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، دنتفر رفن  ود  نآ  لابند  هک  دنتشاد  یقلخ  یاقلا  رفن  رازه  داتفه  هللا ، لوسر زا  دعب 
فرط هک  رفن  جنپ  ای  راهچ  نآ  هب  اما  دنک  یم یربهر  ناطیش  ار  یقلخ  یاقلا  نوچ 

وریپ مدرم  نیا  بلغا  .دوب  هدش  یرما  یاقلا  دندنام   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
وریپ هک  یسک  .دنشاب   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ِرما  وریپ  هکنیا  هن  دنناطیش 

وا هب  یرما  یاقلا  دشاب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ای   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
ناطیش وریپ  هکنوچ  دوشب  یقلخ  یاقلا  وا  هب  رگا  اما  دریذپ  یم ار  باتک  نیا  دوش و  یم

هتفریذپن ار  ایند  هک  دریذپ  یم یسک  ار  باتک  نیا  .درادن  ار  باتک  نیا  شریذپ  تسا 
نیا هک  نوچ  دیریذپ ؛ یمن ار  باتک  نیا  هللاب ، هللاو ، دشاب ، هتفریذپ  ار  ایند  رگا  دشاب ،
رد هن  دسانشن  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( هک  یسک  .تسایند  تمذم  باتک ،

هطساو هب  ام  هک  مراودیما   [۱] .تسا هدش  تمذم  تقلخ  مامت  رد  هکلب  ایند ،
.میسانشب رتهب  ار  تیالو  هدش ، هتفگ  باتک  نیا  رد  هک  ییاه  فرح

هب منید و  هب  هنرگو  دننکن  مرجم  ارم  اه  یضعب هک  ما  هتفگ یا  هزادنا هب  باتک  نیا  رد 
نیا رد  ناتنید  امش و  تاجن  .منزب  مناوت  یمن هک  تسه  یرگید  یاه  فرح مسق  منییآ 

.تساه فرح

هدیمهف ار  تیالو  ِرخآ  دناوخب ، ار  باتک  نیا  ِرخآ  ات  یسک  رگا  نآرق  تایآ  مامت  هب 
ات یاه  تمذم هک  دهد  یم وا  هب  یرادیب  کی  ادخ  ینعی  درادن ؛ رخآ  هک  تیالو  .تسا 

هک تسا  ریبز  هحلط و  لثم  دناوخن ، رخآ  ات  ار  باتک  نیا  رگا  اما  دمهف ؛ یم ار  ایند  ِرخآ 
ار شتذل  ایند ، تمذم  یاج  هب  دنتفر و  قلخ  لابند  اما  دندرک ؛ تناید  نید و  یاعدا 

رود هب   ( مالسلا هیلع  یلع ( نادنزرف  ) و  مالسلا هیلع  یلع ( زا  ایند  تذل  .دندیمهف 
ار اه  فرح نیا  ام  ایادخ  هک  دیزیرب  کشا  دیناوخب و  رخآ  ات  ار  باتک  نیا  رگم  تسا ،

میشاب سانش  نامز  ماما  ام  ایادخ  .وگ  یلع هن  میشاب  سانش  یلع ام  ایادخ  .میمهفب 
ار باتک  نیا  یناسک  .وگارهز  هن  میشاب  سانشارهز  ام  ایادخ  .وگ  نامز  ماما  هن 

باتک نیا  هک  نوچ  .دنمهف  یمن هنرگ  دنشاب و  هتشادن  نم  دانع و  هک  دنمهف  یم
.تسا  ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  ) و  مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  یاه  تمحز

، اه باتک بلغا  .منک  رادیب  ار  امش  مهاوخ  یم اما  منک ؛ نیهوت  یسک  هب  مهاوخ  یمن »
تیالو یاشفا  تیامح و  باتک ، نیا  تسین ، تیالو  زا  تیامح  تسا ؛ تیالو  فرح 

زا مالک  ود  اه  باتک مامت  رد  رگا  .دینک  ینادردق  هک  منک  یم تساوخرد  امش  زا  تسا ،
هب اه  نآ نوچ  مهد ، یم ماعنا  ناموت  رازه  دص  مدوب  هدنز  رگا  نم  دشاب  اه  فرح نیا 



باتک نآ  دشاب  ادخ  یاقلا  اب  نتشون  باتک  رگا  .تسا  قلخ  رما  هب  ای  ناشدوخ  رما 
ناشدوخ رظن  هب  لصو  دنسیون  یم هک  ییاه  باتک بلغا  تسادخ ، رما  هب  لصو 

هیلع نینمؤملاریما ( دیاب  باتک  نآ  رد  اما  دیسیونب  دیسیونن ، باتک  میوگ  یمن .تسا 
تدوخ ینعی  تسا  رتفد  دشابن   ( مالسلا هیلع  یلع ( نآ  رد  هک  یباتک  .دشاب   ( مالسلا

! دشاب دایز  شرطق  هک  مه  ردقچره  الاح  تسا  لصو  تدوخ  تینم  هب  یا و  هتشون
هکنیا هن  ملق ، حول و  هب  مه  ناتملق  دشاب و  لاصتا  ناکما  ملاع  بطق  هب  دیاب  باتک 

.تسا  ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  ادخ و  رما  باتک ، نیا  .دشاب  لاصتا  قلخ  هب 
دوش یم هدناوخ  هک  یتقو .دینک  هجوت  باتک  نیا  هب  ات  دوش  قیرزت  امش  هب  تیالو  دیاب 
دریگب و ام  زا  ار  نم »  » ادخ هک  مراودیما  .تسا  روآ  بجعت قلخ و  هب  هدنهدرادشه 

ار  ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  نآ  یاج  هب  دریگب و  ار  دانع  دهدب ، ام  هب  ار  شدوخ 
« .دهدب ام  هب 

هدودحم

ناشیا لباقم  رد  یا  هدع دنروآ  یم فیرشت   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  اقآ  هک  یتقو 
میدق نید  .تسین  دیدج  هک  نید  . [۲] یا هدروآ دیدج  نید  دنیوگ  یم دنتسیا و  یم

یسک یا  ینعی  تسا ؛ میدق » ای  ، » ادخ ءامسا  زا  یکی  ناسحالا .» میدق  ای  « ؛ تسا
.تسادخ لثم  هدوب ، هشیمه  تسا ؛ میدق » ای   » مه تیالو  .یا  هدوب هشیمه  هک 

ءاشفا اما  هدوب ؛ اه  فرح نآ  هک  دنز  یم ییاه  فرح مه   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما
[۳] و دناد یم بیاغ  ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما هشیمه  قلخ ، اما  .تسا  هدشن 

نم تفگ  یکی  مربمایپ ، تفگ  یکی  متسه ، ادخ  تفگ  یکی  دنز : یم ییاه  فرح
هیلع و یلص هللا  هللا ( لوسر زا  دعب  اه  فرح نیا  .مرمالا  یلوا تفگ  یکی  ما ، هفیلخ

ماما .تسا  هدعاس  ینب هسلج  تادیلوت  اه  نیا مامت  دمآ ، دوجو  هب   ( ملس هلآ و 
هجوت  [۴] .ما هدعاس ینب  هسلج  هتشک  نم  دیامرف : یم مه   ( مالسلا هیلع  نیسح (
ینب هسلج  هتشک  نم  دیوگ  یم .دنا  هتشک ارم  هفوک  مدرم  ای  دیزی  دیوگ  یمن دینک 

هیلع نینمؤملاریما ( زا  ار  مدرم  دندش  عمج  مه  رود  اه  نآ هک  نوچ  .ما  هدعاس
یا هسلج ناشدوخ  دنتشاذگ و  هناخ  رد  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( .دندرک  ادج   ( مالسلا

مدرم دش و  دایز  ایند  رد  داسف  دعب  هب  نآ  زا  .دندرک  باختنا  هفیلخ  .دنداد  لیکشت 
[۵] .دندنام رفن  جنپ  ای  راهچ  دنتفر ، رفن  رازه  داتفه  .دنتفر  داسف  لابند  مه 

هک دهد  لیکشت  ار  هدودحم  هسلج  هک  درک  شالت  یلیخ   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح 



.تسا هدوب  لوا  زا  هدودحم  .دنورن  قلخ  لابند  دنوشب و  ادخ  بوبحم  اه  نآ
تسه و شدنس  .تساجک  شدنس  دیوگن  یسک  هک  منک  اشفا  امش  یارب  مهاوخ  یم

! یلع ای  دومرف : تسا و  هدرک  اضما  ربمایپ  ار  هدودحم  هسلج  .تسا  راکشآ  مه  یلیخ 
ینعی دننک  عافد  دیاب  رفن  لهچ  نآ  اما  ریگب  یلوا  زا  ار  تدوخ  قح  دندمآ  رفن  لهچ  رگا 

هتسکش و یولهپ  اب   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هکنیا  اب   [۶] .دنریگب ار  اه  نآ یولج 
یارب سک  چیه  رفن  جنپ  نآ  زا  ریغ  هب  تفر ، راصنا  رجاهم و  هناخ  رد  هب  یلین  تروص 
: دومرف دمآ و  دجسم  هب  مه  رخآ  رد   [۷] .دماین  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یرای 

هدرک تسرد  نآ ، هک  تسا  نیا  ترضح  فرح  یانعم  .دیا  هتخیگنارب یا  هفیلخ امش 
هکنیا ای  دیوگ  یم هچ  ارهز  ترضح  میمهف  یم ایآ  هن ؟ ای  میمهف  یم ایآ  .تسا  ناتدوخ 

هرخالاب .میتسه  اهزیچ  نیا  لابند  بلغا  ام  میور ؟ یم ایند  بعل و  وهل و  لابند 
کشا شریش  دیاز ، یم رتش  نآ  دیتخیگنارب ، تفالخ  مان  هب  ار  یرتش  دومرف :

، نینمؤملاریما .تسامش  هتخیگنارب  تفالخ  تفگ  ینعی  ؛[۸]  تسا ناتمشچ 
دیتشاذگ و هناخ  رد  ار  تقلخ  مامت  دصقم  ملاع ، مامت  بوبحم  هللا ، لوسر یصو

.دیتفر قلخ  هدعاس و  ینب  هسلج  لابند 

ناشتمذم ادخ  هک  دوبن  رتدب  نیا  زا  دوش  یم ناتمشچ  کشا  شریش  دیامرف : یم هکنیا 
( مالسلا هیلع  بلاط ( یبا  نب  یلع  هب  ینعی  دترم  .درک  مالعا  رفاک  دترم و  اه  نآ درک و 

ینعی ادخ ؛ هب  رفاک  .دنا  تیالو هب  دترم  ادخ و  هب  رفاک  اه  نیا .دندش  دترم 
کی ینعی  دترم  دندرکن و  لوبق  ار  تسا  ادخ  رما  هک   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

طقف اما   [۹] .دندترم مه  رفاک و  مه  اه  نیا سپ  .دنا  هدرک هتخیگنارب  ناشدوخ  ار  یزیچ 
.داد ناشرارق  شدوخ  بوبحم  مه  ادخ  دندمآ و  هدودحم  رد  رفن  جنپ  ای  راهچ  نیا 

تسا هدوب  هدودحم 

، دیشاب هتشادن  ششک  مه  امش  رگا  منز  یم ار  مفرح  تسا ، مرمع  رخآ  رگید  نم 
لد ناج و  هب  ار  اه  فرح نیا  دنراد  ششک  هک  یناسک  دیآ و  یم تعجر  نامز 

! نم زیزع  .دیوش  یم ای  دیا و  هدش هتسخ  هک  دیتسه  یا  هدع کی  نالا  .دنریذپ  یم
رب اپ  تشپ  اه  نآ دوش ، یم قیرزت  اه  یضعب لد  رد  تیالو  درادن ، یگتسخ  هک  تیالو 

رهطا یارهز  رما  رب  تسد  دننز ، یم ربمایپ  ادخ و  رما  رب  تسد  دننز ، یم ملاع  نیا  مامت 
رما رب  تسد  مه  نامز  نآ  رد  رگا  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دننز  یم  ( مالسلا اهیلع  )
ایند مامت  هب  هدش و  لیکشت  هدودحم  دندوب ، هدز   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح 



رد نامز  ماما نوچ  ارچ ؟  [۱۰] .دوبن ایند  رد  رفاک  کی  یتح  رگید  دش و  یم رشتنم 
مدرم مامت  دنک و  یم ادیپ  دشر  هدودحم  نامز  نآ  رد  .دنک  یم ارجا  ار  هدودحم  تعجر ،

اجنآ دینک  یم لایخ  ات  دنراد ، فیرشت  البرک  رد  نامز  ماما  ًالثم  .دنتسه  هدودحم  رد 
امش مامت  تعجر  نامز  رد  .دروآ  ار  سیقلب  تخت  درک  لایخ  ات  فصآ  .دیوش  یم رضاح 

.دیوش یم وا  لثم 

یرسرس اه  یضعب .درادن  لماک  هجوت  هدودحم  هب  سک  چیه  هللات ، هللاب ، هللاو ،
.دننک یمن انتعا  ًالصا  یا  هدع دنریگ و  یم ار  شا  هتکن ود  ای  کی  یضعب  دنریگ ، یم

لمع نآ  هب  هدش و  قیرزت  هدودحم  اه  یضعب هب  .تسا  قلطم  هدودحم ، هک  نوچ
هدودحم هب  مثیم ، لالب ، دادقم ، ینسح ، میظعلادبع  هاش  سیوا ، ناملس ، .دننک  یم
هک دوش  یم ینامز  تفگ : مثیم  هب   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (  [۱۱] .دندرک لمع 
ترضح .مراد  یمنرب ناج ! یلع  تفگ  رادرب ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( زا  تسد  دنیوگ  یم

جراخ هدودحم  زا  نم  ناج ! یلع  تفگ : .دننک  یم عطق  ار  تنابز  اپ و  تسد و  دومرف :
.تسا هدرکن  اشفا  یسک  هدوب ، هدودحم  سپ  [۱۲] .موش یمن

هدودحم یاشفا  دیون 

دنا هداد یدیون  کی   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  ) و  مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  » 
 « [۱۳] .دیوش یم ادخ  بوبحم  هدودحم ، رد  .مینک  اشفا  ار  هدودحم  ام  هک 

هللا، لوسر ای  دیوگ : یم ادخ  اما  دوبن ؛ ناملسم  مه  شردپ  هک  تسا  یسک  ناملس 
ادخ بوبحم  هدودحم  رد  میوگ  یم هک  تسا  نیا   [۱۴] .ناسرب ناملس  هب  ارم  مالس 
ًاوفک ار  نینمؤملاریما  ینعی  قیرزت ؛ .تسا  هدش  قیرزت  وا  هب  تیالو  نوچ  دیوش  یم

( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ندید  هب  ناتسلخن  رد  هک  مه  یصخش  نآ  .مینادب  دحا 
راگتسر اه  نآ مامت  دننک  تمسق  سنا  نج و  هب  ار  شباوث  رگا  دومرف  ربمایپ  تفر و 

دحا ًاوفک  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( نوچ  .دوب  یقیرزت  شتیالو  دنوش ، یم
هکنیا .دورب  شلابند  هک  تسین   ( مالسلا هیلع  یلع ( لثم  یدحا  ینعی  تسناد  یم

[۱۵] دور یمن ایند  زا  نید  اب  رفن  کی  رفن  رازه  زا  نامزلارخآ  رد  دیامرف  یم ترضح 

ریغ هب  یسک  لابند  دزیر و  یم ورف  ملاع  دشابن  جع  نامز  ماما رگا  هک  میرادن  هجوت  ام  »
میتسه و  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما قاع  الاح  .میور  یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما زا 



ام .دنتشادن  ماما  دندوب و  تسرپ  تب تیلهاج  نامز  رد  .میریم  یم تیلهاج  نامز  هب 
رگم میا ، هدرک شومارف  ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما میتسه و  اه  نآ قادصم  مه 

نویزیولت و ام  دندیتسرپ  یم تب  اه  نآ .میرادرب  بعل  وهل و  ایند و  زا  تسد  هک  نیا
، تسا نوخ  نم  رگج   ) .میا هدش جراخ  هدودحم  زا  میتسرپ و  یم ...و  هراوهام  وئدیو و 

 « .دوش [۱۶] کبس  ما  هدقع یمک  ات  منک  هیرگ  ردقنآ  مورب و  نابایب  رد  مهاوخ  یم

دحا ًاوفک  ار  ناشیا  ینعی  تسا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( هب  نیقی  هدودحم ،
رد هدودحم  هک  دینک  هجوت  میمهف ؟! یم ار  هدودحم  ام  رگم  نم ! زیزع   [۱۷] .دینادب

.تسا مک  شتارفن  اما  هدوب  تقلخ  مامت 

اه و هناخ نیا  هک  مدید  باوخ  بش  کی  میوگ : یم تسار  نآرق  تایآ  مامت  هب  » 
.تسا یا  هدودحم کی  نآ  طسو  رد  تسا و  هدش نابایب  نیمز  مامت  تسین و  اه  طاسب
اجنآ نیمی  باحصا  دنا و  هدیشک یهاتوک  راوید  ار  نیمز  رتم  تسیود  ای  دص  رود  ایوگ 

باحصا اما  دنا  هدودحم رد  نیمی  باحصا  .دندوب  رفن  جنپ  ای  راهچ  طقف  اه  نآ .دندوب 
فرط نآ فرط و  نیا لاح  رد  هشیمه  ینعی  لامش  .دنا  هدش جراخ  هدودحم  زا  لامش 
لضفا نآ  هب  داب  درادن و  تماقتسا  یلیخ  هک  یتخرد  لثم  تسا  ندش  ضوع  نتفر و 

مدرم نیا  بلغا  دنک ) دشر  هک  ینامز ات  دنراذگ  یم یبوچ  ار  اهتخرد  نیا  رانک   ) تسا
ار ام  ربق  دننک  یم ترایز  : » دیامرف یم هموصعم  ترضح  ارچ ؟ .دنا  لامش باحصا 

یومع سابع  رگم  .دراد  یم هگن  ار  امش  هک  تسا  رما  ار .» ام  رما  دننک  یمن تعاطا 
رما دیاب  امش  نم ! زیزع  .تشادن  رما  دادن ؟ شهار  ارهز  ترضح  ارچ  تسین !؟ ربمایپ 

« .دیورن فرط  نآ فرط و  نیا دیشاب ، هتشاد 

هدودحم طیارش 

هب امش  هکنیا  هن  دنشاب  امش  رما  هب  ایند  مدرم  ایند و  هک  تسا  نیا  هدودحم  طیارش 
.دشاب دهاوخ  یم هک  یماقم  ره  رد  دیشاب ، ایند  مدرم  رما 

هب .دشاب  هدودحم  رد  هک  یصخش  نآ  رگم  متسین  لئاق  یماقم  سک  چیه  یارب  نم  »
ار تقلخ  مامت  ایوگ  منک  یم هاگن  یصخش  نینچ  هب  هک  یتقو نآرق  تایآ  مامت 

« .هاوخرفن هن  مهاوخ ؛ هدودحم  نم  .تسا  هدودحم  رد  وا  ارچ ؟ .منیب  یم

زور دنچ  ناج !  ( مالسلا هیلع  یلع ( تفگ : نینمؤملاریما  هب  مه  ارهز  ترضح  دوخ 



هب اما   [۱۸] منیبب ار  اه  نآ مهاوخ  یم ما ، هدیدن ار  دادقم  رذابا و  ناملس و  تسا 
؛ دوش یم مرحمان  مرحم ، .درک  تعاطا  ار  قلخ  رما  ارچ ؟ ورب ! دیوگ  یم شیومع 

هدودحم رد  سابع ، دیتسه ! ورب  سابع ، لثم  ناتبلغا  مه  امش  .مرحم  مرحمان ،
مه ام  .درک  تعاطا  ار  قلخ  رما  اما  دوب ! هدرکن  یهانگ  رهاظ  رد  .دادن  شهار  هک  دوبن 

قلخ فرط  اجک  نم  زیزع  .میا  هتفر نوریب  هدودحم  زا  مینک  تعاطا  ار  قلخ  رما  رگا 
هدودحم رد  دییایب  .میدرک  اشفا  ار  هدودحم  یمک  ام  هدوب  هدودحم  سپ  دیور !؟ یم
تخت هب  هک  دراد  رارق  هدودحم  رد  فصآ  .دشاب  امش  رما  هب  ایند  ات  دیریگب  رارق 
مکاح دیشاب ، هدودحم  رد  رگا  امش  .دور  یم ورب ! دیآ ، یم ایب ! دیوگ  یم سیقلب 

.دنکب ار  راک  نیا  تسناوتن  نامیلس  اما  درک ؛ مکح  فصآ  .دینک  یم مکح  و  دیتسه !
هدب نم  هب  یتنطلس  ایادخ  تفگ  ارچ ؟ .دوبن  هدودحم  رد  لماک  وا  هک  میوگب  مسرت  یم

الاح .هدب  نم  هب  ار  هدودحم  تفگن  یهدب ! هن  یشاب و  هداد  هن  سک  چیه  هب  هک 
رویط کلم و  سنا و  نج و  داب و  هک  دهد  یم روتسد  هداد و  رارق  تدابع  یارب  ار  یزور 

یاه هلپ زا  غزو  کی  عقوم  نامه  .دشاب  هتشاد  یا  هتوتیب ات  دنرواین  ربخ  شیارب 
رازه دنچ  زور  ره  نم  تسا !؟ ربخ  هچ  نامیلس ! یا  دیوگ : یم دور و  یم الاب  شرصق 

ندرم هب  بآ  یور  ار  مدوخ  ما ، هدرکن یراک  زونه  منیب  یم زاب  میوگ ، یم ار  ادخ  رکذ 
شاک  [۱۹] .دنک یم شتحیصن  غزو  کی  .دوش  ریس  دروخب و  ارم  یناویح  کی  هک  منز  یم

هک نوچ ارچ ؟ .مشاب  هدودحم  رد  مهاوخ  یم نم  ایادخ  هک  دوب  هتفگ  نامیلس 
ار سیقلب  تخت  درک و  رما  فصآ  اما  دیایب ، سیقلب  تخت  دنک  رما  تسناوتن  نامیلس 

.دروآ ینیعلاةفرط  زا  رتمک 

.دنراد قرف  رگید  مدرم  اب  ایبنا  .تسا  هداد  تمصع  ایبنا  مامت  هب  یلاعت  کرابت و  یادخ 
اهنآ هب  طقف  اه  نآ هیقب  دنتسه و  باتک  بحاص  هک  میراد  مزعلا  یلوا ربمایپ  جنپ 
تعاطا ار  ایبنا  رما  دومرف : مدرم  هب  ادخ  الاح  .دنتسین  باتک  بحاص  دسر و  یم یحو 
ناشربمایپ داع ، موق  .دندش  قرغ  دمآ و  بآ  دندرکن ، تعاطا  ار  حون  رما  هک  اهنآ  .دینک 

نیا هطساو  هب  ار  طول  موق  رهش  تشه  ادخ  .دندش  کاله  دمآ و  داب  دندرکن  تعاطا  ار 
هب هک  نوچ دنک ، یم تیامح  شیایبنا  زا  ادخ  .درک  ور  ریز و  دندرکن  تعاطا  ار  وا  رما  هک 

تیامح شدوخ  رما  زا  ادخ  .دنیوگ  یم مدرم  هب  ار  ادخ  رما  تسا و  هداد  تمصع  اه  نآ
.یبن مه  تسا و  یلو  مه  هللادبع  نب  دمحم  ینعی  نامزلارخآ ؛ ربمایپ  اما  .دنک  یم

فرح اما  غلب ! دیوگ  یم وا  هب  توبن  تمِس  رد  ادخ  دوخ ، یاج  هب  ربمایپ  ندوب  یلو  الاح 
نیا هب  یلاعت  کرابت و  دنوادخ  اما  .منک  یم عطق  ار  تلد  گر  هنرگو  نزن  تدوخ  زا 
نیرهاط همئا  .دنک  یمن ار  باطخ  نیا   ( مالسلا مهیلع  موصعم ( هدراهچ  ماما ، هدزاود 



[۲۰] .دنراد مات  رایتخا  ، ( مالسلا مهیلع  )

« تیبلا اذه  ُلُْخَدا  هلوسر  نذا  نذاب هللا و  : » تفگ یم مرتحم  ظاعو  زا  یکی 
هیلع اضر ( ماما  ًالثم   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  دیاب  لوا  هک  دوب  نیا  شروظنم  )

شیارب دهد .) ماجنا  یراک  کی  دعب  لوسر هللا ، زا  دعب  دریگب ، هزاجا  ادخ  زا   ( مالسلا
نیا نآ  ینعم  .میراد  لوبق  ام  تسا و  تسرد  لوسر  نذا  ادخ و  نذا  هک  مداد  ماغیپ 

.تسا یرگید  فرح  بلطم  لصا  هنرگو  مینکن  شومارف  ار  ایبنا  ادخ و  ام  هک  تسا 
هیلع اضر ( ماما  ای   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  زا  رفن  رازه  ای  دص  هظحل  کی  رد  ًالثم 

دیاب اه  نآ مادکره  یارب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ایآ  دنهاوخ ، یم تجاح   ( مالسلا
رایتخا ماما ، دهدب !؟ ار  اه  نآ تجاح  ات  دریگب  هزاجا  ربمایپ  زا  مه  دعب  ادخ و  زا  دورب 

مات رایتخا  نآ  لماع  ریدم  هب  یراد و  هاگراک  کی  امش  هک  تسا  نیا  لثم  .دراد  مات 
هیلع نینمؤملاریما ( نآ  لماع  ریدم  اما  تسا ، هاگراک  تقلخ  نیا  مامت  .یا  هداد

.تسا  ( مالسلا

ناشدوخ دننام  دنناوت  یم  ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  هک  تسا  نیا  رتالاب  نآ  زا 
یسیع ارچ ؟ .تسین  قلطم  دنراد  اه  نآ هک  یا  هزاجا اما  دنهدب ؛ نایعیش  هب  هزاجا 

هب نهآ  ات  دیوگب  یلع »  » دیاب دوواد  .دنک  هدنز  ار  یا  هدرم ات  دیوگب  یلع »  » دیاب
دیاب دیآ ، یم اجنیا  هب  ینیعلا  هفرط هب  هک  یهتنملا  هردس زا  لیئربج  .دوش  مرن  شتسد 

هک یتقو  .دنرادن  قلطم  رایتخا  اه  نآ مامت  سپ  دشاب ، هتشون  یلع »  » شلاب رب 
دروآ نوریب  شتآ  هک  اه  گنس زا  یلع .»  » تفگ دنیایب  اهراکش  تساوخ  یم ناملس 

[۲۱] .دنیوگب یلع »  » دیاب دسر  یم رمث  هب  هک  تقلخ  نیا  مامت  تردق  یلع .» : » تفگ
یسیع ای  دوواد  دینک  هجوت  .دنراد  رفن  هس  ای  ود  رفن ، رازه  زا  ار  اه  فرح نیا  ششک 

ار ربمایپ  میهاوخ  یمن هللاب  ریجتسن  ام  یلع .»  » دنیوگب دیاب  دمحم »  » دنیوگ یمن
هک ینک  یم اج  یب مه  وت  منک ، کچوک  هک  منک  یم اج  یب نم  مینک ، کچوک 

هک تسا  نیمه  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تساوخ  .یمهف  یمن
هک نم  هب  میوگ ؟ یم اجک  زا  .دشاب  هتشاد  یرترب   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

هتشاد یرترب  نم  هب  امش  مهاوخ  یم تسا ، هدرک  تیارس  تیالو  سونایقا  زا  یا  هرطق
هیلع نینمؤملاریما ( هک  دهاوخ  یمن  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( ایآ  .دیشاب 

؟[۲۲] دشاب هتشاد  یرترب  ناشیا  هب   ( مالسلا

دنتسه هدودحم  رد  هک  یناسک  هب  تارایتخا  نداد 



هک ییاه  نآ هب  یقتم و  هب  رایتخا  نآ  زا  دنراد و  مات  رایتخا  نیرهاط  همئا  هک  میتفگ  »
 « [۲۳] .دنهد یم دنتسه  هدودحم  رد 

تقو نآ دنهدب ؛ هزاجا  مه  امش  هب  ات  دیشاب  هدودحم  رد  هک  دینک  یراک  دییایب 
میهاربا ارچ  .دش  هیلع  هللا  مالس هک  تسا  هداد  میهاربا  هب  .دیوش  یم ادخ  بوبحم 

.دش هیلع  هللا  مالس [۲۵] و  دش اضما  شا  یگعیش نوچ  دراد ؟ یرترب  ایبنا  نایم  رد 
دننام مه  امش  هک  تسا  نکمم  زیزع ، یاقفر  .تسا  هیلع  هللا  مالس مه  ناملس 
هقالط هس  ار  ایند  ینعی  دیرادرب ؛ ایند  لها  ایند و  زا  تسد  دیاب  اما  دیوشب ؛ اه  نآ

یا تفگ  ترضح  دمآ ، نینمؤملاریما  غارس  درک و  هیجو  ار  شدوخ  یلیخ  ایند  .دینک 
رد هک  یسک   [۲۶] .مریگب ار  وت  مناوت  یمن ًالصا  ما ، هدرک هقالط  هس  ار  وت  نم  ورب ! ایند 
، هدودحم رد  امش  .دنک  هقالط  هس  ار  ایند  نینمؤملاریما  دننام  دیاب  تسا  هدودحم 

.دیور یمن دنز  یم فرح  شدوخ  زا  هک  یسک  راذگ و  تعدب قلخ و  فرح  هب  رگید 

نز یلع  هناخ  رد  نیکسم  یادگ  یا  ارورب  ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

هدروآرب ار  وت  یاه  تجاح مامت  هک  ورب   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هناخ  ِرد  نم ! زیزع 
نوچ دنرادن ؛ مه  ایبنا  ار  مات  رایتخا  یگ و  هعیش .دهدب  رایتخا  مه  وت  هب  ات  ایب  .دنک 
یسوم اب  اه ، نآ ناگرزب  زا  رفن  داتفه  دننیبب ، ار  ادخ  دنتساوخ  یم یسوم  موق  یتقو 

اه نآ هب  رون  نآ  ساکعنا   ) دروخ انیس  هوک  هب  درک و  یلجت  یرون  .دندمآ  انیس  هوک  هب 
شوه هب  یسوم  یتدم  زا  دعب  .دندرم  اه  نآ درک و  شغ  یسوم  رون )! دوخ  هن  دروخ 

لوبق ار  مفرح  مدوب  هتشکن  ار  یسک  اه  نیا زا  هک  الاح  ات  ایادخ ، تفگ : دمآ و 
هدنز نک  اعد  دومرف : ادخ  .دنا  هدش هتشک  مه  ناشناگرزب  هک  الاح  دندرک ، یمن

ایآ .ال  تفگ  دوب ؟ تدوخ  رون  نیا  ایادخ ، تفگ : یسوم  نایرج ، نیا  زا  دعب  .دنوش  یم
نامزلارخآ نایعیش  زا  یکی  رون  نیا  ال ! تفگ : دوب ؟ موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  رون 

ال! تفگ : هدب ؟ رارق  اه  نآ زا  ار  نم  تفگ :  [۲۷] .تسا

 » اما دنک ؛ یم یلجت  هعیش  نآ  رون  مه  نامزلارخآ  رد  »
نآ دشاب ، هعیش  ناوتب  یسک  ره  هب  هک  نیا هن  اهطورش » نم  انأ  اهطورش و  اهطرشب و 
، منک یم لوبق  ار  یقتم  لامعا  نم  دیوگ  یم مه  ادخ  .تسا  یقتم  نامزلارخآ  هعیش 

« .درادن هدوهیب  لامعا  یقتم  هک  دوش  یم مولعم 

.دندوب یقتم  ینسح  میظعلادبع  هاش  رذابا و  مثیم ، ناملس ، سیوا ، نامز  نآ  رد 



هللا، لوسر یصو  ادخ ، تجح  نیبملا ، ماما  نیدلا ، بوسعی  دنتفگ : یم طقف  اه  نآ
هزادنا هب  یشاب و  هتشادن  شلوبق  رگا  تسا : هتفگ  وا  هرابرد  ادخ  هک  یسک  .ادخ  رما 

.تسا  ( مالسلا هیلع  بلاطیبا ( نب  یلع  ، [۲۸] منازوس یم ار  وت  ینک  تدابع  سنا  نج و 
نامسآ هکئالم  دورب  ایند  زا  نید  اب  یکی  رگا  دیوگ  یم ارچ  .دوب  قلطم  اه  نآ تیالو 

تسرد هباشم  لقاال  دوبن ؛ قلطم  شاک  .تسین  قلطم  ام  تیالو  دننک ؟ یم بجعت 
رفاک و تفگ  مه  ادخ  دندرکن !؟ تسرد  هباشم  هللا  لوسر زا  دعب  رگم  .میدرک  یمن

نامسآ هکئالم  دورب ، ایند  زا  نید  اب  یکی  رگا  دیوگ : یم مه  نامزلارخآ  یارب  .دندترم 
ار ایند  مدرم  ایند و  دیا ؛ هتشادرب تیالو  زا  تسد  امش  هک  نوچ  دننک ؛ یم بجعت 

.دیا هدرک باختنا 

ار تیالو  دندرک  ارشومارف  تلالض  دندرک  باختنا 

تسا همئا  وضع  یعقاو ، هعیش 

جح و کی  هب  ناتلد  ندرک ! ایند  باختنا  نتفر و  قلخ  لابند  ینعی  تلالض ؛ باختنا 
! مسق منییآ  نید و  هب  اما  تسا ؛ شوخ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  ترایز  ای  هرمع 
نوچ ارچ ؟ .تسا  لد  تیعقاو  هدننک  تحاران درادن و  یشوخ  لد تیالو ، یب اه  نآ مامت 

اه نآ رما  تسا ، تواخس  اه  نآ رما  .تسا  طرش  ، ( مالسلا مهیلع  همئا ( رما  تعاطا 
قداص ماما  .دینکن  زارد  قلخ  یولج  ار  ناتتسد  هک  تسا  نیا  اه  نآ رما  تسا ، تلادع 

«، یتسین ام  تسود  ینک  زارد  یسک  یولج  ار  تتسد  رگا  : » دیامرف یم  ( مالسلا هیلع  )
نامزلارخآ رد  میراد  تیاور  اما  دنز ؛ یم شرانک  مه  یتسود  زا  دشابن  هعیش  هکنیا  هن 

.دنهد یم همقل  یاوه  هب  ای  همقل  یارب  ار  ناشنید 

رازه زا  ار  اه  فرح نیا  مسق ! هدش  لزان  وا  هب  نآرق  هک  یسک  هب  نآرق و  تایآ  مامت  هب 
هدش و قیرزت  مدرم  هب  ایند  لها  ایند و  هک  نوچ  دنمهفب ؛ رفن  ود  ای  کی  دیاش  رفن 
مهیلع همئا ( وضع  دیاب  هک  یلاح  رد  .دنتسه  نآ  یشوخ  بعل و  وهل و  لابند  هشیمه 
دیامرف : یم مه   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .دیورن  رگید  یاج  دیشاب و   ( مالسلا

مهیلع همئا ( وضع  یعقاو ، هعیش  .دیوش  یم ادج  دینک ، هانگ  رگا  دییام ؛ وضع  امش 
یلجت مه  یعقاو  هعیش  دننک ، یم یلجت  اه  نآ هک  روط  نامه ، [۲۹] تسا  ( مالسلا

.[۳۰] دراد



نیا یسک  هچ  .تسا  یلجت  اه  فرح نیا  دیمهفب  امش  رگا  نآرق ، تایآ  مامت  هب  »
ادخ تجح  دیسانشب ، ار  ربمایپ  هک  دنک  یم ییامنهار  ار  امش  یسک  هچ  هدز ؟ ار  اهفرح 

تخانش اه ، فرح نیا  دیسانشب ؟ ار  ناتدوخ  دیسانشب ، ار  هعیش  دیسانشب ، ار 
 « .تساه نآ

دشاب هتشادن  زیچ  چیه  سک و  چیه  هب  جایتحا  دیاب  یعقاو  هعیش 

رگا .دیوگب  یلع »  » دیاب هک  تسا  نیا  تقلخ  مامت  رد  یرشب  ره  شزرمآ  تاجن و 
دید توح ، ناهد  رد  سنوی   [۳۱] .تسین هدیزرمآ  دشاب  هتشادن   ( مالسلا هیلع  یلع (
ُْتُنک یِنإ  ََکناَْحبُس  َْتَنأ  ِالإ  ََهِلإ  َال  : » تفگ یلع .»  » دنیوگ یم ایرد  تادوجوم  مامت  هک 
یدنک  ( مالسلا هیلع  یلع ( تیالو  یلوبق  رد  هرذ  کی  هک  نم  ایادخ ، [۳۲]« َنیِِملاظلا َِنم 
رفاک هکنآ  مشاب ، هتشادن  لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( هکنیا  هن  .متسه  ملاظ  مدرک 

دنیوگ یم ملاع  همه  ایرد و  تادوجوم  مامت  هک  مدیمهف  یمن نم  ایادخ ، .تسا 
دوخ ار  نیا  میراد  تیاور  .مدرک  یهاتوک  نم  دندوب ، تسرپ  یلع اه  نآ یلع .» »

شهابتشا عفر  نآ ، نتفگ  اب  هک  تشاذگ  وا  ناهد  رد   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
( مالسلا هیلع  یلع ( ناتیاهراک  مامت  رد  هک  دیشاب  بظاوم  .دنک  ادیپ  تاجن  دوشب و 

بوسعی  ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  ادخ ، دصقم  تساوخ و  ارچ ؟ .دییوگب 
.تسا هللا  لوسر یصو  نیبملا ، ماما  نیدلا ،

سک و چیه هب  جایتحا  دیاب  یعقاو  هعیش  میتسه ؟ یعقاو  هعیش  هک  میمهفب  روطچ 
قوف ام  دراد   ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  سک  نآ  .دشاب  ینغ  دشاب ، هتشادن  یزیچ  چیه 

ایند لام  هناخ و  نیشام و  دیهاوخ ؟ یم هچ  رگید  الاح  .دراد  ار  تقلخ  مامت 
دشک و یم تلاجخ  مدآ  هک  دنتساوخ  یم البرک  رد  ییاهزیچ  کی  دیهاوخ ؟! یم

رد ار  ام  ناجاقآ ! وگب : .تسا  نییاپ  مدرم  حطس  ردقنیا  .تسا  رتهب  دنیاین  رگا  دیوگ  یم
.میشاب مرحَم  هدب ، هار  تا  هناخ

ار وت  ادخ  ارچ ؟ .دیشاب  هتشادن  یجایتحا  چیه  دیاب  تسا !؟ یخوش  ندوب  قلطم  رگم 
هللاو ، » مهد یم ار  تا  یزور مدوخ  هک  دروخ  یم مسق  هدرک و  نیمأت 

ادیپ یزور  یهاوخ  یم تدوخ  دینز !؟ یم فرط  نآ  فرط و  نیا  ارچ   [۳۳]« نیقزارلاریخ
ردقچ منک  یم نیمأت  ار  امش  رمعلا  مادام  دیوگب  یصخش  کی  رگا  نالا  نادان ؟! ینک 
رد دیاب  اما  تسا ؛ نیا   [۳۳]« نیقزارلاریخ هللاو   » ینعم دوش ؟ یم تحار  ناتلایخ 
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.دیشاب هدودحم 

، موش یم هدنز  ایوگ  مهد  یم یسک  هب  یزیچ  کی  یتقو  مسق ! سابع  ترضح  هب  »
دیوگ یم هک  تیاده ، یتح  ات  تسین ؛ قافنا  دننام  یتدابع  چیه  .مرب  یم تذل  ردقنیا 

ار ارقف  مدرم و  قافنا ، اب  نوچ  .یا  هدرک تیاده  ار  یملاع  یدرک  تیاده  ار  رفن  کی  رگا 
دیوگ : یم ادخ  .دیا  هدرک مه  تیاده 

رگا دیوگ  یمن اما  دشاب ؛ یخس  هک  مهد  یم یسک  هب  تافص هللا  مان  هب  مراد  یتافص 
، دیورب  ( مالسلا مهیلع  همئا ( ترایز  هب  یتح  ات  هرمع ، هکم و  دیناوخب ، بش  زامن 

« .مهد یم وت  هب  تافص هللا 

نآ طرش  تواخس و  تیمها 

امش هب  یتداعس  کی  دیاب  ادخ  نوچ  دراد ؟ دیکات  تواخس  یور  همه  نیا  ادخ  ارچ 
: تفگ ربمایپ  هب  ادخ  هک  یتقو   ) دیناوت یمن هنرگو  دیوش ، قفوم  راک  نآ  هب  هک  دهدب 
راهچ زا  ریغ  هب  اه ، نآ زا  مادک  چیه  دنهدب ، یمک  غلبم  وگب  دنیآ  یم هک  اه  نیا هب  ادرف 

وت تسد  هک  تسا  نیا  شا  هراصع تسیچ ؟ تواخس  هراصع  دندماین .) رفن  جنپ  ای 
وت بلق  دوش ، یم ادخ  مشچ  تمشچ  دوش ، یم ادخ  یاپ  وت  یاپ  دوش ، یم ادخ  تسد 

ادخ یدونشخ  ثعاب  ردقنیا  دینک  یم هک  یقافنا  نآ  ینعی  دوش ؛ یم ادخ  بلق 
یراک دومرف : ترضح  دمآ ،  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  دزن  یصخش  .دوش [۳۴]  یم

ار موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  ام  ارهز و  مردام  یدرک ، لاحشوخ  ارم  هک  یا  هدرک
هک یتقو  دومرف : ترضح  ما ؟ هدرک راک  هچ  ناجاقآ ! تفگ : .یا [۳۵]  هدرک لاحشوخ 
ای یدرک ، هدروآرب  ار  شتجاح  یدرک و  یگدیسر  تا  هیاسمه هب  ییایب  یتساوخ  یم

: » دیامرف یم  ( مالسلا هیلع  همئالاداوج ( هکنیا 
کی تجاح  ندروآرب  اما  تسا ؛ هرمع  جح و  داتفه  زا  رتالاب  مردپ ، ربق  ترایز  باوث 

تسا رتالاب  مردپ  ربق  ترایز  زا  نمؤم 
( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یعقاو  تسود  هک  تسا  نیا  نمؤم  نآ  طرش   [۳۶] «. 

نامز رد  یصخش  ارچ ؟ .دنادب  دَحا  ًاوفک  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ینعی  دشاب ؛
ماما هب  یسرتسد  دزادرپب و  ار  شتاهوجو  تساوخ  یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما 

ماما هب  .دندوب  ننست  لها  زا  اه  نآ همه  هک  دوب  ییاج  رد  مه  فرط  نآ  زا  تشادن ،
زا یکی  ات  نک  ربص  دومرف : ترضح  منک ؟ راک  هچ  هک  تشون   ( مالسلا هیلع  قداص (

ترضح زا  هرابود  .درکن  ادیپ  ار  یسک  درک و  ربص  لاس  کی  .ینک  ادیپ  ار  ام  ناتسود 



هب دیابن  اما  زادنایب ؛ ایرد  هب  راذگب و  یا  هسیک رد  ار  نآ  دندومرف : ناشیا  درک ، لاوس 
یسک ره  لماش  هکنیا  هن  دشاب ، نمؤم  هب  دیاب  دینک  یم هک  یقافنا  نآ  .یهدب  اه  نآ

سنا نج و  هزادنا  هب  رگا  دیوگ : یم ادخ  ارچ ؟ میا ! هدرک قافنا  ام  دییوگب  دوشب و 
سپ .منازوس [۳۷]  یم ار  وت  یهاوخن ، ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( اما  یشاب ؛ هتشاد  تدابع 

ار نآ   ( مالسلا هیلع  همئالاداوج ( رگا  .دینک  قافنا  یسک  هچ  هب  هک  دیمهفب  دیاب 
، ماما هدزاود  نیا  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  هدرک  مولعم  مه  ار  شصخش  دیوگ  یم

.دیوگب یرگید  زیچ  هن  دیوگب ، یلع »  » دشاب و هتشاد  لوبق  ار  موصعم  هدراهچ 
هب تمدخ  تسا ،  ( مالسلا هیلع  یلع ( هب  تمدخ  تسادخ ، هب  تمدخ  وا  هب  تمدخ 

الاح .تساه  نآ ریغ  بحم  یرگید  اما  تساه ؛ نآ بحم  وا  هک  نوچ  .تسارهز 
یخس ناشلایخ  هب  دننک و  یم  ( مالسلا مهیلع  همئا ( نمشد  هب  تمدخ  یضعب 

رایتخا رد  ام  بلغا  .میرما  رایتخا  رد  دشاب ، اه  نآ رما  هب  تواخس  رگا  اما  دنتسه ؛
، دورب ایند  زا  نید  اب  یکی  رگا  نامز ، نآ  رد  دیوگ  یم هک  تسا  نیا  .میتسه  قلخ 

.دننک یم بجعت  نامسآ  هکئالم 

تظافح نآ  زا  ادخ  تسا و  نید  شدوخ  هدودحم  .دییایب  هدودحم  رد  نم ! نازیزع 
نسح ماما  .تسا   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  ادخ و  تساوخ  هدودحم  ارچ ؟ .دنک  یم

تساوخ .دنتشک  ار  ام  همه  دنتشک ، ار  ارهز  مردام  یتقو  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  )
ترضح .تسا   ( مالسلا مهیلع  همئا ( مامت  تساوخ  ، ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز 

تفر راصنا  رجاهم و  هناخ  ِرد  یلین  تروص  هتسکش و  یولهپ  اب   ( مالسلا اهیلع  ارهز (
هب هدعاس  ینب  هسلج  تفر و  یمود  دندماین ! اما  دیایب ؛ دوجو  هب  هدودحم  دنیایب و  هک 

داتفه .دنک  تنعل  ار  رفن  ود  نآ  ادخ  .درک  هارمگ  ار  مدرم  تمایق  مایق  ات  دروآ و  دوجو 
رد .دندش  تنعل  دروم  دنتفر و  رفن  ود  نآ  فرط  دندش و  جراخ  هدودحم  زا  رفن  رازه 

نوچ .دنور  یم ایند  زا  نید  یب هک  دنتسه  نوریب  هدودحم  زا  مدرم  بلغا  نامز  نیا 
دیامرف : یم ادخ 

.دننک یم بجعت  نامسآ  هکئالم  دورب ، ایند  زا  نید  اب  یسک  رگا  نامزلارخآ  رد 
هدودحم رد  هک  یتقو  دیامرف : یم ادخ  .تسا  بوبحم  تسین ، دودحم  هدودحم ،

دیوش و یم قلخ  بوبحم  دیدش ، جراخ  رگا  اما  دیریگ ؛ یم رارق  نم  بوبحم  دیدمآ ،
ینعی دیتسه ؛ ظوفحم  هدودحم  رد  .دوش  یم قلخ  رما  هب  یقلخ و  ناتیاهراک  مامت 

تسد و دوش ، یم ادخ  مشچ  ناتمشچ  دنک ؛ یم ظفح  ار  ناتیاپ  تسد و  مشچ و  ادخ 
هدروآ ولج  ار  هدودحم  نیا  هدرک و  تیانع  ادخ  .دوش  یم ادخ  یاپ  تسد و  ناتیاپ ،

.تسا



ددرگب شبوبحم  لابند  دیاب  هشیمه  بوبحم ،

مشاب و دازآ  هک  دینک  اعد  متفگ ، ار  شدح  کی  نم  هک  تسه  یرگید  یاه  فرح زاب 
منک یمن تأرج  مدودحم و  زونه  منییآ ، منید و  هب  .منک  اشفا  ار  هدودحم  مناوتب 

ادخ بوبحم  دیورن و  نوریب  نآ  زا  هک  میوگ  یم ردق  نآ .منک  اشفا  ار  هدودحم  تیعقاو 
مدرم بلغا  اما   [۳۸] دننک ؛ مارتحا  ار  امش  نامسآ  هکئالم  یتح  هکنیا  ات  دیشاب 

ناونع هب  ار  قلخ  دشاب ، رما  ناشبوبحم  هک  نآ یاج  هب دننک و  یمن مارتحا  ار  هدودحم 
.دنا [۳۹] هدرک باختنا  بوبحم 

دیربب دیاب  هک  یتذل  نآ  زونه  امش  .ددرگب  شبوبحم  لابند  دیاب  هشیمه  بوبحم ، »
هب دمآ ، ارح  هوک  زا  ربمایپ  هک  یتقو  ) .دهدب دیاب  ادخ  هک  تسا  ییاه  تذل .دیا  هدربن
ِیبنلا َىلَع  َنولَصی  َُهَتِکئَالََمو  َهللا  ِنإ   » .مدش ثوعبم  یربمایپ  هب  نم  تفگ : هجیدخ 

میلست دومرف : ادخ  هجیدخ ، یا   [۴۰]« ًامِیلَْست اُوملََسو  ِهَیلَع  اولَص  اُوَنمآ  َنِیذلا  َاهَیأ  ای 
، متفر هکم  هب  هک  یتقو مه  نم  ما .) هدوب وت  میلست  نم  تفگ : هجیدخ  .دیوشب  نم 

زور هنابش  .تسین  مبوبحم  زا  یمسا  ًالصا  مدید  .متشگ  یم مبوبحم  لابند  اجنآ 
بوبحم طقف  هن   ، ( مالسلا هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  زا  اما  دنتفگ  یم ناذا  راب  نیدنچ

: متفگ متفر و  ادخ  ی  هناخ یولج  .دش  یمن هدروآ  یمسا  تقلخ  مامت  بوبحم  نم ،
ادخ یا  تا  هناخ رد  یضترممدمآ  یلع  زا  تسین  یمسا  مدید 

نادنز نم  رهب  تا  هناخ یضترمتشگ  یلع  یادخ  یا 

دیاب تیالو  .تسا  نم  دوجو  رد  هجیدخ  لثم  نیا  تسین ! سک  همه  یارب  فرح  نیا 
، املع اهروسفرپ و  نایاقآ ، زا  کیمادک  .دیشاب  تیالو  ربهر  ینعی  دشاب  امش  نورد 

اجنآ نم  .مهد  یم ماعنا  ناموترازهدص  دشاب  هتفگ  یسک  رگا  .دنا  هدز یفرح  نینچ 
افص و شرجح ، دوب ، کیرات  میارب  منید  هب  هکم  مامت  .متشگ  یم مبوبحم  لابند 

.دندروآ یمن مه  ار  مبوبحم  مسا  یتح  ات  نوچ  .دوب  کیرات  میارب  شا  هورم

یهاوگ منوخ  تارذ  مامت  مسق ! تیالو  دیحوت و  تقیقح  هب  مسق ! نآرق  تقیقح  هب 
( مالسلا هیلع  یلع ( دیراد و  لوبق  ارم  ارچ  دیوگ  یم تسا و  تحاران  هبعک  هک  دهد  یم

دنراد و لوبق  ار  هبعک  هک  دش  دنهاوخ  هدنمرش  ننست  لها  مامت  دیرادن !؟ لوبق  ار 
ار هبعک  یادن  هک  مسق ! ایلوا  ایبنا و  مامت  هب  .دنرادن  لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع (

هب دمهف  یم ار  تیالو  تقیقح  هک  یسک  .دنک  یمن هجوت  نآ  هب  یسک  اما  مونش  یم
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یلع متسین ، امش  هدنهد  تاجن هک  نم  دیوگ : یم ادخ  هناخ  هک  دنک  یم هجوت  ادن  نیا 
لوبق ار  نینمؤملاریما  هک  اه  نآ مامت  هبعک  .تسامش  هدنهد  تاجن  ( مالسلا هیلع  )

( مالسلا هیلع  یلع ( یلوبق  هک  نوچ دنک  یم تمالم  دندرگ  یم شرود  هب  دنرادن و 
، تسا هبعک  شدوخ  دراد   ( مالسلا هیلع  یلع ( هک  سک  نآ  .تسا  هبعک  یلوبق 

مه دوسالارجح  زا  هللات  هللاب  هللاو  .تسا  دوسالارجح  هورم و  افص و  انم و  شدوخ 
روط نیا دیاب  .دوش  یم هعیش  مداخ  کلم  تسا ، کلم  نآ  هک  نوچ دوش  یم رتالاب 
شدوخ هار  رد  ناترمع  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  .دینکن  فرص  هدوهیب  ار  ناترمع  دیوشب و 

« .دوش فرص 

ییایند فرصت  هن  دیشاب ، هتشاد  ییاروام  فرصت  دیاب  امش 

امش .دروخن  هشدخ  شتیالو  هب  دشاب  بظاوم  روطچ ؟  .دنک  ظفح  ار  شدوخ  دیاب  رشب 
ارچ دیور !؟ یم قلخ  لابند  ارچ  .دشاب  امش  رادهگن  ادخ  ات  دیشاب ، تیالو  نابهگن  دیاب 

زا ریغ  هب  تقلخ  مامت  رد  رشب  .میور  یم هک  میهاوخ  یم نامدوخ  دیور !؟ یم ییاج  ره 
هچ .دشاب  هتشاد  دیابن  یرگید  تساوخ   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا ادخ و 

!؟ دیهاوخ یم

ایآ متفگ  .مرخب  یگرزب  ی  هناخ امش  یارب  مهاوخ  یم تفگ  دمآ و  ییاراد  صخش  »
( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  دشاب ؟ هدمآ  نآ  رد  نینمؤملاریما  هک  یراد  غارس  یا  هناخ

نم یارب  یا  هناخ هچ  یهاوخ  یم دشاب ؟ هدمآ  نآ  رد   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  و 
هیهت یا  هناخ درادن  هناخ  هک  یصخش  یارب  ات  هدب  یغلبم  یراد  تقیقح  رگا  یرخب ؟

مامت اب  اه  نیا دنک !؟ ادج  اجک  زا  ارم  دهاوخ  یم هدمآ و  .تفر  دش و  دنلب  .مینک 
« .متسه ایند  لها  نم  هک  دننک  یم لایخ  زونه  ناشتقافر 

رد سیوا  ناملس و  .ییایند  فرصت  هن  دیشاب  هتشاد  ییاروام  فرصت  دیاب  امش 
نالف سیئر  اقآ  نیا  .دنتسه  ناشرما  هب  مه  اه  ناویح یتح  ات  هک  دنتسه  هدودحم 

رانک هک  هدودحم  اما  دنز ؛ یم شرانک  نفلت  کی  اب  وا  قوفام  تسا ، یضاق  ای  اج 
حبذ ار  اه  نآ دنیآ و  یم وا  رما  هب  اهراکش  نآ  .تسا  ناملس  رما  هب  ایند  .تسین 

دزپ و یم ار  اهراکش  هک  نیا زا  دعب  .دیآ  یم نوریب  شتآ  شرما  هب  اهگنس  زا  .دنک  یم
ناج مه  دهد و  یم ناج  مه  .دنور  یم دنوش و  یم هدنز  وا  رما  هب  هرابود  زاب  دنروخ  یم

بوسعی یلع  نینمؤملاریما  دنک ، تعاطا  ار  رما  لماک  هک  یسک  ارچ ؟  [۴۱] .دریگ یم



.دهد یم وا  هب  دراد  شدوخ  هچنآ  زا  لوسر هللا ، یصو  نیدلا ،

دنک یم شاپ  هب  یلع  دوش  انف  رگا  دنکناهج  یم شانف  یلع  دوش  اپ  هب  رگا  ناهج 

هب مه  وا  الاح  .تسا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملا ( ریما  ادخ ، نذا  .ادخ  نذا  هب  اما 
امش رما  هب  ایند  دیشاب ، روط  نیا هدودحم  رد  دیاب  مه  امش  .دهد  یم نذا  ناملس 

شلابند ارچ  درادن ، کاردا  ًالصا  تسا و  یلاشوپ  ایند  .نآ  رما  هب  امش  هن  دشاب ،
ایند لابند  دیوگ  یم هک  نیا تسین ، دب  هک  نامسآ  نیمز و  ایرد و  هوک و  دیور !؟ یم
نومأم نوراه و  ای  رفن  ود  نآ  .تسا  دب  ایند  لها  .دیورن  ایند  لها  لابند  ینعی  ورن ؛
هن تسا  هاوخایند  ُشک ، یلو تسا و  رورپ  قلخ ایند ، لها  .دندوب  ایند  لها  ...و 

ام یاضر  ماما  نومام ، رگم  تشکن !؟ ار  ام  رفعج  نب  یسوم  نوراه ، رگم  .هاوخ  یلو
؟ دنتشکن ار  ام  نیسح  ماما  اه  نآ رگم  تشکن ؟ ار 

رشب تلالض  ثعاب  قلخ ، .دنک  یم ناملسم  ار  یرفاک  رفاک و  ار  یناملسم  ایند ، »
ترضح هک  نیا .دنا  هدمآ رشب  تیاده  یارب   ( مالسلا مهیلع  همئا ( اما  تسا ؛

هب [۴۲] تسا ؛ موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  ترایز  اب  قباطم  نمؤم  ترایز  دیامرف : یم
تیاده ار  مدرم   ( مالسلا مهیلع  همئا ( دننام  یعقاو  نمؤم  نآ  هک  تسا  لیلد  نیا 

کمد یمحل و  کمحل  وا  .دنا  هداد  هجرد  وا  هب  همه  نیا  هک  شلاح  هب  اشوخ  .دنک  یم
ار هچنآ  هک  تسا  نیا  همئا  اب  نمؤم  قرف  .هدش  اه  نآ لثم  اه ، نآ نذا  هب  هدش ، یمد 

« .دنهدب دیاب  همئا  نمؤم  هب  اما  هداد ؛ اه  نآ هب  ادخ  دنراد ،

دوب یسک  معلب  مروآ : یم یلاثم  دینک  نیقی  فرح  نیا  هب  یردق  کی  دیهاوخب  مه  رگا 
تفگ یم هک  گس  هب  دش و  یم دوشب  گس  تفگ  یم هک  مدآ  هب  دنداد ، هزاجا  وا  هب  هک 

هب دش ، ربکتم  هک  یتقو اما  دهدب ؛ رییغت  ار  مدرم  دناوت  یم ینعی  دش ؛ یم دوشب  مدآ 
اما دنهد ؛ یم رارق  بوبحم  ار  وت  یتسه  هدودحم  رد  هک  یتقو .درک  نیرفن  یسوم 

زا نوچ  تفر ؛ ایند  زا  نید  یب معلب  دنز  یم دایرف  نآرق  دنداد ؟ رارق  یزیچ  هچ  ار  معلب 
ادخ .درک  نیرفن  وا  هب  اما  درک ؛ یم تعاطا  ار  یسوم  رما  دیاب  .دش  جراخ  هدودحم 

هللاب ریجتسن  هک  عقوم  نآ دیوش ؟ یم جراخ  اجک  .میوش  جراخ  هدودحم  زا  ام  هک  دنکن 
، دینکن هعدخ  دییوگن ، غورد  دیاب  .دینکب  دب  هاگن  مدرم  سومان  هب  ای  مدرم ، دنزرف  هب 

، دینکب تسا  یضار  ادخ  هک  یراک  ره  .دینکن  هدوهیب  رما  دیشاب ، رما  رایتخا  رد 
.دیا هدودحم رد  تقو  نآ



.دنک یم تمذم  ار  دنور  یم ایند  لابند  هک  یناسک هدودحم 

زا هدودحم  تسا ، رتگرزب  تقلخ  مامت  زا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( هک  روط  نامه
لها دیشاب ، ایند  لها  رگا  .دیوش  یم ادخ  بوبحم  امش  نوچ  تسا ؛ رتگرزب  ایند  نیا 
.دنک یم تمذم  دنور  یم ایند  لابند  هک  ار  یناسک  هدودحم  نوچ  .دیتسین  هدودحم 

!؟ درکن تمذم  ار  سابع  شیومع   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  رگم 

هک تسا  نیا  لثم  .دینک  ینادردق  دیاب  میوگ ، یم امش  یارب  ثیدح  تیاور و  اب  نم  »
ار اه  فرح نیا  نم  .ما  هدروآ امش  یارب  ما و  هتخپ ما و  هتسش ار  تشوگ  یمک  نم 

« ارهز  » دییوگب یلع »  » دیاب اما  دینک  لیم  دیاب  امش  مروآ ، یم ناتیولج  مزپ و  یم
« .قلخ دییوگب  هک  نیا هن  دییوگب 

بیط و نیا  همه  نم  [۴۳]« ًاِحلاَص اُولَْمعَاو  ِتَابیطلا  َِنم  اُوُلک  : » دیامرف یم ادخ  ارچ ؟
حلاص لمع  دندرک  لاوس  ترضح  زا  .دینک  حلاص  لمع  هک  مدرک  قلخ  ار  رهاط 

!؟ مینک قافنا  میورب !؟ هرمع  میورب !؟ جح  میریگب !؟ هزور  میناوخب !؟ زامن  تسیچ ؟
تیالو رما  هب  دینک  یم هک  یراک  ره  .تسا  تیالو  لمع  حلاص  لمع  دومرف : ترضح 

هک دش  روطچ  رخآ  .دیدترم  رفاک و  تفگ  هک  دنتفر  رفن  ود  نآ  رما  هب  اه  نآ .دشاب 
ایند ای  بعل و  وهل و  لابند  ای  .دنا  هدش ایند  ِروک  رک و  مدرم  دنمهف ؟! یمن مدرم 

هجوت لماک  هدودحم ، هب  سک  چیه .تسا  کچوک  ناشرظن  رد  اه  فرح نیا  .دنتسه 
تعجر نامز  .دیمهف  یم ار  نآ  زا  یمک  ناتیاه  بوخ مروخ  یم مسق  تأرج  هب  .درادن 

، تعجر رد  دروخ ، یم مسق   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .دیمهف  یم ار  هدودحم  امش 
هک اه  نآ  [۴۴]! قفانم نمؤم ! دنز : یم رُهم  دیآ و  یم  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( اقآ 

.دروخ یمن قفانم  رُهم  ادخ  بوبحم  هب  .دنتسه  ادخ  بوبحم  نمؤم و  دنا  هدودحم رد 
مه  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  .دنقفانم  یلاُباال و  دنا ، جراخ هدودحم  زا  هک  یناسک 

.دنز یم ار  ناشندرگ 

هب .دیشاب  هتشاد  نیقی  مه  هدودحم  هب  دیاب  دیراد ، نیقی  تیالو  هب  هک  روط  نامه
تسا نیا  لصا  .دینکن  هاگن  دینز  یم ار  اه  فرح نیا  دییآ و  یم اجنیا  زور  راهچ  هک  نیا 

هب داقتنا  یارب   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هک  یتقو .دیوشن  جراخ  هدودحم  زا 
ارهز ترضح  نفد  رد  یتح  دوب ، هماُسا  درک ، وا  زا  تیامح  هک  یسک  دمآ  دجسم 

.تفر رفن  ود  نآ  فرط  دش و  جراخ  هدودحم  زا  اما  تشاد ؛ روضح   ( مالسلا اهیلع  )
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قداص ماما  .دیوشن  هماُسا  دننام  دیشاب و  هتشاد  تماقتسا  هک  دینکب  یراک  کی  دیاب 
؛ دیوش یم ادج  دینک  هانگ  یتقو  دییام ، وضع  امش  دیامرف : یم مه   ( مالسلا هیلع  )

.دیوش یم جراخ  هدودحم  زا  ینعی 

رد .دشاب  شرانک  رد  دنیبب و  ار  وا  دهاوخ  یم هشیمه  دشاب ، هتشاد  یبوبحم  یسک  رگا 
رانک روطچ   [۴۵] .دیشاب شرانک  دهاوخ  یم ادخ  الاح  دیوش ، یم ادخ  بوبحم  هدودحم 

هک نیا تسا ، وت  رانک  ادخ  دشاب ، ادخ  رما  هب  دینک ، یم هک  یراک  ره  رگا  دیتسه ؟ ادخ 
دصقم دیوگ  یم اما  هدرک ؛ تتوعد  ادخ  .نم  فرط  ایب  ینعی   [۴۶]« ینوعدا : » دیوگ یم

بلاطیبا نب  یلع  ادخ  دصقم  یتسین ، نم  بوبحم  هنرگو  شاب ، هتشاد  تسود  ارم 
.تسا  ( مالسلا هیلع  )

تسا نک  تسرد  هللا  هجو دشاب ، هللا  هجو هکنیا  هن  نینمؤملاریما 

تسس دیابن  دهاوخ ، یم صصخت  مه  تیالو  دراد ، صصخت  شدوخ  راک  رد  یسکره 
( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هب  نیقی  .تسا  تیالو  هب  نیقی  صصخت ، دیوشب ،

؟ منک اشفا  .تسادخ  هب  نیقی  ) و  مالسلا هیلع  بلاطیبا ( نبا  یلع  هب  نیقی  تسا ،
تزع و هب  یشاب  هتشادن  لوبق  ارم  رگا  دیوگ : یمن ادخ  .تسا  رتالاب  مه  یردق  کی 

ادخ اما  هدرک  ار  تا  هظحالم منازوس ، یم ار  وت  ینک ، تدابع  نیلقث  هزادنا  هب  ملالج 
مان هب  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( رگا  دیوگ : یم درادن ، هظحالم  نینمؤملاریما  هب  عجار 

ار وت  دیشاب ، هتشادن  لوبق   [۴۷]« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » هب نم ، تجح 
[۴۸] .تسادخ رما   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( نوچ  منازوس ، یم

.تسا نک  تسرد هللا  هجو دشاب ، هللا  هجو هکنیا  هن   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
ار وا   ( مالسلا هیلع  یلع ( اما  هدش ، هللا  هجو سیوا  هدش ، هللا  هجو ناملس  دینک  هجوت 

تدابع لاس  داتفه  زا  رتالاب  رکف  تعاس  مین  دیوگ  یم هک  نیا  .تسا  هدرک  هللا  هجو
ینعی یا ؛ هتخانشن ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یا و  هدرک ملظ  لاس  داتفه  تسا ،

ار لوسر هللا  یصو  ادخ ، تجح  نیبملا ، ماما  نیدلا ، بوسعی  نینمؤملاریما ، یتقو 
میناوت یمن ام  تسیچ ؟ ام  هفیظو  نالا  .دیوش  یم ادخ  بوبحم  دیتخانش  رگا 

زا میشاب و  هتشاد  شتسود  دیاب  طقف  میسانشب  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
.میوشن جراخ  هدودحم 
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تسا هدودحم  تیالو ، سلجم 

نامسآ و هب  نآ  زا  .تسا  قلخ  زا  نتفر  رانک  هدودحم ، تسیچ ؟ هدودحم  دیناد  یم ایآ 
.دیوش یم مرحم   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هب  ینعی  دینک ، یم ادیپ  هار  مه  رتالاب 

مه رود  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .تسا  هدرک  اضما  ادخ  ار  هدودحم 
سلجم نآ  ینعی  مروخ  یم هطبغ  سلجم  نآ  هب  نم  دینزب ؟ ار  ام  فرح  دینیشن  یم
دصقم قلخ و  فرح  ایند و  فرح  میریگ ، یم سلجم  ام  بلغا  اما  .تسا  هدودحم 

طورش دروخ  یم هطبغ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هک  یسلجم  نآ  .مینز  یم ار  قلخ 
، حون منم  دیامرف : یم دنروآ  یم فیرشت  یتقو   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ارچ  .دراد 

قلخ  ) .دوب نم  لثم  اه  نآ همه  رظن  ینعی  نامزلارخآ ؟ ربمایپ  منم  مدآ ، منم 
هدودحم هب  تبسن  ناترظن  دیاب  مه  امش  .منز  یم ار  اه  نآ ندرگ  نم  اما  تشاذگن ؛)

هطبغ  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هک  دراد  تمظع  هدودحم  ردق  نآ .دشاب  روط  نیمه
ییاه همطل نآ  ینعی  تسا ؛ تیالو  نکاشفا  هدودحم ، نوچ  دیایب ، نآ  رد  هک  دروخ  یم

هدروخ  ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  ) و  مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  کرابم  دوجو  هب  هک 
، تسادخ بوبحم  هدودحم  ارچ ؟ .دنک  یمن اشفا  نآ  زا  ریغ  هب  اجک  چیه .دنک  یم اشفا 

.دنک یم اشفا  ار  اه  نیا ادخ  بوبحم 

مییوگ یم مینز ، یم فرح  کی  میراد  هک  تسا  لاس  لهچ  هب  کیدزن  نالا  ام  »
ام .درادن  یرگید  سک  مه  ادخ  .میرادن  یرگید  فرح  نیسح ، نسح ، ارهز ، یلع ،» »

ام .میرازیب  اه  نآ زا  تسا ، هدرک  دییات  قلخ  هک  یناسک هن  مییادخ  ناسک  رادفرط 
( مالسلا هیلع  داجس ( ماما  ارچ ؟ .دنتسه  ادخ  دییات  دروم  هک  مییاه  نآ رادفرط 
ربمایپ ای   [۴۹] یوش یم روشحم  نآ  اب  یشاب  هتشاد  تسود  ار  یگنس  رگا  دیامرف : یم

ءزج یشاب  یضار  یموق  ره  لمع  هب  رگا  دیامرف : یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  )
.دیوش یم روشحم  نآ  اب  دیهاوخ و  یم ار  نآ  دیشاب  هدودحم  رد  رگا  سپ  .یموق  نآ 

 « .دیمهفب ار  اه  فرح نیا  ات  دیوش  غراف  ایند  زا  دیاب  منید  هب  نم ! زیزع 

دیوش و غراف  ایند  زا  دوش  یم غراف  شا  محر رد  دنزرف  زا  هک  ینز  دننام  دیاب  امش 
ادخ تقونآ  .دحا  ًاوفک  یا  ادخ ، بوبحم  یا  ادخ ، دصقم  یا  دییوگب  یلعای .»  » دییوگب

.یتسه داش  هشیمه  قوذ و  هشیمه  هک  دنک  یم داجیا  یقوذ  کی  امش  دبلاک  رد 
دینک و لمع  هدودحم  هب  لماک  امش  رگا  هک  تسا  نیا  نم  دیاقع  هللات ، هللاب ، هللاو ،

نامسآ و رد  ار  امش  ادخ  ار ) شتوهش  هانگ و  لوپ و  ینعی   ) دیریذپن ار  ایند  توعد 



.دنک یم توعد  شدوخ  شرع 

ترما ادخ  یا  متفگ : متفریذپن و  ار  ایند  توعد  مرمع  لوا  زا  نم  نآرق ! تایآ  مامت  هب  »
ار امش  ادخ  تقونآ  دیریذپن ، ار  ایند  هک  دینکب  یراک  کی  .ار  ایند  هن  مریذپ ، یم ار 

.تسا نتفر  ایند  قلخ  توهش و  تعدب و  لابند  تسیچ ؟ ایند  نتفریذپ  .دریذپ  یم
یوریپ یاج  هب تسا و  تسرپایند  تسرپ و  قلخ هک  تسا  نیا  یارب  رشب  یتخبدب  مامت 

ام .دور  یم هدرک  بیذکت  ادخ  هک  یزیچ  نآ لابند  تسا  هدرک  دییات  ادخ  هک  ییاه  نآ زا 
« .یبیذکت هن  میورب  یدییات  لابند  دیاب 

اه نآ هدرک و  دییات  دنتسه  شدوخ  رون  زا  هک  ار   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  ادخ  »
غالبا ایند  مدرم  هب   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  الاح   [۵۰] .دنا هدرک دییات  ار  یقتم  مه 

هنرگو دیهاوخب  ار  ام  تسود  دیاب  لوا  دیراد ، ار  ام  یتسود  یاعدا  هک  یناسک  یا  درک :
تسود نم  دنک  اعدا  سکره  هک  نیا هن  اما  .دیراد  تسود  ار  ام  هک  دییوگ  یم غورد 

همئا دییات  دروم  همه  نیا هک  یعقاو  تسود  نآ  .متسه   ( مالسلا مهیلع  همئا (
لامعا نم  دیامرف : یم مه  ادخ  .تسا  یقتم  دشاب  یم  ( مالسلا مهیلع  نیرهاط (
رازیب نمؤم  زا  نامزلارخآ  رد  مدرم  دیوگ : یم ترضح  اما  .منک  یم لوبق  ار  یقتم 

.دنز یم اه  نآ هدیا  فلاخم  یفرح  وا  نوچ  .دنا  یضار وا  گرم  هب  یتح  دنوش ؛ یم
گرم هب  نالا  دندوب  یضار   ( مالسلا مهیلع  همئا ( گرم  هب  نامز  نآ  رد  هک  روط  نامه
نآ اما   [۵۱] درادن مارتحا  تزع و  مدرم  نیب  رد  وا  .دنتسه  یضار  مه  یعقاو  نمؤم 

هاوخ تزع نیا  هک  دننک  یم لایخ  مدرم  .دهاوخ  یمن مارتحا  تزع و  ًالصا  یعقاو  نمؤم 
روط نیا هک  دنوش  یم  هجوتم  دننک  یم دروخرب  وا  اب  هک  یتقو اما  .تسا  هاوخ  مارتحا و 

« .تسین

تیارب ام  .تسا  هدش  افج  وت  هب  وگب ! ناذا  تفگ  لالب  هب  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  یمود 
رارق راک  سأر  رد  ار  وت  میهد ، یم رارق  قوقح  میریگ ، یم نز  میرخ ، یم هناخ 

کی نم  تفگ : لالب  وگب ! یتفگ  یم ربمایپ  یارب  هک  ار  ناذا  نامه  تفگ  .میهد  یم
تفگ کیربت  ٍخب و  ٍخب   ( مالسلا هیلع  یلع ( هب  هک  یسک  نیلوا  رگم  مراد ، وت  زا  لاوس 

هیلع یلص هللا  هللا ( لوسر یارب  دیا و  هدرک بصغ  ار  تفالخ  نالا  ارچ  سپ  یدوبن ؟ وت 
هتشادن یراک  اه  فرح نیا  هب  تفگ  یمود  دیا ، هدرک مولعم  نیشناج   ( ملس هلآ و  و 

وا .میوگ  یمن دنک ) دییات  ار  وت   ) دزادنایب وت  تسوپ  هب  داب  هک  یناذا  تفگ  لالب  شاب ،
لالب هطساو  هب  بلح  یاه  ناملسم مامت  .درک  دیعبت  بلح  هب  دز و  کتک  ار  لالب  مه 

هدودحم زا  جراخ  هک  ار  یسک  دیابن  دیشاب ، هدودحم  رد  رگا  مه  امش  .دندش  ناملسم 



ینس میریذپب و  ار  اه  نآ دیاقع  ام  ارچ  دننک ، لوبق  ار  ام  دیاب  اه  نآ دینک ، لوبق  تسا 
نم تما  دومرف :  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( نوچ  .میقحرب  هک  ام  میوش !؟
نم هک  دنتسه  یناسک  مه  نآ تسا ، یجان  نآ  هقرف  کی  دنوش  یم هقرف  هس  داتفه و 

، میا هدش دییات  تقلخ  مامت  رد  ام  سپ  .دنراد  لوبق  ار  موصعم  هدراهچ  ماما ، هدزاود  و 
مهیلع همئا ( نآرق و  ربمایپ ، .دنوشب  ام  لثم  دیاب  اه  نآ ینک !؟ یم بیذکت  وت  ارچ 

نید اه  فرح نیا  دیور !؟ یم بیذکت  لابند  امش  ارچ  سپ  دنا  هدرک دییات  ار  ام   ( مالسلا
طقف دیآ ، یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما هک  یتقو  دیشاب ، هدودحم  رد  دیاب  .تسا 

مامت نامزلارخآ ، ربمایپ  منم  حون ، منم  مدآ ، منم  دیوگ : یم .دنک  یم لوبق  ار  هدودحم 
ار اه  نآ نم ، یلوبق  اب  دیدرکن ، لوبق  هک  ار  اه  نآ دیوگ : یم ینعی  متسه ، نم  همئا 

ام درگرب ! دنیوگ  یم دننک ، یمن لوبق  طقف  هن  دنتسه  یا  هدع اما  .دیدرک  لوبق  مه 
تسرد یهاوخب  وت  هکنیا  هن  تسا  تسرد  ربمایپ  ادخ و  رما  .مینک  یم تسرد  میراد 

.تسا ندرک  بارخ  قلخ  ندرک  تسرد  ینک ،

.تسا هدوب  ادخ  یلو   ( مالسلا هیلع  یلع ( یبن و  ربمایپ  تارک ، مامت  رد 

هب دورب  نوریب  نآ  زا  هک  سک  ره  تسا و  هدودحم   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رما 
ادخ رگم  .درادن  مارتحا  رگید  هدرک و  لوبق  ار  یرگید  سک  ماما ، ادخ و  زا  ریغ 

هتشادن لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( اما  ینک  تدابع  نیلقث  هزادنا  هب  رگا  دیوگ  یمن
ام یارب  طقف  هن  فرح  نیا  مزادنا ، یم منهج  رد  ور  هب  ار  وت  ملالج ، تزع و  هب  یشاب 

[۵۲] .دشاب نامزلارخآ ) ربمایپ  زا  ریغ  هب   ) ایبنا رگا  یتح  ات  تسا ، تقلخ  لک  یارب  هکلب 
رما هب  هک  نیا هن  دشاب ، وت  رما  هب  ایند  هک  تسا  نیا  هدودحم  ظفح  طیارش  زا  یکی 

( مالسلا مهیلع  همئا ( وضع  مه  هدودحم و  رد  مه  دیاب  امش  .دیشاب  قلخ  ایند و 
ادج اه  نآ زا  دیدرک ، هانگ  هک  یتقو  اما  دیهد ؛ یم صیخشت  رگید  تقونآ  دیشاب ،

صیخشت ار  قلخ  ماما ، صیخشت  یاج  هب  هدمآ و  نوریب  هدودحم  زا  دیوش و  یم
راهچ رشب  .میتسه  ییاشامت  زونه  ام  .تسا  هدرک  تنیز  ار  شدوخ  ایند  .دیهد  یم

ار اج  همه  دناوت  یم تیالو  مشچ  اب  .تیالو  مشچ  ود  یناویح و  مشچ  ود  دراد ، مشچ 
یگدامآ دش  روط  نیا هک  یتقو  دنک ، ادیپ  نیقی  اه  فرح نیا  شرف و  شرع و  هب  دنیبب و 

هب دینک ، یمن ادیپ  هار  اه  نامسآ هب  هک  نیا .دیوگب  کیبل  ادخ  یادن  هب  هک  دنک  یم ادیپ 
ترضح رگم  .دنشاب  ایبنا  رگا  یتح  درادن ، مه  انثتسا  نیا  تسایند و  رهم  رطاخ 

رِهم دندرک ، یسرزاب  مراهچ  نامسآ  رد  ار  وا  هکئالم  دوب ؟! یکچوک  صخش  یسیع 
یسرزاب مه  ار  ام  .دیراد  هگن  ار  وا  تفگ  دورب و  تسناوتن  رتالاب  تشاد و  خن  نزوس و 



بعل وهل و  هراوهام و  نویزیولت و  رِهم  زونه  اما  میشاب ؛ مرحُم  مئاد  دیاب  ام  .دننک  یم
نالا امش  .دشاب  رما  زا  ریغ  هب  هک  ییایند  اما  هئیطخ » لک  سأر  ایندلا  بح  ! » میراد ار 
دزن یصخش  ...تسادخ  یوربآ  نمؤم  یوربآ  دیهاوخ ، یم نیشام  دیهاوخ ، یم هناخ 

نیشناج نم  هک  ییوگ  یمن رگم  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  ای  تفگ : دمآ و  اضر  ماما 
!؟ یا هدیشوپ ار  ریرح  ابیز و  سابل  نیا  ارچ  سپ  متسه ؟  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

وت یلو  ما ، هدیشوپ نشخ  سابل  مسابل  ریز  اما  مدهع  یلو  نالا  نم  دومرف : ترضح 
.یزاسرهاظ [۵۳] یا و  هدیشوپ ریرح  تسابل  ریز 

تدابع هب  ایند  لها  .دوش  یم رسک  امش  ترخآ  زا  دیشاب ، ایند  لها  هک  هزادنا  ره  هب 
تبحم دننک ، یم اضما   ( مالسلا مهیلع  همئا ( هک  یتدابع  نآ  اما  .تسا  رورغم  شدوخ 
ادخ هب  یهاوخ  یم وت  دهاوخ ، یم تیالو  ادخ  .تسا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

ناورهن جراوخ  تفگن !؟ ناطیش  هب  رگم  وش ! مگ  ورب  دیوگ  یم الاح  یهدب !؟ تدابع 
رد ام  بلق  روضح  تدابع و  محازم  رفن  هس  دنتفگ : .دننک  تدابع  دنتساوخ  یم مه 
ادخ اب  میشاب و  هتشاد  بلق  روضح  ام  ات  دنشابن  دیاب  اه  نیا دنتسه ، ادخ  اب  یاوجن 

هیلع نینمؤملاریما ( مه  یکی  صاعورمع ، یکی  تسا ، هیواعم  یکی  .مینک  اوجن 
مهاوخ یم ادخ  لباقم  رد  دیوگ  یم نیبب  .دنشکب  ار  اه  نیا هک  دنتشاذگ  رارق  . ( مالسلا

.تسا یشک  یلع یلع ، یب تدابع  میوگ  یم هک  تسا  نیا  مشاب  هتشاد  بلق  روضح 
یلع ادخ  رما  دنک ، یم هبلاطم  ار  شرما  ام  زا  ادخ  تسا !؟ وت  تدابع  جاتحم  ادخ  رگم 

[۵۴] .تسا  ( مالسلا هیلع  بلاطیبا ( نب 

زا رتشیب  رگا  .تسایند  رما ، زا  ریغ  هب  زیچ  ره  میراد ؟ ایند  رهم  هک  میمهفب  اجک  زا 
! دیراد ایند  رهم  زونه  یتساوخ ، ار  رما  ریغ  رگا  تسا ، رما  ریغ  دیهاوخب ، ناتزاین 

؛ دشاب یضار  ادخ  دینک  یراک  .تساهنآ  هب  نتشاد  هقالع  ریغ  هب  ...و  هناخ  نیشام و 
محر یسک  هچ  هب  دیوگ  یم نک ! محر  ام  هب  ایادخ  دییوگ  یم تمایق  رد  یتقو  نوچ 

قافنا هک  ردقچره  دیوگ  یم میراد ، یبوخ  یادخ  .منک  محر  وت  هب  نم  هک  یا  هدرک
.مهد یم ترخآ  رد  ربارب  رازه  ایند و  نیا  رد  ربارب  دص  ینک ،

رما راظتنا  نامه  جرفلا ، راظتنا  .میشاب  هتشاد  ادن  راظتنا  رما و  هب  هقالع  دیاب  ام 
ادخ و مدرم ، ارچ  تسا ،  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( مه  ربمایپ  ادخ و  رما  تسا ،
؟! تسا گنل  ناشتیمک  نینمؤملا  ریما  یلوبق  رد  اما  دننک  یم لوبق  رهاظ  رد  ار  ربمایپ 

.تسامش ظفاح  ، ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (



.تسا هدوب  ادخ  یلو   ( مالسلا هیلع  یلع ( یبن و  ربمایپ  تارک ، مامت  رد 

دندش انف  یتشک  مدرم  تسکش و  ؟یتشک  یهد یم هچ  ار  ادخ  باوج  ادخان  یا 

نآ هک  داتسرف  ار  شنادنزرف  مامت  ناطیش  تفرگ  رارق  بآ  یور  حون  یتشک  هک  یتقو
ردپ دنتفگ  دندمآ و  ناطیش  نادنزرف  دورب ، نیب  زا  مدآ  لسن  ات  دننک  ور  ریز و  ار  یتشک 

.مینک قرغ  ار  یتشک  میناوت  یمن اما  تسا ؛ هدنامن  ام  یارب  تسد  یاج  رگید  ناج ،
راک نیا  عنام  هک  تسا  یناوج  یتشک  هصرع  رد  دید  تفر و  اج  نآ هب  شدوخ  ناطیش 

ناطیش تسد  دز ، رانک  ار  وا  شتسد  اب  ناوج  نآ  تفر ، ولج  هک  یتقو  دوش  یم
طقف هن  تشگ ، یمرب حون  یتشک  رگا   [۵۵] .دندشن قفوم  راک  نیا هب  دش و  بویعم 

رد  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رگا  .تفر  یم نیب  زا  زیچ  همه  لسن  مدآ ، لسن 
دنک قرغ  ار  یتشک  ناطیش ، دراذگ  یمن هک  یسک  نآ  سپ  هدمآ  ایند  هب  بجر  هدزیس 

رد بجر  هدزیس  رد  [۵۶] و  هدوب تقلخ  نیا  مامت  رد   ( مالسلا هیلع  یلع ( سپ  تسیک !؟
ایند زا  رهاظ  رد   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یتقو  .تسا  هدش  رهاظ  ادخ  هناخ 

ربمایپ یصو  یارب  یبن  حون  ار  ربق  نیا  هدش  هتشون  نآ  رب  هک  تسا  یربق  دندید  تفر ،
، یلع نینمؤملاریما  سپ  .تسا  هدرک  تسرد   ( مالسلا هیلع  بلاطیبا ( نب  یلع 

روط نامه تسا ، هدوب  لوسر هللا  یصو  ادخ ، تجح  نیبملا ، ماما  نیدلا ، بوسعی 
رد رشبلاوبا  مدآ  هک  نامز  نآ دیامرف : یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هک 

.تسا هدوب  ادخ  یلو  مه   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ما ، هدوب یبن  نم  دوب  شِلگ 
هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تارک ، مامت  رد  دراد !؟ تقلخ  کی  طقف  ادخ  رگم 

( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( .تسا  هدوب  ادخ  یلو   ( مالسلا هیلع  یلع ( یبن و   ( ملس
اراکشآ نامزلارخآ  ربمایپ  اب  افخ و  رد  ایبنا  مامت  اب  نم  دیامرف : یم مه  رگید  یاج  رد 

هصرع رد  هک  روط  نامه  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( درادن ، نامز  تیالو  . [۵۷] ما هدمآ
مظعا مسا  اه  نآ مسا  .دنک  یم تیامح  مه  امش  زا  درک  تیامح  اه  نآ زا  یتشک 

تسکش دشاب  رما  یور  هک  یتشک  نآ  .دوب  نت  جنپ  مسا  یتشک ، رادهگن   [۵۸] .تسا
تیامح نآ  زا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تسا و  یتشک  مه  هدودحم  نیا  .درادن 
ترضح تساوخ  هدودحم ، نوچ  .دنزب  نآ  هب  هشدخ  یسک  هک  دراذگ  یمن دنک و  یم

.دیورن نوریب  نآ  زا  هک  دیشاب  بظاوم  .تسا   ( مالسلا اهیلع  ارهز (

! دیسرتن دنک ، یم یثنخ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ار  یشوگرخ  یاه  باوخ نآ  »



ار اه  فرح نیا  هتخادنا  نم  لد  هب  هک  یسک  نآ .دیشاب  هتشاد  تعاطا  یگدامآ  دیاب 
مامت تسه ؟ اه  فرح نیا  یباتک  هچ  رد  اجک و  .دنک  یم تظافح  مه  شدوخ  منزب ،

نیرهاط همئا  فرح  .تسا  دصقم  اه  فرح نیا  اما  تسا ؛ دودحم  قلخ  یاه  فرح
تمحز لاس  هس  تسیب و  ربمایپ  ارچ ؟ .تسا  دصقم  ندز  نآرق  ) و  مالسلا مهیلع  )

ار  ( مالسلا هیلع  یلع ( دیاب  دمحم ! ای  تفگ  هعفد  کی  ادخ  الاح  درک  غیلبت  دیشک ،
، تلاسر زا  ادخ  دصقم  ینعی  یدناسرن ؛ ار  تتلاسر  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  ینک ، یفرعم 

« .دوب  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یفرعم 
: دیوگ یم ادخ  هک  نیا  [۵۹] دنک !؟ یم راک  هتسکش  خاش  رفن  راهچ  ام  یارب  ادخ  رگم  »

ُْمَکل ُْتلَْمَکأ  َْموْیلا   » هب ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( دینک ، تدابع  نیلقث  هزادنا  هب  رگا 
نیا .تسین  ام  یارب  طقف  منازوس ، یم ار  وت  ملالج ، تزع و  هب  یهاوخن   [۴۷]« ُْمَکنِید
کلم دنچ  نآ  رگم  ارچ ؟  [۶۰] .نامسآ هکئالم  هب  یتح  ات  تسا ، تقلخ  لک  هب  باطخ 

هب داد و  عمط  بضغ و  توهش و  اه  نآ هب  ادخ  دندرک و  ضارتعا  مدآ  عجار  هک  دندوبن 
، ادن نیا  سپ  .دنتشک  مدآ  مه  دندروخ ، قرع  مه  دندرک ، انز  مه  الاح ، .داتسرف  نیمز 

راد هروخ گس  ناهد  رد  کوخ  ناوختسا  هلزنم  هب  یایند  نیا  رد  هک  ام  هب  طقف  هن 
نیا مامت  هک  دیمهف  یم دیدرک ، کرد  ار  نیا  رگا  .تسا  تقلخ  لک  هب  هکلب  میتسه ؛
هیلع یلع ( تبحم  رگا  دینکب  ار  شرکف  هک  ار  یزیچ  ره  ادخ و  شرع  یتح  ات  تقلخ 

ار  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( دیاب  اه  نیا مامت  .دراد  یرسک  دشاب  هتشادن   ( مالسلا
هدوسآ تحار و  دیدیمهف  ار  نیا  هک  یتقو  الاح  .دوشب  ناش  یرسک عفر  ات  دنهاوخب ،

نآ ای  روسفرپ  نآ  ای  اقآ  نیا  هک  دور  یمن فرط  نآ فرط و  نیا ترکف  دیوش ، یم
تحار و مروط ، نیمه مدوخ  نم  یتسه  دحاو  وت  رگید  .تسا  هتفگ  هچ  دنمشناد 

متفگ و هک  تسا  نیمه  ایند  نیا  مامت  رد  نم  فرح  مرادن ، یلزلزت  چیه  ما و  هدوسآ
« .مرادن یرگید  فرح 

؛ دینک یم لوبق  تسامش و  نورد  اه  فرح نیا  دشاب  هدش  قیرزت  امش  هب  تیالو  رگا 
، هزور زامن ، البرک ، هکم ، میراد ، زیچ  همه  ام  .دینک  یمن لوبق  هللاب ، هللاو ، هنرگو 

) و مالسلا هیلع  بلاطیبا ( نب  یلع  تاجن  کاردا  .میرادن  تاجن  کاردا  اما  ...تدابع ،
زا هک  عقوم  نآ  دیراد ؟ تاجن  کاردا  اجک   [۶۱] .تسا  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما 

دیاب هک  تسا  نیا  هدودحم  زا  ندشن  جراخ  طیارش  زا  یکی  دیوشن ! جراخ  هدودحم 
شرع زا  هک  ناطیش  لثم  دیتسه ؛ تقوم  نآ  رد  هنرگو  دیشاب  هتشادن  ایند  تبحم 

تشادن نیقی  ناطیش  دیشاب ، هتشاد  نیقی  هدودحم  هب  دیاب  .دندرک  شنوریب  ادخ 
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.دندرک شنوریب 

دنسانشب ار  ماما  هک  دنهاوخ  یمن مدرم  بلغا 

اما تسا ؛ نیقی  شدوخ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( .تسا  مهم  یلیخ  نیقی 
هدوزفا نم  نیقی  هب  دورب ، رانک  نم  مشچ  یولج  زا  اه  هدرپ مامت  رگا  دیامرف : یم

ام اما  دیوگ ؛ یم ار  شا  یسانشادخ نیقی   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (  [۶۲] .دوش یمن
هتشاد نیقی  روطچ  .میرادن  لزلزت  دشاب  نیقی  رگا  .میشاب  هتشاد  تیالو  هب  نیقی  دیاب 

یسک هچ  رظتنم  امش  هتفر ، هکم  هب  امش  ردپ  ًالثم  تسا ، ناسآ  یلیخ  میشاب ؟
هب نیقی  .یتسه  تردپ  رظتنم  وت  دیایب  هک  سک  ره  یتسه ! تردپ  رظتنم  یتسه ؟

یرگید سک  لابند  دیشاب و  وا  رظتنم  هک  نیا ینعی  ) ؛ هجرف جع هللا  نامز ( ماما 
وت الاح  تسا ، مظعالا  یلو هللا  تردق  هضبق  رد  ملاع  نیا  مامت  یاه  سفن .دیورن 
؛ دیتسه رظتنم  رگا  دیور ؟ یم  نآ  نیا و  لابند  اجک  دزوس ؟ یم تلد  وا  زا  رتشیب 

لآ مقتنم  نآ  دندرک  لاوس   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  زا  .تسا  هدماین  زونه  ناشیا 
.مرظتنم مه  نم  دومرف : ترضح  ییامش ؟ دمحم 

هیلع نینمؤملاریما ( ینعی  دشاب ؛ نیقی  اب  دیاب  تخانش  .تسا  فرح  تخانش ،
دحا ًاوفک  امش  اما  دیورن ؛ یدحا  لابند  دینادب و  دحا  ًاوفک  قلطم و  ار   ( مالسلا

ینب هسلج  رد  رگم  .دینک  یم تسرد  هباشم  هتفر و  یرگید  سک  لابند  دیناد و  یمن
رد .دنرفاک  دترم و  تفگ : داد و  هرمن  اهنآ  هب  مه  ادخ  دندرکن !؟ تسرد  هباشم  هدعاس 

نامسآ هکئالم  دورب ، ایند  زا  نید  اب  رفن  کی  رگا  دیوگ : یم مه  نامزلارخآ  دروم 
اج هب  مه  ننست  لها  تسین ، یزیچ  تادابع  هزور و  زامن و  .دننک  یم بجعت 

.دنرادن  ( مالسلا هیلع  یلع ( نوچ  دنا ؟ هدش تمذم  تسین و  دییأت  ارچ  اما  دنروآ ؛ یم
رد .تسا  لوبق  امش  ترایز  هرمع و  هکم و  دیشاب ، هتشاد   ( مالسلا هیلع  یلع ( رگا 

؟ ارچ .دصقم  یب داهج  اما  دندرک ؛ یم داهج  دنداد ، یم مشچ  اپ و  تسد و  نیفص  گنج 
.دندرک یم باسح  قلخ  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

امش رتشیب  اما  مناد ؛ یم ار  مدرم  نیا  لصا  دیورن ، مدرم  لابند  میوگ  یم هک  همه  نیا
یا هدع کی  هتبلا  دیرادن ؛ لوبق  ارم  فرح  دصرددص  ینعی  .دینک  یمن انتعا  یلیخ 

دص هک  مراد  غارس  مک  یلیخ  .دنراد  لوبق  دصرد  داتشه  ای  داتفه  ای  هاجنپ  هک  دنتسه 
هب یسک  چیه  دیورن ، قلخ  لابند  منک  یم دیکات  هک  ردق  نیا .دشاب  هتشاد  لوبق  دصرد 



یا هزادنا کی  ینعی  مراد ؛ یهاگآ  مدرم  نیا  هب   [۶۳] .دنک یمن هارمگ  ار  امش  قلخ  زا  ریغ 
.منک اشفا  مناوت  یمن اما  مسانش ، یم ار  اه  نآ

زا دعب  یاهدماشیپ  رکف  رد  دینک و  ادیپ  یتصرف  ات  دیوش  غراف  ایند  زا  دیاب  یردق  کی 
دنهاوخب رگا  هک  نوچ دنمهفب ؛ ار  تقیقح  دنتساوخ  یمن لوا  زا  مدرم  .دیورب  هللا  لوسر

هلآ هیلع و  یلص هللا  هللا ( لوسر زا  دعب  .دنا  هدودحم رد  راگتسر و  دنمهفب ، ار  تقیقح 
ءزج یس هب  .دندوبن  هدودحم  رد  رفن  رازه  داتفه  رفن ، جنپ  ای  راهچ  زا  ریغ  هب   ( ملس و 
مه تیعمج  دندوب  رفن  جنپ  نامز  نآ رگا  هتبلا  .تسا  روط  نیمه مه  نالا  هللا  مالک
یسک رتمک  اما  تسا ؛ هدرک  دشر  مه  هدودحم  هدش ، دایز  تیعمج  هک  نالا  هدوب ، مک 

نوچ .دریگ  یم ار  مدرم  یدازآ  یولج  تقیقح  ییاسانش  نوچ  ارچ ؟ .تسا  هدودحم  رد 
.دنوش یم جراخ  هدودحم  زا  دنشاب  دازآ  دنهاوخ  یم مدرم 

رازه ایوگ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .دنسانشب  ار  ماما  هک  دنهاوخ  یمن مدرم  بلغا 
رایسب ار  وا  ماما  هک  دوب  ماشه  مان  هب  ییور  شوخ ناوج  .دنتشاد  درگاش  رازه  راهچ  ای 

ار ناوج  نیا   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  اه  نآ .درک  یم مارتحا 
، لاس داتفه  .دنا  هدمآ ماما  سرد  رد  لاس  نیدنچ  .دنک  یم مارتحا  شا  ییابیز یارب 
ماما دنتخانش و  یمن ار  ماما  اه  نآ مامت  اما  دنا ؛ هدناوخ سرد  لاسدون ، لاس ، داتشه 
هچ اه  نیا لد  رد  هک  تسناد  یم تماما  ملع  هب  ترضح  .دندرک  یم باسح  قلخ  ار 
هتشک و ار  یغرم  دشابن  یسک  هک  ییاج  امش  مادکره  ادرف  دومرف : یزور  .درذگ  یم

هیلع قداص ( ماما  .دندروآ  هتشک  غرم  ناوج  نآ  زا  ریغ  هب اه  نآ مامت  .دیروایب 
!؟ متسین وت  ماما  نم  رگم  یدرکن !؟ تعاطا  ارم  رما  ارچ  تفگ  ماشه  هب   ( مالسلا

هناخ و رد  .دشابن  یسک  هک  ییاج  دیدومرف  دیتشاذگ و  نآ  یارب  طرش  ناج ، اقآ  تفگ :
ییادخ تجح  هک  وت  دنیب ، یم ارم  ادخ  مدید  متفر ، نابایب  هب  دوب ، یسک  رهش 

یسک هک  مدرکن  ادیپ  ییاج  دننیب ، یم ارم  همه  نج ، نامسآ ، هکئالم  ینیب ، یم
ار ماما  اه  نآ مامت  .مهاوخ  یم ار  ناوج  نیا  ةفرعم هللا  نم  دومرف : ترضح  .دشابن 

لجخ تمایق  رد  مه  ام  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دندش  لجخ  دنتخانش و  یمن
مادکره .مینک  یمن انتعا  ًالصا  میسانش و  یمن ار  نامنامز  ماما  هک  نوچ  میوش ؛ یم

اه فرح اهرکف و  نیا  رد  ًالصا  نامز  نآ  مدرم  دننام  .میتسه  نامدوخ  راک  لابند 
.دنرفاک دترم و  تفگ  مه  ادخ  دنتفر ، شلابند  دندرک و  تسرد  عجشا  اه  نآ .میتسین 

مه نامزلارخآ  رد  هدمآ ، شیپ  هقباس  مما  رد  هک  یزیچ  ره  دیامرف : یم مه  ترضح 
.دوش یم



دیایب تعجر  رگم  دنک  اود  ارم  درد  دناوت  یمن یزیچ  چیه سک و  چیه

لوبق دشاب ، ناش  لیم قباطم   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  رگا  مدرم ، بلغا  »
هیلع اضر ( ماما  یبیرغ  دنراد  هدیقع  مدرم  بلغا  .میتسه  اه  نآ دننام  مه  ام  دنراد ؛

تسرد نیا  اما  تساهنت ، هدمآ و  ناریا  هب  هنیدم  زا  هک  تسا  نیا  یارب   ( مالسلا
هچ .دندرک  یمن لوبق  ار  شفرح  هک  تسا  نیا   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  تبرغ  تسین !

نیا زا  تراسج  نیهوت و  .دندوب  مدرم  نامه  ءزج  مه  اه  هداز ماما رتشیب  یناسک !؟
.دنتشادن لوبق  ترضح  یدنزرف  هب  ار   ( مالسلا هیلع  همئالاداوج ( هک  تسین  رتدب 

دوخ ارچ ؟ .دنفرط  نآ اه  هداز ماما رتشیب  یتح  مدرم  بلغا  هک  منک  اشفا  مهاوخ  یم
طرش ام  تیالو  تسین ، طرش  ام  بسن  دیامرف : یم  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما 

ار نیا دندوب   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  یاه  شیوخ موق و  هک  اه  نیا الاح   [۶۴] .تسا
ار  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  ایوگ  دزوس ، یم مرگج  متفا  یم نآ  دای  یتقو  .دندیمهفن 

؛ دندرک لوبق  ار  سانش  فک کی  فرح  .منیب  یم مه  ار  اه  هداز ماما مدرم و  منیب ، یم
هب ار   ( مالسلا هیلع  همئالاداوج ( ) و  مالسلا هیلع  اضر ( ماما  .دندرکن  لوبق  ماما  زا  اما 

دنزرف وا  هک  تفگ  دعب  .دنفاکشب  ار  نیمز  هک  داد  ناشتسد  هب  لیب  کی  هدرب و  نابایب 
 « [۶۵] .دننک لوبق  اه  هداز ماما الاح  .تسا  ماما 

هتفگ نامز  ماما  میسانش ؟ یم ار  نامز  ماما  رگم  .میتسه  اه  نآ لثم  مه  ام 
ادخ ریغ  هب  ار  یسک  وگن ، غورد  نکن ، یوبر  هلماعم  نکن ، هعدخ  نکن ، یمشچدب 
، ماما رما  تعاطا  میتسه ؟ نامز  ماما  رما  هب  ام  ایآ  ...ورن  قلخ  لابند  هاوخن ،

میسانش یمن ار  وا  مینک ، یمن تعاطا  ار  نامز  ماما  رما  هک  ام  .تسا  ماما  تخانش 
یارب دنرفاک ، دترم و  تفگ  نامز  نآ  مدرم  هرابرد  .میریم  یم تیلهاج  نامز  هب  سپ 

.دور یمن ایند  زا  نید  اب  رفن  کی  رفن  رازه  زا  دیوگ  یم نامز  نیا 

، تسا مرمع  رخآ  رگید  نم   ) .منک شاف  ار  مدرم  نامدوخ و  یردق  کی  مهاوخ  یم نم 
ام رگم  منزب ) امش  هب  ار  اه  فرح نیا  هتشاد  هگن ارم  هدرب ، ادخ  ار  میاقفر  مامت 

هب هک  ی  راک مدرم  بلغا  نالا  میراد ؟ لوبق  ار  ادخ  ای  میراد ؟ لوبق  ار  نینمؤملاریما 
هیلع نیسح ( ماما  تسا ، هتفگ   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  دنیوگ  یم تسا  ناشلیم 
لیم لابند  هنرگو  تسا ، هتفگ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تسا ، هتفگ   ( مالسلا

میوگ یم رگا  .میرادن  لوبق  دصرددص  میوگ  یم هک  تسا  نیا  .دنور  یم ناشدوخ 
.دمآ دوجو  هب  عیاجف  نیا  هک  دنتفر  قلخ  لابند  دیورن ، قلخ  لابند 



منییآ نید و  هب  .مزوس [۶۶]  یم ًاتاذ  هشیمه  تسا و  هدز  شتآ  ارم  هک  تسا  زیچ  ود  »
قاقحا دیایب و  تعجر  رگم  دنک  اود  ارم  درد  دناوت  یمن یزیچ  چیه سک و  چیه مسق !

نیهوت ِنتخوس  دوش ، قیرزت  تیالو  دیاب  هک  روط  نامه .موش  لاحشوخ  ات  دوش  قح 
منک یم هیرگ  ّادج ، ای  دیامرف : یم ترضح  هکنیا  .دوش  قیرزت  ام  هب  دیاب  مه  تیالو  هب 

تبیصم بنیز ، ما  همع یریسا  یارب  زا  منک ، یم هیرگ  نوخ  دوش  مامت  ممشچ  کشا 
هچ امش  هب  هدش ، قیرزت   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هب   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما 

نارکمج دجسم  نیا  نالا  .تسین  رهاظت  نتفگ و  هب  تسا !؟ هدش  قیرزت  یزیچ 
مه رفن  کی  هک  دوب  ینامز  هنرگو  دیآ  یم تیعمج  همه  نیا هک  هدش  ام  لیم  قباطم 
دندنخ و یم دنیوگ و  یم دنا ! یطاق درم  نز و  هدش ؟ ربخ  هچ  نالا  .دمآ  یمن اج  نآ

ردقچ دیروآ  یم اج  هب بحتسم  کی  تسا ! روط  نیمه مه  هرمع  جح  ...دنا  شوخ
دهشم هب  هک  ییاهرفس  زا  نم  نآرق ، تایآ  مامت  هب  دتفا !؟ یم مرحمان  هب  ناتمشچ 
هرخالاب اما  متفرن ؛ مه  هناخ  هوهق کی  هب  هداج  رد  هک  یتروص رد  منک ، یم هبوت  ما  هتفر

« .دتفا یم مرحمان  هب  مدآ  مشچ  دمآ ، تفر و  رد 

دیورن قلخ  لابند  دیناوت  یم  ات 

یعجرم دشاب ، نامز  ماما  دیاب  ام  عجرم  نامز ! ماما  هن  هدش ، ام  لد  ام  دیلقت  عجرم 
فرط کی  نیفص  گنج  رد  تسا ، نامز  نآ  لثم  مه  نالا  .تسا  هدرک  مولعم  ادخ  هک 

هنیدم هب  هللا  لوسر زا  دعب  نایفسوبا   ) دوب مولعم  شندوب  بصاغ  هک  تسا  هیواعم 
نیا ارچ  یدز ؟ ار  ارهز  ارچ  هدرک ، ار  ارهز  فیرعت  ربمایپ  ردقچ  تفگ : یمود  هب  و  تفر ،

رارق ماش  یلاو  ار  هیواعم  ترسپ  نم  وگن  یزیچ  وت  تفگ : یمود  ینک ؟ یم ار  اهراک 
( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  .تشگرب  دش و  راوس  ار  شرتش  مه  نایفسوبا  .مهد  یم

نیمه دریگب  تعیب  دیزی  یارب  ناشیا  زا  تساوخ  یم هک  هنیدم  یلاو  باوج  رد  مه 
( .تسا هداد  رارق  یلاو  ار  وا  بصاغ ، هفیلخ  هک  تسا  یسک  هیواعم  هک  داد  ار  باوج 

دنتسه و  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رکشل  ناشدوخ  باسح  هب  رگید  فرط 
ندروخ تسکش لاحرد  هیواعم  رکشل  هک  یتقو .تسا  دب  ردق  نیا هیواعم  هک  دنناد  یم

، ننست لها  دننام  اه  نآ مامت   ) دینک ین  رس  رب  ار  اه  نآرق تفگ : صاعورمع  دوب 
ینعی  [۶۷] قطان نآرق  اما  دنراد ؛ لوبق  ار  نآرق  دنتشاد ، ناشهارمه  نآرق 

اب ام  دنتفگ :  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( دوخ  رکشل  دنرادن .) لوبق  ار  نینمؤملاریما 
اه نآ مقطان ، نآرق  نم  قطانلا ،» نآرق  انا  : » دومرف ترضح  میرادن ، گنج  نآرق 



اپ و تسد و   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( باکر  رد  .دینزب  ار  اهنآ  .تسا  ملق  ذغاک و 
ردقچ .دنک  یم باسح  قلخ  ار  ناشیا  درادن و  تیالو  هب  نیقی  اما  دهد ؛ یم ار  شناج 
ار وت  دنکن ، مامت  ار  گنج  رگا  ددرگرب ، وگب  کلام  هب  یلع ! ای  دنسانش ؟ یمن ار  ماما 
اجنیا یکی  دنتفرگ ،  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رس  یالاب  ریشمش  اج  ود   ) میشک یم

( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( زا  دنتساوخ  یم هک  یتقو یبنلادجسم ، رد  مه  یکی  دوب 
رد اما  درک ؛ تعیب  یلوا  اب   ( مالسلا هیلع  یلع ( دنیوگ : یم یا  هدع .دنریگب  تعیب 
شرس یالاب  ریشمش  دنزادنیب و  یسک  ندرگ  هب  بانط  هک  میراد  خیرات  ایند و  یاجک 

هللا، لوسر زا  دعب  مه  نیفص و  رد  مه   [۶۸] !؟ دنک تعیب  روز  هب  ات  دنریگب 
، اه یتدابع اه ، وگ ثوغلا اه ، ناوخ بش زامن  اهورب ، جح  اهریگ ، هزور اه ، ناوخزامن

، دنتخانشن ار  ربمایپ  هک  یباحصا  .دندرک  ار  راک  نیا  لوسر هللا  باحصا  اهوربداهج ،
رما تعاطا  همئا ، تخانش  ًالصا  .تسا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( ربمایپ ، رما  نوچ 
دنتفر و قلخ  لابند  اه  نآ .میراد  تخانش  میدرک ، تعاطا  ار  اه  نآ رما  رگا  تساهنآ ،

تفگ کلام  هب  ترضح  دمآ .) دوجو  هب  عیاجف  همه  نیا هک  دندرکن  تعاطا  ار  همئا  رما 
.دروخ یم تسکش  دراد  تسا و  باکر  رد  شیاپ  هیواعم  ناج ! یلع  تفگ : درگرب !

نینمؤملاریما دوخ  رکشل  .درگرب  ینیبب ، هدنز  ارم  یهاوخ  یم رگا  کلام  دومرف : ترضح 
مدرم بلغا   ) دنشکب ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( دنهاوخ  یم  ( مالسلا هیلع  )

رارق مکح  ام  دنورب ! رانک  هیواعم  ) و  مالسلا هیلع  یلع ( دیاب  دنتفگ : دنروط .) نیمه
، دیهد رارق  مکح  وزج  مه  ار  کلام  تفگ :  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( میهد ، یم

لابند دنا ، قلخ لابند  اه  نیا مامت  .تسا  گنهامه  وت  اب  کلام  .هن  دنتفگ :
روُش َمکَح و  .دنور  یمن تسین  قلخ  تسادخ و  رون  هک   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

دندرکن و لمع  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( فرح  .یرما  هن  دندرک ، یقلخ  ار 
.دنداد رارق  مکح  ار  یرعشا  یسوموبا  صاعورمع و  .دندرک  مولعم  مکح  ناشدوخ 

هب دوب .) فورعم  یبوخ  تدابع و  هب  هفوک  مامت  رد  تشاد ، زاجعا  یرعشا  یسوموبا  )
: تفگ یسوموبا  هب  صاعورمع  یرآ ! دنتفگ : همه  دیراد ؟ لوبق  ار  ام  ایآ  دنتفگ : رکشل 
وا باحصا  زا  یدوب و   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  هللا ( لوسر لابند  لاس  نیدنچ  وت 

باحصا یسوموبا ، دیمهف ؟ یم ایآ  میوگ ، یم هچ  هک  دینک  هجوت   ) .وگب وت  لوا  یتسه ،
مروآ یم رد  ار  مرتشگنا  هک  روط  نامه تفگ : تفر و  ربنم  یالاب  تسا )! لوسر هللا 

! نادان درم   ) منک یم بصن  شیاج  هب  ار  مدوخ  منک و  یم علخ  ار   ( مالسلا هیلع  یلع (
وت ایآ  دزیر !؟ یم ورف  ملاع  یشابن  وت  رگا   [۶۹] !؟ ییادخ تجح  وت  یتسه !؟ ادخ  رون  وت 
لزان وت  هرابرد   [۴۷]« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » [۷۰] !؟ یناد یم ار  تقلخ  نیا  مامت  نابز 
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هتخیگنارب ار  وت  نیب  تدابع نیب و  قلخ مدرم ، یتسه !؟ هللا  لوسر یصو  وت  هدش !؟
) و مالسلا هیلع  یلع ( نم  تفگ : تفر و  ربنم  یالاب  صاعورمع  نآ  زا  دعب  .دنا ) هدرک

زیزع .دندرک  لوبق  دندز و  فک  همه  .مدرک  بصن  ار  هیواعم  مدرک و  علخ  ار  یسوموبا 
! درگرب یور ، یم اجک  هک  مهفب  نم ،

یبارعا یا  هبعک  هب  یسرن  تسامسرت  ناتسکرت  هب  یور  یم وت  هک  هر  نیا 

بیرغ هک   ( مالسلا هیلع  یلع ( هنرگو  .تسا  نیا   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یبیرغ 
مدرم تاجن  یارب  دروآ ، یم دوجو  هب  ار  یتقلخ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( .تسین 

مدرم نیا  بلغا  نآرق ، تایآ  مامت  هب  .دننک  یمن لوبق  یلو   [۷۱] هدمآ اه  نآ نیب  رد 
لابند هک  تسین  نیا  زا  رتدب  یهانگ  چیه  ورب ! ناشلابند  مه  زاب  .دنتسه  اه  نآ دننام 

دندز و فرح  ناشدوخ  زا  مه  اه  نآ .دنزب  فرح  شدوخ  زا  هک  یقلخ  هتبلا  دیورب ؛ قلخ 
ناملس لابند  دنکن ، ضارتعا  نم  هب  یسک  هک  میوگ  یم ار  نیا  .دندرک  تسرد  هفیلخ 
دادقم رذابا و  سیوا ، لابند  تیبلا ،» لها  انم  ناملس   » دیوگ یم هدشن ، عنم  نتفر 

هتشاد ییاسانش  دیاب  اما  تسه  اه  نآ دننام  یدارفا  مه  نالا  .هدشن  عنم  نتفر 
تسرپ قلخ هاوخ و  قلخ دنشاب و  هدودحم  رد  هک  تسا  نیا  اه  نآ تیصوصخ  .میشاب 

!؟ دیور یم یسکره  لابند  اجک  .دنشابن 

نآ لابند  رفن  رازه  داتفه  دوب ، روط  نیمه مه   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دروم  رد 
دیهش ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  دندمآ و  رفن  رازه  داتفه  نامه  .دنتفر  رفن  ود 

اشفا نالا  دیورن ، قلخ  لابند  میوگ  یم هک  همه  نیا ییاجک ؟ وت  نم  زیزع  .دندرک 
ایندلا رسخ   » .دریگ یم ار  امش  نید  هک  تسا  نیا  نتفر  قلخ  لابند  ررض  .مدرک 

، رتکد وجشناد ، .تا  یبساک لابند  ورب  بساک ! رانک ! ورب  .دیور  یم ایند  زا   [۷۲]« ةرخآلاو
!؟ ارچ .رانک  ورب  نم  زیزع  دیراد ؟ هعماج  هب  راک  هچ  .دیورب  ناتدوخ  راک  لابند  سدنهم 

هک دندرگ  یم یسک  لابند  اما  دنراد ؛ لوبق  ار   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مدرم ، نیا  »
ار نآ یقبام  متفگ ، ار  اه  فرح دصرد  لهچ  ای  یس  نآرق ! تایآ  مامت  هب  .دشاب  وا  لثم 

هب ار  شفرح  مدآ  زورما  .میوگب  مناوت  یمن نآرق ، تایآ  مامت  هب  .میوگب  مناوت  یمن
قلخ زا  تسد  اه  بوخ زونه  هک  نوچ  دندب ؛ هک  اهدب  دنزب ، دناوت  یمن اه  بوخ

.دنمهف یمن هدشن و  قیرزت  اه  نآ هب  تیالو  ینعی  دنتسه ؛ اه  نآ وریپ  دنا و  هتشادنرب
« .دنتفر یمن قلخ  لابند  دندیمهف و  یم دوب  هدش  رگا 

https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#22-11


دیشاب تمالم  رادیرخ  دییایب و  رانک  دیاب 

هک تسا  بیذکت  ییایند  هتبلا  دشابن ؛ ایند  لها  هک  دوش  یم قیرزت  یسک  هب  تیالو 
، دنشاب هدرک  دییات  اه  نآ هک  ییایند  .دنا  هدرکن دییات   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا 

ییادهش و وزج  ینک  راک  تا  هلئاع یارب  رگا  دیامرف : یم ترضح  نوچ  تسا  تمحر 
( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  .تسادهش  وزج  دشاب ، رورپ  تیالو هک  مه  یمناخ 

، تسا بیاغ  رهاظ  رد  ماما  هک  ینامز  ره  رد  .دنا  هتفگ ار  یزیچ  ره  بیذکت  دییات و 
رگا دیوگ : یم ادخ  درک ، مولعم  هک  الاح  ، [۷۳] دنک یم دییات  مولعم و  ار  یقتم  نمؤم و 

مه  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  ، [۷۴] دیا هدرک بارخ  ارم  هناخ  دینک ، نیهوت  وا  هب 
ار ام  هک  دییوگ  یم غورد  دیهاوخن ، ار  میا  هدرک دییات  ام  هکنآ  رگا  دیوگ : یم

!؟ دیور یم نآ  نیا و  لابند  اجک  نم ، زیزع  .تسادخ  رما  یقتم ، نوچ  دیهاوخ ؛ یم

هک نیا هن  دیشاب ، تمالم  رادیرخ  دییایب و  رانک  دیاب  زورما  دییایب ! هدودحم  رد  دیاب 
! دیوش یم روط  نیمه دییایب  هدودحم  رد  رگا  .دیشاب  نآ  رادیرخ  دیهاوخب و  تزع 

؟ گس مد  ای  تسا  رتهب  وت  شیر  دنیوگ  یم دوب ، روط  نیمه ناملس  نک ، هجوت 
بظاوم ینعی   [۷۵] .درذگب لپ  زا  هک  مادکره  دیوگ  یم دنک ، یم مه  ناشتحیصن 

زا دنراد  شیاه  هچب درادن ، یزیچ  دادقم  هک  تسا  زور  دنچ  .تسه  مه  یترخآ  دیشاب ،
هدودحم رد  رگم  .دراد  یمنرب  ( مالسلا هیلع  یلع ( زا  تسد  اما  دنریم  یم یگنسرگ 

ردقچره نم ؟ زیزع  ییاجک  دیدرگ ! یم یشوخ  لابند  زونه  امش  تسا ؟ یخوش  ندمآ 
دندرک و یم هرخسم  ار  ناملس  هک  دنتسه  اه  نامه زا  مدرم  منیب  یم منک  یم هاگن  هک 

لد دنور  یم هک  ییالبرک  هرمع و  هکم و  هب  نالا  اما  دنتشادن ؛ دادقم  هب  ییانتعا 
ترایز ار  شربق  دور  یم درادن ؛ لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما   [۷۶] .دنشوخ

ربق رگم  .دنک  یم ترایز  ار  شربق  دور  یم درادن ؛ لوبق  ار  ربمایپ  دوخ  منید ، هب  .دنک  یم
.تسا یلوبق  ناشرما  ناشدوخ و   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  تسا ؟ یلوبق  اه  نآ

؟ مینک یم تعاطا  ار  اه  نآ رما  ام  ایآ 

ماکحا نایب 

.درک هاگن  وا  هب  دوب و  ربمایپ  اب  سابع  رسپ  دسرپب  یا  هلاسم ربمایپ  زا  دمآ  ینز  یزور 
ادخ تمایق  یادرف  یدرک ؟ هاگن  ارچ  سابع ، رسپ  یا  تفگ  درک و  بضغ  ترضح 



تمشچ تفگ  ربمایپ  درک ، هاگن  نز  کی  هب  سابع  رسپ  .دنک  یم شتآ  زا  رپ  ار  تمشچ 
هاگن رفن  دنچ  هب  دیور  یم هرمع  ای  نارکمج  دجسم  هب  هک  امش  دنک ، یم شتآ  زا  رپ  ار 
؟ دیروایب اج  هب  بحتسم  لمع  کی  ات  دینک  یم هاگن  مرحمان  هب  ردقچ  دینک ؟ یم

هک دینک  باسح  دیورن ، نارکمج  دجسم  میوگ  یمن .تسا  هداد  یزاب  ار  امش  ناطیش 
؟ دینک ظفح  ار  ناتمشچ  ناتدوخ و  دیناوت  یم ایآ 

هناخ رد  ار  نامز  ماما  زامن  نم  .ناوخب  هناخ  رد  ار  نامز  ماما  زامن  نم ، زیزع  »
مشچ هک  دنداد  نم  هب  یا  هناخ مسق ! نامز  ماما  دوخ  هب  منییآ  هب  منید  هب  .مناوخ  یم
یارب اطع  نیا  تفگ : ما ! هدیرخن هک  نم  تسیچ ؟ یارب  نیا  متفگ  .تسا  هدیدن  راگزور 
هدرک اطع  دب  هاگن  یمشچدب و  وت  هب  ناطیش  اما  .یناوخ  یم هک  تسا  نامز  ماما  زامن 
ماما ات  دیروایب  اج  هب  ار  نمؤم  ردارب  کی  تجاح  لوا  دیورن ، البرک  هب  میوگ  یمن .تسا 

.تسا ناتسکرت  هب  یور  یم وت  هک  هر  نیا  یبارعا ! یا  .دریگب  لیوحت  ار  امش  نیسح 
» ؟ میتسه ادخ  رما  هب  ام  مادک  دشاب ، ادخ  رما  هب  دیاب  دیور  یم هک  یهار  نیا 

.دنتشاذگ رانک  ار  تیالو  دنتفر و  تدابع  لابند  هک  دنتسه  اه  نآ زا  مدرم  نیا  بلغا 
اما دینک ؛ تدابع  سنا  نج و  هزادنا  هب  رگا  تفگ : درک و  مولعم  ار  تدابع  ادخ  الاح 

امش دیشاب ، هتشادن  لوبق   [۴۷]« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » هب ار   ( مالسلا هیلع  یلع (
،[۷۷] تسا حور  یب  مسج  کی  دننام  اه  تدابع نیا  بلغا  .مزادنا  یم منهج  رد  ور  هب  ار 

لامعا تادابع و  مامت  حور  دیا ؟ هدرک شوخ  نآ  هب  ار  ناتلد  هک  تسا  یتدابع  هچ  نیا 
یتدابع ار  مدرم  ینک  یم هاگن  ردقچره  دراد !؟ حور  امش  تدابع  اجک  .تسا  تیالو 

.یتعاطا هن  ینیب ، یم

هدرک نآ  هب  تشپ  [۷۸] و  هتخانشن ار  تیالو  هک  تسا  نیا  یارب  رشب  یمهفن  مامت 
تیالو هب  تشپ  ندرک ، مدرم  هب  ور  نوچ  درک !؟ تشپ  تیالو  هب  دوش  یم رگم  .تسا 

رگا هک  درک  رذن  تساوخ و  یدنزرف  لضفلاوبا  اقآ  زا  دوب  یصخش  .تسا  ندرک 
ار شتجاح  ادخ  یتدم  زا  دعب  .دروایب  ناشیا  مرح  هب  ار  وا  دوش  هدروآرب  شتجاح 
اما درک ؛ رکشت  دمآ و  هچب  نآ  ردام  .دندش  فرشم  ناشیا  مرح  هب  درک و  هدروآرب 

دروخ و یلیس  کی  ًاروف  درک ! لضفلاوبا  اقآ  ربق  هب  ار  شتشپ  دوب و  تفرعم  یب شردپ 
( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  مرح  هب  ار  یناسک  نینچ  عقاوم  نیا  رد  .داتفا  نیمز  یور 

نآ دینک  هجوت  .دنک  یم ادیپ  تاجن  دوش و  یم صخش  نآ  هطساو  ناشیا  دنرب و  یم
مهیلع همئا ( دوخ  هب  تشپ  ام  منید ، هب  تسا ؛ هدرک  اه  نآ ربق  هب  تشپ  صخش ،
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ننست لها  رگم  میا ؟ هدرک تشپ  اجک  میا ، هدرک تشپ  منامیا ، هب  .میا  هدرک  ( مالسلا
.دندش یتدابع  ناشدوخ  روطچ ؟ دندرکن ؟ تشپ   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( هب 

سپ دنناوخ ، یم تعامج  هب  مه  ار  ناش  هلفان یاهزامن  .دنیوگ  یم ناذا  راب  نیدنچ 
زا هدشرپ  اج  همه   » .دوش یم روط  نیمه مه  نامزلارخآ  دنرفاک !؟ دترم و  دیوگ  یم ارچ 

«. تیالو زا  تسین  یربخ  چیه  تدابع ، داوس و 

اقآ دوخ  هب  تشپ  وت  دروخ ، یلیس  درک  لضفلاوبا  اقآ  ربق  هب  تشپ  صخش  نآ 
نیسح منید  منید ، یماح  رگشل  یا  ما  هدنز ات  : » دیوگ یم وا  یا ! هدرک لضفلاوبا 

هب طقف  شاک  نکب ! یرکف  نم ، زیزع  .تسا  هدش  قلخ  مدرم و  امش  نید  اما  تسا »
ام نیسح  ماما  رگم  .میتشک  یمن ار  اه  نآ رگید  میدوبن ،  ( مالسلا مهیلع  همئا ( فرح 

؟ دنتشک یناسک  هچ  دنتشکن ؟ ار  ام  نینمؤملاریما  ار ، ام  یاضر  ماما  رگم  دنتشکن ؟ ار 

، دندرک هجوت  مدرم  مامت  هک  مدز  دایرف  نانچ   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  مرح  رد  » 
سوجم تشک !؟ یراصن  تشک !؟ یدوهی  تشک !؟ ار  وت  یسک  هچ  ناج ! نیسح  متفگ 

دوخ تشک ؟ ار  وت  یسک  هچ  دنتشک ؟ اه  ییاکیرما دنتشک ؟ اه  سیلگنا تشک !؟
زا ناملسم  رتدب ، سوجم  زا  ناملسم  رتدب ، یدوهی  زا  یاه  ناملسم اه ، ناملسم

دییوگب امش  تقونآ  منک ؛ اشفا  هک  مسرت  یم رفاک ! نطاب ناملسمرهاظ ، رتدب ! ینمرا 
؛ دنتسه اه  ناملسم نیا  زا  رتهب  رافک  زا  یضعب  نآرق ، تایآ  مامت  هب  هدش ، رفاک  نیا 

« .دنتسین شک  ماما اه  نآ هک  نوچ

، ار ینارهت  سابع  خیش  جاح  دنک  تمحر  ادخ  تشک ؟ یسک  هچ  ار  نینمؤملاریما 
.دوب هتسب  هنیپ  شتروص  مامت  هک  دوب  ریظن  مک  ای  دوبن  ای  مجلم  نبا  دننام  تفگ  یم
یب یادخ  اما  .درک  یم ادخ  ادخ  دیلام و  یم کاخ  هب  ار  شتروص  اه  نابایب رد  ردقنآ 

مامت اب  تدابع ! نیا  رب  گنن  تدابع ! نیا  رب  ُفا  .تفگ  یم  ( مالسلا هیلع  یلع (
هاگن دیوش ؟ یم رورغم  ردق  نیا دینک  یم هک  یتدابع  هب  ارچ  .تسا  ُشک  یلع شتدابع 

نیا بلغا  .دش  هاوخ  مدرم درک ، هاگن  مجلم  نبا  ارچ ؟ دیتسه ! یسک  هچ  رادفرط  دینک 
؟ ارچ .دنا  ُشکارهز شک و  یلع وریپ  دنا ، شک نیسح وریپ  .دنتسه  هاوخ  مدرم مدرم ،

بجعت نامسآ  هکئالم  دورب ، ایند  زا  نید  اب  رفن  کی  رگا  نامز  نآ  رد  دیامرف : یم
.تسا  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ) و  مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( رما  نید  .دننک  یم

هک دندرکن  تعاطا  ار  ارهز  ترضح  رما  تسا ،  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  رما  نید ،
.دنرفاک دترم و  تفگ 



هک ییاهزیچ  نیا  هنرگو  تسا  هتشاد  هگن  ارم  شتردق  اب  ادخ  نآرق ! تایآ  مامت  هب  »
ار اه  فرح نیا  ات  هتشاد  هگن  ارم  ادخ  .مشاب  هدرم  هراب  رازه  دیاب  ممهف ، یم مناد و  یم

 « .میوگب امش  هب 
نز یلع  هناخ  رد  نیکسم  یادگ  یا  ارورب  ادگ  دهد  مرک  یهاشداپ ز  نیگن  هک 

هب ار  هدودحم  هک  دوب  نیا  شدصقم  دنک ؟ راک  هچ  تساوخ  یم نینمؤملاریما  رگم 
رما هب  مدرم  رگا  دیامرف : یم ترضح  هک  میراد  یبیجع  تیاور  .دروایب  دوجو 

نیمز یور  رفاک  کی  دندرک ، یمن تسرد  ار  هدعاس  ینب  هسلج  دندوب و  نینمؤملاریما 
هب ار  تعجر  ادخ  دندش ، عنام  هک  یتقو .دش  یم تعجر  نامز  لثم  ینعی  دنام ؛ یمن
هکئالم مامت  دندرک ، دیهش  ار   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هک  ینامز  ینعی  دروآ ؛ دوجو 

یور هدنب  کی  ایادخ ! .دنهدب  تسد  زا  ار  ناشلداعت  دوب  کیدزن  هک  دندرک  هیرگ  نانچ 
هاگن شرع  قاس  هب  هکئالم ! یا  دمآ : ادن  دننک !؟ دیهش  روطنیا  مه  ار  وا  یتشاد ، نیمز 

تسد هب  مسق ، ملالج  تزع و  هب  ، » تسا هداتسیا  ریشمش  اب  یناوج  دندید  دینک ،
نیسح ماما  هک  روط  نامه  [۷۹] .دنتفرگ مارآ  هکئالم  منک » یم قح  قاقحا  ناوج  نیا 

( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  مه  نآ  هدوب ، مه  نیسح  یماح  هدوب ،  ( مالسلا هیلع  )
؟ یور یم یسک  هچ  لابند  هراچیب ! تخبدب  .تسا 

مدرم نیا  بلغا  ًالصا  تفگ ؟ ناوت  یم رگم  اما  منیب ؛ یم مراد  نآرق ، تایآ  مامت  هب  »
ایب دوش ! یم رداص  اه  نآ زا  تملظ  هک  ینیب  یم ینک  یم هاگن  ردقچ  ره  دنرادن ، رون 

شک ارهز شک و  نیسح قلخ  رما  هب  .تسا  مامت  فرح  ورن ! قلخ  لابند  نم  زیزع 
ادخ دیورب ! رانک  دیمهفب و  تسا ، سب  رگید  دیور ؟ یم قلخ  لابند  اجک  دیوش ، یم

جع نامز ( ماما  مدز ،  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  مرح  رد  هک  یدایرف  نآ  دناد ، یم
یراک دیاب  امش  .یدیمهف  بوخ  نیسح ! تفگ : .تفگ  لبقت هللا »  » نم هب   ( هجرف هللا 

نالا نآرق  تایآ  مامت  هب  .دیوگب  لبقت هللا » ، » ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هک  دینکب 
اه یضعب دیاش  میوگ  یم هک  ار  نیا  ! ) فرط نیا ایب  .دیوگ  یم رصان  نم  له  نامز  ماما 
ام هک  دنک  ادخ  دنمهفب ، دنهاوخ  یمن نوچ  دنک  یفرعم  ار  شدوخ  دهاوخ  یم دنیوگب 

جع هللا نامز ( ماما  تمدخ  ایؤر  ملاع  رد  هعفد  ود  ای  کی  نم  میمهفب ) میهاوخب 
هکم رد  راب  کی  طقف  .تساهنت  یاهنت  هک  مدید  مسق ، شدوخ  هب  .مدیسر   ( هجرف

!« تسین یسک  .دوب  ترضح  اب  یصخش 

، دوب اجنآ  دنفسوگ  دنچ  .دندرک  یم رذگ  ییاج  زا   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  یزور 



یفرح دینک و  یمن مایق  ارچ  هللا ، لوسر نبای  دنتفگ : ترضح  هب  دندمآ و  یا  هدع
نادنفسوگ نیا  ی  هزادنا هب  نم  رگا  دروخ  مسق  ترضح  .میتسه  امش  اب  ام  دینز ؟ یمن

! مرادن ار  یسک  نم  متفرگ ، یم ار  مقح  متشاد ، روای 

مالس وت  هب  هک  ما  هدینش ناج ! یلع  تفگ   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  یزور 
! دنهد یمن ار  مباوج  منک ، یم هک  مه  مالس  ناج ! ارهز  تفگ : ترضح  .دننک  یمن

اما  [۷] .تشادن ار  یسک  دشن  دنلب  تسشن و  هناخ  رد  هک   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
اه سک نآ  مامت  .دنرادن   ( مالسلا هیلع  یلع ( نوچ  دنا ؛ سک یب اه ، سک نآ  همه 

نوچ دنا ؛ سک یب مدرم  نیا  مامت  .دنرادن   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( نوچ  دنا ؛ سک یب
دنمهف و یمن ًالصا  اما  تسا ؛ یعونصم  دنراد  هک  هچنآ  .دنرادن   ( مالسلا هیلع  نیسح (

هب حبص  زا  .دنتسین  اهرکف  نیا  رد  ًالصا  مدرم  .دنشوخ  ناشدوخ  یارب  دندنخ و  یم
مه بش  دنروخب ، مه  یزیچ  کی  دننک ، ادیپ  یزیچ  کی  هک  دنلوغشم  دنرکف و 

نآ رد  دیامرف : یم ترضح  هک  تسین  دوخ  یب روط ! نیمه مه  حبص  ادرف  زاب  دنباوخب ،
رد رگم  دننک ! یم بجعت  نامسآ  هکئالم  دورب ، ایند  زا  نید  اب  یسک  رگا  نامز 

دیایب و تیالو  لابند  دنزب و  اپ  تشپ  ایند  هب  دناوتب  مدآ  هک  تسا  نکمم  نامزلارخآ 
ره دنک ؟ یم ناتیاهر  ایند  رگم  .تسا  نکممریغ  نکمم  نیا  دوش ؟ ریخ  راک  هب  قفوم 

یقتم تسد  هب  ریخ  دیوگ : یم ادخ  .دیوشن  قفوم  هک  دروآ  یم شیپ  یزیچ  کی  زور 
، جرفلا راظتنا  تامرحم ، کرت  تابجاو  دومرف : ربمایپ  نامزلارخآ  رد  اما  .منک  یم یراج 

ریخ دیوگ  یم رگا  .رانک  ورب  تسا ، رش  مه  ناشریخ  نکن ، تکرش  مدرم  رش  ریخ و  هب 
هب دنک  یم هک  یراک  نآ  یقتم  تسیچ ؟ فرح  نیا  سپ  منک  یم یراج  یقتم  تسد  هب 

لوبق ار  یقتم  لامعا  نم  دیوگ  یم ادخ  هک  تسادخ  ) و  هجرف جع هللا  نامز ( ماما  رما 
مه ترضح  .دنا  یضار قلخ  رما  هب  تسا ، رش  ناشریخ  هک  مدرم  اما  ، [۸۱] منک یم

یضار مدرم  لامعا  هب  ام  الاح  یموق ، نآ  وزج  یشاب  یضار  یموق  لمع  هب  دیامرف : یم
ریغ شرورپ  هدیا ، نیا  اب  اما  میهدب  تیالو  شرورپ  دیاب  ام  میرادن ! یلوبق  هک  میتسه 

! میهد یم تیالو 

نیا ای  دراد  هرمع  جح و  باوث  یهدب  نمؤم  کی  هب  هک  یا  همقل ره  دیامرف : یم ترضح 
دالوا زا  یکی  هک  تسا  نآ  دننام  یروایب ، ینمؤم  یارب  بآ  یا  هعرج ییاضف  زا  رگا  هک 

رد ام  تیمک  .دراد  طیارش  نمؤم  اما  یا ؛ هدرک دازآ  ادخ  هار  رد  هدیرخ و  ار  لیعامسا 
یارب هچ  نآ دنزن و  شدوخ  زا  فرح  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  گنل  نمؤم  طیارش 

، صخش یاشفا  ای  شدوخ  یاشفا  یاج  هب  .دهاوخب  نارگید  یارب  دهاوخ  یم شدوخ 



.دنک تیالو  یاشفا 

هک شتفگ  ناوـــــت  یم ناملـــــسم  دـــــش  سکره  هــــن 
دش ناملس 

هگنآ دــــــش و  ناملـــــــس  شدـــــــیاب  لوا  هــــــک 
دش ناملسم 

هرغ وشم  دوخ  نسح  هب  یراد  یفسوی  نُسح  دشوت  ناعنک  هام  ات  ار  وت  دیاب  یفسوی  یتافص 

هطساو هب  دزیر ، یم ورف  ملاع  میشابن  ام  رگا  هک  روط  نامه دیامرف : یم ترضح  الاح 
: دومرف مدآ  نب ایرکز  هب   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  .دوش  یم ظفح  رهش  کی  نمؤم  نآ 

.تسا ظفح  وت  هطساو  هب  مق  هک  نامب  مق  رد  ایرکز !

سک چیه .دشاب  یقتم  ای  ماما  فرط  زا  دیاب  دسر  یم مدرم  نیا  هب  ریخ  هک  هچنآ  » 
نیرهاط همئا  طقف  ادخ  ارچ ؟ .تسین  یا  هراک ایند  نیا  مامت  رد  یقتم  ماما و  زا  ریغ  هب

وت دای  ارم  هک  ینمؤم  نآ  اب  دیوگ  یم تسا و  هدرک  دییات  ار  یقتم  ) و  مالسلا مهیلع  )
اج ینک  توعد  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  رگا  هک  مهد  یم وت  هب  یرصق  زاسب ، دروآ  یم

نیهوت رگا  .تسام  باوخ  وا  باوخ  ام و  فرح  وا  فرح  ام ، یادن  وا  یادن  نوچ  .دراد 
نآ رگا  دیوگ : یم مه   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  .دیا  هدرک بارخ  ارم  هناخ  دینک  وا  هب 

هب دیهاوخ !؟ یم هچ  امش  اما  .دیهاوخ  یم ار  ام  دییوگ  یم غورد  دیهاوخن ، ار  نمؤم 
ندوب نمؤم  رانک ! ورب  .یهاوخ  یم ار  یقشع  قیفر  هراوهام و  نویزیولت و  نمؤم  یاج 

« .میناملسم دییوگب  هک  دیشکب  تلاجخ  دیاب  دوخ ، یاج  هب

، هدودحم ارچ ؟ .دنک  ناتبوبحم  ادخ  ات  دیورب  رانک  اه  فرح نآ  زا  دییایب و  هدودحم  رد 
زا ارچ  .تسا   ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  ) و  مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  تساوخ 
! یدنبب مکحم  ار  ترمک  دیاب  ندوب  هدودحم  رد  یارب  هتبلا  دیور !؟ یم رانک  هدودحم 

وریپ مسانشب و  ار  امش  مهاوخ  یم تفگ  دمآ و  نینمؤملاریما  تمدخ  یصخش  ایوگ 
هب ات  رگم  . [۸۲] دنبب ءارتفا  تمهت و  رقف و  یارب  ار  ترمک  دومرف : ترضح  .مشاب  امش 
لالب ریبج و  سیوا و  مثیم و  دادقم و  رذابا و  ناملس و  اب  تسا !؟ هدوبن  روط  نیا لاح 

.دیشاب تحار  دیهاوخب  امش  هک  تسین  نیا  دندرک ؟ هچ 

دنتساوخ یم یتقو  هک  دوب  فورعم  یاه  هدنیوگ ظاعو و  زا  یکی  یرتشوش  رفعج  خیش 
کی مهاوخ  یم تفگ  .دندرک  توعد  ار  ناشیا  دننک ، حاتتفا  ار  نارهت  رالاسهپس  دجسم 

دنا هتفگ ربمایپ  ادخ و  .دشاب  هدز  ار  فرح  نآ  ربمایپ  هن  ادخ و  هن  هک  منزب  یفرح 
هک یراک  ره  .دینک  کیرش  ناتیاهراک  رد  ار  ادخ  میوگ  یم نم  دیشابن ، کرشم 



ار راک  نآ  تسا  یضار  ادخ  نیبب  .هن  ای  تسا  رضاح  ناتکیرش  ایآ  دینیبب  دینک  یم
.نکن هدرک  یهن  ادخ  رگا  نکب ،

ار هلبق  دوب ، هتفر  نارهت  هب  رفن  کی  دوش ! یم هتفرگ  مدرم  زا  مک  مک ، دراد  مه  زامن 
یصخش میا ! هدمآ اجنیا  تسا  لاس  راهچ  هزات  ام  دوب  هتفگ  هناخ  بحاص  .درک  لاوس 

فیرعت ناشیا  یارب  دوب  هدید  هک  ار  یباوخ  دمآ و   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( دزن 
درادن و لخادم  وت  یارب  یورب  یهاوخ  یم هک  یترفاسم  نیا  دومرف : ترضح  درک ،

ریبعت رد  درک ! فیرعت  یمود  یارب  ار  شباوخ  تفر و  صخش  نآ  .یوش  یم ررضتم 
دزن ترفاسم ، زا  سپ  .دوش  یم تبیصن  یناوارف  لام  ترفاسم  نیا  رد  تفگ : شباوخ 
ار یدایز  هراجتلا  لام رفس  نیا  رد  یلع ! ای  تفگ  دمآ و   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (
؟ دش اضق  تزامن  تخرد ، نالف  ریز  هبنشراهچ ، زور  ایآ  دومرف : ترضح  مدرک ، بسک 

بورغ هک  اجنآ  ات  دنک  یم عولط  دیشروخ  هک  اج  نآ زا  دومرف : ترضح  یرآ ! تفگ 
.یا هدش نوبغم  دنک  یم

هب نم  درک ، فقوت  یا  هناخ هوهق رانک  رد  نیشام  متفر  یم دهشم  هب  هک  یرفس  رد  »
لخاد زا  دنداتسیا و  اج  نامه سوبوتا  هس  ای  ود  مدید  هعفد  کی  اما  متفرن ؛ اجنآ 

مه ناوج  نیدنچ  دندرک ، رپ  ار  هناخ  نامهم دندیرپ و  نییاپ  هرُهم  کی  یاهرتخد  اه  نآ
هچ رتخد  اه  نیا ودرا ! دنتفگ : دنور ؟ یم اجک  اه  نیا مدرک  لاوس  دندوب ، اه  نآ اب 

تسوت رتخد  هکنیا  ای  دنتسه  اه  یدوهی ای  اه  ینمرا ای  یراصن ! رتخد  دنتسه !؟ یناسک 
وزج دنک  قرع  تبراش  ینک  راک  تا  هلئاع یارب  رگا  دیوگ : یم وت  هب  یقیقح  مالسا  اقآ !؟

ودرا دنیشنب و  هناخ  رد  اما  تسادهش ؛ وزج  تسوت ، رما  هب  هک  مه  تمناخ  .ییادهش 
هکئالم دورب  ایند  زا  نید  اب  رفن  کی  رگا  نامزلارخآ  رد  دیوگ  یم هک  تسا  نیا  دورن !

« .دننک یم بجعت  نامسآ 

ترضح رما  هک  نوچ  روطچ ؟ . [۸۳] تسا هتفرگ  ار  ایند  نیا  مامت  یتمصع  یب یتفع و  یب
، دوب هتسشن   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  .دینک  یمن تعاطا  ار   ( مالسلا اهیلع  ارهز (

تفگ دنیب !؟ یمن هکنیا  دومرف  ربمایپ  .تفر  اجنآ  زا  ترضح  دش ، دراو  ییانیبان  صخش 
راگنا .دنک  یم مامشتسا  وب  نآ  زا  هک  دراد  ییوب  مرحمان  هک  یتفگ  تدوخ  ناجردپ !

! تسا هدش  تشهب  اجنیا  دنا ، هدش مرحم  مه  اب  همه  دنا ، هدناوخ تیمرحم  هغیص 
، یوشب  ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  مرحم  دیاب  وت  تسا !؟ مرحمان  یسک  هچ  نالا 

مرحم یوشب ،  ( مالسلا مهیلع  نیرهاط ( همئا  ) و  مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  مرحم 



اما دادن ؛ هار  ار  سابع  شیومع   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  یا !؟ هدش یسک  هچ 
ار اهنآ  ات  دنیایب  وگب  ناج ! یلع دیوگ : یم تسا ، هدیدن  زور  راهچ  ار  دادقم  ناملس و 

اهیلع ارهز ( ترضح  لثم  مدایرف  مه  نم  یتفر ؟ ارچ  تفگ : شیومع  هب  .منیبب 
فرح هب  هن ، دروخ ؟ بارش  ای  دروخ  قرع  سابع  رگم  .دیورن  هک  تسا  نیا   ( مالسلا

ترضح فرح  نم ، فرح  .دیورن  قلخ  فرح  هب  میوگ  یم مه  نم  .تفر  قلخ 
: دومرف ترضح  متسه ! وت  مرحَم  نم  تفگ : سابع  هن !؟ ای  دیمهف  یم ایآ  .تسارهز 

یسک هچ  فرح  هب  ام  میا ؟ هراک هچ  ام  .یدش  مرحمان  یتفر ، قلخ  فرح  هب  هک  یتقو
ءزج یس  هب  .دهدن  هار  ام  هب   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  هک  نآ زا  دیسرتب  میتسه !؟
هب ار  شتسد  اجک  هداد ، نم  تسد  هب  تسد   ( مالسلا اهیلع  زیزع ( یارهز  هللا ، مالک

ترضح تسد  هب  دروخب  هراوهام  وئدیو و  نویزیولت و  چیپ  هب  هک  یتسد  دهدب !؟ امش 
مه وا  دروخب و  ناطیش  تسد  هب  دیاب  امش  تسد  .دروخ  یمن  ( مالسلا اهیلع  ارهز (

مدرم بلغا  یدرک ! تعاطا  ارم  رما  هک  منک  یم رکشت  نم ! هدنب  یا  دیوگب 
اه نآ زا  مه  ناطیش  دهد ، یمن ناشهار   ( مالسلا اهیلع  ارهز ( ترضح  دنروط ، نیمه
ار اه  فرح نیا  دینک و  ملاع  نیا  یاضف  رد  هاگن  دییاجک  نم ! نازیزع  .دنک  یم رکشت 

.دینک سمل 

نارادفرط هللا  لوسر زا  دعب  .میراد  یدوخ  رس  مالسا  یقیقح  مالسا  یاج  هب ام  بلغا 
هب ار  هدعاس  ینب هسلج  دوخ  رس  ینعی  .دنتشاد  یدوخرس  مالسا  مه  رفن  ود  نآ 

اب نوخ ، رپ  لد  اب  هصغ ، اب  میوگب !؟ مناوت  یم رگم  میا !؟ هراک هچ  ام  .دندروآ  دوجو 
هچ نم  هک  مهفب  تدوخ  امش  .منک  اشفا  مناوت  یمن هک  میوگ  یم نایرگ  مشچ 

!؟ دیور یم اجک  نم  نازیزع  میوگ ! یم

شرمث یدید  یدرک و  یدب  راب  !؟دـص  یدرکن راب  کی  هک  تشاد  یدب  هچ  یبوخ  ار 
دور یم ههاریب  دراد و  غارچ  شیوخاهدص  یازس  دنیب  دور و  ات  راذگب 

یلع ای 

تاعاجرا

هب وا  زا  هک  نآ  رگم  دیرفاین  ار  یقولخم  دنوادخ  دومرف : نینموملاریما   ↑  .1
تئارب ناشنانمشد  یارب  تفرگ و  فارتعا  کاپ  همئا  یارب  تیالو  تینادحو و 

هحفص 170) دلج 25 ، راونالاراحب ، .تفرگ (



شور هزات و  باتک  هزات ، رما  دنک ، جورخ  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : قداص  ماما   ↑  .2
دلج یدهلا ، تابثا  یلماع ، رح  خیش  .دروآ ( یم  دوخ  اب  هزات  یرواد  هزات و 

هحفص 83) ، 7
مکنم قحلاب  قطان  رهاظ  یده  ماما  عم  مکراث  بلط  ینقزری  ناو   ↑  .3

زور رد  رگم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دشن  هتشک  دومرف : یداه  ماما   ↑  .4
هحفص 328) دلج 45 ، راونالا ، راحب  ) هفیقس ؛

دلج راحب ، ) ةثالث ...  الإ  یبنلا  دعب  سانلا  دترا  : ( مالسلا هیلع  رفعج ( یبا  نع   ↑  .5
هحفص 274) ، 34

ار امش  تیعمج  دش  یم  نکمم  نم  یارب  رفن  لهچ  رگا  دومرف : نینموملاریما   ↑  .6
دندرک و تعیب  نم  اب  هک  ار  یماوقا  دنک  تنعل  ادخ  یلو  .متخاس  یم  قرفتم 

هحفص 230 و 233) سیق ، نب  میلس  باتک  .دندومن ( راوخ  ارم  سپس 
زا یسک  هن  تساوخرب و  ما  یرای رب  یسک  هن  دومرف : ارهز  ترضح   ۷٫۱ ۷٫۰ ↑  .7

هحفص 110) دلج 8 ، راونالا ، راحب  کدف ، هبطخ  .درک ( یریگولج  مقح  عییضت 
.دیزاتب هدش ، راوس  نآ  رب  تفالخ ، رتش  نیا  امش و  نیا  دومرف : ارهز  ترضح   ↑  .8

ناشن نادواج و  شراع  گنن و  ناگنل ، شیاپ  یمخز ، شتشپ  هک  دینادب  اما 
نازوس زادگناج و  شتا  هب  یگشیمه و  شا  ییاوسر  هدروخ ، نآ  رب  یهلا  مشخ 

هحفص 110) دلج 8 ، راونالا ، راحب  کدف ، هبطخ  .تسا ( لصتم  یهلا 
.تسا هدش  دترم  ادخ  رب  دوش  دترم  ام  رب  یسک  ره  دومرف : نینموملاریما   ↑  .9

دلج راونالاراحب ، و ( هحفص 78 ) دلج 38 ، راونالاراحب ، راختفا ، هبطخ  )
هحفص 227) ، 39

دوخ یاج  رد  قح  دندوب  هتشاذگ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ارهز  ترضح   ↑  .10
رفن ود  هاگ  چیه  دندرک ، یم  یوریپ  شربمایپ  نادناخ  زا  دنک و  ادیپ  رارفتسا 
یکی ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ناگتشذگ  .دندرک  یمن  ادیپ  فالتخا  ادخ  هرابرد 

مدقم تسناد  رخوم  ادخ  هک  ار  یسک  نآ  نانیا  ...دندرب  یم  ثرا  یرگید  زا  سپ 
دلج راونالا ، راحب  .دندومن ( رخوم  تسناد  مدقم  ادخ  هک  ار  یسک  نآ  دنتسناد و 

هحفص 353) ، 36
هتشک نم  هار  رد  هک  نم  تیالو  لها  لاح  هب  اشوخ  دومرف : نینموملاریما   ↑  .11

نیمز رد  دنوادخ  ناراد  هنازخ  اهنآ  .دنریگب  رارق  درط  دروم  نم  رطاخ  هب  دنوش و 
دلج راونالاراحب ، و ( هحفص 78 ) دلج 38 ، راونالا ، راحب  راختفا ، هبطخ  .دنتسه (

هحفص 227) ، 39



نآ زا  مثیم  درک ، ناونع  ار  شتداهش  عون  مثیم  هب  نینموملاریما  هکنیا  زا  دعب   ↑  .12
زامن دمآ و  یم  دش ، یم  هتخیوآ  راد  هب  نآ  هب  هک  یلخن  رانک  رد  زور  ره  دعب  هب 

زین وت  مدش و  هدیرفآ  وت  یارب  نم  .یشاب  کرابم  لخن  یا  تفگ  یم  دناوخ و  یم 
نینموملاریما لئاضف  نایب  هب  عورش  راد  یالاب  رد  مثیم  ...یا  هدییور  نم  یارب 

...درک نایب  راد  هبوچ  یور  رب  ار  هیما  ینب  یاه  یتشز  دومن و  مشاه  ینب  و 
هحفص 593) دلج 9 ، راونالا ، راحب  )

یا هدیرفآ دنگوس ، ملالج  تزع و  هب  دیامرف : یم دنوادخ  دومرف : ربمایپ   ↑  .13
دلج راونالا ، راحب  .دشاب ( منموم  هدنب  زا  رت  بوبحم نم  دزن  هک  مدیرفاین 

هحفص 76) ، 64
ار ادخ  مالس  درک  یم  رما  دش  یم  لزان  نم  هب  تقو  ره  لیئربج  دومرف : ربمایپ   ↑  .14

ثدحم نازحالا  تیب  لقن  قبط  یدنوار ، جئارخ  .مناسرب ( ناملس  هب 
هحفص 20) یمق ،

هحفص 396) نادجو ، نید و  ) ↑  .15
داریا عادولا  ةجح  رد  نامزلارخآ  دروم  رد  هک  ینالوط  ثیدح  رد  لوسر هللا   ↑  .16

یم لح  بآ  رد  هک  کمن  گنس  دننام  نمؤم  لد  نامز  نآ  رد  دندومرف : دندرک 
دناوت یمن  دنیب و  یم  دوخ  ناگدید  ربارب  رد  تارکنم  نوچ  .دوش  یم  لح  دوش ،

هحفص 307) دلج 6 ، راونالا ، راحب  ...دنک ( یریگولج 
بش نم  ...متشهب  بحاص  نم  ...منیقی  هزاورد  نم  دندومرف : نینموملاریما   ↑  .17
نم هلب...منآرق  بحاص  نم  ...متسه  رکذ  دروم  نیمز  اهنامسآ و  رد  ...مردق 
رد و  راختفا ) ، هبطخ  .تسا ( نم  لثم  یسک  هچ  نونکا  متسه و  اهنیا  همه 

؟ دنریگ رارق  ماما  رانک  رد  دنناوت  یم  هنوگچ  نابوخ  سپ  دیامرف : یم  رگید  یاج 
دسانشب و ار  ماما  هتسناوت  یسک  هچ  دنراد ؟ ماما  ربارب  رد  یهاگیاج  هچ  اهلقع 

یسک هچ  تسا و  هدرک  فیصوت  ار  ماما  یسک  هچ  تسا ؟ هتخانش  ار  یسک  هچ 
.تسا دمحم  لآ  ریغ  رد  تافص  نیا  هک  دنا  هدرک  نامگ  تسا ؟ هدرک  فیصوت  ار 

لباق ماما  اب  تاقولخم  زا  یدحا  سپ  .دیزغل  ناشیاهمدق  دنتفگ و  غورد 
هحفص 170) دلج 25 ، راونالا ، راحب  .تسین ( هسیاقم 

هحفص 420) دلج 2 ، هرطقلا ، ) ↑  .18
هحفص 64) دهزلا ، باتک  ) ↑  .19

بنج هللا، ام  .میتسه  دنوادخ  یناعم  ام  دومرف : رباج  هب  باطخ  رقاب  ماما   ↑  .20
ار یزیچ  یتقو  .میتسه  قح هللا  ملع هللا و  ةملک هللا ، مکح هللا ، هللارما ،



ادخ مینک ، یم  هدارا  ام  ار  هچنآ  دنک و  یم  تیشم  زین  ادخ  مینک ، یم  تیشم 
دلج راونالا ، راحب  و ( هحفص 202 ) دلج 7 ، راونالا ، راحب  .دنک ( یم  هدارا  زین 

هحفص 114) ، 24
مدیدن و ار  یباجح  برد و  چیه  مدش ، هدرب  جارعم  هب  هک  یبش  دومرف : ربمایپ   ↑  .21
.یلع و یلع ، دوب  هتشون  نآ  یور  رب  رگم  مدیدن  یا  هویم  گرب و  تخرد و  چیه 

دلج هینامعنلا ، راونا  .تسا ( هدش  هتشون  ءایشا  همه  یور  رب  یلع  مسا 
رب یده ، همئا  مسا  دومرف :  ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( زین  و  هحفص 24 ) ، 1
تشهب و برد  یور  رب  ناگدنرپ ، لاب  یور  رب  ناتخرد ، گرب  یور  رب  اهگنس  یور 

یاهقاتا رب  لالج ، یاهباجح  رب  ناگتشرف ، لاب  رب  کالفا ، شرع و  رب  منهج ،
دنیوگ و یم  حیبست  ناگدنرپ  اهنآ  مسا  هب  تسا و  هدش  هتشون  لامج  تزع و 

شرع دننک و  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  نایعیش  یارب  ایرد  جاوما  رد  اهیهام 
لوسر دمحم  الا هللا ، هلا  ال  : » دش هتشون  نآ  رب  رون  اب  هکنآ  رگم  دشن  رقتسم 

هحفص 170) دلج 25 ، راونالا ، راحب  ) .هللا » یلو  یلع  هللا ،
وت هک  تسا  یروط  نآ  نم  دزن  رد  وت  تلزنم  دومرف : ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ   ↑  .22

تلزنم .تسا و  نم  دزن  رد  وت  تلزنم  دننام  وت ، دزن  یلع  نم و  تلزنم  .یهاوخب 
هحفص هبقنم ، ةآم  .تسوت ( دزن  رد  یلع  تلزنم  دننام  نم  دزن  یلع  رادتسود 

هحفص 303) ةینسلا ، رهاوج  و ( ( 42
مدوخ دننام  ار  وت  ات  نک  تعاطا  نم  زا  نم  هدنب  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد   ↑  .23
هک مهد  یم رارق  یا  هدنز ار  وت  مریم و  یمن  هک  متسه  یا  هدنز  نم  .مهد  رارق 
مهد یم رارق  زاین  یب  ار  وت  موش و  یمن  ریقف  متسه و  زاین  یب  نم  .یریم  یمن

رارق یروط  ار  وت  دوش و  یم  داجیا  منک  هدارا  ار  هچ  ره  نم  .یوش  یمن ریقف  هک 
هحفص رارسالا ، عماج  .دوش ( داجیا  تیارب  یدرک ، هدارا  ار  هچ  ره  هک  مهد  یم 

هحفص 212) نیقیلا ، راونا  قراشم  و ( ثیدح 393 ) ، 204
هیآ 83) تافاصلا ، هروس  ) ↑  .24

یربخ نیا  هدب و  رارق  نینموملاریما  نایعیش  زا  ارم  ایادخ  هک  درک  اعد  میهاربا   ↑  .25
هتعیش نم  نإ  و   » هک هدومن  حیرصت  نآ  هب  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا 

هحفص 66) دلج 47 ، راونالا ، راحب  ) . [۲۴]« میهاربال
مدرک هقالط  هس  ار  وت  نم  ایند  یا   ... ًادبا اهیف  ةعجرال  ًاثالث  کتقلط  دق  ایند  ای   ↑  .26

، ( تمکح 77 هغالبلا ، جهن  .تسین ( نآ  رد  دبا  ات  یتعجارم  چیه  هک 
و هحفص 342 ) دلج 26 ، راونالا ، راحب  و ( هحفص 224 ) دلج 3 ، راونالا ، راحب  ) ↑  .27
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هحفص 69) تاجردلا ، رئاصب  )
هحفص 122) دلج 3 ، دادغب ، خیرات  ) ↑  .28

هدیرفآ ام  لگ  هفاضا  زا  یتقو  ام  نایعیش  مراگدرورپ ، یا  دومرف : داجس  ماما   ↑  .29
زین ام  دندرک و  لوبق  ماما  ناونع  هب  ار  ام  دندش  ریمخ  ام  تیالو  بآ  اب  دندش و 
زا زین  ام  .دنک  یم  تحاران  ار  اهنآ  ام  یتحاران  .میدرک  لوبق  دوخ  هعیش  ار  اهنآ 
.دنوش یمن  ادج  ام  زا  دنتسه و  ام  رانک  رد  اهنآ  .مینک  یم  درد  ساسحا  اهنآ  درد 

هحفص 503) دلج 53 ، راونالا ، راحب  )
.هدرک قلخ  شدوخ  رون  زا  ار  نموم  ادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : قداص  ماما   ↑  .30

یرگید یاج  رد   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هحفص 74 ) دلج 64 ، راونالا ، راحب  )
زاب ادخ  یوس  هب  دنا و  هدش قلخ  ادخ  رون  زا  ام  نایعیش  مسق ! هللاو  دومرف :

.دندرگ یم
، دوش دراو  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  هداد  رارق  یهار  دنوادخ  : ... دومرف ربمایپ   ↑  .31

تسود ار  یلع  سک  ره  .تسا  یلع  تبحم  نآ  دبای و  یم  تاجن  شتآ  زا 
ار یلع  سک  ره  .دنک  یم  روبع  طارص  لپ  یور  زا  عیرس  قرب  دننام  دشاب  هتشاد 

شکین لامعا  دوش ، یم  هداد  شتسار  تسد  هب  شلمع  همان  درادب ، تسود 
هحفص 45) دلج 24 ، راحب ، ...دوش ( یم  تشهب  دراو  ناما  اب  هتفریذپ و 

هیآ 87) ءایبنألا ، هروس  ) ↑  .32
هیآ 11) ةعمجلا ، هروس  ) ۳۳٫۱ ۳۳٫۰ ↑  .33

؛ تسین ینموم  درف  چیه  .تسا  نامیا  نوتس  تواخس ، دومرف : قداص  ماما   ↑  .34
هتشاد نیقی  هکنیا  رگم  تسین  یدنمتواخس  چیه  دشاب و  یخس  هکنیا  رگم 

: دومرف  ( مالسلا هیلع  داجس ( ماما  هحفص 355 ) دلج 68 ، راحب ، .دشاب (
.دسر یم  ادخ  تسد  هب  دریگ ، رارق  هدنب  تسد  هب  هکنآ  زا  شیپ  تواخس ،
ناوج دومرف :  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هحفص 129 ) دلج 93 ، راحب ، )

.تسا لیخب  دباع  درمریپ  زا  رت  بوبحم ادخ ، دزن  رد  هانگ  هب  هدولآ  دنم  تواخس
هحفص 307) دلج 70 ، راحب ، )

وا اهنت  هک  دنکن  لایخ  دنک ، داش  ار  ینمؤم  امش  مادک  ره  دومرف : قداص  ماما   ↑  .35
.تسا هدرک  داش  ار  ادخ  لوسر  ام و  دنگوس ، ادخ  هب  هکلب  تسا ؛ هدرک  داش  ار 

هحفص 515) دلج 3 ، یفاک ،) لوصا  همجرت   ) ءایلوالا ةفحت  )
زا تسا  رترب  نمؤم  ردارب  تجاح  ندروآرب  دومرف :  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما   ↑  .36

، ادخ یاضر  یارب  هدنب  رازه  ندرک  دازآ  زا  شبادآ و  همه  اب  لوبقم  جح  رازه 



هحفص 158) دلج 1 ، راحب ، )
هک دنگوس  درک ، ثوعبم  یربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  دومرف : ربمایپ   ↑  .37

رازه ماقم  نکر و  نیب  مارحلادجسم  رد  دنک و  تفج  ار  شیاهاپ  امش  زا  یکی  رگا 
ار اهبش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  لاس  رازه  دعب  دنک و  تدابع  ار  دنوادخ  لاس 

دنک و قافنا  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  الط  نیمز ، هرک  مجح  هزادنا  هب  دنک و  تدابع 
رد تاریخ  همه  نیا  زا  دعب  دنک و  دازآ  ار  اهنآ  دشاب و  کلام  ار  ادخ  هدنب  همه 

تاقالم هب  یلع  ینمشد  اب  تمایق  زور  رد  دعب  دوش و  دیهش  هورم  افص و  نیب 
اب تفریذپ و  دهاوخن  وا  زا  ار  یهیجوت  هبوت و  چیه  دنوادخ  دورب ، دنوادخ 

دلج راحب ، .تسا ( نیرساخ  ءزج  دوش و  یم  باترپ  منهج  نورد  هب  شلامعا 
هحفص 45) ، 24

روطنامه دنشخرد ؛ یم  نامسآ  لها  یارب  وت  هعیش  یلع ، یا  دومرف : ربمایپ   ↑  .38
دنوش یم  لاحشوخ  اهنآ  اب  هکئالم  دنشخرد و  یم  نیمز  لها  یارب  ناگراتس  هک 

دلج لامعلا ، زنک  .دنک ( یم  رارف  اهنآ  زا  ناطیش  تساهنآ و  قاتشم  تشهب  و 
هحفص 108) دلج 1 ، فئارطلا ، و ( هحفص 156 ) ، 13

بولطم شزرااب و  ایند  مجازم و  شزرا و  یب  نید  نامزلارخآ  رد  دومرف : ربمایپ   ↑  .39
هحفص 307) دلج 6 ، راونالا ، راحب  .دیآ ( یم  باسح  هب 

هیآ 56) بازحا ، هروس  ) ↑  .40
رد .دندش  دیدش  یگنسرگ  راتفرگ  ییاج  رد  شیوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  ناملس   ↑  .41

تفگ وهآ  هب  دناوخارف و  ار  وهآ  ناملس  .دندرک  هدهاشم  ار  ییوهآ  لاح  نآ 
ناملس یاضاقت  اب  وهآ  .مینک  هدافتسا  وت  زا  یگنسرگ  عفر  یارب  ات  وش  بابک 

نآ یاهناوختسا  هب  ناملس  دعب  .دندش  ریس  دندروخ و  نآ  زا  همه  دش و  بابک 
شیپ رد  ار  نابایب  هار  درک و  تکرح  وهآ  .نک  تکرح  دنوادخ  نذا  هب  تفگ 

سک ره  تفگ  ناملس  اما  .دش  ناهارمه  یتفگش  بجوم  لمع  نیا  اما  .تفرگ 
.دریذپ یم  ار  وا  یاعد  دهد و  یم  ار  نآ  خساپ  دنوادخ  دنک ، ار  دنوادخ  تعاطا 

هحفص 211) عیفرلا ، تاجردلا  )
، دنک ترایز  ار  شنموم  ردارب  ادخ  یاضر  یارب  سک  ره  دومرف : قداص  ماما   ↑  .42
باوث وت  یارب  نم  تسا و  نم  رب  تباوث  یدرک و  ترایز  ارم  سپ  دیامرف : یم  ادخ 

ره دومرف : زین  و  هحفص 523 ) دلج 4 ، یفاک ، لوصا  .مدنسپن ( تشهب  زا  رتمک 
ام ترایز  باوث  هک  دنک  ترایز  ار  ام  بوخ  ناتسود  دیآ ، ام  رادید  هب  دناوتن  سک 

هحفص 228) دلج 1 ، ترشاعم ، بادآ  .دوش ( یم  هتشون  شیارب 



هیآ 51) نونمؤملا ، هروس  ) ↑  .43
زا مریشمش  نیا  اب  ار  ایند  هک  متسه  یسک  نآ  نم  دومرف : نینموملاریما   ↑  .44

، ( راختفا هبطخ  .تسا ( هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  دعب  منک  یم  رپ  تلادع 
هک متسه  ینارابج  هدننکدوبان  منک و  یم  روهظ  نامزلارخآ  رد  نم  دومرف : زین  و 

راحب .منک ( یم  باذع  مروآ و  یم نوریب  ار  اهنآ  دنا و  هدشن  دلوتم  زونه 
هحفص 347) دلج 39 ، راونالا ،

ناگیاسمه یلعا  سودرف  رد  وت  ناراد  تسود  یلع ، یا  دومرف : ربمایپ   ↑  .45
هحفص 156) دلج 13 ، لامعالازنک ، .دندنوادخ (

هیآ 60) رفاغ ، هروس  ) ↑  .46
هیآ 3) ةدئاملا ، هروس  ) ۴۷٫۳ ۴۷٫۲ ۴۷٫۱ ۴۷٫۰ ↑  .47

یلع زا  هک  منک  یم  تشهب  دراو  ار  یسک  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد   ↑  .48
یم منهج  دراو  ار  یسک  دشاب و  هدرک  تیصعم  ارم  دنچ  ره  دشاب ، هدرک  تعاطا 

.دشاب هدرک  تدابع  ارم  دنچ  ره  دشاب  هدرک  یچیپرس  یلع  تعاطا  زا  هک  منک 
هحفص 204) راونالا ، قراشم  )

رد ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  یگنس  یدرم  رگا  دومرف : اضر  ماما   ↑  .49
نویع و ( هحفص 192 ) قودص ، خیش  یلاما  .دنک ( یم  روشحم  نآ  اب  تمایق 

یم زین   ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( هحفص 299 ) دلج 1 ، اضرلا ، رابخا 
هارمه هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، یضار  یموق  رادرک  هب  یسک  ره  دیامرف :

، دشاب یلطاب  رادرک  هب  یضار  هک  یسک  ره  .دشاب و  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  نانآ 
.نآ هب  ندوب  یضار  هانگ  مود  نآ و  نداد  ماجنا  هانگ  کی  .تسوا  یارب  هانگ  ود 

، ( تمکح 154 .هغالبلا  جهن  )
: دومرف ربنق  هب   ( مالسلا هیلع  نینموملاریما ( : ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما   ↑  .50

.دنتسه نایعیش  نامیا  نامسیر  دراد و  نامسیر  کی  یزیچ  ره  هک  دینادب 
ره دینادب  .دنتسه  نایعیش  مالسا  نوتس  دراد و  ینوتس  یزیچ  ره  دینادب 

یزیچ ره  هک  دینادب  .دنتسه  نایعیش  مالسا  تفارش  دراد و  یتفارش  یزیچ 
کی یزیچ  ره  دینادب  .تسا  نایعیش  سلجم  سلاجم ، دیس  دراد و  یدیس 
هب .دنتسه  نآ  رد  نایعیش  هک  تسا  ینیمزرس  نیمز  هرک  ماما  دراد و  ماما 
نیفلاخم هب  دنوادخ  دوبن  ایند  نیا  رد  یسک  نایعیش  امش  زا  رگا  دنگوس  دنوادخ 

مه دنچ  ره  دنرادن  یمهس  چیه  مه  زین  ترخآ  رد  داد و  یمن  یتمعن  چیه  ام 
راحب .دننک ( یم هاگن  ادخ  رون  اب  ام  نایعیش  دینادب  .دننک  شالت  تدابع و  هک 



هحفص 134) دلج 26 ، راونالا ، راحب  و ( هحفص 80 ) دلج 68 ، راونالا ،
هک دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  یراگزور  مشاه ، ابا  یا  دومرف : یرگسع  نسح  ماما   ↑  .51
نیب رد  نموم  .تسا  روک  کیرات و  ناشیاهبلق  ناداش و  نادنخ و  ناشیاهتروص 
هحفص دلج 2 ، راحبلا ، ةنیفس  ) یمارگ ؛! اهنآ  نایم  رد  قساف  تسا و  ریقح  اهنآ 

(57
یلع اوعمتجا  نیلسرملا  ءایبنالا  نیبرقملا و  هکئالملا  نا  ول  لوسر هللا : لاق   ↑  .52
ءایبنا نیبرقم و  هکئالم  رگا  انامه  رانلاب : مهبذعل هللا  اولعفی  نل  یلع و  ضغب 

هکنآ لاح  دننک و  عامتجا  یلع  ضغب  رب  نامزلارخآ ) ربمایپ  زا  ریغ  هب   ) نیلسرم
یلاما .دنازوس ( یم  منهج  شتآ  هب  ار  ناشمامت  ادخ  دننک ، یمن  ار  راک  نیا 

هحفص 102) دلج 1 ، قودص ،
هحفص 360) دلج 4 ، بقانملا ، ) ↑  .53

لاق امک  حورلا  هللارما و  انا  ...تومی  یذلا ال  یحلا  رما  انا  یلع : لاق   ↑  .54
هک یا  هدنز  رما  منم  یبر  رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسی  و  هناحبس : 
یم نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  .متسه  وا  حور  ادخ و  رما  نم  ...درادن  گرم 

.تسا نم  بر  رما  زا  حور ، وگب : دندرک ، لاوس  وت  زا  حور  دروم  رد  رگا  دیامرف :
هحفص 347) دلج 39 ، راونالا ، راحب  )

هحفص دلج 1 ، زجاعملا ، ةنیدم  و ( هحفص 226 ) دلج 3 ، ناهرب ، ریسفت  ) ↑  .55
هحفص 122) دلج 1 ، هرطقلا ، و ( ( 142

ره هک  دراد  ملاع  عون  رازه  هدزاود  دنوادخ  دومرف :  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما   ↑  .56
نیا زا  مادک  ره  تسا و  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  زا  رتگرزب  اهنآ  زا  یملاع 

همه رب  نم  دراد و  ملاع  نآ  زا  ریغ  مه  یرگید  ملاع  دنوادخ  هک  دنناد  یمن ملاوع 
هحفص 781) قودص ، خیش  لاصخ  .متسه ( تجح  اهنآ 

عماج ارهج ( یعم  ثعب  ارس و  یبن  لک  عم  یلع  ثعب  لوسر هللا : لاق   ↑  .57
هحفص 259) تابقارملا ، و ( هحفص 382 ) رارسالا ،

هحفص 430) دلج 1 ، زجاعملا ، ةنیدم  .تسا ( یلع  ادخ  مظعا  مسا   ↑  .58
رگید دیشروخ  لهچ  دیشروخ ، نیا  زا  دعب  دومرف :  ( مالسلا هیلع  رقاب ( ماما   ↑  .59

اجنآ رد  تسا و  لاس  لهچ  رگید  دیشروخ  اب  دیشروخ  ره  هلصاف  هک  دراد  دوجو 
تسا و هدیرفآ  ار  سیلبا  مدآ و  دنوادخ  دنناد  یمن هک  دنراد  دوجو  یتاقولخم 

نمشد ار  ام  نانمشد  دنشاب و  هتشاد  تبحم  ام  هب  هظحل  ره  رد  دنا  هدش ماهلا 
هحفص 45) دلج 27 ، راونالا ، راحب  .دنرادب (



متسه وا  تاقولخم  رب  ادخ  تجح  نم  دومرف :  ( مالسلا هیلع  نینموملاریما (  ↑  .60
یمنرب مدق  زا  مدق  یا  هتشرف چیه  نامسآ  رد  .نامسآ و  رد  هچ  نیمز و  رد  هچ 

.نم هزاجا  اب  رگم  دراد 
سک ره  دش و  کاله  ام  رطاخ  هب  دش ، کاله  سک  ره  دومرف : نینموملاریما   ↑  .61

مامالا ثیداحا  مجعم  هیجنطت ، هبطخ  .تفای ( تاجن  ام  رطاخ  هب  تفای  تاجن 
هحفص 27) دلج 3 ، یدهملا ،

هحفص 170) دلج 1 ، همغلا ، فشک  و ( هحفص 153 ) دلج 4 ، راونالا ، راحب  ) ↑  .62
ناهانگ رطاخ  هب  رگم  دنک  یمن  باذع  ار  مدرم  نیا  دنوادخ  دومرف : ربمایپ   ↑  .63

یاو یاو و  .دننک و  یم  نامتک  وا  ترتع  یلع و  تلیضف  رد  ار  قح  هک  یناسک 
فیلات یلع ، ماما  .دنرادن ( ار  شتآ  ناوت  لمحت  اهنآ  .نانآ  رب  رایسب 

هحفص 479) راونالا ، قراشم  و ( هحفص 35 ) ینادمه ،
نال .هنم  یتدالو  نم  یلا  بحا  بلاط  یبا  نب  یلعل  یتیالو  قداصلا : لاق   ↑  .64
تیالو دومرف :  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  لضف  هنم  یتدالو  ضرف و  هل  یتیالو 

اریز .میوا  بسن  زا  نم  هکنآ  زا  تسا  رت  بوبحم نم  دزن  رد  بلاط ، یبا  نب  یلع 
دلج راونالا ، راحب  .تسا ( لضف  وا  زا  بسن  بجاو و  ضرف و  وا  تیالو 

هحفص 300) ، 39
هحفص 387) دلج 4 ، بقانم ، ) ↑  .65

تاجرد رد  هک  ار  وت  دراد  یم  داش  رگا  بیبش ، رسپ  یا  دومرف : اضر  ماما   ↑  .66
کانحرف ام و  هودنا  نزح و  تهج  هب  وش  نوزحم  یشاب ، تیب  لها  ام  اب  تشهب 
نویع و ( هحفص 192 ) قودص ، خیش  یلاما  .ام ( حرف  یداش و  تهج  هب  وش 

هحفص 299) دلج 1 ، اضرلا ، رابخا 
نم رب  ار  نآرق  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (  ↑  .67
ریغ زا  ار  نآرق  ملع  سک  ره  .تسا  نآ  هدنیامن   ( مالسلا هیلع  یلع ( درک و  لزان 

هحفص 153) دلج 23 ، راونالا ، راحب  .دوش ( یم  شزغل  راچد  دیوجب ، یلع 
هحفص 565) سیق ، نب  میلس  باتک  ) ↑  .68

لامک قلخلا ( دعب  قلخلا و  عم  قلخلا و  لبق  ةجحلا  قداصلا : لاق   ↑  .69
باب 22) هحفص 221 ، دلج 1 ، نیدلا ،

راحب .مراد ( ملع  ناگدنرپ  نابز  تاناویح و  همه  هب  نم  دومرف : نینموملاریما   ↑  .70
هحفص 347) دلج 39 ، راونالا ،

ات هک  هچنآ  هداتفا و  قافتا  نونکات  هک  هچنآ  ملع  : ... دومرف نینموملاریما   ↑  .71



لامعا هدننک  هبساحم  .تسا  هداد  نم  هب  ادخ  داتفا  دهاوخ  قافتا  تمایق 
رد هک  مدوب  نم  متفرگ و  دهعت  حاورا  زا  لزا  ملاع  رد  نم  .متسه  نم  تاقولخم 
ار تاقولخم  نم  مکبرب ،» تسلا  : » مداد ادن  یلزا  مویق  یادخ  روتسد  هب  اجنآ 

ادخ رون  نم  .منک  یم داجیا  هرابود  ار  مدرم  نم  .منک  یم  روشحم  دنوادخ  دزن 
هحفص دلج 38 ، راونالا ، راحب  راختفا ، هبطخ  ...دوش ( یمن شوماخ  هک  متسه 

هحفص 227) دلج 39 ، راونالا ، راحب  و ( ( 78
هیآ 11) جحلا ، هروس  ) ↑  .72

یوس هب  مدرم  یا  یتعیش  یلا  اوبینا  سانلا  اهیا  ای  دومرف : نینموملاریما   ↑  .73
دلج یدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  هیجنطت ، هبطخ  .دینک ( عوجر  نم  نایعیش 

هحفص 27) ، 3
.تسا رتشیب  هبعک  تمرح  زا  نموم  تمرح  دومرف : قداص  ماما   ↑  .74

هحفص 232) دلج 7 ، راونالا ، راحب  و ( هحفص 27 ) لاصخلا ، )
هحفص 53) دلج 69 ، راونالا ، راحب  ) ↑  .75

حیرفت و یارب  نم  تما  نادنمتورث  نامزلارخآ ، رد  ناملس ! یا  دومرف : ربمایپ   ↑  .76
یارب نادنمتسم  تراجت و  هلماعم و  یارب  اهطسوتم  دنور ، یم  جح  هب  تحایس 

هحفص 307) دلج 6 ، راونالا ، راحب  .ترهش ( ایر و 
راحب نم ( تیالو  اب  رگم  دوش  یمن  لوبق  یلمع  چیه  دومرف : نینموملاریما   ↑  .77

هحفص 347) دلج 39 ، راونالا ،
هبطخ .متسه ( نم  نامحر  یادخ  تیالو  بحاص  دومرف : نینموملاریما   ↑  .78

، ( راختفا
هحفص 465) دلج 1 ، یفاک ، ) ↑  .79

هیآ 27) ةدئاملا ، هروس  ) ↑  .80
[۸۰]« نیقتملا نم  لبقتی هللا  امنا  » ↑  .81

وا برقم  کلم  الا  هلمتحی  بعصتسم ال  بعص  انرما  نا  دومرف : قداص  ماما   ↑  .82
رایسب تخس  ام  رما  انامه  نامیالل : هبلق  نحتما هللا  نموم  دبع  وا  لسرم  یبن 

هک ینموم  هدنب  ای  لسرم و  ربمایپ  ای  برقم و  هتشرف  زج  یسک  تسا و  راوشد 
راحب .درادن ( ار  نآ  لمحت  دشاب ، هدومزآ  نامیا  یارب  ار  شبلق  دنوادخ 

هحفص 184) دلج 2 ، راونالا ،
هراپ سومان  یاه  هدرپ  نامزلارخآ  رد  ناملس  یا  دومرف : ناملس  هب  ربمایپ   ↑  .83

هحفص 307) دلج 6 ، راونالا ، راحب  .دور ( یم  نیب  زا  مرحمان  مرحم و  دوش و 

https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#5-27
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