  دنوادخ  نعل 

. دنداد تیاضر  نآ  عوقو  هب  لد  رد  دندینش و 
ع )   ) نیسح مایق  هب  يدنم  هقالع 

اب باوث  رجا و  رد  دنتسه  شسدقم  لمع  ترضح و  نآ  راتسود  هتسناد و  دنوادخ  یـضرم  یهلا و  مایق  ار  ع )   ) نیـسح مایق  هک  یناسک  اما 
يادهـش روبق  و  ماما ،  سدـقم  ربق  ترایز  يارب  هک  یعقوم  يراـصنا ،  هللادـبع  نب  رباـج  ار  نخـس  نیا  دـنا و  کیرـش  شدیهـش  باحـصا 

مالـس البرک  نادیهـش  هب  هکنآ  زا  سپ  رباج  تسا .  هتفگ  هیطع  هب  ص )   ) مرکا لوسر  ثیدـح  دانتـسا  هب  دوب  هدـمآ  ـالبرک  هب  شراوگرزب 
 : تفگ نینچ  داد ، تداهش  قح  هار  رد  هدهاجم  یهلا و  میلاعت  هب  نانآ  يرادافو  بتارم  هب  دومن و 

مل ایداو و  طبهت  مل  فیکف و  رباجل : تلقف  ۀیطع  لاق  هیف .  متلخد  ام  یف  مکانکراش  دقل  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  يذـلا  و 
تعمس هیطع  ای  یل :  لاقف  جاوزالا .  تلمرا  مهدالوا و  تمتوا  مهنادبا و  مهسو و  ؤر  نیب  قرف  دق  موقلا  فیـسب و  برـضت  مل  البج و  لعت 

نا قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  يذـلا  مهلمع و  یف  كرـشا  موق  لمع  بحا  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبیبج 
(606  . ) هباحصا مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هیلع  یضم  ام  یلع  یباحصا  ۀین  یتین و 

یم هیطع  دیدش . دراو  نآ  رد  امش  هچنآ  رد  میتسه  امش  کیرش  ام  دومن  ثوعبم  يربمیپ  هب  ار  ص )   ) دمحم ترـضح  هک  ییادخ  هب  مسق 
یتفرن و الاب  یهوک  زا  يدـماین و  دورف  یتسپ  يداو  رد  هکنآ  اـب  یتسه  ع )   ) نیـسح باحـصا  کیرـش  وت  هنوگچ  متفگ :  رباـج  هب  دـیوگ 

لوسر مبیبح  زا  هیطع !  يا  تفگ :  رباج  دـندش . هویب  ناشنانز  میتی و  ناشلافطا  داتفا ، ییادـج  ناشندـب  رـس و  نیب  نانیا  يدزن و  يریـشمش 
تسود ار  یموق  لمع  لمع  هک  یسک  دوش و  یم  روشحم  نانآ  اب  تمایق  رد  دراد  تسود  ار  یمدرم  هک  یسک  دومرف : مدینـش  ص )   ) ادخ

. دنا هدومیپ  شباحصا  و  ع )   ) نیسح هک  تسا  یشور  هار و  نامه  رب  نم  باحصا  تین  هک  مسق  قح  هب  تسا و  کیرش  نانآ  راک  رد  دراد 
باذع دزرماین  ار  نآ  دنوادخ  رگا  تسا و  هانگ  دـب  تین  و  تسا ،  یهلا  رجا  باوث و  نآ  شاداپ  تسا و  تدابع  بوخ  تین  هکنآ  هصالخ 

 . تشاد دهاوخ  یپ  زا  ار  وا  رفیک  و 
بوخ  دب و  تین  يازج 

(607 . ) دابعلا يزاجت  رودصلا  یف  امب  و  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
. دنراد لد  رد  هک  تسا  ییاهتین  قبط  ناگدنب  بوخ  دب و  يازج  هدومرف :  ع )   ) یلع

هکنآ طرـش  هب  تسا  هداد  مدرم  هب  ار  ناهانگ  ترفغم  هدعو  دیجم  باتک  رد  دـنوادخ  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
قلعت راکهانگ  وفع  هب  میناد  یمن  اـم  هک  یللع  هب  یلاـعت  يراـب  تیـشم  يدروم  رد  رگا  دـشاب و  وا  هدارا  هتـساوخ و  قفو  رب  هاـنگ  شـشخب 
يارب هانگ  ندیزرمآ  نیاربانب  ناهنپ .  دـشاب و  ینورد  شهانگ  هاوخ  راکـشآ و  دـشاب و  يرهاظ  شهانگ  هاوخ  دوش ، یمن  هدـیزرمآ  دریگن 
يراب هاگـشیپ  هب  وا  تسا ،  بلطم  نیمه  هب  رظان  زورما  ثحب  عوضوم  هعطق  رد  ع )   ) داجـس ماما  ياعد  لوا  هلمج  تسین و  یمازلا  دنوادخ 

: دنک یم  ضرع  یلاعت 
رارق دوخ  وفع  ششخب و  لومـشم  يزرمایب و  ارم  وت  دنک  باجیا  هک  تسین  نم  دزن  يزیچ  اهلاراب ! ؛  کترفغم یل  بجوی  ام  يدنع  سیل  و 

 . یهد
تـساهتیمورحم اه و  یتخبدـب  زا  يرایـسب  ءاشنم  هک  سءای  رطخ  زا  تسا و  ناـنآ  يراودـیما  هیاـم  ناراـکهانگ  ترفغم  هب  دـنوادخ  هدارا 

نیب ار  یهلا  باذـع  زا  ینمیا  رکف  ناراکهانگ ،  دراذـگ  یمن  تسا و  نانآ  رورغ  هار  دـس  تیـشم ،  هب  ترفغم  قیلعت  دراد . یم  ناـشنوصم 
نیا رد  دنـشاب و  نینچ  هراومه  دـیاب  فیرـش  نآرق  ناوریپ  مامت  تسا و  ینید  میلاعت  زا  یکی  دوخ  نیا  دـنک و  یم  ساسحا  اـجر  فوخ و 

 . تسا هدیسر  مالسا  یمارگ  يایلوا  زا  يدایز  تایاور  هراب 
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اجر  فوخ و  نم و  ؤم 
یلع کئرجی  ءاجر ال  یلاعت  هللا  جرا  رخآ : ثیدـح  یف  ایجار و  افئاخ  نوکی  یتح  انم  ؤم  دـبعلا  نوکی  ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبعیبا  نع 

(608  . ) هتمحر نع  کسی  ؤی  افوخ ال  یلاعت  هللا  فخ  هتیصعم و 
هب هدومرف :  رگید  ثیدـح  رد  ددرگ و  اجر  فوخ و  دـجاو  هکنآ  ات  دـسر  یمن  نامیا  ماـقم  هب  دـنوادخ  هدـنب  هدومرف :  ع )   ) قداـص ماـما 

سویءام وا  تمحر  زا  ار  وت  هک  يا  هزادنا  هب  سرتب  دنوادخ  زا  و  دنکن ، روسج  يرج و  هانگ ،  رد  ار  وت  هک  يدح  ات  شاب  راودیما  دنوادخ 
. دیامنن

امل الماع  نوکی  یتح  ایجار  افئاخ  نوکی  ایجار و ال  افئاخ  نوکی  یتح  انم  ؤم  لجرلا  نوکی  ال  ماـشه !  اـی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  مظاـکلا  نع 
(609 . ) وجری فاخ و 

هب دشاب و  راودـیما  فئاخ و  هکنآ  ات  دـسر  یمن  نامیا  ماقم  هب  ناملـسم  درم  ماشه !  يا  دومرف : مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
. دیامن لمع  شدیما  سرت و  قفو  رب  هکنآ  ات  ددرگ  یمن  لیان  اجر  فوخ و  ماقم 

تمحر  زا  سءای  باذع و  زا  ینمیا 
رشل نسایت  نورساخلا و ال  موقلا  الا  هللا  رکم  نمءای  الف  یلاعت :  هلوقل  هللا  باذع  ۀمالا  هذه  ریخ  یلع  ننمءات  ال  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
تما نیا  دارفا  نیرتهب  يارب  هدومرف :  ع )   ) یلع ( 610  . ) نورفاکلا موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی  هنا ال  یلاعت :  هلوقل  هللا  حور  نم  ۀمالا  هذه 

درف نیرتدب  يارب  و  ناراکنایز ،  هورگ  رگم  دیرادن  ینمیا  دنوادخ  رکم  زا  هدومرف :  فیرـش  نآرق  رد  هک  دیـشابم  نمیا  دنوادخ  باذع  زا 
. رافک هورگ  رگم  دنتسین  سویءام  دنوادخ  تمحر  زا  هدومرف :  فیرش  نآرق  رد  هک  دیشابن  سویءام  دنوادخ  تمحر  زا  تما  نیا 

روما  مامت  رد  اجر  فوخ و  ترورض 
تسوا و سدقم  تاذ  هدارا  تیـشم و  هب  قلعم  هکلب  تسین  یمازلا  دنوادخ  يارب  ناراکهانگ  ترفغم  هک  دش  نشور  داتفا  روکذـم  هچنآ  زا 
فوخ و نیب  هراومه  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  رگید  فرط  زا  وا  تیـشم  هب  نآ  قیلعت  فرط و  کـی  زا  دـنوادخ  ترفغم  هدـعو  مهم  هجیتن 
مزال و نید  نءاش  رد  اهنت  هن  یناور  تلاح  نیا  دننادب و  وا  باذع  زا  نمیا  ار  نتشیوخ  هن  دنوش و  سویءام  قح  تمحر  زا  هن  دنـشاب ، اجر 
هب دیاب  ضیرم  دنشاب ، دیما  میب و  نیب  هراومه  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  یگدنز  نوئـش  عیمج  رد  ناهج  مدرم  تداعـس  هکلب  تسا  يرورض 

زیهرپ تسا  رـضم  هچنآ  زا  ات  دسرتب  نآ  ندش  نمزم  ضرم و  تدش  زا  دـیاب  دورب و  وراد  بیبط و  یپ  زا  ات  دـشاب  راودـیما  شیوخ  نامرد 
لامک دسرتب و  نوگانوگ  ياهتفآ  زا  دـیاب  دـناشفیب و  نیمز  رد  ار  دوخ  رذـب  دـشاب و  لوصحم  تشادرب  هب  راودـیما  دـیاب  زرواشک  دـیامن ،

. دشاب اجر  فوخ و  نیب  هراومه  دیاب  اهناسنا  مامت  یگدنز  هب  طوبرم  روما  ریاس  نینچمه  و  دراد ، لومعم  ار  تبقارم 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا ،  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  هک  اعد  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما 

. دیامن وت  ششخب  وفع و  قحتسم  ارم  هک  تسین  یلمع  میاهراک  رد  اهلاراب ! كوفع ؛  هب  قحتسا  ام  یلمع  یف  و ال 
وفع  قاقحتسا  ادخ و  هار  رد  تداهش 

ياوتحم هب  هجوت  اب  یلو  دـیامن  رادروخرب  یلاعت  يراب  وفع  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  زا  ار  نامیا  اـب  دارفا  دـناوت  یم  یلاـمعا  هچ  میناد  یمن 
یم دوخ  ناج  زا  قح  هملک  يالعا  روظنم  هب  دـننک و  یم  داهج  هللا  هجول  اصلاخ  هک  یناسک  تفگ  ناوتب  دـیاش  راـبخا  تاـیآ و  زا  یـضعب 

. دندرگ یم  لیان  یهلا  وفع  قاقحتـسا  هب  دنهد  یم  ماجنا  هک  یـسدقم  لمع  رثا  رب  دنوش  یم  هتـشک  نمـشد  اب  راکیپ  هصرع  رد  دـنرذگ و 
 : تسا هدومرف  قح  هار  رد  ندش  هتشک  داهج و  رما  هب  عجار  فیرش  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد  دنوادخ 

لیجنالا ةاروتلا و  یف  اقح  هیلع  ادعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لیبس  یف  نولتاقی  ۀنجلا  مهل  ناب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینم  ؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا 
(611  . ) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  هب و  متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورشبتساف  هللا  نم  هدهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  و 

دنـشک یم  رافک  زا  دننک ، یم  هلتاقم  دنوادخ  هار  رد  نانیا  تسا .  هدومن  يرادیرخ  تشهب  ياهب  هب  ار  نامیا  اب  دارفا  لام  ناج و  دـنوادخ ،
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تـسیک تسا و  هدش  هداد  هدعو  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  قحب  هک  تسا  يدـهع  تسا ،  یهلا  نامیپ  نیا  دـنوش . یم  هتـشک  زین  دوخ  و 
زوف يزوریپ و  دوخ ، نیا  هک  دـینادب  دیـشاب و  رورـسم  داش و  هلماعم  نیا  هب  نامیا !  لها  يا  دـشاب . رترادافو  دوخ  دـهع  هب  دـنوادخ  زا  هک 

 . تسا یگرزب 
(612 . ) رانلا نم  ۀئارب  مهل  هللا  بتک  زعلاب و  اومه  اذا  ةازغلا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

زا ار  نانآ  يدازآ  دوخ  ياضق  ملق  هب  دـنوادخ  دـنریگ  یم  میمـصت  گنج  هب  قح  هار  نیدـهاجم  یتقو  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
. دیامن یم  تبث  خزود  شتآ 

نابز  اب  داهج 
هب هجوت  اب  تسا .  رایـسب  تیمها  شزرا و  ياراد  گنج  نادیم  رد  ریـشمش  اب  داهج  دننامه  نابز  اب  داهج  ینعی  یهلا  نییآ  هب  مدرم  تیاده 

ار هدننک  تیاده  تسا  نکمم  سدقم  گرزب و  لمع  نیا  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا  هدیسر  تیاده  شاداپ  هرابرد  هک  تایاور  زا  یضعب 
. دزاس رادروخرب  یهلا  وفع  قاقحتسا  زا 

یلا هوعدـت  یتح  ادـحا  لتاقت  ـال  یلع !  اـی  لاـق  نمیلا  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینهجو  اـمل  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  لاـق 
(613  . ) هءالو کل  تبرغ و  سمشلا و  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  الجر  کیدی  یلع  لجوزع  هللا  يدهی  نال  هللا  میا  مالسالا و 

مالسا نید  هب  ار  وا  ات  نکن  هلتاقم  یسک  اب  داد : روتسد  دومرف  لوحم  نم  هب  ار  نمی  تیرومءام  ص )   ) مرکا لوسر  یتقو  دومرف : ع )   ) یلع
دبات و یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  مامت  يارب  تسا  رتهب  دـیامن  تیادـه  وت  تسد  هب  ار  رفن  کی  دـنوادخ  رگا  هک  مسق  قح  هب  ییامن ،  توعد 

. دشاب وت  يارب  نآ  تموکح  دنک و  یم  بورغ 
تیاده شزرا  رگا  اریز  تسا  هتفهن  هءالو  کلو  هلمج  ینعی  ص ،)   ) مرکا لوسر  ثیدـح  رخآ  ترابع  رد  مدرم  تیادـه  شزرا  تیمها و 

عولط و اهنآ  رب  باتفآ  هک  یتارایس  نینچمه  شتایوتحم و  همه  اب  نیمز  هرک  تیکلام  زا  رتهب  تسا  يونعم  گرزب  تمدخ  هک  ناسنا  کی 
اریز دـش ، نشور  ناسنا  تیادـه  عیفر  ماقم  هءالو  کل  ندوزفا  اـب  اـما  تشاد .  یمن  یـشزرا  ع )   ) یلع رظن  رد  دوب ، یم  دـنک ، یم  بورغ 

بلاج تسا .  مهم  دنمـشزرا و  لدع ،  همیمـض  هب  يایند  یلو  درادن  یتلزنم  ردق و  ع )   ) یلع دزن  داد  لدع و  ياهنم  يدام  يایند  تیکلام 
 : تسا بلطم  نیمه  نیبم  شیرادمامز  مایا  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  يا  هراپ  هکنآ 

هنالداع  تموکح  شزرا 
ۀمیقال تلقف  لعنلا ؟  اذه  ۀمیق  ام  یل :  لاقف  هلعن .  فصخی  وه  راق و  يذـب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  یلع  تلخد  سابع  نب  هللادـبع  لاق 

(614 . ) الطاب عفدا  وا  اقح  میقا  نا  الا  مکترما  نم  یلا  بحا  هللا  و  ع :)   ) لاقف اهل .
مدش دراو  ترضح  نآ  رب  راق  يذ  رد  دیوگ : یم  سابع  نب  هللادبع  تفر ،  یم  هرـصب  گنج  يارب  دوخ  نایرکـشل  اب  ع )   ) یلع هک  یعقوم 
ادـخ هب  دومرف  درادـن . یتـمیق  مدرک  ضرع  دزرا ؟ یم  ردـقچ  لـعن  نیا  دومرف : نم  هب  دومن . یم  ریمعت  ار  دوخ  هنهک  شفک  هک  یلاـح  رد 
هماقا ار  یقح  تموکح ،  نیا  رد  مناوتب  هکنآ  رگم  تسا ،  مدرم  رب  ندومن  تموکح  زا  رتبوبحم  نم  دزن  شزرا  یب  هنهک و  لعن  نیا  مسق ، 

 . منک عفد  ار  یلطاب  ای  میامن 
قح عفن  هب  رگنـس  نیا  زا  دناوتب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  وا  دزن  تموکح  شزرا  درگن ، یمن  يدام  هاگدـید  زا  ار  تموکح  ع )   ) یلع يرآ 

. درادرب نایم  زا  ار  یلطاب  ای  دنک  هدافتسا 
رد ندش  هتـشک  ریـشمش و  اب  داهج  تسین  دیعب  دیامن ، یهلا  وفع  قحتـسم  ار  شلماع  دناوت  یم  يریخ  لامعا  هچ  میناد  یمن  هکنیا  هصالخ 

لئان یهلا  وفع  قاقحتـسا  هب  ناگدـننک  داهج  هک  دوش  بجوم  مالـسا  نید  هب  هارمگ  مدرم  ندومن  تیادـه  نابز و  اـب  داـهج  اـی  ادـخ ، هار 
. درذگرد ناشهانگ  زا  دنوادخ  دندرگ و 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا ،  زورما  ینارنخس  عوضوم  هک  اعد  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما 
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. دیامن وت  ششخب  وفع و  قحتسم  ارم  هک  تسین  یلمع  میاهراک  رد  اهلاراب ! كوفع ؛  هب  قحتسا  ام  یلمع  یف  و ال 
ع )   ) ماما موس  هلمج  حرش 

 . یلع لضفت  هلآ و  دمحم و  یلع  لصف  کلضف ،  الا  یسفن  یلع  تمکح  نا  دعب  یل  ام  و 
شلآ دـمحم و  رب  سپ  ما ،  هتفاین  شیوخ  يارب  وت  تمحر  لضف و  زج  یهار  ما  هدومن  دوخ  هرابرد  هک  یمکح  یـسررب و  زا  دـعب  اهلاراب !

. امرف لضفت  نم  رب  تسرف و  دورد 
 ( ع  ) یلع نیدحوملا  یلوم  زا  ار  یثیدح  ددرگ  نشور  تسا ،  هدمآ  اعد  نمـض  هک  شدوخ ،  هرابرد  ماما  ندومن  مکح  يانعم  هکنآ  يارب 

نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  مالک  يانعم  نآ  نیماـضم  زا  یکی  رد  تقد  هجوت و  اـب  تسا  نکمم  دـناسر ، یم  مرتحم  ناگدنونـش  ضرع  هب 
. ددرگ حضاو 

(615  . ) ۀلءاسملا یف  فاصنالا  ۀلیسولا و  ۀفرعم  ۀینلا و  راضحا  ةریرسلا و  صالخا  لاصخ :  عبرا  ءاعدلل  نا 
هلیسو تخانش  موس  لد ،  رد  تین  نتخاس  رـضاح  مود  ریمـض ، صالخا  لوا  دوش : تیاعر  دیاب  اعد  رد  تلـصخ  راهچ  هدومرف :  ع )   ) یلع

 . تساوخرد دروم  رما  رد  نداد  فاصنا  مراهچ  تباجتسا ، 
یم ضرع  مود  هلمج  رد  دـنک ، باـجیا  ار  وت  ترفغم  هک  تسین  يزیچ  نم  رد  هک  دـنک  یم  فارتعا  اـعد  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما 

اب مدیجنـس ،  ار  مدوخ  لاوحا  عاضوا و  نم  اهلاراب ! دـیوگب  دـهاوخ  یم  موس  هلمج  رد  دـیامن ، توفع  قحتـسم  ارم  هک  مرادـن  یلمع  دـنک 
میامن هنافصنم  یتساوخرد  وت  زا  مهاوخب  رگا  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  متواضق  ماجنارـس ،  مدومن ،  یـسررب  ار  شداعبا  مامت  تقد ، 

 .. هد رارق  متمحر  لومشم  امرف و  لضفت  نم  رب  اهلاراب ! تسوت ،  تمحر  لضفت و  متاجن  هار  اهنت  هک  منک  ضرع  دیاب 
لضفت  قاقحتسا و  نیب  قرف 

اب ار ، لضفت  قاقحتسا و  نیب  قرف  دناد  یم  مزال  تایاور ،  تایآ و  زا  یضعب  دانتـسا  هب  یلاعت  يراب  ترـضح  لضفت  هرابرد  ثحب  زا  شیپ 
هب زاین  هتخوس و  یلاصتا  رثا  رب  امش  لزنم  قرب  یشک  میس  زا  یتمسق  دینک  ضرف  دناسرب . مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  نشور ،  یلاثم  رکذ 
هس دیوگ : یم  یگدیسر  زا  سپ  وا  دیامن . حالـصا  دنک و  نییعت  ار  نآ  ریمعت  جراخم  ات  دیروآ  یم  لزنم  هب  ار  ینف  رگراک  دراد . ضیوعت 
راک لوغـشم  دنک و  هیهت  ار  سنج  رتدوز  هچ  ره  دییوگ  یم  دـینک و  یم  تقفاوم  ترجا .  ناموت  رازه  ود  دراد و  مزال  سنج  ناموت  رازه 

هاگن نمـض  کیدزن ،  زا  امـش  دوش . یم  لوغـشم  دـیآ و  یم  لزنم  هب  هدومن و  يرادـیرخ  ار  مزاول  وا  هک  درذـگ  یمن  شیب  یتعاـس  دوش .
هتشذگ لاس  مراد ،  لاسدرخ  دنزرف  هس  رسمه و  دهد ، یم  باوج  دیسرپ ، یم  وا  هلئاع  زا  دینک و  یم  زاب  ار  تبحص  رس  وا ، راک  هب  ندرک 

ینیگنـس زا  نطاب  رد  امـش  مهدـب .  ار  اـهنآ  همه  جرخ  دـیاب  هدـش و  هدوزفا  ما  هلئاـع  رب  مکچوک  رهاوخ  ود  رداـم و  تفر ،  اـیند  زا  مردـپ 
سنج و تمیق  دیهاوخ  یم  دوش و  یم  مامت  شراک  هک  یعقوم  دییامن . یکمک  وا  هب  هک  دیریگ  یم  میمـصت  دـیوش ، یم  رثءاتم  وا  جراخم 

اما ترجا ،  سنج و  يارب  ناموت  رازه  جنپ  دییوگ : یم  دیهد و  یم  ناموت  رازه  هد  ناموت  رازه  جـنپ  ياج  هب  دـینک ، تخادرپ  ار  وا  ترجا 
ار نآ  منک  یم  شهاوـخ  دنـشاب ، نم  ناـمهیم  يزور  هس  ود  امـش  کـچوک  رهاوـخ  ود  رداـم و  هـک  مـهد  یم  ار  رگید  ناـموت  رازه  جـنپ 

دیاب تسا و  قاقحتـسا  راک ، ترجا  سنج و  تمیق  ناموت  رازه  جنپ  دریذـپ . یم  ار  نآ  رکـشت ، بدا و  لامک  اب  مه  ینف  رگراک  دـیریذپب .
یمازلا امـش  تسا ،  لضفت  رگید  ناموت  رازه  جـنپ  اما  دـنک ، هبلاطم  دراد  قح  ینف  رگراک  دـیراذگب  مک  يزیچ  نآ  زا  رگا  دـیهدب و  امتح 

 . تسا هدیدرگ  غلبم  نیا  تخادرپ  بجوم  امش  لضفت  يراوگرزب و  طقف  دنک ، هبلاطم  دناوت  یمن  مه  وا  دیرادن و 
هفیظو  يادا  كولمم و 

تسا دنوادخ  یعقاو  کلم  نانآ  ینورب  ینورد و  ياوق  همه  ناج و  مسج و  دنتسه . وا  یعقاو  كولمم  یلاعت و  يراب  قولخم  اهناسنا  مامت 
تاـیح همادا  يارب  هک  ار  ییاـهتمعن  همه  هدوـمن و  زهجم  تسا  مزـال  یگدـنز  يارب  هک  ییاـهورین  ماـمت  هـب  ار  رـشب  مـیکح ،  راگدـیرفآ  . 

شفظوم یفیاـظو  يادا  هب  هتخاـس و  فـلکم  یفیلاـکت  هب  ار  وا  اـیاطع  همه  نیا  لـباقم  رد  تسا و  هداد  رارق  شراـیتخا  رد  دراد  ترورض 

دلج 2 قالخالا  مراکم  ياعد  ریسفت  www.Ghaemiyeh.comحرش و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا و  راکتـسرد ، سانـش و  هفیظو  تسا  يا  هدـنب  درک  رجا  ار  دوخ  یعقاو  يالوم  رماوا  دومن و  لمع  دوخ  فیلاـکت  هب  رگا  تسا .  هدومن 
زواجت قح  زرم  زا  هدومن و  تنایخ  تسا ،  یهلا  ياهناما  هک  راگدـیرفآ ، ياـیاطع  رد  وا  راـکهانگ ، فلختم و  تسا  يا  هدـنب  دومنن  لـمع 

دومن لمع  هفیظو  هب  هک  یسک  رگا  اما  تسا .  رفیک  تازاجم  قحتسم  دومن  تنایخ  تناما  رد  هک  يراکهانگ  لقع ،  مکح  هب  تسا .  هدرک 
عقاو ریدقت  قیوشت و  دروم  تسا  راوازـس  يراکتـسرد  هب  مارتحا  لضفت و  يور  زا  هکلب  درادن  شاداپ  قاقحتـسا  تشادرب  مدق  یتسرد  اب  و 
هکلب درادـن  شاداپ  هبلاطم  قح  هداد  ماجنا  یتسردـب  ار  دوخ  هفیظو  هک  یـسک  تسا و  هفیظو  ماجنا  يراکتـسرد ،  رگید ، ترابع  هب  دوش .

نانآ دـب  لامعا  ناهانگ و  هب  تمایق  رد  ار  نایخزود  رفیک  فیرـش  نآرق  ور  نیا  زا  تسا .  لضفت  ساسا  رب  دوش  اطعا  یـشاداپ  يو  هب  رگا 
کی اجنیا  رد  دناوخ و  یم  دنوادخ  تمحر  لضفت و  زا  یـشان  ار  نایتشهب  نتفر  تشهب  و  دیامن ، یم  دنتـسم  دنا  هدش  بکترم  ایند  رد  هک 

: دوش یم  رکذ  دیوگ  یم  نخس  لضفت  زا  هک  تشهب  هب  عجار  هیآ  دنچ  تسا و  قاقحتسا  زا  یکاح  هک  یهلا  باذع  هب  عجار  هیآ 
لضفت  قاقحتسا و  نییبت 

(616 . ) دیبعلل مالظب  سیل  هللا  نا  مکیدیا و  تمدق  امب  کلذ 
یمن متـس  ناگدنب  هب  دـنوادخ  دـیا و  هداتـسرف  شیپاشیپ  ناتدوخ  هک  تسا  یلامعا  رفیک  نیا  دـنیوگ : یم  نایخزود  هب  باذـع  ناگتـشرف 

. دیامن
(617  . ) هلضف نم  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  يزجیل  نودهمی .  مهسفن  الف  احلاص  لمع  نم  و 

نامیا ياراد  هک  ار  يدارفا  دنوادخ  هک  دنیامن  یم  ایهم  شیاسآ  هاگیاج  ناشدوخ  يارب  دـنهد  یم  ماجنا  بوخ  لامعا  ایند  رد  هک  یناسک 
. دزاس یم  رادروخرب  دوخ  تمحر  لضف و  شاداپ  زا  دنحلاص  لمع  و 

 : تسا هدومرف  ناخد  هروس  رد 
: دیامرف یم  هیآ  دنچ  زا  دعب  و  ( 618 ( ؛  نویع تانج و  یف  نیما ،  ماقم  یف  نیقتملا  نا 

(619  . ) میظعلا زوفلا  وه  کلذ  کبر ،  نم  الضف 
یم نایاپ  رد  درب و  یم  ماـن  ییاـهتمعن  زا  سپـس  اـهراس ، همـشچ  یتشهب و  ياـهغاب  رد  دـنراد و  رارق  نما  ماـقم  رد  يوقت  لـها  ناـمگ  یب 

: دیامرف
 . میظع تسا  يزوف  يزوریپ و  دوخ ، نیا  هک  تسا  راگدرورپ  تمحر  لضف و  زا  ایاطع  نیا 

لمع شاداپ  هن  تسالضفت  تشهب 
(620  . ) هلضف نم  ۀماقملاراد  انلحا  يذلا  روکش . روفغل  انبر  نا  نزحلا ،  انع  بهذا  يذلا  هللادمحلا  اولاق  و 

هک دومن ، لـیاز  اـم  زا  ار  مغ  هودـنا  هک  تسا  يدـنوادخ  يارب  دـمح  دـنیوگ : یم  دـندش  رقتـسم  دوخ  هاـگیاج  رد  هکنآ  زا  سپ  ناـیتشهب 
. دومن دراو  یمئاد  هاگتماقا  رد  ار  ام  دوخ  تمحر  لضف و  زا  هک  تسا  يدنوادخ  وا  تسا .  معنم  هدنشخب و  ام  راگدرورپ 

یم هار  دلخ  تنج  هب  یلاعت  يراب  تمحر  لضف و  زا  يوقت  لها  نابوخ و  هک  تسا  هدش  رکذ  احیرص  هیآ  دنچ  نیا  رد  دینک ، یم  هظحالم 
. دنبای

، انا و ال  لاق :  هللا ؟  لوسر  ای  تنا  اولاق و ال  هلمعب .  ۀنجلا  لخدی  دحا  سانلا  نم  ام  هدیب  یسفن  يذلا  و  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
(621  . ) هتوص اهب  لوط  هسءار و  قوف  یلع  هدی  عضو  لضف و  هنم و  ۀمحرب  هللا  یندمغتی  نا  الا 

دوخ بوخ  لامعا  رثا  رب  هک  تسین  مدرم  زا  يدرف  چـیه  تسوا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
تـشهب دومرف  مه ؟  امـش  هللا !  لوسر  اـی  دـندرک  ضرع  دـنبای . یم  هار  تشهب  هب  یهلا  تمحر  وترپ  رد  ناـیتشهب  ینعی  دوش ، تشهب  دراو 

رـس يور  ار  دوخ  تسد  عقوم  نیا  رد  درب . یم  ورف  دوخ  لضف  تمحر و  يایرد  رد  ارم  دنوادخ  اما  تسین ،  ملمع  دانتـسا  هب  مه  نم  نتفر 
 . تفگ یم  نخس  دتمم  يادص  اب  دوب و  هدراذگ 
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تمحر لضف و  هب  يراودـیما  ساـسا  رب  ینارنخـس ،  تمـسق  نیرخآ  عوضوم  زورما ، ثحب  دروم  ياـعد  موس  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما 
: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  ترضح 

هک تسا  نیا  مدومن  مدوخ  هرابرد  هک  یمکح  نتشیوخ  عضو  رد  یسررب  زا  دعب  اهلاراب ! کلضف ؛  الا  یسفن  یلع  تمکح  نا  دعب  یل  ام  و 
 . مرادن ار  وت  تمحر  لضف و  زج  تاجن  يارب  ییاشگهار 

تاولص  زا  سپ  لضفت  تساوخرد 
هب ار  اعد  تاولـص ،  رکذ  داتفا  ضورعم  لوا  ینارنخـس  رد  هک  یحرـش  هب  دوش . یهلا  لـضف  راتـساوخ  دـیاب  اـعد  ماـقم  رد  ع )   ) ماـما سپ 
زا دوش ، یم  باجتسم  دیامن  تساوخرد  یلاعت  يراب  زا  سک  ره  هک  تسا  ییاعد  دوخ ، تاولص ،  هکنآ  هچ  دنک ، یم  کیدزن  تباجتـسا 

يارب زین  اجنیا  رد  تسا .  هداتـسرف  دورد  شمرکم  تیبلها  و  ص )   ) مرکا لوسر  رب  رایـسب  ع )   ) داجـس ماما  هفیحـص ،  ياهاعد  رد  ور  نیا 
: دنک یم  ضرع  دوش  کیدزن  تباجا  هب  شلضفت  تساوخرد  ياعد  هکنآ 

 . هدب رارق  دوخ  تمحر  لضفت و  لومشم  ارم  شلآ و  دمحم و  رب  تسرف  دورد  اهلاراب ! یلع ؛  لضفت  هلآ و  دمحم و  یلع  لصف 
لضفت  لماوع  زا  رافغتسا 

ندومن رافغتـسا  رایـسب  دـیامن  ناشلاح  لماش  ار  وا  تمحر  لضف و  دـنک و  کیدزن  ادـخ  هب  ار  نامیا  اب  ناگدـنب  دـناوت  یم  هک  یلماوع  زا 
هجوت دروم  تسا  دیما  دیامن ، یم  مرتحم  ناگدنونش  میدقت  هدیـسر  رافغتـسا  رکذ  هرابرد  هک  ار  تیاور  دنچ  زورما  ثحب  نایاپ  رد  تسا . 

. دنروآ مهارف  ناشدوخ  هب  تبسن  ار  یهلا  لضف  لومش  هنیمز  هار  نیا  زا  دنیامن و  رافغتسا  ررکم  زور  هنابش  رد  دنهد و  رارق  لماک 
اسمخ و لـجوزع  هللا  رفغتـسی  یتح  فخ  نا  سلجم و  نم  موقی  ـال  ناـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا :  هیلع  هللا  دـبعیبا  نع 

(622  ) ةرم نیرشع 
سلجم نآ  رد  شفقوت  رادقم  دنچ  ره  تساخ ،  یمن  رب  یـسلجم  چیه  زا  هک  دوب  نیا  ص )   ) مرکا لوسر  لومعم  دومرف : ع )   ) قداص ماما 

. دومن یم  رافغتسا  راب  جنپ  تسیب و  هکنآ  رگم  دشاب ، مک 
مکقرط و یف  مکقاوسا و  یف  مکدـئاوم و  یلع  مکـسلاجم و  یف  مکتویب و  یف  رافغتـسالا  نم  اورثکا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

(623  . ) ةرفغملا لزنت  یتم  نوردت  مکناف ال  متنک  امنیا 
عقاوم  مامت  رد  رافغتسا 

و ناتیاهرذگهر ،  اهرازاب و  رد  ناتماعط ،  هرفـس  رانک  رد  ناتـسلاجم ،  رد  ناتلزانم ،  رد  دییامن ، رافغتـسا  دایز  دومرف : ص )   ) مرکا لوسر 
. دوش یم  لزان  تقو  هچ  یلاعت  يراب  ترضح  ترفغم  هک  دیناد  یمن  امش  هکنآ  هچ  دیتسه ، هک  اج  ره 

(624 . ) رافغتسالا لاق  ةاحمملا ؟  ام  لیق و  ةاحمملا .  هعم  طنقی و  نمم  بجعلا  لاق :  السلا  هیلع  یلع  نع 
؟  تسیچ هلیـسو  نآ  دش  ضرع  دراد . رایتخا  رد  هانگ  وحم  هلیـسو  هکنآ  اب  دوش  یم  سویءام  هک  تسا  یـسک  زا  بجع  دومرف : ع )   ) یلع

. رافغتسا دومرف 

ياهراک نداد  ماجنا  نتشگ -  قفوم  شور  نیرتکاپ  هب  یهلا -  ياوقت  هب  ندش  مهلم  مدرم -  تیاده  رد  نتفگ  نخس  تساوخرد   - 59
راگدرورپ یضرم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . یضرا وه  امب  ینلمعتسا  و  یکزا ،  یه  یتلل  ینقفو  و  يوقتلا ،  ینمهلا  و  يدهلاب ،  ینقطنا  مهللا و 

ردقنارگ  تساوخرد  راهچ 
 ، لوا دیامن : یم  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  تساوخرد  راهچ  قالخالا ،  مراکم  فیرش  ياعد  زا  هلمج  راهچ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
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قارشا يونعم و  هضافا  اب  ار  هزنت  يوقت و  اهلاراب ! مود ،  دشاب ؛ قح  هب  لاصیا  هیام  شخب و  تیاده  هک  امرف  ایوگ  یقطن  هب  ارم  نابز  اهلاراب 
و دـشاب ؛ میناحور  ومن  يونعم و  ریهطت  بجوم  رتشیب  هچ  ره  هک  يزیچ  هب  امن  قفوم  ارم  اـهلاراب ! موس ،  اـمرف ؛ ماـهلا  ملد  هب  دوخ  یناـحور 

. ددرگ تسدقا  تاذ  رتشیب  ياضر  يدونشخ و  هیام  هک  ریگراک  هب  یهار  رد  ارم  يورین  اهلاراب ! مراهچ ، 
 . تسا زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ياعد  زا  هلمج  راهچ  نیا  اناوت  دنوادخ  تساوخ  هب 

 ، هتخیمآ رـشب  تشرـس  اب  ار  نآ  یلـصا  هیام  هدومرف و  اطعا  ناـسنا  هب  ناـهج  راگدـیرفآ  هک  يردـقنارگ  جرا و  رپ  ياـه  هیامرـس  هلمج  زا 
لماع ود  نیا  وترپ  رد  تساهناسنا .  لماکت  یلاـعت و  گرزب  لـماع  ود  نتـشون  تمعن  نینچمه  نتفگ و  نخـس  تمعن  تسا ،  قطن  تردـق 

. دش دهاوخ  لقتنم  دعب  ياهلسن  هب  زورما  لسن  زا  هدیدرگ و  لقتنم  زورما  لسن  هب  هتشذگ  ياهلسن  یلمع  براجت  يرظن و  مولع  دنمشزرا ،
نایب  ینیوکت  تردق 

هطقن هک  دـنک  یم  هدارا  دـیوگب  نخـس  دـهاوخ  یم  هک  یعقوـم  تسا ،  یمدآ  راـیتخا  رد  نآ  تیلاـعف  هک  تسا  یحراوـج  هلمج  زا  ناـبز 
ار یتاملک  ظافلا و  دوخ ، هدارا  اب  هدنیوگ ،  و  دیآ ، یم  رد  تکرح  هب  نابز  دـهد ، روتـسد  نابز  هب  دراد  رارق  زغم  رد  هک  ملکت  یهدـنامرف 
رد اناوت  راگدیرفآ  ینیوکت و  تسا  يرما  نتفگ  نخس  تردق  سپ  دنک . یم  راهظا  نخـس  تروص  هب  ار  دوخ  تایونم  دزیمآ و  یم  مه  هب 

، دوخ هدارا  قبط  اهناسنا  يرایتخا و  تسا  يرما  ینیوکت ،  يورین  نآ  نتفرگ  راک  هب  نتفگ و  نخس  اما  دیامن . یم  اطعا  نینج  هب  ردام  محر 
، دیامن یمن  نتفگ  نخس  تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ  دوخ  ياعد  رد  ع )   ) داجس ماما  دننک . یم  ملکت  دنروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  نابز 

: دنک یم  ضرع .  تسا ،  ندروآ  نخس  هب  قاطنا و  ع )   ) ماما ياعد  تسا .  هدومرف  اطعا  يو  هب  ردام  محر  رد  ار  نآ  دنوادخ ، هکنآ  هچ 
تیاده  رد  يدارا  ملکت 

. دشاب تقیقح  قح و  هب  لاصیا  هیام  شخب و  تیاده  هک  امرف  ایوگ  یقطن  هب  ارم  نابز  اهلاراب ! ؛  يدهلاب ینقطنا  مهللا و 
 : تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هدومن ،  رکذ  یفلتخم  ياهریبعت  اب  اهناسنا  هب  تبسن  ار  یلاعت  يراب  ترضح  تیمکاح  هطلس و  فیرش ،  نآرق 

(625  . ) هبلق ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعا  و 
. دوش یم  هلصاف  لئاح و  شا  هدارا  زکرم  ناسنا و  نیب  دنوادخ  هک  دینادب 

زا رتـمک  رد  دـنناوت  یم  اـهناسنا  هک  تسا  برق  تدـش  نیا  رثا  رب  تسا و  رتـکیدزن  يو  هب  يزیچ  ره  زا  یمدآ  هدارا  نوناـک  هک  مـیناد  یم 
. دنشخب ینوگرگد  نتشیوخ  عضو  هب  دننک و  هدارا  هظحل 

رشب  هدارا  رب  یهلا  هطلس 
دنک هدارا  دنوادخ  رگا  هک  دینادب  تسا :  هدومرف  دزاس  یم  هاگآ  مدرم  هب  قح  ترضح  ندوب  کیدزن  زا  ار  مدرم  يا  هیآ  رد  فیرش  نآرق 

هب ام  زا  دـنوادخ  تفگ  ناوت  یم  رگید  ترابع  هب  دوش ، یم  هلـصاف  تسامـش  هب  دوجوم  نیرتکیدزن  هدارا و  نوناک  هک  ناـتلد  امـش و  نیب 
: دیوگ یم  هک  رعاش  نآ  لوق  هب  تسا و  رتکیدزن  ام  دوخ 

نا یمقلا :  مروجهم  نم  نم و  رانک  رد  رای  هک  تفگ  ناوت  هک  اب  منک  هچ  مرود  يو  زا  نم  هک  رتبجع  نیو  تسا  نم  هب  نم  زا  رتکیدزن  راب 
(626 . ) دیری ام  ءرملا و  نیب  هللا 

. دوش هلصاف  شا  هدارا  یمدآ و  نیب  تسا  رداق  دنوادخ  دیوگ : یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یمق 
هک وت  اراگدرورپ ! دراد . یم  او  ملکت  هب  ارم  دروآ و  یم  قطن  هب  ار  مناـبز  هک  تسا  نم  هدارا  اـهلاراب ! دـنک : ضرع  دـهاوخ  یم  ع )   ) ماـما
هب ناـنچنآ  هد و  رارق  دوخ  هضبق  رد  ار  منتفگ  هدارا  اـمرف و  لـضفت  نم  رب  يوش  لـیاح  ما  هدارا  نم و  نیب  یناوـت  یم  هک  یکیدزن  ردـقنیا 

. دشاب وت  ياضر  تیاده و  قفو  رب  منانخس  هک  روآ  مقطن 
یهلا  یضرم  نخس 

رب گرزب و  هانگ  لیبق ،  نیا  زا  ینانخـس  رگید  و  تناها ،  ییوگ و  مانـشد  تبیغ ،  يرد و  هدرپ  تمهت ،  غورد و  هک  دـنناد  یم  ناناملـسم 
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رد هکنآ  زا  لفاغ  دننک ، یم  یقلت  عنامالب  يداع و  ینانخس  ار  نابز  تافآ  زا  يا  هراپ  ناناملسم  زا  یضعب  اما  تسا .  مالک  تیاده  فالخ 
دهاوش زا  هدافتسا  اب  تافآ  نآ  زا  یضعب  اجنیا  رد  تسا و  مالک  تیاده  فالخرب  مومذم و  زین  نانخس  لیبق  نیا  مالسا  یمارگ  يایلوا  رظن 

. دنیامن تیاعر  ار  اهنآ  نتفگ ،  نخس  رد  المع ، دنراد و  لوذبم  ار  هجوت  لامک  تسا  دیما  دسر ، یم  مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  تایاور 
. ددرگ مومذم  دب و  یضراوع  ءاشنم  دناوت  یم  تسا و  نابز  تافآ  زا  یکی  دایز  ملکت  یفرحرپ و 

(627  . ) هب یلوا  رانلا  تناک  هبونذ  ترثک  نم  هبونذ و  ترثک  هطقس  رثک  نم  هطقس و  همالک  رثک  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
یفرح  رپ  ضراوع 

تـسا دایز  شطوقـس  هک  یـسک  تسا و  رایـسب  شنداتفاورف  طوقـس و  رطخ  دـنز  یم  فرح  دایز  هک  یـسک  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
 . تسا رت  هتسیاش  وا  يارب  خزود  شتآ  دشاب  رایسب  شناهانگ  هک  یسک  دوب و  دهاوخ  دایز  زین  شهانگ 

هللا نا  ملعا  هرغـصتست .  مالکلا و  رقتحت  لجرلا :  اهیا  لاقف :  ریثک . مالکب  هملک  دق  لجرل و  لاق  هنا  مالـسلا  امهیلع  هیبءا  نع  هللادـبعیبا  نع 
مالکلاب و هقلخ  یلا  هسفن  زع  لج و  هللا  فرع  امنا  مالکلاب و  اهثعب  نکل  ۀـضف و  ـال  بهذ و  اـهعم  اـهثعب و  ثیح  هلـسر  ثعبی  مل  لـجوزع 

(628  . ) مالعالا هیلع و  تالالدلا 
مالک  هیامرس  ایبنا و 

کچوک و ار  نآ  ینک و  یم  ریقحت  ار  نخـس  دومرف : يو  هب  ع )   ) رقاب ماما  دز . فرح  دایز  مردـپ  روضح  يدرم  دومرف : ع )   ) قداص ماـما 
زین دنوادخ  و  داتسرف ، مدرم  نیب  مالک  اب  ار  نانآ  هکلب  دومرفن ، ثوعبم  هرقن  الط و  اب  ار  دوخ  ناربمیپ  دنوادخ  هک  نادب  يرمش .  یم  زیچان 

. اه هناشن  لیالد و  هلیسو  هب  مالک و  هلیسو  هب  هدومرف و  یفرعم  ار  دوخ 
مزال  ریغ  اجبان و  لاوئس 

نینچ نتفگ  هچرگ  دشاب ، ترخآ  ایند و  ریخ  دـقاف  درادـن و  زاین  نآ  هب  هک  دـیوگب  ینخـس  یمدآ  هک  تسا  نیا  نابز  تافآ  زا  رگید  یکی 
زا یهاگ  تسا .  یمالـسا  قالخا  فـالخ  رب  دوش  یم  هدنونـش  هدـنیوگ و  رمع  عییـضت  بجوم  هک  تهج  نیا  زا  یلو  تسا  حاـبم  یمـالک 
یم ناضمر  هام  رد  یـسک  زا  الثم  دریگ ، یم  رارق  هقیـضم  رد  لا  ؤس  دروم  صخـش  یلو  درادـن  جاـیتحا  نآ  هب  هک  دـنک  یم  لا  ؤس  یـسک 

شـسرپ نآ  هب  دـناد  یمن  دروایب ، نابز  هب  ار  دوخ  يرامیب  دـهاوخ  یمن  اـما  درادـن  هزور  تسا  راـمیب  نوچ  وا  هن ؟  اـی  يراد  هزور  دـسرپ :
خـساپ شلا  ؤس  هب  رگا  و  دسرپ ، یم  نآ  تلع  زا  وا  مرادن ،  هزور  دیوگب  رگا  هتفگ و  غورد  مراد  هزور  دـیوگب  رگا  دـهد ، خـساپ  هنوگچ 

رد دیامن . یم  تالکشم  داجیا  وا  يارب  دنک و  یم  راداو  هانگ  هب  ار  یناملسم  اجبان ، لا  ؤس  کی  تروص ،  هب  دوش . یم  یقلت  تناها  دهدن 
 . تسا هدش  یقلت  ینعی  ام ال  ناونع  هب  تسین  زاین  نادب  هک  ینخس  نتفگ  قالخا ،  بتک  تایاور و  ناسل 

دروم  یب  مالک  رطخ 
(629  . ) هینعی ام ال  هکرت  ءرملا  مالسا  نسح  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

. درادن جایتحا  نآ  هب  هک  تسا  ینخس  كرت  ناملسم  کی  مالسا  نسح  مئالع  هلمج  زا  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 
ام و  ص :)   ) هللا لوسر  لاقف  ۀـنجلا .  کـل  اـئینه  هما  تلاـقف  رـشبا ! ضیرم :  وه  هباحـصا و  ضعبل  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا 

(630  . ) هینعی ام ال  عنم  وا  هینعی  ام ال  لاق  هلعل  کیردی ؟ 
هب ص )   ) مرکا لوسر  نخـس  ندینـش  اب  رامیب  رداـم  ارت ! داـب  تراـشب  دومرف  دوب  ضیرم  هک  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  ص )   ) مرکا لوسر 

ینخس وا  دیاش  تدنزرف ؟  يارب  ار  تشهب  ندوب  اراوگ  یناد  یم  اجک  زا  دومرف : يو  هب  ترضح  داب ! اراوگ  وت  رب  تشهب  تفگ :  شدنزرف 
 . تسا هدومن  عنم  يرگید  زا  هتشادن  جایتحا  هک  ار  يزیچ  ای  تسا ،  هتفگ  هدوبن  شجایتحا  دروم  هک  ار 

نآ دنچ  ره  دوشن ، هجاوم  تالکـشم  اب  دوخ  هدنورپ  رد  هک  دراد  یـسک  ار  اراوگ  تشهب  دیامرفب : دـهاوخ  یم  ص )   ) مرکا لوسر  ییوگ 
 . تسا هدوبن  شهبالتبم  هک  يزیچ  عنم  ای  هتشادن  جایتحا  هک  دشاب  ینخس  نتفگ  لکشم ، 
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ضرع دنوادخ  هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماما 
: دنک یم 

. امرف ماهلا  محور  هب  دوخ  يونعم  قارشا  اب  ار  اه  ییاوران  زا  زیهرپ  يوقت و  اهلاراب ! ؛  يوقتلا ینمهلا  و 
ماهلا  يانعم 

(631  . ) هدابع نم  ءاشی  نم  هب  هللا  صخی  یحولا  نم  عون  وه  كرتلا و  وا  لعفلا  یلع  هثعبی  ارما  سفنلا  یف  هللا  یقلی  نا  ماهلالا 
یعون ماهلا  يراک .  كرت  ای  یلمع  ماجنا  هب  دزیگنارب  ار  وا  هک  دـنک  اقلا  ار  يزیچ  ناسنا  سفن  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ماـهلا 

. دشاب هتساوخ  هک  یناگدنب  هب  دهد  یم  صاصتخا  ار  نآ  یلاعت  يراب  ترضح  تسا و  یحو  زا 
یـسوم ترـضح  ردام  هب  یلاعت  يراب  ترـضح  يونعم  هضافا  تسا  هدمآ  فیرـش  نآرق  رد  هدش و  ادا  یحو  هملک  اب  هک  یهلا  ماهلا  هنومن 

. دروآ مهارف  ار  شتاجن  تابجوم  دوخ  ماهلا  اب  دنوادخ  تشاد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  شدازون  لفط  ناج  هک  یعقوم  تسا ، 
(632  . ) نیلسرملا نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  ینزحت  یفاخت و ال  میلا و ال  یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  هیعضرا  نا  یسوم  ما  یلا  انیحوا  و 

دور هب  یظوفحم  هتسبرس و  هبعج  اب  ار  وا  دیسرت  كدوک  ناج  رب  هک  یعقوم  دهد و  ریش  ار  دوخ  لفط  هک  میدومن  ماهلا  یـسوم  ردام  هب  ام 
. داد میهاوخ  رارق  دوخ  ناربمیپ  زا  ار  وا  مینادرگ و  یم  رب  وت  هب  ار  هچب  ام  هک  دهدن  هار  دوخ  هب  یهودنا  سرت و  دنکفا و  لین 

هب ار  اهنآ  المع  شیوخ  تداعـس  نیمءات  يارب  دنـسانشب و  ار  قالخا  لیاذر  لـیاضف و  تاـهما  داژن ، موق و  ره  زا  اـهناسنا ، همه  هکنآ  يارب 
روط هب  ور  نیا  زا  تسا .  هتخیمآ  ناشتـشرس  اب  ار  یـساسا  یلـصا و  ياه  یکاپان  اه و  یکاپ  كرد  يورین  میکح ،  راگدیرفآ  دـندنب ، راک 

 ، تسا بوخ  فاـصنا  ییوگتـسار و  دـهع ، هب  ياـفو  تناـما ،  يادا  هک  دـنمهف  یم  همه  ملعم  هسردـم و  هب  زاـین  نودـب  یعیبط و  يرطف و 
 : هدومرف هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  تسا .  حیبق  دب و  یفاصنا  یب  و  ییوگغورد ،  ینکش ،  دهع  تناما ،  رد  تنایخ 

اه  يدب  اه و  یبوخ  ماهلا  ناسنا و 
(633 . ) اهاسد نم  باخ  دق  و  اهاکز . نم  حلفا  دق  اهاوقت . اهروجف و  اهمهلاف  اهاوس . ام  سفن و  و 

دیدرت نودب  تسا .  هدومن  ماهلا  يو  هب  ار  شدـب  کین و  و  هدـیرفآ ،  لدـتعم  نوزوم و  ار  نآ  هک  يدـنوادخ  هب  مسق  رـشب و  ناج  هب  مسق 
 . تسا راکنایز  دیامن  تائیس  هانگ و  هب  هدولآ  ار  نآ  هک  یسک  و  دوب . دهاوخ  راگتسر  دراد  هزنم  كاپ و  اه  يدب  زا  ار  سفن  هک  یسک 

. دـنناوخ یم  یقالخا  نادـجو  زورما  ياه  یـسانشناور  رد  هدـیدرگ  اطعا  یلاعت  يراب  فرط  زا  اـهناسنا  همه  هب  هک  ار  یمومع  ماـهلا  نیا  و 
ماهلا نیا  دـش  هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب  تسا .  هدـمآ  مه  رانک  رد  يوقت  روجف و  يرطف ،  ماهلا  رد  دـینک  یم  هظحالم  هک  روط  ناـمه 

یم ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  دوخ  ياعد  رد  هک  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  تسا .  قالخا  لیاذر  لـیاضف و  تاـهما  هب  رظاـن  یمومع 
راکفا و ماـمت  دریگ و  رب  رد  ار  يونعم  يداـم و  نوئـش  عیمج  هک  تسا  يراد  هنماد  عیـسو و  ياوقت  ماـما  دوصقم  ؛  يوقتلا ینمهلا  و  دـنک :

. دشاب یهلا  سدقا  تاذ  يدونشخ  اضر و  قفو  رب  ماما  لامعا 
س )   ) ارهز ترضح  ياعد 

: دنک یم  ضرع  هدومن  یلاعت  يراب  هاگشیپ  زا  یتساوخرد  نینچ  دوخ  ياهاعد  زا  یکی  نمض  مالسلا  اهیلع  ارهز  هرهاط ،  هقیدص  ترضح 
(634  . ) کطخسی امب  بنجتلا  کیضری و  امب  لمعلا  کتعاط و  ینمهلا  و 

طخـس و هیام  هچنآ  هب  دـشاب و  وت  ياضر  قفو  رب  ملامعا  ماـمت  هک  يا  هنوگ  هب  اـمرف  ماـهلا  نم  هب  ار  دوخ  يرادربناـمرف  تعاـط و  اـهلاراب !
 . میامن بانتجا  تسوت  بضغ 

هک دنک  یم  راداو  ار  وا  دیآ و  یم  دیدپ  یقتم  سفن  رد  شـشوک  هدـهاجم و  رثا  رب  هک  تسا  يا  هکلم  زا  ترابع  سدـقم  عرـش  رد  يوقت 
. دراد نوصم  نیگنس  فوخم و  ياهباذع  زا  ار  نتشیوخ  دیامن و  تعاطا  ار  یهلا  رماوا 

يوقت  يانعم  بغار و 
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(635  . ) فاخی امم  ۀیاقو  یف  سفنلا  لعج  يوقتلا  هرضی و  هیذ و  ؤی  امم  یشلا ء  ظفح  ۀیاقولا 
هیام هچنآ  زا  ار  دوخ  سفن  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  يوقت  و  تسا ،  ررـض  تیذا و  بجوم  هچنآ  زا  تسا  يزیچ  نتـشاد  هاگن  ۀیاقو 

. دنک ظفح  تسا  ساره  فوخ و 
(636  . ) بلقلا یف  يوقتلا  امنا  مه  ءاکب  کنرغی  ال  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبعیبا  نع 

 . تساهناسنا بولق  قامعا  رد  يوقت  هاگیاج  هکنآ  هچ  دیامنن  رورغم  ارت  نانآ  ياه  هیرگ  دومرف : ع )   ) قداص ماما 
یناسفن و تسا  یضیف  زین  یهلا  ماهلا  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  لد  نآ  هاگیاپ  تسا و  یناسفن  هکلم  يوقت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
يوقت و هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  دوخ  ياعد  رد  ع )   ) داجـس ماما  دـیامن  یم  اطعا  دـنک  هدارا  هک  سک  ره  هب  ار  نآ  دـنوادخ 

رتعیفر تسا  یتلزنم  ردق و  يوقت  يارب  تایاور  بجوم  هب  دـنک . تیوقت  دـیامرف  یم  هضافا  هک  یناسفن  يونعم و  ماهلا  اب  ار  شحور  یکاپ 
دقاف اما  دنـشاب  رادروخرب  نامیا  تمعن  زا  یناسک  تسا  نکمم  تسه و  زین  ناـمیا  دـجاو  تسا  يوقت  دـجاو  سک  ره  هکنآ  هچ  ناـمیا  زا 

 . يوقت هکلم 
نامیا  يوقت و  شجنس 

(637  ) ۀجردب نامیالا  قوف  يوقتلا  ۀجردب و  مالسالا  قوف  نامیالا  لوقی :  هتعمس  لاق :  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  ءاشولا  نع 
نامیا زا  هجرد  کی  زین  يوقت  تسا و  رتالاب  مالـسا  زا  هجرد  کی  نامیا  دومرف : هک  مدینـش  ع )   ) نسحلا یبا  ترـضح  زا  دیوگ  یم  ءاشو 

. رتالاب
هک تسا  یناسک  يارب  يوقت  بتارم  نیرت  یلاع  دراد . یتاجرد  بتارم و  زین  ناـمیا  هک  روط  ناـمه  تسا  یبتارم  تاـجرد و  ياراد  يوقت 

: دنتسه هفیرش  هیآ  نیا  یعقاو  قادصم 
(638  . ) هتاقت قح  هللاوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

. دیدرگ لیان  دیبای و  تسد  لماک  ییاوقت  هب  ینعی  يوقت  قح  هب  ات  دیشوکب  نامیا !  اب  مدرم  يا 
 : لوا ثیدح  تسا .  هدمآ  مه  یپ  زا  ثیدح  ود  ره  ریسافت  زا  یضعب  رد  هدیسر و  هیآ  نیا  هب  عجار  ثیدح  ود  ع )   ) قداص ماما  زا 

(639 . ) رفکی رکشی و ال  یسنی و  الف  رکذی  یصعی و  عاطی و ال  لاق :  ۀیالا  هذه  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  لئس 
وا دای  رد  هتـسویپ  یقتم  لد  دوشن ، فلخت  شروتـسد  زا  زگره  دـشاب و  عاطم  هراومه  یهلا  رماوا  دومن : نایب  نینچ  ار  يوقت  قح  ع )   ) ماـما

. دیامنن نارفک  ار  یتمعن  چیه  دشاب و  شیایاطع  رازگرکش  وا  ياهتمعن  هب  معنتم  دیامنن ، ششومارف  زگره  دشاب و 
ور نیا  زا  دنرادن ، يوقت  عیـسو  دح  نیا  ات  يداع  نینم  ؤم  دیآ ، یم  رب  یهلا  گرزب  يایلوا  هدهع  زا  تسا  يوقت  قح  هک  لامعا  نیا  ماجنا 

 : تسا هداد  هدژم  ار  یهلا  قافرا  ع )   ) قداص ماما  مود ،  ثیدح  رد 
تعاطتسا  ردق  هب  يوقت 

(640  . ) متعطتسا ام  هللاوقتا  یلاعت :  هللا  لوق  لاق :  اهخسن ؟ ام  لیق :  ۀخوسنم .  لاقف :  اهنع  لئس  مالسلا ،  هیلع  هنع  یشایعلا 
مادک دش  هتفگ  تسا .  هدش  خسن  دومرف : ترضح  دش . لا  ؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  هدومن  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یـشایع 

. دیشاب یقتم  دوخ  تعاطتسا  ییاناوت و  ردق  هب  دش : هداد  روتسد  هک  هیآ  نآ  دومرف : تسا .  هدومن  خسن  ار  هیآ  نیا  هیآ 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ثحب  ینارنخس و  عوضوم  هک  اعد  موس  هلمج  رد  ع )   ) داجس ماما 

. ددرگ میناحور  دشر  ومن و  هیام  یکاپ و  تراهط و  بجوم  رتشیب  هچ  ره  هک  يزیچ  هب  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب ! ؛  یکزا یه  یتلل  ینقفو  و 
ةوکز  يانعم 

یف لمعتـسا  دق  کلذ  لک  و  حدـملا ،  ۀـکربلا و  ءامنلا و  ةراهطلا و  ۀـغللا  یف  ةوکزلا  لصا  و  ۀـیکزتلا ،  ةوکزلا و  رکذ  ثیدـحلا  ررکت  دـق 
(641  . ) ثیدحلا نآرقلا و 
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نیا همه  و  تسا ،  حدم  و  تکرب ،  ومن ، تراهط ،  يانعم  هب  تغل  رد  ةوکز  لصا  و  تسا ،  هدـش  رکذ  ررکم  ثیداحا ،  رد  ۀـیکزت  ةوکز و 
 . تسا هدمآ  تایاور  فیرش و  نآرق  رد  یناعم 

نآرق  تایآ  رد  ةوکز 
 : تراهط يانعم  هب  ةوکز  دوش . یم  رکذ  فیرش  نآرق  زا  يدهاش  ةوکز  یناعم  زا  کی  ره  يارب  بلطم  نییبت  روظنم  هب 

(642 . ) اهیسد نم  باخ  دق  و  اهیکز ، نم  حلفا  دق 
. دنیامن یم  ریهطت  دیلپ  فاصوا  همیمذ و  قالخا  زا  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یناسک  يارب  يراگتسر  نامگ  یب 

 : تکرب ومن و  يانعم  هب  ةوکز 
(643  ) رهطا مکل و  یکزا  مکلذ 

: دنک یم  ینعم  نینچ  ار  هیآ  نیا  كز و ) هدام (  رد  نیرحبلا  عمجم 
. دراد رب  رد  رتمیظع  تکرب  رتشیب و  ومن  امش  يارب  هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  لمع  نیا  ینعی :  ۀکرب ؛  مظعا  مکل و  یمنا  يا 

 : حدم يانعم  هب  ةوکز 
دناد یم  تسا و  هاگآ  ناتریمض  هب  دنوادخ  هکنآ  هچ  دییامنن  دیجمت  حدم و  ار  نتـشیوخ  ( 644 ( ؛  یقتا نمب  ملعا  وه  مکسفنا  اوکزت  الف 

 . تسا يوقت  تمعن  دجاو  امش  زا  کی  مادک 
ناربمایپ  تیرومءام  نیرتگرزب 

هک ار  یلطاب  ياه  هشیدـنا  دـنیامن و  ریهطت  هیکزت و  كرـش  يدـیلپ  زا  ار  مدرم  سوفن  هک  دوب  نآ  یهلا  ناگداتـسرف  تیرومءاـم  نیرتمهم 
تیرومءام هرابرد  فیرش  نآرق  دنهد . قوس  یتسرپاتکی  هار  هب  ار  نانآ  دنیادزب و  ناشرطاخ  تاحفص  زا  دنتشاد  یتسرپ  تب  تب و  هرابرد 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  ینامسآ 
(645  . ) ۀمکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی 

تمکح باتک و  دـندومن  لوبق  ار  یتسرپاتکی  هکنآ  زا  سپ  و  دـنک ، ریهطت  كرـش  زا  ار  ناشحاورا  دـیامن ، توالت  نانآ  رب  ار  یهلا  تایآ 
. دیامن ناشهاگآ  مالسا  شخب  تداعس  میلاعت  زا  دزومایب و  نانآ  هب  ار  یلاعت  يراب 

نوعرف  توعد  و  ع )   ) یسوم
زاـس ناـسنا  بتکم  ياـنب  ریز  هک  مهم  نیا  وتـشاد  رارق  یهلا  ناربـمیپ  توعد  هحول  رـس  رد  رـشب  هدولآ  ياـهلد  ریهطت  دـیحوت و  هب  توعد 
دورب نوعرف  دزن  هک  دوب  نیا  دومرف  لوحمنارمع  نب  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  هک  ار  یتیرومءامنیلوا  هک  دوب  هجوت  دروم  ردقنآ  تسایبنا 

. دیامن شتیاده  تداعسطارص  هب  دناهرب و  شیتسرپ  دوخ  زا  دشاب  لیام  رگا  دراذگب و  نایم  رد  يو  اب  ار  وا  لدریهطت  و 
(646  . ) یشختف کبر  یلا  کیدها  و  یکزت ؟  نا  یلا  کل  له  لقف  یغط .  هنا  نوعرف  یلا  بهذا 

هب ارت  هک  يراد  یگداـمآ  دوـخ  سفن  هـیکزت  ریهطت و  يارب  اـیآ  وـگب  وا  هـب  تـسا .  هدـییارگ  ناـیغط  یـشکرس و  هـب  هـک  ورب  نوـعرف  دزن 
 . يرادرب تسد  تیبوبر  ياعدا  زا  یسرتب و  وا  تمظع  زا  ات  میامن  تیاده  تراگدرورپ 

یهلا  هاگشیپ  رد  ص )   ) مرکا لوسر  ياعد 
یهلا سدـقا  تاذ  زا  هراـب  نیا  رد  دـندوب و  دـنوادخ  هب  هجوتم  هراوـمه  يوـنعم  لاـمک  هب  لـین  سفن و  هیکزت  يارب  مالـسا  گرزب  ياـیلوا 

. دندومن یم  دادمتسا 
تآ مهللا  لاق :  مث  فقو ،  اهاکز  نم  حـلفا  دـق  ۀـیآلا :  هذـه  ءرق  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاـق :  لـاله  یبا  نبا  دیعـس  نع 

(647 . ) اهاکز نم  ریخ  تنا  اهکز و  اهیلوم و  اهیلو و  تنا  اهاوقت ، یسفن 
فقوت يردق  دناوخ ، یم  ار  اهاکز  نم  حلفا  دق  هیآ  یتقو  هک  دوب  نیا  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمیپ  شور  دـیوگ : یم  لاله  یبا  نبا  دـیعس 
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ار نآ  یتسه ،  نم  سفن  يالوم  یلو و  وت  هک  هدـب  نم  هب  ار  مسفن  ياوقت  اـهلاراب ! درک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  سپـس  دومن ، یم 
 . يا هدننک  هیکزت  نیرتهب  وت  هک  نک  ریهطت  هیکزت و 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  سفن  هیکزت  زا  رتشیب  يدنم  هرهب  يارب  ص )   ) مرکا لوسر  شراوگرزب  دج  دننامه  ع )   ) داجس ماما 
نآ رثا  رب  ات  دشاب  ناسنا  سفن  هیکزت  يارب  هلیـسو  نیرت  هزیکاپ  هک  یلاصخ  تافـص و  هب  رادب  قفوم  ارم  اهلاراب ! یکزا ؛  یه  یتلل  ینقفو  و 

 . مبای تسد  رتنوزف  رجا  رتشیب و  ءامن  هب 
: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ثحب  ینارنخس و  تمسق  نیرخآ  هک  اعد  مراهچ  هلمج  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح 
. دشاب تسدقا  تاذ  تیاضر  يدونشخ و  بجوم  رتشیب  هچ  ره  هک  ریگ  راک  هب  یهار  رد  ارم  يورین  اهلاراب ! یضرا ؛  وه  امب  ینلمعتسا  و 

رتبوخ  لمع  شنیزگ 
هک یصولخ  بسانت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  ماجنا  تسا و  یلاعت  يراب  ترضح  یـضرم  هدش ،  هدناوخ  وکین  سدقم  عرـش  رد  هک  یلامعا  مامت 

رظن زا  بوخ  ياهراک  دوش  یم  هدافتـسا  ینید  عبانم  زا  هک  روطنآ  ددرگ . یم  رادروخرب  یهلا  شاداپ  زا  دراد  لمع  لباقم  رد  هدنهد  ماجنا 
نآ تسا و  بوخ  یکی  هک  دوش  هجاوم  لمع  ود  ماجنا  اب  نامز  کی  رد  ینامیا  اب  ناسنا  رگا  نیاربانب  دنتسین ، ناسکی  مه  اب  يونعم  شزرا 
یم دونـشخ  رتشیب  نآ  ماـجنا  زا  دـنوادخ  تسا و  رتنوزف  شیونعم  شزرا  هکنآ  هچ  دـنیزگرب ، ار  رتبوخ  لـمع  تسا  هتـسیاش  رتبوخ ، رگید 
یم مرتحم  ناگدنونـش  میدـقت  تسا  رما  نیا  هب  رظان  هک  ار  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  دوش  نشور  ینید  رظن  زا  بلطم  نیا  هکنآ  يارب  و  ددرگ ،

. دیامن
سلجم ةزانج و  ترـضح  اذا  هللا !  لوسر  ای  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  راـصنالا  نم  لـجر  ءاـج  لاـق :  ۀباحـصلا  ضعب  نع  يور 

فلا روضح  نم  لضفا  ملاع  سلجم  روضح  ناف  اهنفدـی  اهعبتی و  نم  ةزانجلل  ناک  نا  هللا :  لوسر  لاقف  دهـشا ؟ نا  کیلا  بحا  امهیا  ملاع 
عم ةرخالا  ایندلا و  رش  ملعلا و  عم  ةرخالا  ایندلا و  ریخ  ملعلاب و  دبعی  ملعلاب و  عاطی  هللا  نا  تملع  الا  ةزانج و ...

(648  . ) لهجلا
رترب  لمع  هنومن 

اب یناملـسم  هزانج  عییـشت  رگا  درک : ضرع  دش . بایفرـش  ص )   ) مرکا لوسر  روضح  راصنا  زا  يدرم  هک  هدش  تیاور  هباحـص  یـضعب  زا 
ردق هب  هزانج  نفد  عییشت و  يارب  رگا  دومرف : مبای ؟  روضح  هک  تسا  رتبوبحم  امـش  دزن  ود  نآ  زا  کی  مادک  تفای ،  نراقت  یملع  سلجم 

بحتـسم لمع  دـنچ  سپـس  و  تسا ،  هزانج  رازه  عییـشت  زا  لضفا  ملاـع  سلجم  رد  روضح  هک  ورب  ملع  سلجم  رد  دنتـسه  دارفا  یفاـک ، 
ایند و ریخ  و  ملع ،  هب  دوش  یم  تدابع  و  ملع ،  هب  دوش  یم  تعاـطا  دـنوادخ  یناد  یمن  رگم  دومرف : ثیدـح  ناـیاپ  رد  درب . ماـن  ار  رگید 

 . لهج اب  ترخآ  ایند و  رش  تسا و  ملع  اب  ترخآ 
تفرعم  شیازفا  ملع و 

لمع ود  نیا  يونعم  شزرا  یلو  تسا ،  هتخانـش  حودـمم  بوخ و  ار  ملع  سلجم  رد  تکرـش  ناملـسم و  هزاـنج  عییـشت  سدـقم ،  عراـش 
یم یهاگآ  تعاـطا  تداـبع و  رما  رد  یمدآ  هب  درب ، یم  ـالاب  ار  تفرعم  حطـس  ملع  سلجم  رد  تکرـش  تسین و  ناـسکی  مه  اـب  بوخ ، 

تسا و هزانج  عییشت  رد  یهلا  ياضر  زا  شیب  ملع  سلجم  رد  یلاعت  يراب  يدونشخ  نیاربانب  دروآ ، یم  راب  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  دشخب و 
. دشاب رتشیب  نآ  رد  دنوادخ  ياضر  هک  دنراذگ  یم  مدق  یهار  رد  نامیا  اب  صاخشا 

الک لاـقف  نولءاـسی .  هللا و  نوعدــی  سلجم  نوـهقفتی و  سلجم  ناـسلجم :  دجــسملا  یف  اذاـف  هـلآ ،  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  جرخ 
(649  . ) مهعم دعق  مث  تلسرا ،  میلعتلاب  لضفا ،  ءالوه  لهاجلا ،  نوهقفیف  نوملعتیف  ءالوه  اما  هللا و  نوعدیف  ءالوه  اما  ریخ  یلا  نیسلجملا 

اعد  سلجم  زا  لضفا  ملع  سلجم 
دنیوگ و یم  نخس  نید  هقف  زا  هدمآ  مهدرگ  یهورگ  تسا ،  لیکشت  سلجم  ود  دجـسم  رد  دید  دش ، جراخ  لزنم  زا  ص )   ) مرکا لوسر 
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دنا ملعت  میلعت و  مرگرـس  نانآ  دننک و  یم  اعد  نانیا  تسا :  ریخ  هار  رد  سلجم  ود  ره  دومرف : ترـضح  دننک . یم  اعد  مه  اب  رگید  هورگ 
 ( ص  ) مرکا لوسر  سپـس  ما ،  هدش  ثوعبم  میلعت  هب  نم  تساعد و  سلجم  زا  رترب  ملع  سلجم  دـنزومآ . یم  نید  هقف  لهاج ،  دارفا  هب  و 

 . تسشن دندومن  یم  یملع  ثحب  هک  یهورگ  اب  دمآ و 
اما ملع .  سلجم  رگید  نآ  اـعد و  سلجم  یکی  تسا :  هتفرگ  رارق  مه  راـنک  رد  هدـش و  رکذ  مه  اـب  بوـخ  لـمع  ود  زین  تـیاور  نـیا  رد 
نآ دوـش و  یم  بلج  اـعد  سلجم  زا  شیب  ملع  سلجم  رد  یهلا  ياـضر  تسا و  رترب  لـضفا و  مـلع  سلجم  دـیامرف : یم  مالـسا  ياوـشیپ 

: دومرف تکرش  ملع  سلجم  رد  دوخ ، ترضح ، 
نم  ؤم  تجاح  ياضق  فاوط و 

اب نم ،  ؤم  تجاح  ندروآرب  رجا  هدومن ،  رکذ  مه  یپ  زا  ار  ود  نآ  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یمق  ثدـحم  موحرم  هک  رگید  ثیدـح  ود  رد 
فاکتعا فاوط و  زا  رترب  لضفا و  ینید ،  ردارب  تجاح  ياضق  هک  تسا  هدش  حیرـصت  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  فاکتعا  فاوط و  لمع 

. دوش یم  بلج  فاکتعا  فاوط و  زا  شیب  ناملسم  تجاح  ماجنا  رد  یلاعت  يراب  يدونشخ  تسا و 
یلا راشاف  ۀجاح .  یف  هعم  باهذلا  ینلءاسی  انباحـصا  نم  لجر  یل  ضرعف  مالـسلا  هیلع  هللادبعیبا  عم  فوطا  تنک  لاق :  بلغت  نب  نابا  نع 

! اذه دیری  كایا  نابا !  ای  لاقف :  ع )   ) هللادبع وبا  هارف  اضیا  یلا  راشا  ذا  فوطا  انا  انیبف  هیلا .  بهذا  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  عدا  نا  تهرکف 
لاق فاوطلا ؟  عطقاف  تلق  هیلا .  بهذاف  لاق   . معن تلق  هیلع .  تنا  ام  لثم  یلع  وه  لاق  انباحـصا . نم  لجر  تلق  وه ؟ نمف  لاق :  معن .  تلق 

 . هعم تبهذف  لاق  معن .  لاق  ۀضیرفلا ؟  فاوط  ناک  نا  تلق و  معن . 
بلغت  نب  نابا  و  ع )   ) قداص ماما 

يارب تساوخ  یم  درک و  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  ام  باحـصا  زا  يدرم  مدرک .  یم  فاوط  ع )   ) قداـص ماـما  اـب  دـیوگ : یم  بلغت  نب  ناـبا 
دعب فاوط  رد  هرابود  وا  میامن .  تباجا  ار  وا  هتـساوخ  میوگ و  كرت  ار  ع )   ) قداص ماما  متـساوخ  یمن  نم  مورب .  وا  اب  دراد  هک  یتجاح 

ضرع دـنک ؟ یم  هراشا  وت  هب  وا  اـیآ  ناـبا !  دومرف : نم  هب  دـش ، وا  هجوتم  ماـما  درک . دـیدجت  ار  شیوخ  تساوخرد  دومن و  هراـشا  نم  هب 
ضرع تسا ؟  تیب  لها  رادتـسود  وت  دـننام  مه  وا  ایآ  دومرف : تسام .  باحـصا  زا  يدرم  مدرک :  ضرع  تسیک ؟  وا  دومرف : یلب .  مدرک 
تباجا ار  شا  هتـساوخ  ورب ، شیوس  هب  دومرف : یلب .  مدرک :  ضرع  تسا ؟  تیب  لها  رادتـسود  وت  دـننام  مه  وا  اـیآ  دومرف : یلب .  مدرک : 

هچ رگا  یلب ،  دوـمرف : دـشاب ؟ بجاو  فاوـط  هچ  رگا  مدرک :  ضرع  نک .  عـطق  یلب  دوـمرف : منک ؟  عـطق  ار  مفاوـط  مدرک :  ضرع  نـک . 
 . متفر وا  راک  ماجنا  یپ  زا  مدومن و  عطق  ار  دوخ  فاوط  ماما ،  روتسد  قبط  دیوگ : یم  نابا  دشاب . بجاو  فاوط 

لاقف هتعیش .  نم  لجر  هل  ضرعف  ۀبعکلاب .  فوطی  وه  فکتعم و  وه  مارحلا و  دجـسملا  یف  یلع  نب  نسحلا  عم  تنک  لاق :  سابع  نبا  نع 
نا تیءار  نا  لاقف :  یـش ء . يدـنع  حبـصا  ام  ۀـینبلا  هذـه  بر  و  لاقف :  ینع .  یـضقت  نا  تیار  ناف  نالفل  انید  یلع  نا  هللا !  لوسر  نباـی 

لاقف فکتعم ؟  کنا  تیسنا  هللا :  لوسر  نبای  تلقف :  هعم .  یعس  فاوطلا و  عطقف  سابع :  نبا  لاق  سبحلاب .  ینددهت  دقف  ینع  هلهمتـست 
هللا دبع  نمک  ناک  ۀجاح  نم  ؤملا  هاخا  یضق  نم  لوقی :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لوقی  مالـسلا  هیلع  یبا  تعمـس  نکل  ال و 

(650  . ) هلیل امئاق  هراهن و  امئاص  ۀنس  فالآ  ۀعست 
ناملسم  تجاح  ياضق  رجا 

هب نایعیـش  زا  يدرم  دومن . یم  فاوط  دوب و  فـکتعم  وا  میدوـب .  مارحلا  دجـسم  رد  ع )   ) یبـتجم ترـضح  نم و  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا 
ترـضح دـینک . تخادرپ  نم  فرط  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  رگا  مراد ،  نید  ینـالف  هب  نم  هللا !  لوسر  نباـی  درک : ضرع  دـمآ ، شروضح 

هب دیدهت  ارم  هکنآ  هچ  دهد ، تلهم  نم  هب  دیهاوخب  وا  زا  دییایب  سپ  درک  ضرع  مرادـن .  يزیچ  زورما  هک  مسق  انب  نیا  بحاص  هب  دومرف :
شومارف ایآ  مدرک :  ضرع  داتفا . هار  هب  وا  اب  هدومن و  عطق  ار  فاوط  مالسلا  هیلع  نسح  ترضح  دیوگ : یم  سابع  نبا  تسا  هدومن  سبح 

ار دوخ  ردارب  تجاح  سک  ره  هدومرف :  ص )   ) مرکا لوسر  هک  مدینش  مردپ  زا  اما  هتفرن ،  مدای  زا  دومرف  دیفکتعم ؟ دجسم  رد  هک  دیدرک 
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 . مایق رد  اهبش  دشاب و  هزور  اهزور  دنک ، تدابع  ار  ادخ  لاس  رازه  هن  هک  تسا  یسک  دننام  دزاس  هدروآرب 
هب ار  وا  هک  دـنک  یم  تساوخرد  ادـخ  هاگـشیپ  زا  ع )   ) داجـس ماـما  رتـبوخ . یـضعب  اـما  تسا ،  بوخ  همه  بوـخ  ياـهراک  هکنآ  هجیتـن 

. ددرگ یم  شتیاضر  يدونشخ و  بجوم  رتشیب  تسا و  رتبوخ  هک  دراداو  ییاهراک 

قح نید  رد  تایح  گرم و  يانمت  رترب -  هار  ندومیپ   - 60

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ییخءا تومءا و  کتلم  یلع  ینلعجا  و  یلثملا ،  ۀقیرطلا  یب  کلسا  مهللا 

یلثم  يانعم 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  تسا .  زورما  ینارنخس  ثحب و  عوضوم  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هلمج  ود  نیا  اناوت  دنوادخ  تساوخ  هب 

 ، میاـمیپب ار  هار  نآ  هک  اـمن  مراداو  هد و  قوـس  یقیرط  ره  زا  رتـالاب  رترب و  يریـسم  هب  ارم  اـهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب 
 . موش هدنز  نآ  رد  مریمب و  نآ  رد  هک  هد  رارق  مدق  تباث  نانچنآ  تدوخ  نید  رد  ارم  اهلاراب !؟

(651  . ) لضفالا ینعمب  لثمالا  ثینءات  یلضفلا  يا  یلثملا 
نآ دـناسر و  یم  دـنوادخ  هب  ار  ام  هک  تسا  یقح  هار  یلثم  هقیرط  زا  دارم  و  لضفا .  يانعم  هب  تسا ،  لثما  ثینءات  یلـضف  يانعم  هب  یلثم 
رد لـثما  یلثم و  هملک  ددرگ . یم  زاـتمم  لـطاب  ياـههار  زا  دوش و  یم  هتخانـش  وا  ناربـمیپ  یفرعم  هب  هک  تسا  یلاـعت  يراـب  تیادـه  هار 

 : تسا فیرش  ثیدح  نیا  هلمج ،  نآ  زا  هدش ،  هدرب  راک  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر  تایاور 
نامیا  لها  ایبنا و  يالتبا 

ردـق یلع  دـعب  نم  ؤملا  یلتبی  لثمالاف و  لثمالا  مث  نویبنلا  لاقف :  ایندـلا ؟ یف  ءالب  ساـنلا  دـشا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـئس 
(652  . ) هلامعا نسح  هنامیا و 

رترب و هک  مادک  ره  یهلا و  ناربمیپ  دومرف : دنا ؟ هدوب  التبم  دـیدش  يایالب  هب  ایند  مدرم  زا  هورگ  مادـک  دـش  لا  ؤس  ص )   ) مرکا لوسر  زا 
 . ناشلامعا یبوخ  نامیا و  رادقم  هب  نامیا  اب  دارفا  سپس  دوب و  رتنوزف  ناشتائالتبا  دنا  هدوب  لضفا 

توعد لوا  هدوب :  راکتـسرد  سانـش و  هفیظو  نینم  ؤم  دنوادخ و  ناربمیپ  دـیدش  بئاصم  ایالب و  ءاشنم  یـساسا  لماع  ود  تفگ  ناوت  یم 
بلطم ندش  نشور  يارب  تاوهـش .  ندومن  دودـحم  یناویح و  زیارغ  بیذءات  هب  نانآ  بیذـهت  مود  تمایق ،  یهلا و  سدـقا  تاذ  هب  مدرم 

ییاهزیچ هب  دراد  هقالع  دنک و  یم  یگدـنز  سوسحم  ملاع  رد  رـشب  دوش . هداد  حیـضوت  راصتخا  هب  ود  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  تسا  مزال 
تـسا ناربمغیپ  توعد  عوضوم  هک  دـنوادخ  نید  مدرم ،  لیم  فالخرب  دـیامن . سمل  دـنک و  سح  ار  اهنآ  هک  دـبای  شیارگ  ددـنب و  لد 

دـنوادخ و هب  نامیا  ینعی  یبیغ  یبلق و  داـقتعا  ود  رتمهم  همه  زا  ناگتـشرف و  یحو و  لـیبق  زا  تسا  يددـعتم  سوسحماـن  لـئاسم  يواـح 
نآرق رد  دنوادخ  دـبای . یمن  ققحت  ناربمیپ  زا  يوریپ  ود ، نآ  هب  داقتعا  نودـب  تسا و  قح  نید  یـساسا  یلـصا و  نکر  تمایق ،  هب  نامیا 

 : تسا هدومرف  هدومن و  رکذ  يوقت  لها  فاصوا  سءار  رد  ار  بیغ  هب  نامیا  فیرش 
(653  . ) بیغلاب نونم  ؤی  نیذلا 

. دندقتعم نم و  ؤم  نآ  هب  دنراد و  رواب  ار  نید  بیغ  هک  دنتسه  یسک  نانیا 
 : تسا هدومرف  نانیا  هرابرد  دنوادخ  دنا و  سح  ملاع  ناریسا  بیغ ،  هب  نینم  ؤم  ایقتا و  لباقم  رد 

(654  . ) نورشبتسی مه  اذا  هنود  نم  نیذلا  رکذ  اذا  ةرخالاب و  نونم  ؤی  نیذلا ال  بولق  تزءامشا  هدحو  هللا  رکذ  ذا  و 
زا نوچ  دریگ و  یم  دوخ  هب  راجزنا  ترفن و  تلاح  دـنرادن  نامیا  تماـیق  هب  هک  یناـسک  ياـهلد  دوش  یم  هدرب  هناـگی  دـنوادخ  ماـن  یتقو 

. دنوش یم  نامداش  رورسم و  دیآ  نایم  هب  ادخ  ریغ  مان  دوش و  هتفگ  نخس  سوسحم 
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سوسحم  شتسرپ  لیئارسا و  ینب 
نآ راتساوخ  دندرگ و  یم  بوذجم  دروخرب  نیرتمک  اب  هک  تسا  يوق  دنمورین و  ردقنآ  رـشب  دوجو  رد  سوسحم  سح و  هبذاج  هناتخبدب 

یهلا سدـقا  تاذ  تیاـمح  وترپ  رد  ع )   ) یـسوم ترـضح  دـندوب و  ناـینوعرف  نوـعرف و  ریـسا  يداـمتم  ناـیلاس  لیئارـسا  ینب  دـنوش . یم 
هب هدیدان  دـنوادخ  زا  تردـق  همه  نیا  هدـهاشم  اب  لیئارـسا  ینب  دـش . قرغ  نوعرف  دـنارذگ و  تمالـس  هب  ایرد  زا  ار  نانآ  داد و  ناشتاجن 

. دندومن تب  تساوخرد  ع )   ) یسوم زا  دنتشگ و  نوگرگد  دندید ، ار  تسرپ  تب  تب و  دندش ، هجاوم  سوسحم  رما  اب  هکنیا  ضحم 
 . نولهجت موق  مکنا  لاق  ۀهلآ  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  یسوم  ای  اولاق  مهل  مانـصا  یلع  نوفکعی  موق  یلع  اوتاف  رحبلا  لیئارـسا  ینبب  انزواج  و 

(655)
هتشاد و تماقا  هدکتب  رد  هک  دندومن  دروخرب  یمدرم  اب  هار  رد  میدنارذگ .  ایرد  زا  ار  لیئارسا  ینب  ام  هدومرف :  فیرـش  نآرق  رد  دنوادخ 

نیا زا  یسوم  دنراد . ییاهدوبعم  نانیا  هک  روط  نامه  نک  نیعم  سوسحم  يدوبعم  ام  شتـسرپ  يارب  دنتفگ : یـسوم  هب  دندیتسرپ . یم  تب 
. دینادان لهاج و  یمدرم  امش  نامگ  یب  تفگ :  دش و  تحاران  تخس  اضاقت 

يدرم دوبن . سوسحم  سح و  هبذاج  ششوک و  زج  يزیچ  نآ  شتـسرپ  هکم و  رد  لبه  تب  ندروآ  ءاشنم  هدمآ  خیرات  رد  هک  یحرـش  هب 
هک درک  هدـهاشم  دـش ، دراو  ماش  فارطا  طاقن  زا  یکی  رد  تفر .  ماش  هب  هکم  زا  تشاد  هک  ییاـهراک  ماـجنا  يارب  یحل  نب  ورمع  ماـن  هب 

. دنتسرپ یم  تب  اجنآ  رد  مدرم 
لبه  تب  هکم و 

ؤت الفا  مهل :  لاقف  انرصنتف . اهرصنتسن  انرطمتف و  اهرطمتسنف  اهدبعن  مانـصا  هذه  هل :  اولاق  نودبعت ؟  مکارا  یتلا  مانـصالا  هذه  ام  مهل  لاقف 
 . همیظعت هتدابعب و  سانلا  رما  هبصنف و  هکم .  هب  مدقف  لبه .  هل  لاقی  امنـص  هوطعاف  هودبعیف .  برعلا  ضرا  یلا  هب  ریـساف  امنـص  اهنم  یننوت 

(656)
هب میهاوخ ،  یم  ناراب  اهنآ  زا  میتسرپ ،  یم  ار  اهتب  نیا  ام  دنداد : خساپ  دیتسرپ ؟ یم  امش  مینیب  یم  هک  تسیچ  مانـصا  نیا  تفگ :  نانآ  هب 

دنتفگ ناتـسرپ  تب  هک  ار  يراثآ  اهتب و  هدـهاشم  زا  یحل  نب  ورمع  دـننک . یم  يرای  ار  ام  میهاوخ  یم  يرای  اهنآ  زا  دـنهد ، یم  ناراـب  اـم 
؟ دنیامن شتـسرپ  ار  نآ  ات  مربب  برع  نیمزرـس  هب  هک  دینک  یمن  اطع  نم  هب  ار  یتب  مانـصا ،  نیا  زا  ایآ  تفگ :  تفرگ و  رارق  ریثءات  تحت 

. دییامن شمیظعت  دیتسرپب و  ار  لبه  تفگ :  مدرم  هب  دومن ، بصن  دروآ و  هکم  هب  ار  نآ  دنداد ، يو  هب  تشاد  مان  لبه  هک  ار  یتب 
داقتعا بیغ  هب  هک  ینامیا  اب  نادرم  نینچمه  دـندرک و  یم  سوسحمان  داـعم  دـنوادخ و  هب  توعد  ار  مدرم  هک  یهلا  ناربمیپ  تسا  حـضاو 
دنوادخ دندرب و  یم  جنر  دندیشک و  یم  رجز  دندوب  سوسحم  سح و  نادنز  ریسا  ناشدوخ  هک  یناسک  راتفر  راتفگ و  زا  هراومه  دنتشاد 

 : تسا هدومرف  نایب  نینچ  هیآ  کی  نمض  ار  دوخ  نالوسر  راب  تقر  عضو 
ناربمایپ  ءازهتسا 

(657  . ) نوءزهتسی هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتءای  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای 
. دنداد رارق  شرخسمت  ءازهتسا و  دروم  هکنآ  زج  دماین  نانآ  نیب  يربمیپ  چیه  هک  نادان  ناگدنب  رب  ترسح  سوسفا و  يا 

نخس سوسحمان  زا  هک  دوب  نآ  نامیا  اب  نادرم  ناربمیپ و  هب  لاهج  تناها  دیدش و  رازآ  تلع  نیلوا  هک  دش  نشور  داتفا  روکذم  هچنآ  زا 
اب دارفا  ادخ و  ناربمغیپ  تسا  هدش  بجوم  هک  يرگید  تلع  دندومن . یم  توعد  زیخاتـسر  زور  هناگی و  يادخ  هب  ار  هعماج  دـنتفگ و  یم 

رشب دنهاوخ  یم  تسا ،  يزاس  ناسنا  ناربمیپ  بتکم  فده  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هجاوم  دیدش  يایالب  بئاصم و  اب  هراومه  ایند  رد  نامیا 
لیدعت هب  مدرم  هک  تسا  رسیم  ینامز  راک  نیا  دنناسرب و  ناشقیال  لامک  هب  ار  نانآ  دنزاس و  قلختم  یلاع  يایاجـس  قالخا و  مراکم  هب  ار 

عانقا تسا  تحلـصم  لقع و  قفو  رب  هک  یهلا  ياضر  دودح  رد  ار  اهنآ  دـنهدرد و  نت  شیوخ  یناسفن  تالیامت  دـیدحت  یناویح و  زیارغ 
. دنیامن
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زیارغ  يدازآ  رشب و 
اضرا دنا  بلاط  رک  روک و  زیارغ  هک  روطنآ  ار  دوخ  تاوهش  دشاب و  طرش  دیق و  یب  دازآ  دهاوخ  یم  ینارماک  تذل و  هبذاج  هب  رشب  یلو 

ناربمیپ ياذیا  هب  تسرپ  توهش  ارگ و  تذل  مدرم  هک  تسا  هدش  بجوم  روعش  یب  زیارغ  ایبنا و  میلاعت  نیب  یهاگ  تافانم  نیمه  و  دیامن ،
نتـشیوخ یناسفن  تاینمت  هار  دـننک و  فرطرب  دوخ  يور  شیپ  زا  ار  عناوم  هلیـسو  نیدـب  دـنهد و  رجز  ایالب  عاونا  اب  ار  نانآ  دـنیامن ، مایق 

هب تسا  زورما  ثحب  ینارنخـس و  عوضوم  هک  قالخالا  مراکم  فیرـش  ياعد  زا  هعطق  نیا  لوا  هلمج  رد  ع )   ) داجـس ماـما  دـنزاس . راومه 
: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ 

 . میامیپب ار  هار  نآ  هک  امن  مراداو  هد و  قوس  تسا  یقیرط  ره  زا  رترب  لضفا و  هک  يریسم  هب  ارم  اهلاراب ! ؛  یلثملا ۀقیرطلا  یب  کلسا  مهللا 
تیناسنا  یلثم و  هقیرط 

همه تسا و  هاگآ  جیاوح  مامت  هب  هک  يدنوادخ  دنک ، یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  لضفا  هار  یلثم و  هقیرط  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح 
ندومیپ اب  يدرف  ره  اعطق  دهد  قوس  یلثم  هقیرط  هب  ار  یمدآ  دیامرف و  ددم  یلاعت  يراب  ترـضح  رگا  دـناد و  یم  ار  رـشب  تداعـس  قیاقد 

بتارم مامت  يواـح  هک  ار  لـضفا  هار  یلثم و  هقیرط  دـهاوخب  هاـگآان  رـشب  رگا  اـما  دـبای ، یم  تسد  دوخ  یناـسنا  قیـال  لاـمک  هب  هار  نآ 
زا یتمـسق  ار  نآ  دـنک و  روصت  لامک  ار  صئاقن  زا  يا  هراپ  اسب  هچ  دور و  یم  اطخ  هب  اعطق  دـیامن  نییعت  دـشاب  لامک  جرادـم  تداعس و 

نوئـش رد  ار  اهدـب  بوخ و  دنتـسه و  ینوگانوگ  لماوع  ریثءات  تحت  داژن  موق و  ره  زا  اـهناسنا  همه  هکنآ  هچ  دـیامن ، یفرعم  یلثم  هقیرط 
ساـسا ناـمه  رب  دـنرگن و  یم  هاگدـید  ناـمه  زا  روما  رگید  و  یتیبرت ،  یـسایس ،  يداـصتقا ،  یعاـمتجا ،  یقـالخا ،  يداـقتعا ،  فلتخم 

. دنیامن یم  تواضق 
لطاب  ياه  هشیدنا  رشب و 

 . تسا میکح  راگدـیرفآ  یفن  يرگ و  يدام  رـشب ، تداعـس  نیمءات  يارب  لضفا  هار  یلثم و  هقیرط  دـننک  یم  ناـمگ  يداـم  بتکم  ناوریپ 
 ، يونعم رواب  ینید و  هدـیقع  نیرتهب  دـننک  یم  روصت  اسیلک  ثیلثت  يونعم ،  رواـب  ینید و  هدـیقع  نیرتهب  دـننک  یم  روصت  اـسیلک  ناوریپ 

موهوم ياهشتسرپ  ریاس  هب  نیدقتعم  و  ناتسرپواگ ،  ناتسرپ ،  شتآ  ناتسرپ ،  تب  تسا .  سدقلا  حور  نبا و  بآ و  هب  یگتـسبلد  ثیلثت و 
هدـیقع فـالتخا  ناـمه  زین  داـصتقا  رما  رد  دـنناوخ . یم  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دـنرادنپ و  یم  لـضفا  هار  یلثم و  هقیرط  رد  ار  دوخ  هدـیقع 

یلثم و هقیرط  دـندرک  یم  روصت  مدرم  اهنویلیم  دـش  يراذـگ  هیاپ  يوروش  ریهامج  داحتا  رد  یتسینومک  میژر  هک  یناـمز  زا  دراد ، دوجو 
دمآ دوجو  هب  روانهپ  روشک  نآ  رد  اریخا  هک  یلوحت  اب  اما  تسا .  یتسینومک  میژر  ندش  رارقرب  ناهج  ياهروشک  همه  يارب  تداعـس  هار 
هداد قوس  يزور  هیس  یتخبدب و  هار  هب  ار  مدرم  هانگ ،  یب  دارفا  اهرازه  نتشک  اب  میژر  نیا  دنا و  هدوب  هابتشا  رد  لاس  اههد  هک  دش  مولعم 

 . تسا
يراد  هیامرس  یکارتشا و  ماظن 

هب يراد  هیامرس  هک  یلاح  رد  تسا  يراد  هیامرس  داصتقا ، رما  رد  رترب  هار  یلثم و  هقیرط  هک  دنراد  هدیقع  يراد  هیامرس  متسیس  نارادفرط 
شیازفا رگیدـکی  زا  ار  ناهج  للم  هلـصاف  تکلمم و  مدرم  هلـصاف  زور  ره  تسا و  یتاقبط  دـیدش  فالتخا  هیام  زورما  برغ  يایند  قطنم 

دورطم یکارتشا  میژر  دننامه  يراد  هیامرس  هک  دشکن  یلوط  دیاش  دروآ . یم  مهارف  ناهج  رد  ار  یعامتجا  داسف  دانع و  هنیمز  دهد و  یم 
رد هکلب  دنرادنپ  یم  یلثم  هقیرط  ار  دوخ  هار  زورما  ياهناسنا  اهنت  هن  دنیامن . تمادن  راهظا  شیوخ  ياوران  لمع  زا  نآ  نارادفرط  ددرگ و 

 . تسا هدمآ  فیرش  نآرق  رد  هک  تسا  یبلطم  نآ ،  هنومن  دندوب . لطاب  روصت  نیا  ریسا  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  زین  هتشذگ 
ناینوعرف  موهوم  رادنپ 

تیبوبر یعدم  دبتـسم و  نوعرف  تراسا  زا  ار  رـصم  مدرم  هک  دـنتفای  تیرومءام  دـنوادخ  فرط  زا  نوراه  یـسوم و  ترـضح  هک  یعقوم 
: دندمآ نابز  هب  نوعرف  ناوریپ  دمآرد  اهدژا  تروص  هب  یهلا  رما  هب  دنکفا و  ار  دوخ  ياصع  یسوم  دنهد و  تاجن 
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(658  . ) یلثملا مکتقیرطب  ابهذی  امهرحسب و  مکضرا  نم  مکاجرخی  نا  نادیری  نارحاسل  ناذه  نا  اولاق 
یتسرپ نوعرف  هک  ار  ناترترب  هار  یلثم و  هقیرط  دنرب و  نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  ناشدوخ  رحس  اب  دنهاوخ  یم  دنرحاس ، ود  رفن  ود  نیا 

. دنربب نایم  زا  تسا 
 : هدومرف هراب  نیا  رد  فیرش  نآرق  تسا .  یتسرپاتکی  زا  فارحنا  يرگن  لطاب  صیخشت و  ءوس  نیا  ءاشنم 

(659  . ) نوحرف مهیدل  امب  بزح  لک  اعیش  اوناک  مهنید و  اوقرف  نیذلا  نم  نیکرشملا .  نم  اونوکت  و ال 
حیحـصان شور  سک  ره  هک  دیوشن  لطاب  رکف  نیا  راچد  ات  دییامن  رانکرب  تسا  یگدنکارپ  قرفت و  یلـصا  هیام  هک  كرـش  هب  شیارگ  زا 

. دنادب ترسم  يداش و  هیام  ار  نتشیوخ  هدیزگ  هار  یهورگ  ره  دنک و  یقلت  یلثم  هقیرط  ار  دوخ 
رترب  هار  ای  میقتسم  طارص 

هیلع و هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  وا  هداتـسرف  هک  یهار  نامه  تسا ،  دنوادخ  میقتـسم  طارـص  رترب ، لضفا و  هار  یلثم و  هقیرط 
 : تسا هدومرف  هدومن و  هئارا  مدرم  هب  یلاعت  يراب  فرط  زا  هلآ 

(660  . ) هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتسم  یطارص  اذه  نا  و 
میقتسم هار  زا  امـش  یگدنکارپ  قرفت و  بجوم  هک  دیباین  شیارگ  فلتخم  ياههار  هب  دینک و  يوریپ  نآ  زا  نم ،  میقتـسم  هار  تسا  نیا  و 

. دوش یم  دنوادخ 
راب دنچ  يزور  هیموی  ياهزامن  رد  نامیا  اب  دارفا  هدمآ و  دمح  هروس  رد  هک  تسا  میقتـسم  طارـص  نامه  رترب ، لضفا و  هار  یلثم و  هقیرط 

: دنیامن یم  تساوخرد  یهلا  هاگشیپ  زا 
رگا هچ  هدـب  همادا  ام  هرابرد  ار  دوخ  تیادـه  لضفت  اـهلاراب ! ینعی :  اـمرف ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  ( 661 ( ؛  میقتسملا طارـصلا  اندها 

. ددرگ یم  ایهم  میقتسم  طارص  قح و  ریسم  زا  نامفارحنا  هنیمز  دوش  عطق  تضیف  يا  هظحل 
اندشرا میقتسملا ،  طارصلا  یلا  اندشرا  لوقی :  لاق  میقتسملا  طارصلا  اندها  لجوزع  هلوق  یف  مالـسلا  امهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  لاق 

(662  . ) کلهنف انءارآب  ذخءان  وا  بطعنف  ان  ءاوها  عبتن  نا  نم  عناملا  کنید و  یلا  غلبملا  کتبحم و  یلا  يد  ؤملا  قیرطلا  موزلب 
میقتسم  طارص  يانعم  و  ع )   ) ماما

تسار هار  هب  امرف  داشرا  ار  ام  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  نآ  هدنیوگ  دومرف : میقتسملا  طارصلا  اندها  ریسفت  رد  ع )   ) قداص ماما 
هک سفن  ياوه  زا  دراذگ  یمن  دـناسر ، یم  تنید  هب  ار  ام  ددرگ و  یم  یهتنم  تتبحم  هب  هک  میـشاب  یهار  مزالم  هراومه  هک  امرف  داشرا  ، 

 . مینک يوریپ  تسا  یهابت  هیام  هک  نامدوخ  يءار  زا  هک  دوش  یم  نآ  عنام  مییامن و  تیعبت  تسا  تکاله  بجوم 
تیرومءام یلاعت  يراب  ترضح  فرط  زا  ص )   ) یمارگ لوسر  هک  تسا  میقتسم  طارص  نامه  رترب ، لضفا  هار  یلثم و  هقیرط  هکنآ  هجیتن 

همئا و  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمیپ  هک  تسا  میقتـسم  طارـص  نامه  یلثم  هقیرط  دـهاوخب . نانآ  زا  ار  شیوریپ  دـنک و  هئارا  مدرم  هب  تفای 
ياهزامن رد  ع )   ) داجس ماما  دنیامن . تساوخرد  دنوادخ  زا  هنازور  ياهزامن  رد  دنا  فظوم  ناناملـسم ،  مامت  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 

عوضوم هک  قالخالا  مراکم  ياعد  زا  هعطق  نیا  لوا  هلمج  رد  هوالعب  دـهد  یم  ماجنا  ار  سدـقم  هفیظو  نیا  هزور  همه  بحتـسم  بجاو و 
: دنک یم  ضرع  یلاعت  يراب  هاگشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخس 

 . میامیپب ار  هار  نآ  هک  امن  مراداو  هد و  قوس  تسا  یقیرط  ره  زا  رتالاب  رترب و  هک  يریسم  هب  ارم  اهلاراب ! ؛  یلثملا ۀقیرطلا  یب  کلسا  مهللا 
دنوادـخ هاگـشیپ  هب  تسا  زورما  ینارنخـس  ثحب و  عوضوم  هک  اعد  زا  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  هب  یلع  ترـضح 

: دنک یم  ضرع 
 . موش هدنز  نآ  رد  مریمب و  نآ  رد  هک  هد  رارق  مدق  تباث  نانچنآ  تدوخ  نید  رب  ارم  اهلاراب ! ییحا ؛  توما و  کتلم  یلع  ینلعجا  و 

تلم  يانعم 
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: دیوگ یم  نینچ  تلم  هملک  يانعم  رد  بغار 
(663  . ) هللا راوج  یلا  هب  اولصوتیل  ءایبنالا  ناسل  یلع  هدابعل  یلاعت  هللا  عرش  امل  مسا  وه  نیدلاک و  ۀلملا 

تمحر راوج  هب  نآ  هلیـسو  هب  اـت  هدومرف  ررقم  مدرم  يارب  ناربـمیپ  ناـبز  دـنوادخ  هک  یقیرط  عرـش و  يارب  تسا  مسا  نید  دـننامه  تلم 
. دنوش لصاو  یهلا 

نابز برع  هک  میمهف  یم  ار  ینعم  نامه  میرب  یم  راک  هب  دوخ  نانخـس  رد  هتفای و  هار  یـسراف  نابز  هب  هک  برع  تغل  تاملک  رتشیب  زا  ام 
. اهنیا ریاظن  فعض و  توق و  بورغ ،  عولط و  دوعق ، مایق و  نطاب ،  رهاظ و  حبق ،  نسح و  بذک ،  قدص و  رفک ، نامیا و  لثم  دمهف  یم 
نابز برع  اما  اهنآ . لامعتسا  دروم  رد  یتوافت  رصتخم  اب  دنرب  یم  راک  هب  ینعم  کی  رد  نابز  یـسراف  نابز و  برع  ار  تاملک  زا  یـضعب 

هب ار  تلم  هملک  نابز ،  یسراف  یلو  داتفا ، روکذم  هدمآ و  تغل  رد  هک  ییانعم  نامه  دمهف ، یم  نید  تلم ،  هملک  زا  دوخ  ياهوگتفگ  رد 
لاسگرزب و درم ، نز و  زا  دارفا ، مامت  دـیوگ و  یم  تلم  یهاگ  تلود و  لباقم  رد  دـیوگ  یم  تلم  یهاـگ  درب ، یم  راـک  هب  مدرم  ياـنعم 

راک هب  تلم  هملک  ررکم  فیرـش  نآرق  رد  دوش . یم  لماش  ار  يداع  دارفا  تلود و  لاـمع  همه  هصـالخ  و  ییاتـسور ،  يرهـش و  لاـفطا ، 
: دوش یم  افتکا  دروم  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا و  هدش  هدارا  نید  نآ  زا  دراوم ، مامت  رد  هتفر و 

(665 . ) افینح میهاربا  ۀلم  عبتا  نا  کیلا  انیحوا  مث  ( 664 . ) افینح میهاربا  ۀلم  امیق  انید 
 ، مکی یـس و  ياـعد  رد  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدـش  هدارا  نید  نآ  زا  اـج  همه  هدـمآ و  ددـعتم  دراوم  رد  ۀـلم  هملک  هیداجـس ،  هفیحـص  رد 

: دنک یم  ضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ع )   ) نیدباعلا نیز  ترضح 
 . ناریمب تربمیپ  نید  هب  تدوخ و  نید  هب  ارم  اهلاراب ! ؛  کیبن ۀلم  کتلم و  یلع  ینفوت 

تایح  رب  گرم  مدقت  و  ع )   ) ماما مالک 
: دنک یم  ضرع  ع )   ) داجس ماما  تسا  زورما  ثحب  ینارنخس و  عوضوم  هک  اعد  هعطق  نیا  مود  هلمج  رد 

موش هدنز  نآ  رد  مریمب و  نآ  رد  هک  هد  رارق  مراوتسا  رادیاپ و  نانچنآ  تدوخ  نید  رد  ارم  اهلاراب ! ییحا ؛  توما و  کتلم  یلع  ینلعجا  و 
.

، ایند رد  دوش  لا  ؤس  رگا  تسایند و  راد  رد  یگدـنز  گرم و  هدـمآ  ع )   ) ماما مـالک  رد  هک  تاـیح  توم و  زا  دوصقم  دـنا : هتفگ  یـضعب 
ایند رد  یهلا  نادرم  هک  دوش  یم  هتفگ  خـساپ  رد  تسا ،  هتـشاد  مدـقم  ار  توم  تدوخ  مـالک  رد  ماـما  ارچ  تسا  گرم  زا  لـبق  یگدـنز 

دیدـش هجوت  رما ، نیمه  دـنراد و  یم  نوصم  اوران  لامعا  دنـسپان و  ياهراک  زا  ار  نتـشیوخ  گرم ،  هب  هجوت  اب  دـنگرم و  داـی  هب  هراومه 
. دنیامن رکذ  تایح  زا  لبق  ار  توم  هک  تسا  هدش  بجوم  هدومن و  بلج  گرم ،  هب  ار  نانآ 

رظن رد  ندش  لقتنم  بیغ  يارس  هب  نارذگ  يایند  زا  تمالـس  هب  ندرم و  نامیا  اب  تسا  هدمآ  تایاور  تایآ و  زا  یـضعب  رد  هک  يروط  هب 
يونعم و ياه  یگدولآ  اب  ندرم و  نید  یب  نینچمه  و  دـنناد ، یم  اـهناسنا  تداعـس  راـیعم  ار  نآ  تسا و  مهم  رایـسب  یهلا  گرزب  ياـیلوا 

. دنناوخ یم  یتخبدب  تواقش و  رایعم  ار  نآ  تسا و  مومذم  رایسب  یهلا  يایلوا  رظن  رد  نتفر  ایند  زا  يدام 
تواقش  تداعس و  رایعم 

(666 . ) ءاقشلاب هلمع  ءرملاب  متخی  نا  ءاقشلا  ۀقیقح  نا  ةداعسلاب و  هلمع  ءرملاب  متخی  نا  ةداعسلا  ۀقیقح  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع 
هک تسا  نیا  تواقـش  تقیقح  و  دبای ، همتاخ  تداعـس  یبوخ و  هب  یمدآ  لامعا  نایاپ  هک  تسا  نیا  تداعـس  تقیقح  هدومرف :  ع )   ) یلع

. ددرگ یهتنم  تواقش  يدب و  هب  ناسنا  ياهراک  نایاپ 
رمع  هدنورپ  ندش  هتسب  یگنوگچ 

رارق فلتخم  لماوع  اهدادیور و  ریثءات  تحت  دـنوش و  یم  هجاوم  ینوگانوگ  ياه  يدـنلب  یتسپ و  اب  رمع  مایا  یگدـنز و  لوط  رد  اهناسنا 
دـنبای و یم  شیارگ  يدـب  هب  يراکتـسرد  یبوخ و  زا  یهاگ  دراذـگ ، یم  رثا  ناشلامعا  راـکفا و  رد  ثداوح  هک  يا  هنوگ  هب  دـنریگ  یم 
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ای تبقاع  نسح  نازیم  رمع  مایا  نارذگ و  تالوحت  سدقم  عرش  رظن  زا  دنبای . یم  هار  هدیدنـسپ  بوخ و  لامعا  راکفا و  هب  يدب  زا  یهاگ 
هب دشاب . ندرم  دـب  ای  ندرم  بوخ  رایعم  دـناوت  یم  رمع  رخآ  ياه  هتفه  یتح  اههام و  راتفر  هشیدـنا و  یگنوگچ  هکلب  تسین  تبقاع  ءوس 

یهاگ و  دوش ، یم  هتـسب  رافغتـسا ، ادـخ و  يوس  هب  تشگرب  اب  رمع  رخاوا  رد  راکهانگ  ناسنا  کی  لاـمعا  هدـنورپ  یهاـگ  رگید  تراـبع 
. دریذپ یم  نایاپ  هانگ  هب  یگدولآ  رفک و  اب  رمع  نایاپ  رد  راکتسرد  ناسنا  کی  هدنورپ 

ذوعن رانلا ، یلا  رئاص  هرمع  رخآ  یف  دـسفم  هلمع  یلع  لبقم  نم  مک  ریخب و  هل  متخ  هبنذ  یلع  فکاع  نم  مک  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع 
(667 . ) اهنم هللااب 

یبوخب و هک  یـصاخشا  اسب  هچ  و  هتفای ،  نایاپ  یبوخب  ناشراک  دـنا و  هدوب  میقم  هاـنگ  طـیحم  رد  هک  يدارفا  اـسب  هچ  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . هورگ نیا  زا  دنوادخ  هب  هانپ  دندش ، یمنهج  دندییارگ و  داسف  هب  رمع  رخآ  رد  دندوب و  هدروآ  يور  يراکتسرد 

كانتشحو  زور  هس 
قلخلا اذه  نوکی  ام  شحوا  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاابا  تعمس  لاق :  مداخلا  رسای  ینثدح  لاق :  يرعشالا  ةزمح  نب  دمحا  نع 

مل اماکحا  يریف  ایح  ثعبی  موی  و  اـهلها ، ةرخـالا و  نیاـعیف  تومی  موی  و  ایندـلا ، يریف  هما  نطب  نم  جرخی  دـلوی و  موی  نطاوم :  ۀـثالث  یف 
موی دـلو و  موی  هیلع  مالـس  و  لاقف :  هتعور  نمآ  نطاوملا و  ثـالثلا  هذـه  یف  مالـسلا  هیلع  ییحی  یلع  هللا  ملـس  دـق  ایندـلا و  راد  یف  اـهری 

تومءا و موی  تدلو و  موی  یلع  مالسلا  و  لاق :  نطاوملا و  ۀثالثلا  هذه  یف  هسفن  یلع  میرم  نبا  یسیع  ملس  دق  و  ایح . ثعبی  موی  تومی و 
(668 . ) ایح ثعبا  موی 

هک مدینش  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  تفگ :  هک  دومن  ثیدح  ارم  مداخ  رـسای  دیوگ : یم  يرعـشا  هزمح  نب  دمحا 
یم هک  يزور  دننیب ، یم  ار  ایند  دنیآ و  یم  نوریب  ردام  مکـش  زا  هک  تدالو  زور  تسا :  زور  هس  مدرم  يارب  عقاوم  نیرترابتـشحو  دومرف :

دنراذگ و یم  مدق  تمایق  هصرع  هب  دنوش و  یم  هدـنز  هرابود  هک  يزور  دـننک و  یم  هدـهاشم  ار  نآ  لها  گرم و  زا  دـعب  ملاع  دـنریم و 
حیسم ترضح  هدومن و  رابخا  زور  هس  نیا  رد  ار  ییحی  ترـضح  تمالـس  دنوادخ  دنا و  هدیدن  ایند  رد  هک  دننک  یم  هدهاشم  ار  یماکحا 

 . تسا هتساوخ  تمالس  نتشیوخ  يارب  هلحرم  هس  نیا  رد 
تبقاع  نسح  تساوخرد  یهلا و  نادرم 

دیوگ كرت  تبقاع  نسح  اب  ار  ردام  محر  هک  تسا  نیا  هب  هتسباو  وا  تداعـس  یلو  دنک  یم  یط  ردام  مکـش  رد  ار  دوخ  رمع  هام  هن  نینج 
رخآ زور  رد  یتح  رخآ  هام  رد  هدـنارذگ و  تمالـس  هب  ار  محر  رمع  هام  تشه  نینج  هک  دـتفا  یم  قافتا  رایـسب  هچ  دوش ، دـلوتم  ملاـس  و 

رد ناهج  مدرم  يارب  ایند  تایح  دیآ . یم  ایند  هب  ملاسان  ددرگ و  یم  یـساسا  صقن  بیع و  راچد  هک  دوش  یم  دراو  وا  رب  يا  هبرـض  محر 
رد ار  نآ  لاس  هن  داتـشه و  دشاب  هتـشاد  رمع  لاس  دون  ردق  هب  یـسک  رگا  تسا .  راگزور  ردام  مکـش  رد  یگدنز  ندنارذگ  هلزنم  هب  عقاو 
هب دـهد ، تسد  زا  ار  شیوخ  يونعم  ریاخذ  یلابا  نامیا و ال  یب  دارفا  اب  ترـشاعم  رثا  رب  رمع  رخآ  لاس  رد  اما  دـنارذگب  تمالـس  هب  اـیند 

نینچ زا  یهلا  نادرم  دورب ، ایند  زا  تبقاع  ءوس  اب  ملاسان و  تسا  راگزور  ردام  مکش  تدالو  زور  هک  گرم  زور  و  دبای ، شیارگ  فارحنا 
هب قیدص  فسوی  ترـضح  دنتـشاد . تبقاع  نسح  تساوخرد  یلاعت  يراب  هاگـشیپ  زا  هراومه  دندوب و  نارگن  تخـس  ییازتشحو  دادـیور 

: دنک یم  ضرع  نابرهم  راگدرورپ 
سدـقا تاذ  لباقم  رد  طرـش  دـیق و  یب  میلـست  اب  یناملـسم و  لاـح  رد  ارم  حور  اـهلاراب ! ( 669 ( ؛  نیحلاـصلاب ینقحلا  املـسم و  ینفوـت  و 

. امن مقحلم  ناکین  ناکاپ و  هورگ  نیحلاص و  هب  امرف و  ضبق  تدوخ 
هاگـشیپ زا  دـیوگ و  یم  نخـس  تبقاع  نسح  ندرم و  بوخ  زا  یهلا ،  گرزب  درم  نآ  قیدـص ،  فسوی  ترـضح  هک  دـینک  یم  هظحـالم 

. دورب ایند  راد  زا  نامیااب  ناملسم و  هک  دنک  یم  تساوخرد  یلاعت  يراب  سدقم 
تبقاع  نسح  هب  ع )   ) یلع هجوت 
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ياهروتـسد هبطخ  نآ  رد  دومرف و  داریا  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنتـشاد . رارق  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هناتـسآ  رد  مدرم 
. دنروآ مهارف  ار  شیوخ  لامک  تداعـس و  تابجوم  میلاعت  نآ  ماجنا  اب  دـندنب و  راک  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  داد  مدرم  هب  يددـعتم 

 : متساخ اپ  هب  نم  دومرف : ع )   ) یلع هک  دوب  مامتا  فرش  رد  هبطخ 
لجوزع هللا  مراحم  نع  عرولا  رهشلا  اذه  یف  لامعالا  لضفا  نسحلا !  ابا  اب  لاقف :  رهـشلا ؟ اذه  یف  لامعالا  لضفا  ام  هللا !  لوسر  ای  تلقف : 

دق کبرل و  یلصت  تنا  کب و  یناک  رهشلا ، اذه  یف  کنم  لحتسی  امل  یکبا  یلع !  ای  لاقف :  کیکبی ؟  ام  هللا !  لوسر  ای  تلق :  یکب .  مث 
هیلع نینم  ؤملا  ریما  لاق  کتیحل .  اهنم  بضخف  کـنرق ،  یلع  ۀبرـض  کبرـضف  دومث  ۀـقان  رقاـع  قیقـش  نیرخـالا  نیلوـالا و  یقـشا  ثعبنا 

(670  . ) کنید نم  ۀمالس  یف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  ینید ؟  نم  ۀمالس  یف  کلذ  و  هللا !  لوسر  ای  تلقف :  مالسلا : 
ص  ) مرکا لوسر  هاگنآ  ناهانگ .  زا  بانتجا  دومرف : تسا ؟  رترب  لامعا  رگید  زا  یلمع  هچ  ناضمر  هاـم  رد  هللا !  لوسر  اـی  مدرک :  ضرع 

یم وت  ریگنماد  هاـم  نیا  رد  هک  يا  هثداـح  يارب  متـسیرگ  دومرف  دـیدرگ ؟ امـش  هیرگ  بجوم  هچ  هللا !  لوس  اـی  مدرک  ضرع  تسیرگ .  ( 
دنز یم  ترس  هب  یتبرض  حلاص ،  هقان  هدننز  یپ  ریظن  دارفا ، نیرت  یقش  هک  يرازگ  یم  زامن  یهلا  هاگشیپ  رد  وت  هک  منیب  یم  ییوگ  دوش ،

تمالس رد  یلب  دومرف  دهدیم ؟ يور  منید  تمالس  عقوم  هثداح  نیا  ایآ  دیـسرپ : ع )   ) یلع ددرگ . یم  باضخ  ترـس  نوخ  زا  تشیر  هک 
 . تنید

تداهش  زا  ع )   ) یلع نتشادن  كاب 
يداع ار  نآ  دونـش  یم  مالـسا  ياوشیپ  ناـبز  زا  ار  دوخ  لـتق  ربخ  یتقو  ور  نیا  زا  تسا ،  قح  هار  رد  يراکادـف  ریـشمش و  درم  ع )   ) یلع
تسا يدنمورین  درم  نآ  ع )   ) یلع دنـشک . یم  ارم  هچ  يارب  دسرپ  یمن  یتح  دهد ، یمن  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  نیرتمک  دنک و  یم  یقلت 

: دیامرف یم  هک 
(671  . ) هللا ۀعاط  ریغ  یف  شارفلا  یلع  ۀتیم  نم  یلع  نوها  فیسلاب  ۀبرض  فلال  هدیب  بلاطیبا  نبا  سفن  يذلا  و 

تعاط ریغ  رد  هک  تسا  رتسب  رد  ندرم  زا  رتناسآ  نم  يارب  ریـشمش  هبرـض  رازه  تسوا  تسد  رد  بلاطیبا  دنزرف  ناج  هک  ییادـخ  هب  مسق 
. دشاب یلاعت  يراب 

 ( ص  ) مرکا لوسر  زا  دونـش  یم  ار  دوخ  لتق  ربخ  یتقو  ور  نیا  زا  تسا .  ندرم  نامیا  اب  تبقاـع و  نسح  تسا  مهم  ع )   ) یلع يارب  هچنآ 
ع  ) یلع نخس  زا  دزاس . یم  هاگآ  عقوم ،  نآ  رد  شنید ،  تمالس  زا  ار  وا  مالسا ،  ياوشیپ  تسا ؟  ملاس  منید  عقوم  نآ  رد  ایآ  دسرپ : یم 

ساسح تاظحل  نآ  رد  میهاوخب  ناحبـس  دنوادخ  زا  هراومه  دیاب  تسا .  مهم  دح  هچ  ات  نتفر  ایند  راد  زا  نامیا  اب  هک  میوش  یم  هجوتم  ( 
 . میوش لقتنم  نادواج  يارس  هب  نامیا  اب  میریمب و  تبقاع  نسح  اب  ات  دهد  رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  ام 

یکی و  دوش ، دـلوتم  ملاس  ردام  زا  هک  تدـالو  زور  یکی  تسا :  مهم  ناـسنا  یگدـنز  رد  زور  هس  هک  دـش  نشور  داـتفا  ضورعم  هچنآ  زا 
دنوادـخ لضف  هب  ع )   ) داجـس ماما  تسا .  تمایق  مایق  تثعب و  زور  رگید  نآ  و  دریمب ، تبقاـع  نسح  يونعم و  تمالـس  اـب  هک  گرم  زور 

زورما ینارنخـس  تمـسق  نیرخآ  هک  ع )   ) ماما ياعد  مود  هلمج  تسا .  هدـش  دـلوتم  تمالـس  هب  رداـم  زا  هدـنارذگ و  یبوخب  ار  لوا  زور 
هد مرارق  يا  هنوگ  هب  امنب و  دوخ  تمحر  لومـشم  ارم  اراگدرورپ ! دـنک : یم  ضرع  یهلا  هاگـشیپ  هب  تسا ،  دـعب  هلحرم  ود  هب  رظان  تسا 

 . موش هدنز  تمایق  رد  وت  نید  اب  مریمب و  وت  نید  اب  هک 
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ص 387. مکحلاررغ ،  -202
هیآ 8. هروس 59 ، -203

ص 260. ، 10 ج 9 -  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -204
هیآ 9. هروس 59 ، 6-205 و 7 - 

هیآ 9. هروس 59 ، - 206
ص 6. ج 1 ، همکحلا ،  نازیم  -207

ص 188. راونالا ، ةوکشم  -208
ص 156. ج 1 ، فرطتسملا ،  -209

ص 126. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -210
ص 305. لوقعلا ،  فحت  -211

هبطخ 140. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -212
ص 113. ج 1 ، مارو ،  هعومجم  -213

ص 355. ج 2 ، یفاک ،  -214
 . ص 385 ج 70 ، راونالا ، راحب  -215

ص 105. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -216
ص 57. ج 1 ، مارو ،  هعومجم  -217

ص 356. ج 2 ، یفاک ،  -218
ص 110. ج 1 ، مارو ،  هعومجم  -219

ص 84. لوقعلا ،،  فحت  -220
 . ص 395 ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -221

ص 144. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  -222
ص 222. نیکلاسلا ،  ضایر  -223

ص 347. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -224
ص 31. ج 4 ، یفاک ،  -225

هیآ 179. هروس 2 ، -226
ص 12. ج 2 ، راونالا ، راحب  -227

ص 476. مکحلاررغ ،  -228
هیآ 135. هروس 4 ، -229

هیآ 8. هروس 5 ، -230
ص 498. لوقعلا ،  فحت  -231

ص 467. ج 2 ،  همکحلا ،  نازیم  -232

ص 74. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -233
ص 498. مکحلاررغ ،  -234
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ص 470. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  -235
هیآ 69. هروس 29 ، -236

ص 469. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  -237
ص 72. ج 2 ، یفاک ،  -238
ص 71. ج 1 ،  ، لئاسو -239

ص 25. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  -240
هبطخ 109. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -241

ص 16. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  -242
ص 214. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  -243

ص 483. مکحلا ،  ررغ  -244
ص 113. ج 1 ، فرطتسملا ،  -245

ص 193. ج 2 ، یفاک ،  -246
ص 433. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -247

ص 198. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  -248
ص 397. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -249

ص 609. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -250

ص 168. ج 74 ، راونالاراحب ، -251
ص 245. ج 11 ، لئاسو ،  -252

هملک 348. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  - 253
ص 315. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -254

ص 288. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -255
ص 458. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  -256

ص 288. ج 2 ، یفاک ،  -257
ص 129. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -258

ص 16. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  -259
ص 91. لوقعلا ،  فحت  -260

هیآ 18. هروس 22 ، -261
ص 219. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -262

ص 448. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  -263
هیآ 121. هروس 6 ، -264

ص 358. ، 4 ج 3 -  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -265
هیآ 121. هروس 6 ، -266

ص 397. ج 2 ، یفاک ،  -267
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ص 423. ج 11 ، لئاسو ،  -268
ص 231. ج 3 ، روثنملارد ، ریسفت  -269

- 270
ص 43. لوقعلا ،  فحت  -271

ص 224. نیکلاسلا ،  ضایر  -272
ص 67. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  -273
ص 37. ج 2 ، لاقملا ،  حیقنت  -274

ص 508. ج 11 ، لئاسو ،  -275
ص 63. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -276

رقو تغل  نیرحبلا ،  عمجم  -277
هیآ 57. هروس 6 ، -278

هبطخ 40. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -279
هیآ 9. هروس 39 ، -280

ص 496. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -281

ص 496. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -282
ص 107. ج 2 ، یسوط ،  خیش  یلاما  -283

هیآ 54. هروس 30 ، -284

هیآ 70. هروس 16 ، -285

هیآ 68. هروس 36 ، -286
ص 227. ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  -287
ص 100. ج 2 ، تاداسلا ،  عماج  -288

هبطخ 42. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -289
ص 556. مکحلاررغ ،  -290

ص 169. راونالا ، ةوکشم  -291
ص 165. ج 2 ، یفاک ،  -292

ص 73. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -293
هیآ 6. هروس 11 ، - 294

ص 119. ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  -295
هیآ 30. هروس 17 ، -296

ص 60. ج 2 ، یفاک ،  -297
ص 93.  ، هحاصفلا جهن  -298

ص 49. ج 11 ، لئاسو ،  -299
ص 489. لوقعلا ،  فحت  -back page 300
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ص 38. ج 1 ، لئاسو ،  -301
ص 85. ج 5 ، یفاک ،  -302

ص 422. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -303
رجض تغل  نیرحبلا ،  عمجم  -304

ص 83. ج 1 ، لئاسو ،  -305
ص 392. ج 8 ، همکحلا ،  نازیم  -306

هیآ 7. هروس 30 ، -307
هیآ 23. هروس 89 ، -308

ص 83. ج 2 ، یفاک ،  -309
ص 507. لوقعلا ،  فحت  -310
ص 507. لوقعلا ،  فحت  -311

هیآ 14. هروس 2 ، -312
هیآ 142. هروس 4 ، -313

هیآ 108. هروس 12 ، -314
هبطخ 153. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -315

هیآ 28. هروس 81 ، -316

هیآ 17. هروس 41 ، -317

هیآ 81. هروس 27 ، -318
هملک 320. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -319

ص 49. ج 1 ، یفاک ،  -320
هملک 31. حلاص )  یحبص   ) هغالبلا جهن  -321

هملک 275. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -322
هیآ 70. هروس 16 ، -323
هیآ 68. هروس 36 ، -324

دسف هدام  بغار ،  تادرفم  -325
هیآ 71. هروس 23 ، -326
هیآ 41. هروس 30 ، -327

- 328
 . هیآ 151 هروس 26 ، -329

هیآ 67. هروس 25 ، -330
ص 54. ج 4 ، یفاک ،  -331

ص 446. ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  -332
هیآ 152. هروس 26 ، -333
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هیآ 141. هروس 6 ، -334
ص 55. ج 4 ، یفاک ،  -335

ص 389. یفاص ،  ریسفت  -336
ص 608. ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  -337

ص 222. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -338
ص 597. ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  -339

ص 300. ج 2 ، یفاک ،  -340
هیآ 23. هروس 9 ، -341

هیآ 114. هروس 9 ، -342
ص 416. ج 11 ، لئاسو ،  -343

هیآ 25. هروس 8 ، -344
ص 59. ج 5 ، یفاک ،  -345

ص 153. مکحلا ،  ررغ  -346
ص 66. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -347

ص 125. ج 2 ، یفاک ،  -348
ص 201. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -349

ص 208. راونالا ، ةوکشم  -350

ص 208. راونالا ، ةوکشم  -351
ات 82. تایآ 78  هروس 26 ، -352

هیآ 58. هروس 7 ، -353
ص 263. ج 2 ، راونالاراحب ، -354

ص 24. ج 12 ، لئاسو ،  -355
ص 198. یگنس )  پاچ   ) قالخالا مراکم  -356

هیآ 5. لوا ،  هروس  -357
ياه 45 و 153. هیآ  هروس 2 ، -358

ص 100. نایبلا 1 و 2 ، عمجم  ریسفت  -359
هیآ 51. هروس 40 ، -360

ص 279. ج 8 ، یفاک ،  -361

ص 279. ج 8 ، یفاک ،  -362
هیآ 64. هروس 8 ، - 363

هبطخ 3. حلاص ،)  یحبص   ، ) هغالبلا جهن  -364
ص 255. ج 1 ، مثیم ،  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -365

ص 338. ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  -366
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ص 114. ج 1 ، فرطتسم ،  -367
ص 230. راونالا ، ةوکشم  -368
ص 300. لوقعلا ،  فحت  -369

ص 584. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -370
ص 340. ج 4 ، همکحلا ،  نازیم  -371

ص 295. لوقعلا ،  فحت  -372
ص 47. ج 69 ، راونالا ، راحب  -373

هیآ 15. هروس 6 ، -374
ص 382. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  -375

هیآ 3. هروس 29 ، -376
هیآ 14. هروس 51 ، -377
هیآ 85. هروس 20 ، -378

هیآ 27. هروس 7 ، -379
هیآ 83. هروس 10 ، -380

ص 311. ج 2 ، یسوط ،  خیش  یلاما  -381
وا 2 و 3. تایآ  هروس 29 ، -382

هیآ 179. هروس 3 ، -383
هملک 93. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -384

هملک 93. حلاص ،)  یحبص   ، ) هغالبلا جهن  -385
ص 224. ج 1 ، راونالاراحب ، -386

ص 47. ج 2 ، یفاک ،  -387
ص 235. ج 64 ، راونالاراحب ، -388

ص 480. ج 1 ، هنیفس ،  -389
هبطخ 156. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -390

نیتیآ 62 و 63. هروس 21 ، -391
هیآ 68. هروس 21 ، -392
هیآ 68. هروس 21 ، -393

ص 33. ج 12 ، راونالاراحب ، -394
هیآ 69. هروس 21 ، -395
هیآ 70. هروس 17 ، -396
هیآ 31. هروس 22 ، -397

ص 64. ج 5 ، یفاک ،  -398
هملک 396. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -399
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ص 441. ج 3 ، همکحلا ،  نازیم  -400
ص 434. مکحلاررغ ،  -401

ص 505. ج 7 ، همکحلا ،  نازیم  -402
هیآ 273. هروس 2 ، -403

ص 542. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  -404
ص 312. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -405

ص 132. راونالا ، ةوکشم  -406
ص 139. ج 2 ، یفاک ،  -407

 . هیآ 97 هروس 16 ، -408
هملک 229. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -409

ص 541. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  -410
ص 247. لوقعلا ،  فحت  -411

ص 419. ج 1 و 2 ، ماشه ،  نبا  هریس  -412
هیآ 173. هروس 2 ، -413

ص 54. یفاصریسفت ،  -414
هیآ 62. هروس 27 ، -415

هیآ 3. هروس 65 ، -416
ص 682. ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  -417

ص 419. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -418
راونالا ةوکشم  -419

ص 289. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -420
هیآ 54. هروس 7 ، -421
هیآ 16. هروس 3 ، -422

ص 689. ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  -423

ص 691. ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  -424
هبطخ 90. حلاص ،)  یحبص   ، ) هغالبلا جهن  -425
هبطخ 17. حلاص ،)  یحبص   ، ) هغالبلا جهن  -426

ص 75. ج 2 ، یمق ،  ریسفت  -427
ص 683. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -428

 . عور هدام  نیرحبلا ،  عمجم  -429
ص 384. مکحلاررغ ،  -430

هملک 147. ص 272 ، ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -431
ص 213. ج 5 ، همکحلا ،  نازیم  -432
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ص 226. نیکلاسلا ،  ضایر  -433
ص 30. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -434

هیآ 111. هروس 2 ، -435
ص 143. ج 1 ، ناهربریسفت ،  -436

ص 21. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -437
ص 200. ج 11 ، لئاسو ،  -438

ص 141. ج 1 ، همکحلا ،  نازیم  -439
ص 93. ج 1 ، یفاک ،  -440

هیآ 4. لوا ،  هروس  -441
 . ننظ هدام  نیرحبلا ،  عمجم  -442

ص 362. ج 2 ، یفاک ،  -443
ص 216. یگنس ،)  پاچ   ) اضرلا رابخا  نویع  -444

ص 283. ج 1 ، تاداسلا ،  عماج  -445
ص 110. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -446

ص 172. ج 11 ، لئاسو ،  -447
ص 306. ج 2 ، یفاک ،  -448

ص 67. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -449
ص 326. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  -450

ص 309. راونالا ، ةوکشم  -451
ص 102. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -452

ص 583. مکحلاررغ ،  -453
ص 325. ج 2 ، یفاک ،  -454

ص 215. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  -455
ص 394. لوقعلا ،  فحت  -456

ص 326. ج 2 ، یفاک ،  -457
. رجه نآرق ،  تادرفم  -458

. رجه نیرحبلا ،  عمجم  -459
ص 437. دیدج ،) پاچ   ) مومعلا سفن  -460
 . ضرع ص 208 ، ج 3 ، ریثا ، نبا  هیاهن  -461

ص 31. لوقعلا ،  فحت  -462
 . هبطخ 176 حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -463

ص 216. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -464
ص 70. ج 8 ، یفاک ،  -465
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ص 380. ج 7 ، یفاک ،  -466
ص 208. ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  -467

هیآ 30. هروس 22 ، -468
ص 364. یفاصریسفت ،  -469

ص 268. قودص ،  لامعالا  باقع  -470
هیآ 12. هروس 49 ، -471

ص 357. ج 2 ، یفاک ،  -472
ص 504. رابخالا ، یلال  -473

ص 105. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -474
ص 323. ج 2 ، یفاک ،  -475

ص 217. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  -476
ص 592. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -477

ص 359. ج 2 ، یفاک ،  -478
هبطخ 16. حلاص )  یحبص   ) هغالبلا جهن  -479

ص 20. یفاص ،  ریسفت  -480
ص 422. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -481

ص 235. ج 3 ، تاداسلا ،  عماج  -482
ص 27. راونالا ، ةوکشم  -483

ص 523. ج 2 ، همکحلا ،  نازیم  -484
هیآ 11. هروس 93 ، -485

ص 507. ، 10 ج 9 - نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -486
ص 180. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -487

هملک 347. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -488
همان 53. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -489

 . ینث هدام  نیرحبلا ،  عمجم  -490
 . ینث هدام  نیرحبلا ،  عمجم  -491

ص 361. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -492
ص 528. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -493

هملک 117. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -494
ص 15. ج 8 ، هنیفس ،  كردتسم  -495

 . یصح هدام  نیرحبلا ،  عمجم  -496
هیآ 35. هروس 24 ، -497

هیآ 3. هروس 57 ، -498
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هیآ 45. هروس 25 ، -499

هیآ 73. هروس 11 ، -500
ص 228. نیکلاسلا ،  ضایر  -501

هیآ 73. هروس 11 ، -502
هیآ 1. هروس 50 ، -503

هیآ 77. هروس 56 ، -504

هیآ 87. هروس 15 ، -505
هیآ 9. هروس 17 ، -506

هبطخ 158. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -507
. رکش هدام  نآرق ،  تادرفم  -508
ص 139. ءاقبلا ، وبا  تایلک  -509

ص 95. ج 2 ، یفاک ،  -510
ص 30. راونالا ، ةوکشم  -511

هیآ 34. هروس 14 ، -512
ص 235. ج 3 ، تاداسلا ،  عماج  -513

ص 181. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -514
ص 98. ج 2 ، یفاک ،  -515
ص 99. ج 2 ، یفاک ،  -516

ص 17. ءاقباوبا ، تایلک  -517
 . نسح هدام  نآرق ،  تادرفم  -518

ص 426. ج 2 ، یفاک ،  -519
ص 346. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -520

هیآ 135. هروس 3 ، -521
ص 347. ج 11 ، لئاسو ،  -522

ص 158. ج 21 ، راونالاراحب ، -523
 . ننم هدام  نآرق ،  تادرفم  -524

هبطخ 215. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -525
،ص 386. ررغ یعوضوم  تسرهف  -526

هیآ 17. هروس 49 ، -527

هیآ 264. هروس 2 ، -528
 . ملظ هدام  نآرق  تادرفم  -529

هیآ 14. هروس 67 ، -530

هیآ 229. هروس 2 ، -531
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هیآ 103. هروس 18 ، -532
ص 335. یفاص ،  ریسفت  -533

ص 48. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -534
هیآ 43. هروس 25 ، -535

ص 270. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -536
ص 72. ج 5 ، روثنملا ، رد  ریسفت  -537

ص 364. ج 75 ، راونالاراحب ، -538
ص 335. ج 2 ، یفاک ،  -539

ص 345. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -540
ص 292. مکحلاررغ ،  -541

ص 387. ج 10 ، همکحلا ،  نازیم  -542
ص 123. ج 11 ، لئاسو ،  -543

ياعد 48. هیداجس ،  هفیحص  -544
هیآ 13. هروس 31 ، -545

هیآ 82. هروس 6 ، -546
ص 327. ، 4 ج 3 -  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -547

ياه 48 و 116. هیآ  هروس 4 ، -548
هیآ 25. هروس 57 ، -549

ص 331. ج 2 ، یفاک ،  -550
هیآ 14. هروس 89 ، -551

ص 546. یفاص ،  ریسفت  -552
هیآ 3، هروس 76 ، -553

 . لض هدام  نآرق ،  تادرفم  -554
هیآ 257. هروس 2 ، -555
هیآ 23. هروس 37 ، -556

هیآ 24. هروس 84 ، هیآ 34 و  هروس 9 ، هیآ 21 و  هروس 3 ، -557
 . يده هدام  نآرق ،  تادرفم  -558

هیآ 69. هروس 29 ، -559
نیتیآ 17 و 18. هروس 39 ، -560
ص 383. لوقعلا ،  فحت  -561

هیآ 193. هروس 3 ، -562
ص 386. لوقعلا ،  فحت  -563

هیآ 14. هروس 27 ، -564
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هیآ 146. هروس 2 ، -565
هیآ 23. هروس 3 ، -566

ص 158. ج 18 ، راونالاراحب ، -567
هیآ 15. هروس 35 ، -568

. رقف هدام  نیرحبلا ،  عمجم  -569
ص 378. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -570
ص 378. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -571

هیآ 7. هروس 96 ، -572
ص 128. ج 3 ، هیاهنلا ،  -573

هملک 108. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -574
هیآ 37. هروس 24 ، -575
هیآ 78. هروس 28 ، -576

ص 228. نیکلاسلا ،  ضایر  -577
ص 373. ج 3 ، هیاهنلا ،  -578

ص 442. لوقعلا ،  فحت  -579
هیآ 22. هروس 24 ، -580
هیآ 134. هروس 3 ، -581

ص 368. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  -582
هملک 194. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -583

ص 446. مکحلاررغ ،  -584
ص 322. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  -585

ص 265. ج 3 ، هیاهنلا ،  -586
هیآ 43. هروس 4 ، -587

ص 367. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  -588
هیآ 53. هروس 39 ، -589

ص 107. ج 2 ، یفاک ،  -590
ص 87. ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  -591

هملک 11. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -592
ص 537. مکحلاررغ ،  -593

ص 372. ج 6 ، همکحلا ،  نازیم  -594
ص 215. سلجم 57 ، قودص ،  یلاما  -595

هیآ 16. هروس 46 ، -596
ص 185. ررغ ، یعوضوم  تسرهف  -597
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هیآ 21. هروس 24 ، -598
هیآ 54. هروس 6 ، -599

ص 364. ج 75 ، راونالاراحب ، -600
هیآ 24. هروس 79 ، -601
هیآ 28. هروس 13 ، -602

هیآ 48. هروس 4 ، -603
هملک 154. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -604

هیآ 284. هروس 2 ، -605
ص 346. ۀبکاسلا ،  ۀعمد  -606

هبطخ 75. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -607
ص 118. راونالا ، ةوکشم  -608
ص 395. لوقعلا ،  فحت  -609

هملک 377. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -610
هیآ 111. هروس 9 ، -611

ص 197. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -612
ص 36. ج 5 ، یفاک ،  -613

هبطخ 33. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -614
ص 302. ج 1 ، مارو ،  هعومجم  -615

هیآ 51. هروس 8 ، و  هیآ 182 ، هروس 3 ، -616
نیتیآ 44 و 45. هروس 30 ، -617

هیآ 51. هروس 44 ، -618

هیآ 57. هروس 44 ، -619
نیتیآ 34 و 35. هروس 35 ، -620

ص 280. ، 4 ج 3 -  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -621
ص 504. ج 2 ، یفاک ،  -622

ص 387. ج 1 ، لئاسولا ،  كردتسم  -623
ص 355. ج 11 ، لئاسو ،  -624

هیآ 24. هروس 8 ، -625
ص 218. یفاص ،  ریسفت  -626

ص 196. ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  -627
ص 148. ج 8 ، یفاک ،  -628

ص 107. ج 1 ، مارو ،  هعومجم  -629
ص 183. ج 2 ، تاداسلا ،  عماج  -630
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ص 282. ج 4 ، ریثا ، نبا  هیاهن  -631
هیآ 7. هروس 28 ، -632

ات 10. تایآ 7  هروس 91 ، -633
ص 323. ج 1 ، هعیش ،  نایعا  -634

 . یقو هدام  نآرق ،  تادرفم  -635
ص 44. راونالا ، ةوکشم  -636

ص 51. ج 2 ، یفاک ،  -637
هیآ 102. هروس 3 ، -638

ص 97. یفاص ،  ریسفت  -639

ص 97. یفاص ،  ریسفت  -640
ص 307. ج 2 ، ریثا ، نبا  هیاهن  -641

تایآ 9 و 10. هروس 91 ، -642
هیآ 232. هروس 2 ، -643
هیآ 32. هروس 53 ، -644
هیآ 163. هروس 3 ، -645

ات 19. تایآ 17  هروس 79 ، -646
ص 498. ، 10 ج 9 -  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -647

ص 204. ج 1 ، راونالا ، راحب  -648
ص 206. ج 1 ، راونالاراحب ، -649

ص 356. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  -650
ص 229. نیکلاسلا ،  ضایر  -651

ص 252. ج 2 ، یفاک ،  -652
هیآ 3. هروس 2 ، -653

هیآ 45. هروس 39 ، -654

هیآ 138. هروس 7 ، -655
ص 77. ، 2 ج 1 -  ماشه ،  نبا  هریس  -656

هیآ 30. هروس 36 ، -657

هیآ 63. هروس 20 ، -658
نیتیآ 31 و 32. هروس 30 ، -659

هیآ 153. هروس 6 ، -660

هیآ 6. لوا ،  هروس  -661
ص 33. قودص ،  رابخالا  یناعم  -662

 . للم هدام  نآرق ،  تادرفم  -663
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هیآ 161. هروس 6 ، -664
هیآ 123. هروس 16  -665

ص 345. رابخالا ، یناعم  -666
ص 91. لوقعلا ،  فحت  -667

ص 107. قودص ،  لاصخ  -668
هیآ 101. هروس 12 ، -669

ص 297. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  -670
هبطخ 123. حلاص ،)  یحبص   ) هغالبلا جهن  -671

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
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... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
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«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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